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Koffie-uurtje
Aanmelden driedaagse reis
Leesclub III
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Excursie Echt en
Stevensweert
Leesclub II
Kunstclub

Lezing: Antartica
Slotavond Vrouwengilde

Zondag
1 mei
14.30 uur

Zondags koffie-uurtje in Hotel de LImbourg aan de Markt te Sittard.
Er is altijd een bestuurslid aanwezig en een lid van de werkgroep.
U bent van harte welkom!

Dinsdag
3 mei
14.30 uur

Aanmelden!
Driedaagse reis:
Aanmelden: Dinsdag 3 mei tussen 14.30 en 16 uur.
Waar? Hotel de Limbourg, Markt 22 te Sittard.
Op 23-24 en 25 september a.s. hebben we weer een mooie reis gepland naar
Utrecht en Het Groene Hart. Dit wordt de uitgestelde reis van 2020.
We logeren in het Best Western City Hotel in Woerden en bezoeken Huis
Doorn, het Spoorwegmuseum, Woerden en Oudewater.
De prijs voor deze reis is nog onbekend ( zal iets duurder zijn dan twee jaar
geleden) voor mensen met een Museum Jaarkaart is de prijs iets lager dan
mensen die géén kaart hebben.
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!
P.S. Zodra de prijs bekend is vóór 3 mei, krijgt u een mailing hierover.
Mensen die géén mail hebben, kunnen begin mei telefonisch contact
opnemen met Willy Jansen: 06-51322476

Dinsdag 3 mei
13.00 uur
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De fietsclub start om 13 uur vanaf de P-plaats Putstraat/ Kennedysingel.
Je hoeft je niet aan te melden. Iedereen kan meedoen.
Bij slecht weer wordt niet gefietst. Contactpers: Ellie Breikers: 06-33587618

Donderdag
12 mei
12.15 uur SOOS

Excursie naar Echt en Stevensweert. (zie ook de aankondiging in de
convocatie van april). Betalen kan nog tot 22 april.
Vertrek om 12.15 uur bij de SOOS aan de Kennedysingel.
NB Als u een museumjaarkaart heeft, graag meenemen. De dames die zo’n
kaart hebben, ontvangen een klein bedrag terug van het inschrijfgeld.

Donderdag
19 mei
14.00 uur

Lezing: Antartica
“Het verhaal van een ambassadrice van Antarctica …”
Ethel Borggreven-Ploum zal met u haar ervaringen delen van een 3-weekse
reis aan boord van een expeditie schip naar de Falklandeilanden,
South Georgia en het Antarctisch schiereiland. Dit zal plaatsvinden op
donderdagmiddag 19 mei 2022 te Sittard. Laat u meevoeren in dit
persoonlijke verhaal met educatief tintje over het dierenleven dat hier te
vinden is, zoals de zuidelijke rotspinguïn, de koningspinguïn, de stormband
pinguïn, de reuzenalbatros, de zeeolifant, de krabbeneter en andere dieren.
Tevens besteedt ze aandacht aan enkele feiten over de genoemde gebieden,
de bescherming ervan en omgevingskenmerken van dit gebied variërend van
grasland tot ijsberg. Zij ondersteunt haar presentatie met prachtige
natuurfoto’s en enkele korte video’s uit eigen collectie.

Vrijdag
20 mei
18.30 uur inloop

Als slotavond is deze keer gekozen voor het thema : Nostalgie.
Met een speciaal optreden van onze Sittardse Cyrille Niël !
Hij zingt onder andere liedjes van Toon Hermans, eigen gecomponeerde
nummers en met oude bekende liedjes neemt hij ons mee door Zitterd met
zijn eigen aanstekelijke humor.
Cyrille is een zanger/acteur/artiest en uitgeroepen tot laammaeker van het
jaar 2022. Diegene die van meezingen “sjonkele” en vrolijkheid houdt, mag
dit niet missen.
Verder verzorgde hij een meerdere avonden in een uitverkochte schouwburg
en vormt met Sjef Schurgers het duo Kwebbel & Sjnebbel.
We rekenen op een grote opkomst. Succes verzekerd.
18.30 uur inloop, koffie met iets lekkers
19.30 uur - 20.00 uur eerste optreden Cyrille
20.00 uur - 20.30 uur een drankje met wat hapjes
20.30 uur - 21.00 uur tweede optreden Cyrille
U betaalt voor deze gezellige avond € 10,-. Incl. koffie met iets lekkers,
2 consumptiebonnen en hapjes.
Het bedrag kunt u overmaken (vóór 12 mei) op rekeningnr.
NL15 RABO 0187666946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard, o.v.v. slotavond en uw
naam en lidnr.

Club Mededelingen

Wandelclub
Woensdag 4 mei
en woensdag 11 mei
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Woensdag 4 mei is er weer een korte wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 10.00 uur vanaf het Tempelplein bij Drenth
bloemen. Graag aanmelden bij Willy Jansen: 06-51322476 of in de app.

