Sittard december 2020

Beste dames,
Als vervolg op onze vorige brief ontvangt u deze nieuwe convocatie.
Het is heel jammer dat we elkaar rondom Kerst en met Nieuwjaar niet kunnen treffen!
We hadden het graag anders gezien.
Het bestuur houdt zich aan de richtlijnen van het kabinet. Zodra we horen dat er meer mogelijk is,
laten wij u dat uiteraard weten.
Er komt geen jaarprogramma, maar we houden u geregeld op de hoogte van wat mogelijk is.
U kunt de laatste berichten van ons gilde ook bekijken op de gloednieuwe website van afdeling
Sittard. http://vrouwengildesittard.nl
Voorheen vielen we onder de website van Vrouwengilde Limburg. Maar per 1 januari 2021 wordt het
overkoepelend orgaan KVG- Limburg opgeheven en gaan er nog 7 afdelingen zelfstandig verder.
Anouk Govers, kleindochter van ons bestuurslid Diny Govers, heeft onze website gemaakt. Nouki
Multimedia Designer is haar bedrijfsnaam. We zijn haar heel dankbaar.
U vindt op de site de namen van de huidige bestuursleden en hun taken. Ook de geschiedenis van
onze afdeling, het programma van iedere maand en een archief van vorige programma’s is op de
website terug te vinden.
Reminder: Zoals eerder gemeld betaalt u in 2021 GEEN contributie.
De RABO-clubactie heeft € 626,- opgebracht. Hartelijk dank voor allen die op onze vereniging
hebben gestemd!

In memoriam: Op 11 oktober j.l. is Leni Schreurs-Bollen overleden. Dat zij ruste in vrede!

Gedicht: “ Hawt aafsjtandj …. !! “
Hae koum wie ‘ne dóndersjlaag:
Dae “ongerhawve maeter”
Noe zaet me zich de goojendaag
Mit de ellebäög.. dat waor baeter
Mer veer zeen luuj van: “kom ‘ns hie,
Dat ik dich effe duuj…”
Nei daen óngerhawve maeter
Dae blif veur jederein zó nuuj
“gaef mich ’n handj.. dooch niet zo flaw,
Veer kènne ós toch goud…!”
Dat zaet me hie en dao al gaw
Mer dat is ‘t ‘m sjus!! Da’s fout!!
Ouch geit ’t dèks zónger bezej,
Zònger dat me ’t eigelik wilt,
Nei veer zeen ’t geweunwaeg niet gewènd,
Dat de minsj aafsjtandj hilt.
Toch zui’ver ós dao toe motte dwènge
Zèk gerös mer: “Sjtop..!! Tot hie..!!
Dan ken v’r sjtrak weier same zènge
En dan vuil veer ós weier vrie.
Dan kump de St.Rosa kirmes trök
’t Oktoberfeest en ’t plezeier
En hób ‘ver ’t sjtrak achter de rök..
.. dan knoevele veer weier………….!
Guus Steinen

