
 Let op de slotavond op 20 mei is in de OASE! Inloop om 18.30 uur  

                                                                                                                                                  JUNI 2022  

Beste dames, 

Bij deze ontvangt u een extra convocatie, zoals we meldden in het convocaat van mei. 
We hebben een paar extra activiteiten voor u vastgelegd. 
 

10 Juni gaan we naar de FLORIADE in Almere. 
 
Dit is een tuinbeurs met meer dan 400 nationale en internationale creatieve deelnemers. 
Datum: Vrijdag 10 juni 
Vertrek: 8.30 uur achter de SOOS, Swentiboldstraat nabij de brandweerkazerne. Mogelijkheid tot 
gratis parkeren van fiets en auto op het plein achter het gebouw van de SOOS, door de poort. 
Aankomst Almere rond 11 uur. 
Vertrek in Almere om 16.45 uur. 
Terugkomst in Sittard rond 19.30 uur. Kosten €50,- p.p. 
Inbegrepen: De busreis, entreeticket Floriade en een enkele rit met de kabelbaan, fooi voor de 
buschauffeur. U kunt op eigen gelegenheid de Floriade gaan ontdekken. 
De touringcar is voorzien van toilet en airco. 
Koffie, thee en koude dranken in de bus verkrijgbaar. 
We raden u aan zelf een lunchpakketje mee te nemen. 
 
Aanmelden uiterlijk tot 1 juni.  
Overmaken €50,- op rekeningnr. IBAN:NL15RABO 0187666946 t.n.v. Vrouwengilde Sittard. Onder 
vermelding van naam, lidnr., excursie Floriade. 
 
Na 1 juni is geen inschrijving meer mogelijk. Dan krijgen evt. introducés de gelegenheid om in te 
schrijven. 
  

 

Op 14 juni kunt u weer jeu de boules spelen in Sittard. Bij Club DE BUT. 
Het fijne van dit spel is dat iedereen mee kan doen. Jong en oud. 
Het spel is eenvoudig en iedereen kan zo instappen en meedoen. 

Tip: Doe makkelijke schoenen en kleding aan. 

Tijdstip van 14.00 uur tot 16.00 uur. Sportcentrumlaan 32 te Sittard. 

Gratis parkeren voor auto’s en fietsen. 



Degenen die meedoen, worden verzocht 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn in verband met 

de indeling van de groepen en uitleg van de spelregels. De kosten zijn € 2,20 inclusief de huur van de 

jeu de boules ballen. U hoeft dus geen ballen te kopen. Neem gepast geld mee! 

Tussentijds is er gelegenheid om een consumptie te gebruiken tegen heel aantrekkelijke prijzen. 

De middag staat in het teken van gezelligheid, in het met elkaar spelen bij Jeu de boulesclub de But. 

Aanmelden vóór 8 juni bij Toos Latour,  mail: tlatour@home.nl 

Afhankelijk van het weer spelen we op de buiten- of binnenbanen.   
 

 
 
Mededelingen: De koffie-uurtjes gaan de hele zomer door: 5 Juni; 3 juli en 7 augustus 
                             14.30 uur in Hotel de Limbourg aan de Markt 

De fietsclub gaat ook de hele zomer door. Op de eerste dinsdag van de maand 
in de periode april t/m oktober wordt er gefietst. 
De korte wandeling op de 1 ste woensdag van de maand gaan door. 
De lange wandeling op de 2de woensdag van de maand gaan ook door. 

 

Drie daagse reis:  Aanmelden nog mogelijk.  

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 

of een pas van de Vriendenloterij is de prijs iets lager dan voor mensen die géén kaart hebben. De 

prijs is incl. bus en fooi chauffeur, 2x logies met ontbijt,3x diner,1x lunch en alle entrees en gidsen. 

Er zijn nog plekken over: 
Aanmelding is dus nog mogelijk.  

U mag  nu ook een introducé (vr.)  meenemen. 

Inschrijven kan door € 100, --  als aanbetaling over te maken op de Raborekening :  NL15RABO 

0187666946  o.v.v naam, lidmaatschapsnummer, telefoonnummer  en (eventueel) met wie u de 

kamer wilt delen,  tot 5 juni.  

Voor meer informatie kunt u bellen met Willy Janssen: 06-51322476 of Kitty Creemers 06-52302157 

 
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. 
Voor info zie convocatie van mei.            

                                      Een mooie, gezonde zomer gewenst!  

mailto:tlatour@home.nl