De lange wandeling :
Woensdag 11 mei is weer een lange wandeling. Start om 10.00 uur bij de
SOOS. Voor de bestemming, kijk op de app.
Kunstclub
Woensdag
18 mei
13.00 uur SOOS

Kunstclub 18 mei 2022.
Op woensdag 18 mei bezoeken we Museum Land van Valkenburg voor de
tentoonstelling “Kunst in liefde bloeiende”.
In de zestiger jaren exposeerden 12 kunstenaarsechtparen hun werk in
kasteel Hoensbroek. De mannelijke kunstenaars zijn allen bekend bij velen,
zoals Henri Jonas, Charles Eyck, Frans Gast, Rob Stultiens, Arthur Sproncken
en anderen.
Bij de vrouwen daarentegen, is dit sterk wisselend ondanks hun goede
opleidingen. Hoe kan en komt dat?
Middels een rondleiding vernemen wij stukje bij beetje waarom Karin Eyck,
Liesje Jonas, Margot Gast, Varpu Sproncken, Hélène Killaars en (in mindere
mate) Marijke Stultiens dat niet lukte.
Vertrek per auto vanaf de SOOS, Pres.Kennedysingel te Sittard om 13.00 uur.
Kosten: Met Museumkaart
€ 5,Zonder Museumkaart € 9,50
Dit is inclusief vervoer, parkeren, entree museum, rondleiding en
koffie/thee met iets lekkers.
Aanmelden vóór woensdag 11 mei 2022 bij:
Gonnie Goessen Kallenlaan 5, 6132 BH Sittard tel. 046-4514418
e-mail: h.goessen@home.nl.
Toos Latour
Odasingel 23, 6131 GK Sittard tel. 046-4525185
e-mail tlatour@home.nl.
Margo Ronden Vrangendael 22, 6137 BB Sittard.
met vermelding van wél of géén auto en wél of géén museumkaart.

Let op.
Kunstclub 15 juni 2022.
Op woensdag 15 juni brengen we een bezoek aan De Goede Gaard van Frans
van Straaten en Babke Moelee te Berg aan de Maas.
Frans en Babke hebben hun woning en atelier in Meerssen verruild voor een
grote boerenhoeve in Urmond. We worden rondgeleid in beeldentuin en
ateliers van beiden. Onder het genot van koffie/thee met Limburgse vlaai is
het goed toeven in hun grote tuin met prachtige kunst en bijzondere planten.
Bij mooi weer kan er ook worden gefietst.
Vertrek per fiets vanaf de SOOS, Pres.Kennedysingel te Sittard om 13.00 uur.
Vertrek per auto Vanaf de SOOS Pres.Kennedysingel te Sittard om 13.30 uur.
Kosten € 7,50 inclusief vervoer, rondleiding en koffie/thee met vlaai.
Aanmelden vóór woensdag 8 juni 2022 mét/zonder fiets en mét/zonder auto
bij:
Gonnie Goessen Kallenlaan 5, 6132 BH Sittard, tel. 046-4514418,
e-mail h.goessen@home.nl.
Toos Latour Odasingel 23, 6131 GK Sittard, tel. 046-4525185,
e-mail tlatour@home.nl.
Margo Ronden Vrangendael 22 6137 BB Sittard.
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Lief & Leed

Als u iemand kent die geopereerd is of langdurig ziek, of overlijden van man
of partner, of bijzonder jubileum, of 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn, meld dit
aan:
Lenny Janssen 0623683751 of Fietje Brüll 0623552228, voor een bezoekje
vanuit ‘Lief en Leed’.

MEDEDELINGEN: Op speciaal verzoek van enkele leden organiseren we in de maanden juni en juli
ook een activiteit. Eind mei krijgt u dan een extra convocatie.
+ Zoals eerder vermeld is Leesclub 1 onlangs gestopt.
Na de zomer wordt Leesclub III nr I en II blijft gewoon II.
+ Nieuwe ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom. Graag doorgeven aan het secretariaat:
amgevanzutphen@ziggo.nl
+ Tijdens de jaarvergadering is aangegeven dat we graag uitbreiding hebben van het bestuur.
Wellicht is er onder u belangstelling om ons bestuur te versterken. Dan kunt u contact opnemen met
Kitty Creemers: kittycreemers@ziggo.nl of tel.nr 06-52302157
We zullen iedere maand de taak van één van de bestuursleden toelichten.
Deze keer is dat de penningmeester:
Zij verzorgt de financiële administratie. Nu is dat in goede handen van Mien Huijnen.
Taken: - Beheren van de originele statuten
- Contributie innen van de leden
- Kosten, declaraties van bestuursleden regelen
- Vergoedingen lezingen en activiteiten regelen
- Consumptiemuntjes lezingen beheren
- Bijhouden aantal bezoekers van activiteiten i.v.m subsidie van de Gemeente
- Aanvragen van de Gemeentelijke subsidie
- RABO clubactie
- Financieel jaarverslag maken en presenteren tijdens de jaarvergadering.
- Kascontrole regelen

Let op! De Fietsclub gaat gewoon door tijdens de zomerstop.
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