Vrouwengilde Sittard
Jaargang 48 november 2021
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26 nov.

Leesclub III
Jeu de boules
Korte wandeling
Leesclub I
Kunstcursus
Lange wandeling
Lezing: H.Arendt
Leesclub II
Film in Foroxity

Herinnering: 2 November is er Jeu de Boules om 14 uur Sportcentrumlaan
32. Zie de convocatie van oktober of op de website Vrouwengilde sittard.
Attentie: Vóór het gebouw van de SOOS zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen. U kunt uw auto ook parkeren aan de achterzijde van de SOOS, door
de poort aan de Swentiboldstraat ( naast de brandweer). De achteringang van
de SOOS is dan ook open. De poort wordt na afloop van de lezing gesloten.
Verder wil het bestuur nog eens benadrukken dat u welkom bent bij onze
lezingen indien u geen verkoudheidsklachten heeft.
Dinsdag
9 nov.
14.00 uur

Start van een driedelige kunstcursus door Regina van Romondt. De andere
twee middagen vinden plaats in 2022 ( data worden t.z.t. bekend gemaakt).
9 November gaat het over het leven en werk van René Lalique.
René was de geniale ontwerper van Art Nouveau juwelen in de plique-dejour techniek in goud, o.a. verzameld door de Portugese miljonair
Goulbenkian. Ook van toegepaste versieringen in hout en later in glas- en
kristalwerk. Zijn werk beslaat een tijdspanne vanaf het rijke Fin de Siècle,
twee werktentoonstellingen in Parijs, tot en met het exotische Art
Decotijdperk. Dan is hij inmiddels wereldberoemd en gebruikt hij glas en
kristal voor vazen en schalen, auto mascottes, lampen in de vorm van
dansende vrouwen, luxe voorwerpen en parfumflesjes voor de grote
modehuizen. Dit alles in prachtige kleuren, zoals het beroemde blauw, vaak in
opaal kristal, geëtst of gegraveerd. Een feest voor de ogen! Later zetten zijn
zoon en kleindochter, eveneens getalenteerde ontwerpers zijn bedrijf voort.
In Doesburg is een klein maar fijn museum met een collectie van werk en
ontwerptekeningen van René Lalique. U kunt u aanmelden door € 7,50
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(incl. koffie-thee) over te maken op rekening NL15RABO 0187666946 t.n.v.
Vrouwengilde Sittard. Vermeld uw lidnr en Lalique. Vóór 3 november.
Vanwege de grote tijdsspanne tussen de kunstlezingen, kunt u zich deze
keer ook voor een enkele lezing aanmelden.
Donderdag
11 nov.
14.00 uur

Lezing: Hannah Arendt filosofe, door Bart Jan de Graaf.
Hannah Arendt is een belangrijke politiek filosofe van de 20e eeuw.
Arendt, geboren in 1906 in Hannover, moet als Joodse tijdens de Tweede
Wereldoorlog naar Amerika vluchten. Daar maakt ze in 1951 faam met The
Origins of Totalitarianism, een studie naar de wortels van het totalitarisme
die nu op iedere lijst van grote boeken van de 20e eeuw prijkt. Beroemd
werd Ahrendt door haar verslag van het Eichmann-proces in 1961 en haar
typering ‘banaliteit van het kwaad’. Hannah overlijdt aan een hartaanval, in
haar woonplaats New York.
In deze lezing zal cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf een levendig
beeld schetsen van het leven van Hannah Arendt. Daarbij zal ook worden
ingegaan op een begrip dat in een aantal geschriften van Ahrendt een
belangrijke rol speelt, namelijk gedachteloosheid. Haar notie van ‘de
banaliteit van het kwaad’ hangt daar sterk mee samen.

