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Dinsdag
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Donderdag
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18 nov.
20 nov.
21 nov.
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Koffie uurtje
Leesclub III
Bridgen
Wol op zijde workshop
Leesclub I
Zangkoor
Korte en lange wandeling
Lezing: Alpensynfonie
door Maurice Wiche
Bridgen
Lezing psychiatrie
Kunstclub
Leesclub II
Film in Foroxity
Zangkoor

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!

Wegens veel belangstelling is er een tweede workshop ‘Wol op zijde”
Leden hebben zich reeds aangemeld.

Muzikale lezing door Maurice Wiche.
Eine Alpensinfonie: meer dan een muzikale prentbriefkaart.
Er zijn weinig muziekstukken die zo mysterieus beginnen als eine
Alpensinfonie van Richard Strauss: eerst hoor je een fluisterzachte
aangehouden toon, daarna een langgerekte dalende melodie, en vervolgens
een donkergetinte koperfanfare.
Met die drie elementen geeft de Oostenrijkse componist –
fervent bergwandelaar en natuurliefhebber – een weergaloze
beschrijving van de nacht als uitgangspunt van een muzikale
beklimming in 22 aaneengesloten deeltjes. Niets ontbreekt in
deze bergklassieker: een stralende zonsopgang, een dromerige
wandeling op de bergweide, een magistraal uitzicht, en een
klaterende donderpartij. Maar Eine Alpensinfonie is meer dan
een muzikale prentbriefkaart:
het is een metafoor voor een mensenleven, met al zijn pieken en dalen.
Eine Alpensinfonie is het langste, meest megalomane én meest
indrukwekkende orkestwerk van Richard Strauss. Laat u verrassen!
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Dinsdag
20 nov.
14.00 uur

Lezing door Dhr. Harry Frencken. (Extra lezing i.v.m. het uitvallen van de
excursie naar Venray op 5 oktober)
In deze lezing met de titel: “Enkeltje Venray”, schetst Harry Frencken,
vrijwilliger bij het Museum van de Psychiatrie in Venray, een beeld van de
zorg in de beide psychiatrische instellingen te Venray.
Hoe zijn de instellingen in Venray gekomen, wat is daaraan vooraf gegaan?
Welke behandelingen werden er toegepast en hoe ontwikkelde de zorg voor
de mensen zich door de jaren heen? Hij eindigt met een beeld te schetsen
van de hedendaagse situatie. Vóór de pauze gaat de lezing over de
geschiedenis aanpak psychiatrie tot aan de tweede wereldoorlog, na de
pauze vanaf WO II tot heden. Dan nog een rondvraag.

Vrijdag
23 nov.
13.30 uur

Vrijdag 23 november is er weer een film, speciaal voor de leden van
het vrouwengilde in Sittard. In Foroxity aan de Rijksweg.
FINDING YOUR FEET.
Wanneer “Lady”Sandra Abott erachter komt dat haar echtgenoot na
een huwelijk van 40 jaar een verhouding heeft met haar beste vriendin,
besluit ze bij haar oudere zus Bif in te trekken. Bif leidt een heel ander
leven dan Sandra. Ze woont in een huurflatje en is vrijgevochten en
volop datend. Maar de verandering van omgeving is misschien wel
juist wat ze nodig heeft.Tegen haar zin neemt Bif Sandra mee naar haar
stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden leert kennen, een energieke en
kleurrijke groep leeftijdgenoten die Sandra laat zien dat pensionering
juist een begin is. En dat een scheiding je (liefdes)leven een frisse start
kan geven.
De film begint om 13.30 uur.
Vanaf 13.00 uur kunt u de kaartjes afhalen.
De prijs is € 10,00 inclusief( na de voorstelling )koffie en vlaai in de foyer.
Er is geen pauze!
Introducés (m/v) zijn van harte welkom voor dezelfde prijs.
Opgeven tot en met donderdag 15 november.
U kunt zich opgeven door € 10,00 over te maken via internetbankieren op
NL15RABO0187666946 ten name van Vrouwengilde Sittard. Vermeld a.u.b.
in de omschrijving uw lidnr., uw voor- en achternaam en de film.
Ook een envelop met € 10,00 is welkom. Schrijf op de buitenkant a.u.b. uw
lidnr., uw voor- en achternaam en de film. De envelop kunt u inleveren bij
de bekende adressen, info hierover bij het bestuur.
U kunt de envelop ook meenemen naar de lezing van M.Wiche en afgeven
aan Toos Latour.

Club-mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 14 november is er weer een korte en een lange wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 9.30 uur vanaf het Tempelplein bij Pearl. U
hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling van 14 november vertrekt van Kerkplein 1 in St
Odiliënberg. Daar kun je ook gratis parkeren. Het is een mooie wandeling
over vlak terrein van zo’n 13 km.
José Meens en Toos Latour hebben de leiding. We vertrekken bij de Soos
om half tien.
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José heeft geregeld dat we even in de basiliek van St.Odiliënberg mogen
rondkijken, dus geen rondleiding. In Susteren, St Odiliënberg en Thorn zijn
de oudste Romaanse kerkjes van Nederland.
Deze kerk is nog heel oorspronkelijk romaans en dat is heel bijzonder!
Onze pauzeplek is restaurant Airwinkel, na ruim 7 km. Ze zijn eigenlijk
gesloten, maar doen voor ons extra open. Vooral als het minder weer is, is
dat heel plezierig. Wel moet de groep groot genoeg zijn en we moeten ons
ruim 10 dagen van tevoren aanmelden.
Aanmelden dus vóór 2 november bij pauladescher@gmail.com of 0464581157, inspreken mag.
Kunstclub

Kunstclub 21 november 2018.
Op woensdag 21 november gaan we naar het atelier van Angeles Nieto in
Thorn. Angeles Nieto is geboren in Madrid.
Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Madrid
en Academie van beeldende kunsten in Maastricht.
Haar Spaanse Roots komen ondanks dat ze reeds vele jaren in Nederland
woont toch altijd naar boven.
Haar werken spreken jong en oud aan. Fotocollages en zeefdrukken van
acryl op linnen en hout en het maken van bronzen zijn haar passie.
Vele bedrijven in binnen- en buitenland hebben werk van haar gekocht
zoals, Philips, Shell, ABP, Rode Kruis en TU Eindhoven, maar ook bedrijven in
Japan.
We krijgen uitleg over hetgeen ze maakt en gemaakt heeft.
Uiteraard met koffie/thee en toebehoren.
Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel in Sittard om 13.00
uur. Kosten € 3,- all in.
Aanmelden vóór 14 november middels envelop met aan de buitenkant:
Naam, adres, telefoonnummer en vermelding wél of géén auto bij de
bekende adressen. Info hierover bij de Kunstclub.

Mededelingen:

Bij vermelding van overleden leden worden geen foto’s meer geplaatst in het
kader van de nieuwe wet op de privacy.

Mededeling door organisatie Sittard 775 jaar:
Op 4 november is er een speciaal concert in de zaal van Sanderbout
( voormalige kerk) onder de titel: Culturele echo’s uit Sittard.
Kosten € 5,- ( incl. 2 consumpties). Aanvang 14.30 uur.
M.m.v. onder andere: Math Dirks bariton, Oratoriumvereniging Sittard,
Nadine Hilkens viool, muziekcorps St.Barbara Sanderbout , leerlingen
Trevianum en Guus Jansen.
Kaarten kunnen worden gereserveerd bij jan.wetzeler@home.nl of op
4 november aan de kassa van Multi Cultureel Centrum Sanderbout.
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