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Zat. 
Zon. 
Ma. 
Woe. 
Don. 
Di. 
 
Woe. 
Woe. 
Don. 
 
 
 

 
1 jan. 
2 jan. 
3 jan. 
5 jan. 
6 jan. 
11 jan. 
 
12 jan. 
19 jan. 
27 jan. 
 
 
 

 
Nieuwjaar 
Koffie-uurtje 
Leesclub III 
Korte wandeling 
Leesclub I 
Lezing: vrouwen op het 
politieke pluche 
Lange wandeling 
Leesclub II 
Lezing: Huid als spiegel 
voor de ziel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 
2 januari 
14.30 uur 
 
Donderdag 
11 januari 
14.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste dames,       
Allereerst wil het bestuur u van harte een gelukkig Nieuwjaar wensen! 
Door de corona-omstandigheden is het helaas niet mogelijk om u persoonlijk de 
hand te schudden. We hadden graag een Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden en 
getoast op het nieuwe jaar. Maar omdat de pandemie nog niet voorbij is, hebben 
we besloten deze bijeenkomst ( 6 januari) NIET door te laten gaan! 
Ook de aangekondigde wijnproeverij GAAT NIET DOOR! Wordt verplaatst naar 
een tijdstip later in het jaar. 
De lezingen in januari en februari willen we wel door laten gaan, maar met 
aanmelding, omdat er maar 50 mensen binnen mogen. Op vertoon van uw QR-
code 
Alles nog onder voorbehoud. Houd uw mail in de gaten of kijk op de website. 
Informeer ook bekende leden die geen mail adres hebben. 
Dames die geen mail hebben, kunnen eventueel informeren bij een van de 
bestuursleden. 
U ontvangt bij deze zending de convocaties van januari en februari! 
 
Zondag 2 januari is het maandelijks koffie-uurtje in Hotel de Limbourg aan de 
Markt te Sittard. Er is altijd een bestuurslid en een lid van de werkgroep 
aanwezig. Welkom! ( Ook onder voorbehoud..) 
 
Lezing: Vrouwen op het politieke pluche door dhr. Paul van der 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.     
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Donderdag   
27 januari 
14.00 uur 
 
 
 
 

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). Met 
Joep Dohmen werkt hij aan het boek De vriendenreünie. Limburgse praktijken dat 
in april 2022 verschijnt. U kunt boeken kopen na de lezing. Géén pin, graag 
contant afrekenen. 
De ongehoorde helft ( € 19,95); Schampschot ( € 19,95); Jo Cals ( € 12,50) 
AANMELDEN bij Kitty Creemers vóór 8 januari: tel: 06-52302157 ( inspreken mag) 
of email: kittycreemers@ziggo.nl 
 
Lezing: Huid als spiegel voor de ziel, door Mw. E. Lokkers 
Een interactieve lezing over de betekenis van de ouder wordende huid. 
Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Rimpeltjes rond je ogen, een lijn boven je 
wenkbrauw, een litteken of pukkeltjes van die doos bonbons van gisteren?  
Jouw huid vertelt het verhaal van jouw leven. Je bent niet de enige die daarover 
nadenkt. In deze lezing nemen we je mee naar de denkwereld van oude en 
nieuwe filosofen ( beroepsdenkers) wat waren hun gedachten over ouder 
worden? We maken ook een rondreis door de wereld van de ouder wordende 
huid en we vragen ons af wat je denkt als je rimpels ziet, of vlekken, een litteken. 
Hoe kun jij  je huid van buitenaf en van binnenuit beïnvloeden? In deze lezing 
word je actief bij het verhaal betrokken met onder andere een quiz met 
interessante vragen. 
AANMELDEN vóór 25 januari bij Marjon van Luxemborg; 046-4519082 of email: 
jmluxemborg@hetnet.nl 
 

 
Clubmededelingen: 
 
Wandelclub 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstclub 
 
 

 
 
Woensdag 5 januari is er weer een korte  wandeling. 
De korte wandeling vertrekt om 10.00 u. vanaf het Tempelplein bij Drenth 
bloemen. Verzoek om u aan te melden bij Willy Janssen: 06-51322476 of mail : 
wacvandongen@home.nl 
De lange wandeling: Woensdag 12 januari. De traditionele “Spek en ei-
wandeling´ gaat NIET door. Er wordt wel gewandeld. Voor info kijk op de 
wandelapp of informeer bij Mien Huynen: 06-36119520  
 
KUNSTCLUB 2022 
De kunstclub gaat, onder voorbehoud, weer in maart 2022 van start. 
Voor nieuwe leden het volgende: 
De kunstclub bezoekt iedere derde woensdag van de maanden maart, april, mei, 
oktober en november een museum, galerie of atelier 
van een kunstenaar/kunstenares.  
Kosten  € 6,25 voor het jaar 2022. 
Wilt u lid worden meld u zich voor informatie bij: 
Gonnie Goessen-Tangelder, Kallenlaan 5, 6132 BH Sittard,  tel. 046-4514418,   
e-mail h.goessen@home.nl of 
Margo Ronden,  Vrangendael 22,  6137 BB Sittard. 
N.B.  U hoeft zich gedurende het jaar 2022 niet áf te melden maar wél op te 
geven voor de kunstactiviteit van de betreffende maand. 
 

mailto:kittycreemers@ziggo.nl
mailto:jmluxemborg@hetnet.nl
mailto:h.goessen@home.nl
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Voor degene die in 2020 lid waren gaarne via onderstaande strook aangeven of 
men lid wil blijven. 
Kosten: Geen, u heeft immers in 2020 reeds betaald. 
Alleen bij een ingevulde strook gedeponeerd in de brievenbus van een van 
bovenstaande personen blijft u lid van de kunstclub. 
 
NAAM: 
ADRES / E-MAIL: 
TELEFOONNUMMER: 
MUSEUMKAART:               JA / NEE 
65+ :                                     JA / NEE 
WIL LID WORDEN /  BLIJFT LID 
Doorstrepen wat niet van toepassing is. 
 
 
 
 

Medelingen:  
U ontvangt bij de convocatie van januari ( aparte zending voor de leden die de convocatie per mail 
ontvangen): 

 het  jaarprogramma 2022 

 de geactualiseerde belangrijke afspraken en mededelingen  

 met het verzoek om de contributie van 2022 te betalen nà 1 januari en vóór 15 februari. 

 De contributie kan ook contant betaald worden bij de lezingen van  11 en 27 januari. 

 Voor diegenen die de convocatie op papier in de bus ontvangen, bedraagt de contributie   € 35,- 
per jaar . Voor diegenen die de convocatie per mail ontvangen bedraagt de contributie € 30,—per 
jaar.  
DENKT U OOK AAN EEN EXTRA BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE KAS!  GRAAG APART VERMELDEN. 

De jaarlijkse gift ( € 150,-) voor een goed doel gaat dit jaar naar de Engelen van Sittard. 
Voor info zie: www.evzg.nl   
                  

      

http://www.evzg.nl/

