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Jaarvergadering en excursie
naar Den Haag

Driedaagse reis:
Aanmelden: Woensdag 4 maart tussen 10.30 uur en11.30 uur .
Waar?:
Hotel de Limbourg, Markt 22 te Sittard.
Op 25, 26 en 27 september a.s. hebben we weer een mooie reis gepland naar
Utrecht en Het Groene Hart. We logeren in het Best Western City Hotel in
Woerden en bezoeken Huis Doorn, het Spoorwegmuseum, Woerden en
Oudewater, ook maken we een mooie boottocht In Utrecht.
De prijs voor deze reis is € 290,= voor mensen met een Museum Jaarkaart
en € 315,= zonder kaart. Ook zijn er enkele eenpersoonskamers beschikbaar
tegen een meerprijs van € 70,- Dit alles is incl. bus en fooi chauffeur, 2x logies
ontbijt,3x diner,1x lunch en alle entrees en gidsen.
Aanmelden uitsluitend met envelop met aan de buitenkant Uw lidnummer,
naam,
adres en telefoonnummer. Naam en telefoonnummer thuisfront en naam
kamergenote. € 100,= in envelop.
Er kunnen 50 dames mee, bij meer aanmeldingen wordt geloot.
Het restant van de reissom dient U vóór 1 juli over te maken.
Uitsluitend op rekening IBAN NL 15 RABO 0187666946 t.n.v. KVG Sittard
Denkt U aan Uw Reis-en Annuleringsverzekering!!!
Deelnemers ontvangen t.z.t. een uitgebreid programma!

Maandelijks koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de Markt te Sittard
Er is altijd een bestuurslid en een lid van de werkgroep aanwezig.

Lezing: Taal- en cultuurverschillen tussen België en Nederland door Mw.Lut van
Hove

Het is het verhaal van 1000 momenten van verwondering, vol
leuke anekdotes. Over Vlamingen en Nederlanders.
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Dinsdag
17 maart
9.17 uur
trein

Want we zijn ‘buren’ en spreken officieel dezelfde taal, maar zijn toch
ook zo verschillend. Lut Van Hove kwam 19 jaar geleden aan met het
enigszins ‘naïeve’ idee dat de verschillen wel zouden meevallen. Maar
de praktijk bleek weerbarstiger. Zowel in taal als cultuur. Zoals de
verschillen bij het groeten, in enthousiasme (of is het eerder
luidruchtig?), verjaardag vieren, de ‘directheid’ van de Nederlanders,
hoe kijken we tegen een afspraak aan, hoe verhouden we ons tot de
‘baas’, en zo voort…. Nu, 18 jaar later, durft zij hardop te zeggen dat
Nederlanders en Vlamingen op essentiële punten van elkaar verschillen.
Maar juist daardoor elkaar aanvullen!
Ontmoetingsdag van het Mgr. Schrijnenhuis te Roermond.
Onderwerp van deze dag: Geraakt, geroepen en gezonden.
Opgeven vóór 6 maart bij Betsy Crijns; tel. 4200233 of per mail:
betsy@crijns.net
We vertrekken met de trein vanaf station Sittard om 9.17 uur.
De dag zal gaan over: Roeping; geroepen zijn tot..
Bisschop, Harrie Smeets zal vertellen over zijn roeping tot priester.
Verder is José Hendriks aanwezig en vertelt zij over haar roeping om iets te
betekenen voor de medemens. Zij vertoont een korte film over ‘Het vergeten
land”: Armenië
Er is deze dag ruimte om ook stil te staan bij uw eigen roeping; waar loopt u
warm voor?
Er is een gratis lunch en de dag wordt afgesloten met een gebedsviering in de
Caroluskapel. Dan nog wat napraten onder het genot van een drankje en een
stuk vlaai. Deze dag die u gratis wordt aangeboden, zal rond 16.00 uur eindigen.

