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Lezing over de stad Gent, door Mw. Doris Schilling

14.00 uur
Gent is een van de grote steden van Vlaanderen, maar was nooit een “goede” stad.
De burgers waren altijd gesteld op hun vrijheden, die zij met hand en tand tegenover alle heersers
bevechten. De grote bloeiperiode zijn de Middeleeuwen, waarvan nu nog monumentale
bouwwerken getuige zijn. Dit zijn niet alleen de grootse kerken zoals de St. Baaf, de St. Niklaas en de
St. Michael met hun rijke door kooplui en ambachtslieden betaalde schatten (o.a. Hubert en Jan van
Eyck “Lam Gods”). Dit zijn niet alleen de “Stenen”, de bevestigde kastelen midden in de stad, waarin
de graven van Vlaanderen of de hertogen van Bourgondië onderdak en toevlucht vinden. Vooral zijn
het de gerieflijke woonhuizen, de handelspanden, de imposante lakenhal en de zelfbewuste
gildehuizen, die getuige ervan zijn, dat de Derde Stand er de toon aangeeft.
Tot in de XVII eeuw duurt deze bloei, waarna een periode van economische achteruitgang en
daardoor cultureel verval volgt.
Tegen het einde van de XVIII eeuw echter luidt een uit Engeland gesmokkeld mechanisch
weefgetouw de Industriële Revolutie in op het continent.
Hernieuwde welvaart is het gevolg, die een hernieuwde culturele impuls geeft, waarvan weer
monumenten getuigen: in Neo-stijlen uit de eerste helft van de XIX eeuw, in Art Nouveau uit het
einde van die eeuw. Deze opbloei wordt ook internationaal gewaardeerd met de
Wereldtentoonstelling, die er in 1913 plaatsvindt en die na afloop op haar terrein weer de impuls
geeft voor het “Miljoenenkwartier”, een wijk met luxe villa’s.
Gelukkig heeft Gent i.t.t. veel andere steden de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zonder veel
vernielingen doorstaan en kan bij een bezoek a.h.w een wandeling door heden en verleden worden
afgelegd.
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Zondag
6 mei
14.30 uur

Zondags koffie-uurtje in Hotel de LImbourg aan de Markt te Sittard.
Er is altijd een bestuurslid aanwezig en een lid van de werkgroep. Welkom!

Dinsdag
8 mei
14.30 uur

Snuffelmiddag: spullen uit de kast.
In het kader van het 100-jarig jubileum van KVG Limburg op 20 september is
aan de afdelingen gevraagd om voor het project laaggeletterdheid in Tanzania
een actie te bedenken om geld in te zamelen voor dit goede doel.
Ieder van ons heeft “spullen in de kast” die op zich heel aardig zijn, maar
waar jezelf niets meer mee doet, en die voor een ander nog heel waardevol
kunnen zijn.
Daarom organiseren wij op dinsdag 8 mei een “snuffelmiddag”, waarbij het
ene lid gratis “overtollige” spullen aanbiedt en een ander tegen een
vergoeding in een collectebus mag snuffelen en iets meenemen.
Spelregels:
-Op dinsdag 8 mei kunnen tussen 11-12 uur, spullen worden aangeboden in
de hal van de Soos. Kleine snuisterijen, mooie boeken, complete spellen.
Maximaal 5 per lid.
-Tussen half 3 en half 5 kunnen alle leden komen “snuffelen” onder het genot
van een kop koffie met iets lekkers. (Tegen betaling, voor ditzelfde project).
Voor spullen die na afloop overblijven zoekt het bestuur een passende
bestemming

Donderdag
17 mei
8.30 uur
Baenje

Donderdag 17 mei Dagexcursie naar Gent.
Het programma stond in de convocatie van april.
Opgeven tot en met 25 april middels overschrijving van € 42,- op Banknr.
NL15RABO 0187666946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard. Vermeld uw
lidmaatschapsnummer, uw voornaam en achternaam + Gent.

Of met een envelop en € 42,- erin ( zo min mogelijk muntgeld) met op
de buitenkant envelop uw lidmaatschapsnummer, voor- en achternaam +
Gent. In brievenbus van Toos Latour, Odasingel 23 Sittard of bij Miep
Storken, Limbrichterweg 47 Sittard.
Donderdag
31 mei
19.00 uur
OASE
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Hollandse avond!

De laatste activiteit vóór de zomerstop.
We hebben een gezellig samenzijn in de OASE met een aangeklede
koffie een drankje en wat hartige hapjes.
Dit jaar staat de avond in het teken van HOLLAND.
Als muziek hoort daar de accordeon bij ! Een echt accordeonorkest zal
de avond opluisteren. Deels samen met ons KVG koortje.
Verder nemen we afscheid van Paula als bestuurslid. Zij heeft zich vele
jaren ingezet in het besuur. O.a. door het organiseren van vele excursies
en het uitzoeken van films.
De kosten bedragen € 10,-. Dit is inclusief de koffie met wat lekkers en
u krijgt 2 consumptiebonnen voor een drankje.
U kunt € 10,- overmaken op BANKNR : ING rekening :

