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Zondag
2 sept.
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
4 sept.
14.00 uur

Als start van het na-zomerseizoen is er een gezellige middag in de Soos.
NB. Vóór het zomerreces was er tijdens de kunstcursus in de Soos een groot
lek in het plafond ( tijdens stortbui). De cursus is toen gestaakt. Mw. Van
Romondt komt een deel van haar verhaal vertellen ( over het beroemde
drieluik van de gebr. Van Eyck, St.Bavo in Gent).
Graag opgeven vóór 31 augustus bij een van de bestuursleden. Leden die
introducés hebben opgegeven, dienen die zelf in te lichten en ook aan te
melden. Dit i.v.m. de te bestellen vlaaien.
PROGRAMMA:
14-14.30 u: Regina van Romondt geeft het vervolg van haar lezing over het
drieluik van de gebroeders van Eyck.
14.30u: pauze met koffie, thee met vlaai
14.45u: opluistering van de middag door de zanger Jan Ridderbeekx onder
het genot van een drankje.

Donderdag
13 sept.
14.00 uur
OASE!

Lezing Margriet Brandsma Het nieuwe Duitsland
Margriet Brandsma was jarenlang correspondent voor de
NOS in Duitsland en heeft nog steeds een warme band met
het land. In haar lezing op 13 september in de Oase,zal ze
onder meer vertellen over het ‘nieuwe’ Duitsland, het
Duitsland dat is ontstaan na de hereniging van WestDuitsland en de DDR.
Wie het Duitsland van nu wil begrijpen, kan niet om de
oorlog heen en dus zal Brandsma stil staan bij de wijze
waarop de Duitsers van nu omgaan met hun zwarte verleden. Ook vertelt ze
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over
Lezing:
Angela
Het Merkel,
nieuwe de
Duitsland.
Oost-Duitse
Margriet
domineesdochter:
Brandsma ( voormalig
wie is ze eigenlijk, wat
correspondente
Duitsland)
drijft
haar en hoe in
kan
het dat ze al zo lang bondskanselier is? En wat
betekent het dat ook Duitsland niet immuun is gebleken voor populisme?
Margriet Brandsma schreef een boek over Merkel ( ‘Het mirakel Merkel’) en
van haar hand verscheen ook het vluchtverhaal van een Oost-Duitser die naar
zijn Nederlandse verloofde wilde (‘Vluchtcode Vlinder’). Haar boek ‘Was wir
noch zu sagen hätten’ bevat interviews met Nederlandse journalisten die in
Duitsland werken of gewerkt hebben, ‘Daar is de Muur’ heet de
verhalenbundel die Brandsma over de Duitse hoofdstad maakte.
Het belooft een heel interessante middag te worden. Deze lezing is gratis
toegankelijk voor onze leden. Introducés zijn welkom, ook mannen, zij
betalen € 5,- bij binnenkomst van de zaal.
Om de drankjes in de pauze snel te laten verlopen, verkopen we voorafgaande aan de lezing consumptiebonnen à € 2,- p. st.
PS Het is mogelijk om een boek van Margriet te kopen en te laten signeren.

Donderdag
20 sept.
10.00 uur

Er hebben zich 74 leden aangemeld voor de jubileumdag van KVG Limburg .
Degenen die per trein reizen: we vertrekken om 9.35 u van spoor 2.
U kunt uw uitnodigingskaart ophalen tijdens de gezellige middag op 4
september ( SOOS) of op 13 september in de OASE. Bij Mien Huijnen.

Club Mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 12 sept. 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 : 12 september is er weer een lange wandeling onder
leiding van Marijke Leenders en Rinie Schols.
We vertrekken bij de Soos om 9.30 uur. De lengte van de route is 11,5 km.
Startpunt van de wandeling is: Onderste Puth 76, Puth We drinken eerst
koffie bij Laurenske. Daarna lopen we 60% van de route en lunchen bij
Gasterij Dobbelsteyn in Doenrade.
Het laatste stuk van de route gaat dus bijna vanzelf.
Opgeven voor zaterdag 8 sept. bij Paula Descher:
Tel. 046-4581157 (inspreken mag) of per e-mail Pauladescher@gmail.com

Kunstclub

In september is er GEEN kunstclub.

Mededelingen:

25 oktober is er een workshop: Wol op zijde.
Er worden vilten sjaals gemaakt. Verzoek om je al in te schrijven voor die
workshop in verband met het bestellen van materialen en de gewenste
kleur. Keuze uit wit, zwart, rood of blauw als basis.
Opgeven kan ( vóór 14 september) bij:Toos Latour, Tel.nr. 4525185;
tlatour@home.nl Vermeld je lidnummer, naam en de gewenst kleur voor je
sjaal.
NB. Tijdens de gezellige middag op 4 september hangen er voorbeeld sjaals,
zodat u de kleuren ziet en het mogelijke resultaat.
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Tijdens deze middag kunt u zich opgeven voor de workshop en de gewenste
basiskleur doorgeven. De kosten zullen € 35,- bedragen incl. materiaal.
De excursie naar het Europees parlement zal plaatsvinden op maandag 3
december. Wilt u deze datum in uw agenda noteren!
Lief en leed
Als u iemand kent die langdurig ziek is, of een lid dat een jubileum viert, geef
het door aan Lenny Janssen of Fietje Brüll. In juni,juli en augustus zijn er 7
bezoekjes gebracht. Dankzij de extra gave voor het lief en leed potje, kunnen
Lenny en Fietje een passend geschenkje meenemen.
Overleden
Op 3 augustus is ons lid Tonny Haagmans overleden.
Dat zij moge ruste in vrede!

AVG Privacy Protocol. (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor de opslag en bescherming van persoonsgegevens gelden met ingang van 25 mei in alle EUlanden dezelfde regels. Op die datum treedt de General Data Protection Regulation GDPR in werking.
Vertaald naar het Nederlands zal die hier te boek staan als de AVG wet.
Om welke gegevens gaat het precies?
Allereerst gaat het om gegevens die algemene informatie over een persoon verschaffen, zoals naam,
geboortedatum, geslacht, e-mail. Maar ook gegevens als IP adres van de computer,
burgerservicenummer, gezondheid, religie etc.
Binnen het KVG maken wij alleen gebruik van naam, adres, e-mail en geboortedatum.
Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen de correspondentie van KVG, andere gegevens
hebben wij niet nodig. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere instanties.
Wat moet U doen:
- Bij niet reageren geeft u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, voor het doel waarvoor ze nodig zijn;
- U maakt aan het KVG Sittard kenbaar indien u geen toestemming geeft voor plaatsen van
foto’s, films en dergelijke die gebruikt kunnen worden ter illustratie in de convocatie of op de
website van de vereniging en andere schriftelijke informatie, zoals uitnodigingen voor
activiteiten van KVG.
Omdat er nogal wat publiciteit in de media wordt gegeven over de AVG wet willen wij u middels
deze informatie op de hoogte stellen zodat er geen onduidelijkheid bestaat over de
gegevensverwerking.
Voor informatie met betrekking tot deze nieuwe wetgeving verwijzen wij u naar ons beleid genoemd
in het AVG-Privaccy-Policy-document.
Klik voor dit document op onderstaande link.
AVG Privacy Polici document.pdf
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd bij een van de bestuursleden om
verduidelijking vragen.
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+ DAMES DIE MEEGAAN MET DE DRIE-DAAGSE REIS VAN 21 T/M 23 SEPTEMBER ONTVANGEN BIJ
DEZE CONVOCATIE EEN FLYER MET ALLE BENODIGDE GEGEVENS.
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