Donderdag
26 maart
14.00 uur

Lezing: Vrouw op het politieke pluche, door Dhr. Paul v.d. Steen
“Wanneer ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan
hebben”, zei Suze Groeneweg over haar verantwoordelijkheid als eerste
vrouwelijke parlementariër van Nederland. Politieke pioniers als zij, voelden een
last drukken. Het vergde moed om als eerste vrouw in een
volksvertegenwoordiging, in een college van B en W of in een kabinet plaats te
nemen. Ook omdat na de invoering van het algemeen kiesrecht de oude
vooroordelen voortleefden. De eerste vrouwelijke minister mocht aan de slag
op een departement in de zachte sector. Drenthe kreeg als eerste een
vrouwelijke commissaris van de koningin, want daar gebeurde toch niets. Het
premierschap blijft tot op de dag van vandaag een exclusieve mannenzaak.
In een lezing naar aanleiding van zijn boek De ongehoorde helft. De eerste
vrouwen op het politieke pluche portretteert Paul van der Steen de vrouwen die
als eerste de vinger durfden op te steken, die zorgden dat de mannen met
macht niet om hen heen konden of die om die treurige redenen solliciteerden
en daarmee geschiedenis schreven.
Dr. Paul van der Steen is historicus en journalist voor onder meer NRC
Handelsblad, Trouw, De Limburger en het Historisch Nieuwsblad. Van hem
verschenen eerder Schampschot. Een klein Nederland dorp aan de rand van de
Groote Oorlog (2014), Ware grootheid schamele kleinte. Twee eeuwen
Nederland (2013), het deels aan de Reichsschule in Valkenburg gewijde
Keurkinderen. Hitlers elitescholen in Nederland (2009) en Cals. Koopman in
verwachtingen 1914-1971 (2004).
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Clubmededelingen:

Zaterdag
21 maart
10.30 uur

Wandel-club

Let op!

Kunstclub
Kunstuitstapje zaterdag 21 maart 2020.
Let op!!!
In maart is ons maandelijks kunstuitstapje niet op woensdag 18 maar op
zaterdag 21 maart.
Iedereen kan mee lid of geen lid van de kunstclub.
In december van dit jaar is het 100 jaar geleden dat Aad de Haas geboren is.
De gemeente Landgraaf zet op 21 maart speciaal voor ons haar deuren open
( gemeentehuis), zodat we naar de staties van Aad de Haas kunnen kijken die
hier hangen. Iedereen ontvangt een mooi boekje met uitleg over deze staties
van Aad de Haas. Daarna zetten we koers naar het Glaspaleis in Heerlen alwaar
we een lezing/rondleiding krijgen over zijn werk. Er is genoeg tijd om
tussendoor te lunchen en/of koffie te drinken.
Vergeet niet jullie museum- of VIP kaart van de bankgiroloterij mee te nemen.
Kosten: € 8,50 inclusief vervoer, parkeren, entree, rondleiding en boekje van
Aad de Haas.
Vertrek vanaf de SOOS, Pres. Kennedysingel om 10.30 uur.
Aanmelden vóór woensdag 11 maart 2020 middels een envelop met genoemd
bedrag en aan de buitenkant vermeld:
Naam, adres, telefoonnummer, museumkaart ja of nee en wél of géén auto bij
de bekende adressen.

Woensdag 11 maart 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,
11 Maart is er weer een lange wandeling. Bijeenkomst 9.15 uur bij de SOOS.
Opgeven wie met de auto kan rijden. Wandeling is voorgelopen door
Beb Heuserr en Mien Huijnen. Startpunt: de oude pastorie, Oude pastorie
nr: 25, 6191 HW Beek. Parkeren kan op de parkeerplaats tegenover de pastorie.
Prachtig natuurgebied langs het vrouwenbos, langs Spaubeek, langs het
Spaubekerbos, Groeve Spaubeek richting Klein Genhout alwaar we gaan
lunchen in “Aan de Meule”. Na de lunch lopen we via Groot Genhout weer naar
terug naar Beek, waar men in de Oude Pastorie de dag kan afsluiten met een
drankje. Afstand is +/- 12 km. Wandelstok is aan te bevelen. Opgeven kan t/m 8
maart bij Paula Descher email: pauladescher@gmail.com; of per tel: 0464581157. (liever niet via de app van de wandelsökskes.)
U kunt zich nog opgeven voor de kunstcursus in maart/april tot 1 maart bij Mien
Huijnen. Zie voor info de convocatie van februari. Introducés (vr) zijn ook welkom.
Kosten € 20,- incl koffie/thee. U kunt het bedrag contant betalen vóór de eerste
lezing of overmaken per bank: NL15RABO 0187666946 t.n.v. penningmeester
vrouwengilde Sittard o.v.v. kunstcursus 2020 en uw naam en lidnummer.
Over de inhoud:
1. 24 maart: RENEE LALIQUE Hij was de geniale Franse ontwerper van prachtige Art
Nouveau juwelen in de plique-du-jour techniek in goud en edelstenen. In zijn
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latere leven, het exotische Art Deco tijdperk, de roaring twenties, maakte hij
prachtige kristallen voorwerpen zoals automascottes met sierlijke vrouwenfiguren, lampen van opaalglas en gegraveerde en geëtste vazen in de mooiste
vormen. Deze lezing is een feest voor de ogen.
2. 7 april: SCHILDERS AAN DE LEIE In dit mooie rivierenlandschap met prachtige
natuur vonden veel Belgische schilders van het late impressionisme hun
inspiratie. Zij schilderden in lichte heldere en atmosferische kleuren en werden
Luministen genoemd. Vanaf 1905 maken we kennis met een generatie
Expressionisten met o.a Constant Permeke en Gust de Smet.
3. 21 april: FRANK LLOYD WRIGHT De visionaire Amerikaanse architect, die in een
lang en bewogen leven de belangrijkste ontwerper van de 20ste eeuw werd. Hij
ontwierp eerst in de Arts and Crafts stijl zijn prachtige door Japan geïnspireerde
prairiehuizen. Aan het eind van zijn leven werd hij de ontwerper van het
beroemde slakkenhuis-vormige Guggenheim museum in New York. Kom binnen
kijken in de vele prachtige gebouwen die hij in zijn lange leven vorm gaf.
Mededeling:

Dag voor alleengaanden 2020: “Agrarische geschiedenis in vogelvlucht”.
Georganiseerd door KVG Limburg en Zij-actief Limburg. Voor Limburg is de dag: dinsdag 10 maart in zaal Keulen te Klimmen. Kosten € 18,- p.p. Inlichtingen en opgave via
zijactief@zijactieflimburg.nl.

Vóóraankondiging : 2 April is de Jaarvergadering. Om 14 uur in de SOOS. De info over de vergadering staat in

de komende convocatie. Opgave vóór 1 april graag bij Mien Huijnen, mail
whahuijnen@home.nl of per telefoon bij Kitty Creemers: 06-52302157 ( i.v.m. het
bestellen van vlaaien)
Excursie Den Haag : 9 April gaan we een dagje uit naar Scheveningen en Den Haag. We vertrekken
om 8.00 uur bij de Baenje aan de Schuttestraat 2. In Scheveningen krijgt u de
gelegenheid een strandwandelingetje te maken en op eigen gelegenheid te
lunchen. Om 12.15 uur vertrekken we naar het Binnenhof in Den Haag.
Een gids zal ons daar ontvangen en rondleiden in de Ridderzaal.
Rond 14.00 uur ontvangst en welkomstwoord door Laurens Verbeek, secretaris
Van de heer van Helvert. Verder een gesprek met de Martijn van Helvert,
Tweede Kamer lid van het CDA en een rondleiding achter de schermen. Tevens
brengen we een bezoek aan de plenaire zaal op de publieke tribune en krijgen
we een rondleiding in de Tweede Kamer. Einde tour ongeveer rond 16.30 uur.
Daarna krijgt u nog de gelegenheid een hapje te eten of te vertoeven rondom
het Binnenhof. Om 18.00 uur verlaten we Den Haag en proberen rond 20.30 uur
weer in Sittard te zijn. Ten behoeve van een gedegen voorbereiding moet Toos
de deelnemerslijst doorgeven bij de beveiliging. Alle deelnemers moeten een
geldig legitimatiebewijs ( paspoort/ID-kaart of rijbewijs) meenemen naar de
Tweede Kamer. Kosten voor bus en rondleidingen € 25,Opgave vóór 1 april bij Toos Latour: mail: tlatour@home.nl LET OP!
U moet uw naam ( zelfde als op uw legitimatiebewijs) , voorletters en het
geslacht doorgeven. U kunt ook vóór de lezing van 26 maart een envelop
inleveren met daarop Uw naam, voorletters en het geslacht. (zoals vermeld op
het legitimatiebewijs dat u 9 april bij u heeft)
Betaling: € 25,- overmaken op rekeningnr. NL15RABO0187666946 t.n.v.
Vrouwengilde Sittard, o.v.v reis Den Haag en uw lidnummer.
In de bus is plaats voor 50 personen. Dat betekent dat bij te veel aanmeldingen
u kunt worden uitgeloot. Wilt u met een vriendin reizen, geef u dan samen op
U wordt dan evt. samen uitgeloot.
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