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! Koffie-uurtje vervalt!!
Boekenclub III
Boekenclub I
Zangkoor
Bridgen
Excursie Regina Carmeli
Korte en lange wandeling
Kunstclub
Boekenclub II
Workshop parels knopen
Bridgen
Zangkoor
Lezing 7 Wereldwonderen
Mgr. Schrijnenhuis

Zondag
3 maart

Maandelijks koffie-uurtje in Hotel de Limbourg .
VERVALT! Wegens carnaval.

Donderdag
8 maart
14.00 u.

Lezing: 1001 vrouwen in de geschiedenis door Mw. Fientje Nijsten
Plaats: de SOOS aan de Kennedysingel.
Bekende, beroemde, beruchte, beminde vrouwen; een lezing ontstaan na het
verschijnen van het boek:” 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.”
“Tijdens een bijeenkomst met K.V.G. Beek dacht ik niemand van ons gezelschap
zal vernoemd worden in een dergelijk boek. We gaan samen op zoek naar
vrouwen die de titel verdienen van “bekende, beroemde, beruchte, beminde
vrouw,” aldus mevr. Nijsten.

Dinsdag
13 maart
10.00 u.
( extra =
16 maart)

Bijeenkomst Mgr. Schrijnenhuis te Roermond.
Onderwerp van deze dag: “Christenen in het Midden-Oosten. Bakermat van
drie religies”. De spreker is Dennis Peters. Hij heeft 19 jaar wereldwijde ervaring
met Kerk en journalistiek. Hij reist regelmatig naar het buitenland om over het
werk van Kerk in Nood te schrijven of te filmen. Met extra aandacht voor de
Syrische christenen. Opgeven voor dinsdag 13 maart kan niet meer, die dag is
vol.
De mensen die zich reeds hebben opgegeven vertrekken met de
trein vanaf station Sittard om 9.20 uur.
Wel is er nog een extra datum toegevoegd, vrijdag 16 maart. Je kunt je voor die
dag nog opgeven vóór 1 maart bij Betsy Crijns; tel. 4200233 of per mail:
Betsy@crijns.net

Donderdag
22 maart
14.00 u.

Dia-overvloeishow door Guus Reinartz. Let op! In de concertzaal van Artamuse
aan de Broeksittarderweg.
U mag een introducé ( m/v) meenemen. Entree is € 3,- voor introducés.
Onderwerp: Oost Frankrijk
Er is geen catering meer in het gebouw. Er zal alleen een korte pauze zijn voor
gebruik van toilet.
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Oost Frankrijk, van noord naar zuid
Elke plek in Frankrijk met z'n rijkdom aan natuur, cultuur en historie, vormt een
levenslang decor voor boeiende en afwisselende vakanties.
In deze dia-overvloeishow over dit prachtige land, bezoeken we het oostelijke
gedeelte van Frankrijk, van noord naar zuid, van hoog naar laag! U zult zien en
horen hoe verrast en geboeid ik heb gekeken naar de mens, zijn cultuur en de
natuur in deze fantastische en contrastrijke streek! De “route des vins” in de
Elzas, waar charmante dorpjes de bezoeker uitnodigen om hun geurige wijnen
te ontdekken. De opzienbarende Alpenreuzen imponeren met indrukwekkende
panorama’s. De Camargue roept beelden op van sneeuwwitte paarden en
sierlijke roze flamingo’s op goudkleurige watervlakten. De met flonkerende
zandstranden en weelderige plantengroei pronkende mondaine badplaatsen
aan de Côte
d’Azur. Steden, zoals het elegante, pauselijke Avignon,
Straatsburg met zijn kathedraal uit geel-rode zandsteen, het waterrijke oude
Annency en Marseille met zijn pittoreske “vieux port”, geven het geheel een
passende omlijsting!
Donderdag
29 maart
14.00 u.

JAARVERGADERING: Plaats de SOOS aan de Kennedysingel
Agenda Jaarvergadering voor donderdag 29 maart 2018 om 14.00 uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Opening door de voorzitter Kitty Creemers.
Financieel verslag door de penningmeester.
Verslag van de kascontrole commissie en kiezen van 2 nieuwe
commissieleden
Verslag van de activiteiten van 2017 door de secretaresse.
Aftredend zijn: Paula Descher en Marijke Leenders
Voorstellen nieuwe bestuursleden: Diny Govers en Thea Snackers
Afscheid van Paula en Marijke
Mededelingen
Rondvraag

NB. Een half uur voor aanvang van de jaarvergadering kunt u in de hal van de
SOOS de notulen van de jaarvergadering 2017 inzien en de financiële stukken.
De penningmeester is aanwezig om eventueel toelichting te geven.
Na de vergadering zal Fietje een overzicht laten zien middels de bekende
powerpointpresentatie, van de activiteiten in 2017.
In verband met organisatorische redenen dient u zich op te geven voor de
jaarvergadering tot en met 22 maart bij de bestuursleden: Mien Huijnen, 0455419098 of per mail whahuijnen@home.nl; Kitty Creemers, 06-52302157,
kittycreemers@ziggo.nl; of Marjon van Luxemborg, 046-4519082,
jmluxemborg@hetnet.nl
Hebt u nog ideeën voor komend jaar, zoals een onderwerp voor een lezing of
een excursie, mail die naar Diny Govers amgevanzutphen@ziggo.nl of neem de
suggesties mee op papier naar de jaarvergadering.
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In memoriam:

Gerda Neelis en Annelies Kootstra:
Dat zij mogen rusten in vrede!

clubmededelingen:

Kunstclub 2018
Let op in maart gaat de kunstclub niet op woensdag maar donderdag 22 maart
2018 op stap. Niet leden van de kunstclub kunnen zich ook opgeven en dames
met een rollator zijn eveneens welkom.
We gaan op donderdag 22 maart naar het DEPOT in Wageningen.
Hier bezoeken we de prachtige beeldengalerij en de tentoonstelling met als
thema “Vruchtbaarheid”. Het DEPOT biedt een museaal podium voor de
hedendaagse beeldhouwkunst en laat ons torsen en fragmenten van het
menselijk lichaam zien. Ook maken we een wandeling met gids door de
botanische tuin en Arboretum

Donderdag
22 maart
9.15 uur

Programma
09.15 uur Vertrek vanaf de Baenjehof in de Schuttestraat.
11.00 uur Aankomst in het museum met koffie/thee en een stuk koek in het
restaurant.
11.30 uur Groep 1 Rondleiding in het museum.
11.30 uur Groep 2 Wandeling met gids door de botanische tuin.
12.45 uur Groep 1 Kleine lunch (soep met
landbrood)
13.45 uur Groep 2 Kleine lunch (soep met
landbrood)
14.30 uur Groep 1 Wandeling met gids door de botanische
tuin.
14.30 uur Groep 2 Rondleiding in het museum.
Er is tussendoor of erna genoeg tijd om op eigen houtje de beeldengalerij. de
botanische tuin of de museumwinkel te bezoeken.
Circa 17.00 uur vertrek naar Sittard.
Kosten: € 37,50 inclusief vervoer, koffie, lunch, rondleidingen en fooi
chauffeur.
Aanmelden vóór 10 maart middels een gesloten enveloppe met € 37,50 en
naam, adres en telefoonnummer bij de bekende adressen, info hierover bij het
bestuur.
N.B. Er kunnen circa 40 leden mee. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot,
waarbij de leden van de kunstclub uiteraard voorrang hebben
Wandelclub

Woensdag 14 maart is er weer een korte en een lange wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij Xenos. U
hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling,
Woensdag 14 maart is er weer een lange wandeling. We vertrekken bij de Soos
om 9.00 uur. Het startpunt van de wandeling is
Lunchroom Pleinzicht, Drossaert de Limpensplein 16 Klimmen
We gaan heuvel op, heuvel af door het prachtige Limburgse landschap. We
lopen door het prachtige dal Genhoes en omhoog over de Schaelsberg naar de
rand van Valkenburg. Hier gaan we pauzeren bij Taverne “t Koetshoes”. De
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terugweg brengt ons naar een mooi stuk langs de Geul, naar het gehucht
Termaar en door een mooi dalletje. De afstand is 11, 6 km.
Denk aan stokken (heuvelland), regenkleding en eventueel wat proviand.
Opgeven voor zondag 4 maart (i.v.m. bespreken Koetshoes), met of zonder
auto,
bij Paula Descher tel. 046-4581157 (inspreken mag)
of per mail: pauladescher@gmail.com
Let op!

U kunt zich nog opgeven voor de kunstcursus in april/mei tot 5 maart bij Toos Latour.
Zie voor uitgebreide info de convocatie van februari. Introducés (vr) zijn ook welkom.

Oproep:

Het koortje van het vrouwengilde kan nog enkele sopranen gebruiken. Heeft u interesse? Meld u aan bij Miep Storken: 4516829 of mail: jnmstorken@ziggo.nl

Vooraankondiging:
Vrijdag 20 april dagexcursie naar Valkenburg met bezoek aan Museum Romeinse Katakomben
Valkenburg en Château St. Gerlach.
Programma:
10.15 uur vertrek bij de Baenje, Schuttestraat.
11.00 uur beginnen we met een bezoek aan het museum Romeinse Katakomben, waar we een
rondleiding krijgen. Wie in het bezit is van een museumjaarkaart heeft gratis toegang. De overigen
moeten zelf een ticket kopen voor € 8,50.
Na de rondleiding gaan we genieten van een “Romeinse lunch”.(10 minuutjes lopen).
Na de lunch vertrekken we naar Château St. Gerlach. U kunt kiezen voor een mooie wandeling van
ongeveer 2 km. of meerijden met de bus.
Ook daar beginnen we met een rondleiding en na afloop is er koffie en vlaai.
17.30 uur beginnen we aan de thuisreis.
De prijs voor dit mooie programma plus de bus bedraagt € 32,00.
U kunt zich hiervoor opgeven tot 3 april.
Opgeven door € 32,00 over te maken naar NL15RABO0187666946 t.n.v.Vrouwengilde Sittard. In de
omschrijving vermeld u uw voornaam, achternaam, lidmaatschapsnummer en Valkenburg
Ook kunt u een envelop gebruiken met € 32,- erin en op de buitenkant vermeld u uw voornaam,
achternaam, lidmaatschapsnummer en Valkenburg.
In de brievenbus stoppen bij de bekende adressen, info hierover bij het bestuur.

Volg de website van FAM voor het programma op 3 maart i.k.v. Internationale Vrouwendag;
www.famnetwerk.nl Thema: Een persoonlijke Ontdekkingsreis. Verken je grenzen en werk aan je
eigen kracht. In Roermond. Het Forum Tijd: 12 uur Kosten € 10,-
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