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Excursie naar Venray. Vertrek met de bus om 11.45 uur vanaf de Baenje aan
de Schuttestraat.

Op 5 oktober a.s. brengt u een bezoek aan Venray, van oudsher bekend om zijn
beide psychiatrische ziekenhuizen St. Anna voor vrouwen en St. Servatius voor mannen.
Na ontvangst in restaurant de Witte Hoeve zal Harry Frencken, vrijwilliger bij het Museum van de
Psychiatrie een lezing verzorgen, ondersteund door een power point presentatie.
In deze lezing, met als titel : “ Enkeltje Venray “, schetst hij een beeld van de zorg voor psychiatrische
patiënten in Limburg door de eeuwen heen met de nadruk op de geschiedenis van de zorg in de
beide psychiatrische instellingen in Venray.
Hoe zijn deze instellingen in Venray gekomen, wat is daaraan vooraf gegaan ?
Welke behandelingen werden er toegepast en hoe ontwikkelde de zorg voor deze mensen zich door
de jaren heen ? Hij eindigt met een beeld te schetsen van de hedendaagse situatie.
De lezing duurt ongeveer 2 uur en is als volgt opgebouwd : na de kennismaking, de geschiedenis t/m
de periode van de 2e wereldoorlog ( ongeveer 3 kwartier ). Dan een pauze met koffie en vlaai ,
waarna in het 2e deel de geschiedenis van de periode na de 2e wereldoorlog tot heden aan bod
komt ( eveneens ongeveer 3 kwartier).
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Na afloop hiervan vertrekken we naar het Vincent van Gogh instituut, het centrum voor geestelijke
gezondheidszorg in Venray. Dit instituut is gevestigd op het voormalige terrein van het psychiatrisch
ziekenhuis voor mannen “St. Servatius “.
We maken een wandeling over het terrein met aandacht voor oudbouw en nieuwbouw, een bezoek
o.l.v. een gids aan het Museum van de Psychiatrie en een gesprek met evt. een deskundige waarin
mogelijke vragen die u hebt, beantwoord kunnen worden.
Kosten: € 23,- voor bus,lezing, zaalhuur, rondleiding met gidsen en koffie/thee met vlaai . Opgeven
kan tot en met zondag 30 september. U kunt het bedrag overmaken op rekening nr NL15RABO
0187666946 t.n.v. vrouwengilde Sittard onder vermelding van excursie Venray. Uw naam en het
lidnummer. Of een envelop met daarin € 23,-. Op de envelop vermeldt u Venray en uw naam en
lidnummer. Inleveren bij de bekende adressen, info hierover bij het bestuur.
Zondag
7 okt.
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
9 okt.
14.00 uur

Introductielezing “Filosofisch denken” door Carin Wevers
We hebben allemaal weleens wakker gelegen van een filosofische vraag ook
al wisten we misschien op dat moment niet dat het een filosofische vraag
betrof. Zoals: ben ik nog wie ik vroeger was? Volgens de wetenschappers
bestaat de mens uit materie. Maar hoe zit het dan met onze vrije wil? Zijn we
wel zo vrij als we (soms) denken? Of: moet ik nu geld geven aan de dakloze of
is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn situatie? Of: Welke politieke partij
draagt het meest bij aan een rechtvaardige samenleving en wat is
rechtvaardigheid eigenlijk?
Binnen allerlei organisaties en samenlevingsverbanden filosoferen mensen
ook op beroepsmatige wijze. Zij helpen mee om beleid te bepalen en vorm te
geven. Dat betekent een standpunt innemen. Maar op basis waarvan komen
we eigenlijk tot een standpunt? Deze lezing is bedoeld als een eerste
verkenning in het filosofisch denken en hoopt u te laten zien dat in ons allen
een filosoof huist. Wellicht smaakt het naar meer….
Drs. Carin Wevers is in 1991 afgestudeerd als filosoof en is momenteel als
docent en onderzoeker verbonden aan het lectoraat Sociale Studies van Zuyd
Hogeschool. In mei 2018 verscheen bij uitgeverij Coutinho haar eerste boek
met de titel: Kan ik daar wat aan doen? Denken over professioneel handelen
in zorg en welzijn.
Daarnaast verzorgt zij lezingen, cursussen en workshops voor particulieren,
bedrijven en organisaties, op allerlei niveaus en over allerlei verschillende
onderwerpen.

Donderdag
25 okt.
14.00 uur

Workshop Wol op zijde. Door Alice Goossens Voor dames die zich reeds
hebben aangemeld.

Wolvilten: We vilten met merinowol op een zijden sjaal, een waar
kunststuk. Het is niet moeilijk en ook voor mensen die nog nooit gevilt
hebben: U gaat naar huis met een heel mooie sjaal die uzelf ontworpen
heeft. Gelieve voor deze workshop een badhanddoek en een plastic
draagtasje mee te nemen, de sjaal is nog nat als U naar huis gaat.