Vrijdag
26 nov.
13.30 uur

Vrijdag 26 november is er weer een film, speciaal voor de leden van het
Vrouwengilde in Sittard. In Foroxity aan de Rijksweg.
De film “Le grand bain”wordt speciaal voor onze leden en introducés
gedraaid in Foroxity. U kunt vooraf zelf een kaartje kopen bij de kassa.
Kosten € 10,50 p.p. inclusief een kop koffie/ thee en een stuk vlaai na afloop
van de film, in de foyer.
In verband met het bestellen van vlaaien, wil de medewerkster van Foroxity
graag weten hoeveel mensen worden verwacht. Daarom dient u zich aan te
melden voor de film. Dat kan door een mail te sturen naar tlatour@home.nl
of een telefoontje naar Toos Latour ( inspreken mag) 046- 4525185 of een
envelop met daarop uw naam, lidnr en telefoonnummer. ( Let op! Geen geld
in de envelop, u betaalt aan de kassa!)
Le grand bain, een film van Gilles Lellouche. De depressieve Bertrand (
Almalric) vindt langzaam maar zeker plezier in het leven terug wanneer hij
zich aansluit bij een groepje mannelijke synchroomzwemmers. Ook de
andere zwemmers hebben zo hun eigen problemen, maar schaamte over hun
favoriete bezigheid is er niet. Prettige mix van sociale komedie en sportfilm (
de heren gaan meedoen aan het WK) vol mannen van middelbare leeftijd in
speedo’s. De film was een grote hit in Frankrijk.
De film begint om 13.30 uur.
U kunt on-line kaartjes kopen of op 26 nov. vanaf 13.00 uur aan de kassa.
Er is geen pauze! Introducés (m/v) zijn van harte welkom voor dezelfde prijs
LET op! U dient een QR- code als vaccinatiebewijs te laten zien, of een
papieren vaccinatiebewijs + legitimatiebewijs. Als u het moeilijk vindt om
een QR- code op uw telefoon te zetten, kunt u ook terecht in de Bieb tijdens
de openingstijden. Daar zijn mensen die u verder helpen. U kunt in de Bieb
ook een QR-code op papier aanvragen.
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Club-mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 3 november is er weer een korte wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 10 uur vanaf het Tempelplein bij Drenth. U
hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling is op 10 november De leiding hebben José Meens,
Mirjam Seelen en Toos Latour.
We wandelen vanuit Stein. Start om 10 uur vanaf de SOOS.
Parkeren in Stein t.o. Brouwerij de Fonteijn, Ondergenhousweg 15.
Lunch rond 12 uur bij het Slimme Schaap.
Makkelijke wandeling met 2 kleine klimmetjes. Lengte ong 9,5 km.
Aanbevolen: wandelschoenen en een wandelstok.
Opgeven bij Mien Huijnen: whahuijnen@home.nl onder vermelding of je
met of zonder auto komt.

Als u het lidmaatschap voor 2022 wilt opzeggen dient u dit te doen bij
Mien Huynen e-mailadres whahuijnen@home.nl of telefonisch tel.: 063619520 vóór 1 januari 2022.

Externe info
Voor
geïnteresseerden

In Podium Babel ( Engelenkampstraat in het voormalige schoolgebouw Land
van Gulik) kunt u deelnemen aan een vierdelige cursus Capita Selecta uit de
literatuurgeschiedenis: de middeleeuwen.
Neerlandicus en publicist Ben van Melick zal deze cursus verzorgen op 4
dinsdagochtenden van 11 tot 13 uur, 2,9,16 en 23 november.
Hij zal een nieuw licht werpen op de middeleeuwse literatuur in het Maasland
Brabant, Vlaanderen, Holland en hun aangrenzende gebieden.
Het kan een feest van herkenning en van nieuwe inzichten worden waarbij
zeker de revue zullen passeren; de allervroegste literatuur, de cultuur van het
Maasland, de ridderverhalen in al hun diversiteit als een spiegel van een
samenleving, het liefdeslied door de eeuwen heen, de zinderende liederen
van Hadewych, Reynaert en de literatuur van de stad.
Terug in een andere tijd, even weg uit een drukkende actualiteit: leringhe
ende vermaak, dat zal de leidraad zijn.
Kosten voor de 4 bijeenkomsten € 60,- Opgave bij
netty.m.beckers@gmail.com. U kunt het bedrag vóór 22 oktober overmaken
op rek nr NL30RABO 0327306130 van Stichting Podium Babel. Voor meer info
zie de website van Podium Babel: www.podiumbabel.nl
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