NL56INGB0001232367 t.n.v. vrouwengilde Sittard. O.v.v.uw
lidmaatschapsnummer, voor- en achternaam en Hollandse avond.
Of een envelop met daarin € 10,- en aan de buitenkant uw lidmaatschapsnmmer, voor-en achternaam en Hollandse avond. In de
brievenbus bij Toos Latour, Odasingel 23 te Sittard of bij Miep Storken
Limbrichterweg 47 Sittard. Vóór 25 mei opgeven en betalen.
Club Mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 9 mei 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 9 mei is er weer een lange wandeling.We vertrekken bij de Soos
om 9.00 uur. Het startpunt van de wandeling is Restaurant de
Geulhemmermolen. Geulhemmerweg 49 Berg en Terblijt
De wandeling gaat door het mooie natuurgebied Meerssenerbroek, de Dellen
en door het hellingbos.De afstand is 11,5 km.
Mien regelt de pauzeplaats en leidt de wandeling.
Denk aan stokken, eventueel proviand en regenkleding.
Opgeven voor 7 mei bij Paula Descher, met of zonder auto.
pauladescher@gmail.com
046-4581157, inspreken mag.

Kunstclub
Woensdag
16 mei
13.30 uur

Kunstclub 16 mei 2018.
Zoals jullie inmiddels allemaal wel weten, zijn we afgelopen april niet naar
Thea Pagen gegaan. We hebben op woensdag 18 april 2018 de expositie The
BLUES bezocht van Jacqueline Muytjens,Sara Jane Hickson en Uli Freude.
Een mooie en interessante tentoonstelling waarbij we in praktijk (beperkt
natuurlijk) kennis maakte met een oude fotografische techniek.
Hierbij wordt lichtgevoelig gemaakt papier door UV licht (de zon) belicht.
In witte lijnen wordt direct een fotografische kopie gemaakt op een blauwe
achtergrond. Deze achtergrond kleurt blauw door het gebruik van
cyanidezouten, vandaar de naam cyanotype.
Het was een fijne, leerzame en gezellige middag, met prachtig weer.
Op woensdag 16 mei 2018 brengen wij een bezoek aan Thea Pagen.
Bijeenkomst bij de SOOS om 13.30 uur, waarna we te voet, met de fiets of
met de auto naar Thea gaan.
De dames die zich hiervoor reeds hebben opgegeven hoeven dit niet meer
te doen.
Willen dames die zich hebben opgegeven maar nú niet mee kunnen gaan
dit wél even kenbaar maken aan:
Gonnie Goessen, Kallenlaan 5, 6132 BH Sittard, tel. o46-4514418 , e-mail;
h.goessen@home.nl of
Margo Ronden Vrangendael 22 6137 BB Sittard, tel. 06-14466081, e-mail;
margoronden@hotmail.com
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Nieuwe leden Francine Arts

Rabobank. U kunt stemmen tussen 10 en 23 mei. Zie
Denkt U nog aan de Clubkasactie van de Rabobank.
convocatie van april.
VÓÓRAANKONDIGING: ATTENTIE Dames!
Zoals u weet, viert het KVG LImburg op dinsdag 20 september haar 100-jarig
jubileum!
Alle leden zijn welkom in Roermond. In de Oranjerie. Het programma ziet er als
volgt uit: Om 10 uur ontvangst met koffie, thee en een petit
etit four. Wilma van der
Poel, voorzitter KVG Limburg, zal de dag openen samen met de dagvoorzitter Ria
Oomen. Zij was lid van het Europees Parlement en van de Eerste Kamer. Er
Er wordt stilgestaan bij het
100 jarig bestaan. De dag wordt begonnen met een meditatieve viering
vi
o.l.v.
.l.v. Mariëlle
Marië Beusmans,
adviseur identiteit KVG. U geniet van een wervelende modeshow. En de opbrengst wordt bekend
gemaakt voor het project `Kans krijgen om mee te doen`in
doen Tanzania. ( incl. onze bijdrage van 8 mei
van de snuffelmiddag).. Theo Bovens de
d gouverneur zal spreken evenals de bisschop van Roermond.
Pauze.
Smakelijk lunch/buffet.
Middagprogramma: Feestelijke voortzetting van de dag waarin we stilstaan bij het thema geluk. Lisa
Portengen geeft een van haar befaamde Smart&Sexy workshops en we kunnen genieten van de
muziek van Guido´s Orchestra.
Om 16 uur wordt de middag feestelijk afgesloten met een toost. Als aandenken ontvangen alle
aanwezigen een mooi gedenkboek.
Onze afdeling maakt geen gebruik van de bus. We reizen per trein of met eigen vervoer.
vervo
U kunt zich aanmelden vóór 18 mei door € 17,50 over te maken op bankrek. nr
NL56INGB0001232367 o.v.v. van uw lidnummer,
lidnummer voor- en achternaam en ~jubileum KVG en evt.
ev
dieetwens.
Ieder KVG lid heeft onderstaande uitnodiging per post ontvangen. Opgave uitsluitend via onze eigen
afdeling. ( zie de aanmeldingsprocedure in het kader)

Als u iemand kent die geopereerd is of langdurig ziek, meld dit aan Lenny Jansen of Fietje Brüll.
Let op! De Fietsclub en de bridgeclub gaan gewoon door tijdens de zomerstop.
Laatste
e convocatie vóór de zomerstop. Eind augustus kunt u de convocatie tegemoet zien met de
activiteiten van september. We wensen u een mooie, zonnige zomer toe!
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