
KOMENDE ACTIVITEITEN: 

Onze eerste activiteit na de zomer is in de sociëteit aan de Kennedysingel op 

dinsdag 11 september om 13.30 uur.  

Een mooie film en presentatie over het leven van Pater Karel uit Munstergeleen 

die in 2007 heilig werd verklaard.  

Een interessante middag die een goed beeld over zijn leven geeft. 

Op 23 oktober zal worden afgeweken van het programmaboekje.  

De middag begint wel om 14.00 uur maar zal gaan over de grachten van Sittard, de 

aanleg van de schootsvelden en de herinrichting van het gebied rondom de 

volkstuintjes. In samenwerkiing met het waterschap zal een boeiende 

presentatie geven over de aanpassingen in de stad. 

Vergeet niet de datum van het jaarlijkse kerkconcert in de agenda te noteren. 

Zondag 4 november om 14.00 zal het bekende koor Mignon uit Geleen een 

invulling geven aan deze middag  

Aan het einde van dit jaar zal Hub Lacroix op 27 november op levendige wijze iets 

vertellen over het leven van een slager. Film en dia’s laten u beleven wat 50 jaar 

slager zijn betekend. Inkoop, handel en slachten zijn enkele van de onderwerpen. 

Dinsdag 18 december van 11.30 uur tot 14.30 serveren wij de Kerstbrunch. 

Omdat er altijd veel belangstelling is voor deze activiteit kunt u zich nu al opgeven 

bij uw vrijwilliger of bij Annie Schorgers, bestuurslid activiteiten.  

Telefoon 046-4526178 

 

 

DE ZONNEBLOEM EN UW PRIVACY: 

Ook de Zonnebloem Sittard Stad heeft te maken met de nieuwe privacyregels. 

Uiteraard zijn uw gegevens goed afgeschermd en worden deze niet met anderen 

gedeeld.  

Als u bent opgenomen in ons gastenbestand zijn deze beveiligd opgeslagen en 

worden alleen gebruikt voor doeleinden die te maken hebben met het bezoekwerk 

en het organiseren van onze activiteit. Als u bezwaar heeft tegen opname in ons 

gastenbestand dan kunt u dat laten weten aan onze secretaris en zullen wij uw 

gegevens verwijderen. U krijgt dan geen informatie meer uit onze afdeling. 

 

LOCATIE ACTIVITEITEN 2019: 

Met ingang van 01 januari 2019 zullen wij afscheid nemen van de Sociëteit 

Senioren Vereniging Sittard aan de Kennedysingel.  

Vele jaren zijn er daar verschillende leuke activiteiten voor onze gasten 

georganiseerd. Ook in 2019 zullen wij deze blijven aanbieden en is iedereen van 

harte welkom op onze nieuwe locatie.  

De bekende ontmoetingsplek voor de 55-plusser: Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 

Op 08 januari is er een inspirerende presentatie over het wel en wee van het 

carnaval in Sittard verzorgd door Fiet Brull. Aanvang 14.00 uur met een eigen 

bijdrage van € 5.00 per persoon inclusief consumpties. 


