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Lezing in de Soos door Annie Schreuders- Derks. ‘Sinterklaos’
Een volkskundige presentatie met als thema
"Sinterklaos".
Gebruiken rond Sinterklaas zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom
eten wij chocolade letters?
Waarom jagen wij een oude bisschop op zijn paard over de daken? Hoe
komt Sinterklaas aan zijn rijkdom?
Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Sinterklaas
worden in volksverhalen al eeuwen verteld.
NostalNu probeert alle raadsels te ontwarren.
Mensen die niet (meer) in Sinterklaas geloven zullen worden bekeerd!
Annie Schreuders Derks (*1943) heeft haar levenslange interesse in de
Limburgse volkscultuur geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau
NostalNu. De door haar bijeengebrachte collectie geeft een goed beeld van
het leven van de Limburgse vrouw in al zijn facetten gedurende de laatste
anderhalve eeuw.
Vanaf 1988 was Annie Schreuders medewerkster van het Limburgs
Volkskundig Centrum in Limbricht, In 1994 begon zij met een eigen
Volkskundig bureau en museum in haar woonhuis te Susteren.
In 2003 werden deze verplaatst naar een nieuwe, ruime locatie in Echt en
werd het “Museum van de Vrouw” opgericht. Daar is Annie Schreuders als
conservator aan verbonden gebleven tot haar pensionering 01- 01- 2011.
Daarna heeft zij Volkskundig Bureau NostalNu weer opgepakt.
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Kerstviering: Dinsdag 21 december in de Oase aan de Bachstraat te Sittard.
15.00 uur Gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers, 2 drankjes,
koud en warm buffet en de muziek. Kosten € 27,50
De middag wordt opgeluisterd middels sfeervolle kerstmuziek door het
harp-fluitduo Emmeline
Emmy studeerde dwarsfluit op het conservatorium in Maastricht en
daarna is ze verder gaan studeren aan het conservatorium in Luxemburg.
Ze is muziekdocente en dirigente bij diverse koren.
Pauline is een actieve harpiste met een eigen harpzaak en zij studeerde
harp aan het conservatorium in Alkmaar. Ze speelt al 40 jaar harp.

1

15.00 uur Welkom door Kitty Creemers, voorzitster. Koffie/ thee met iets
lekkers.
Memoreren overleden leden.
16.00 uur Muzikaal intermezzo door het harp/fluitduo onder genot van
een drankje.
16.45 uur uitserveren van soepjes.
17.30 uur vervolg muziekduo.
18.00 uur koud en warm buffet.
19.00 uur uitgeserveerd toetje en daarna afsluiting.
U kunt zich aanmelden ( vermeld erbij als u vegetarisch buffet wil) tot en
met 10 december d.m.v. overmaken van € 27,50 op
NL15RABO0187666946 t.n.v het Vrouwengilde Sittard ( vermeld eerst Uw
lidnummer, dan Uw naam en de activiteit).
Wij hopen veel leden te mogen begroeten!
Club Mededelingen:

Wandelclub

Woensdag 1 december is er weer een korte wandeling.
( onder voorbehoud ivm corona)
De korte wandeling vertrekt om 10 uur vanaf het Tempelplein bij
bloemenzaak Drenth. U hoeft zich niet aan- of af te melden.
De lange wandeling :
Woensdag 8 december : De kribkeswandeling. ( onder voorbehoud)
Vertrek om 10 uur bij de SOOS, Kennedysingel. Aanmelden bij
Mien Huynen; whahuijnen@home.nl 06-36119520

Mededelingen:

Lief en Leed. In dit kader hebben 2 van de dames Fietje, Lenny of Willy
weer bezoekjes gebracht.
Kent u iemand die geopereerd is en of langdurig ziek, of een bijzonder
feestelijke gebeurtenis heeft, geef het door aan Lenny, Fietje of Willy!
Tel.nrs: Lenny: 046-4580246; Fietje: 06-23552228; Willy: 06-51322476
In maart 2022 start de Kunstclub weer. Meer mededelingen volgen in de
convocatie van januari.
U ontvangt begin januari 2022 ( aparte zending):




het jaarprogramma 2022
de geactualiseerde belangrijke afspraken en mededelingen
het verzoek om de contributie van 2022 te betalen
( niet vóór 1 januari!)

Adresveranderingen, af- en aanmeldingen als lid graag melden bij de
ledenadministratie. Lennyjanssen@live.nl
046-4580246
De RABO-clubactie heeft € 376,69 opgebracht! Dank aan de dames die op
onze vereniging stemden!
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De activiteiten zijn onder voorbehoud en kunnen alleen doorgaan als er
geen corona beperkende maatregelen zijn. Houd daartoe een eventuele
extra mail in de gaten.

Extern berichtje: Gilde De Graven organiseert in januari een drie-delige
muziekcursus door dhr P.Ritrae in het Gemeenschapshuis in
Munstergeleen. Voor meer info zie: gildedegraven.nl

Oproep:

Wie van jullie vindt het leuk om een keer of vier per jaar een stukje te
schrijven voor de website?
Dit stukje zou dan moeten gaan over een bijgewoonde lezing of een
gemaakte excursie. Het zou fijn zijn als we een groepje van ongeveer
vier/vijf mensen kunnen vormen die dit gaan verzorgen.
Belangstelling ? Leuk, laat het me dan even weten.
Lenny Janssen, Molenaarlaan 3,
6132 BA Sittard. Email: lennyjanssen@live.nl Telefoon: 046-4580246.

WENS:
Het Bestuur van Vrouwengilde Sittard wenst al haar leden:
Een warm en gezellig Kerstfeest en voor 2022:
Goede gezondheid en een Vredig jaar!

.
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