2

Wandelclub

Woensdag 10 okt. 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 wordt 10 oktober georganiseerd door Lies Hulscher en
Marianne Raeven. Deze wandeling heeft een naam:” De oorlogskreet van de
buizerd”; een prachtige route langs een Reus, een kasteelhoeve, Charles Eyck
en een Joods kerkhof.
We vertrekken bij de Soos om 9.45 uur. De wandeling start op de P-plaats
Oranjeplein te Schimmert. We kunnen daar eerst koffie drinken. De afstand is
11,3 km, via grotendeels makkelijk te belopen paden. Onderweg is geen
mogelijkheid om iets te eten of te drinken, dus proviand meenemen voor een
pauze in de mooie natuur. Na afloop kunnen we op het Oranjeplein in
Brasserie Bie Oos een toost uitbrengen op prachtig Sjummert. Opgeven, met
of zonder auto vóór zaterdag 6 oktober bij Paula Descher, per email:
pauladescher@gmail.com of per telefoon 046-4581157 ( inspreken mag)

Kunstclub

Op woensdag 17 oktober 2018 brengen we een bezoek aan een
tentoonstelling van verschillende kunstenaars in Geleen.
Harrie Schroen;
Polyester objecten.
Hub. Pollen:
Verbluffende realistische stillevens, in olieverf, met liefde
voor het detail.
Marx & Marx:
Voor velen een bekende galerie, met een collectie van
gerenommeerde kunstenaars.
Maria Verstappen: Schilderijen vol beweging, intensiteit en diepgang in
prachtige tinten.
Jaqueline Muytjens: Mixed Media, poëtisch, verfijnd en betoverende
treescapes
We krijgen uitleg over hun werk en kunnen uiteraard ook vragen stellen,
onderwijl genietend van een kopje koffie/thee met iets lekkers.
Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel in Sittard om 13.45
uur. Kosten: € 3,- inclusief vervoer, parkeren en de versnapering.
Aanmelden vóór 10 oktober middels envelop met aan de
buitenkant: Naam, adres, telefoonnummer en vermelding wél of géén auto
bij:
Gonnie Goessen, Kallenlaan 5 Sittard 6132 BH Sittard, tel. 046-4514418,
e-mail: h.goessen@home.nl of
Margo Ronden, Vrangendael 22, 6137 BB Sittard, tel. o6-14466081, e-mail:
margoronden@hotmail.com

Overleden:

Henriëtte Gelissen. Dat zij moge ruste in vrede!

Vooraankondiging

3 December: Excursie naar het Europees Parlement
Op maandag 3 december organiseert het Vrouwengilde een excursie naar
het Europees Parlement in Brussel. Opgeven vóór 1 november .
De kosten bedragen € 49,-, dit is inclusief de bus, gids, lunch en Italiaans
buffet na afloop van de excursie (in Sweikhuizen).
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Programma: Vertrek om 8.00 uur vanaf de Baenje. Onderweg zal onze gids,
Paul de Wit een korte inleiding geven over de geschiedenis van Europa.
11.00 uur ontvangst Europees Parlement met koffie/ thee.
11.30 uur korte rondleiding en bezoek publieke tribune van de plenaire
vergaderzaal. 12.00 uur gesprek met Europarlementariër Jeroen Lennaers.
13.15 uur verplaatsing met de bus naar het restaurant Chez Léon.
13.45 uur- 15.00 uur: 3-gangen lunch in het restaurant, nabij de Grote
Markt. In het restaurant moeten we een trap met 16 treden “beklimmen”.
Als u problemen heeft met traplopen, kunt u dat vermelden bij de
aanmelding. Dan proberen we een aanpassing te vinden. 15.00 uur korte
wandeling door het centrum naar de bus. Dan maken we een stadsrondrit
met een Brusselse stadsgids.
17.00 uur vertrek naar Sweikhuizen, waar we rond 19.00 uur een Italiaans
buffet krijgen bij Gasterij de Bokkereyer. Rond 20.30 uur vertrekken we weer
naar Sittard. U kunt het bedrag van € 49,- overmaken op rek.nr NL15RABO
0187666946 t.n.v. vrouwengilde Sittard. Met uw naam en uw lidnummer.
Of per envelop het bedrag van € 49,- en op de envelop uw voor- en
achternaam en uw lidnummer.
De envelop kunt u inleveren bij de bekende adressen, info hierover bij het
bestuur.
Er kunnen maximaal 60 dames mee!
LET OP! Voor de beveiligingsdienst van het Parlement moet er een
deelnemerslijst worden ingeleverd enkele weken vóór het bezoek.
U dient een briefje in te leveren bij Toos of Miep, of per mail met daarop
(Aanhef) Mevr. Uw voornaam, uw achternaam zoals vermeld in uw
paspoort of ID-kaart, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
nationaliteit, emailadres, type ID-bewijs. ID-nummer NEEM IN IEDER GEVAL
UW ID- BEWIJS MEE op 3 december!
Koor

Het dameskoortje zoekt nog leden, vooral sopranen, maar alten zijn ook
welkom. Repetitie om de 14 dagen op maandagavond. Inlichtingen bij Miep
Storken: 046-4516829

Bridgeclub

De bridgeclub kan nog leden gebruiken. Op maandagmiddag, om de 14
dagen wordt dit denkspel gespeeld in het Oranjehotel.
Inlichtingen kun je krijgen bij Marie Jeanne Sampers, tel.: 4516692 of bij Kitty
Creemers, kittycreemers@ziggo.nl; 06-52302157. Bij Kitty kun je je eventueel

ook aanmelden

als lid.
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