
 
 
Ledennieuwsbrief van ZijActief Bingelrade van Mei/Juni 2015 
 
 
Beste Leden, 
Hier de informatie over de laatste activiteiten voor de vakantie. 
Het zijn deze keer veel sportieve activiteiten. 

Woensdag 6 mei Tassenavond  
Op deze avond krijgen jullie een demonstratie van de nieuwe voorjaars en zomer collectie 
van tassen en accessoirs te zien, die  gegeven wordt door de eigenares van de winkel 
Shine2Shine uit Brunssum. Deze vrouwenavond mogen jullie niet missen. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 
Aanvang:   19.30 uur in het O.C. te Bingelrade 
Kosten:   Alleen je eigen consumptie 
Opgave:   Tot 5 mei 
 
 
Vrijdag 8 mei Wandelen 
We vertrekken om 13.30 uur bij het O.C. te Bingelrade. 
 
Zaterdag 16 mei Jeu de Boules 
Tonny Lucassen die lid is van de Jeu De Boules vereniging KWK in Brunssum Noord,  heeft 
ons uitgenodigd om daar op een middag bij hun vereniging te komen spelen. 
We gaan twee partijen spelen en daarna genieten van een kop koffie/thee met een stuk 
vlaai erbij. 
Aanvang:   13.00 uur 
Kosten:   €5 p.p. incl. Jeu de Boules, 1 kop koffie/thee en een stuk vlaai 
Locatie:   KWK Jeu de Boules hoek Kennedylaan/Albert Schweitzerlaan  
    Brunssum Noord 
Opgave en betalen: tot 10 mei bij opgave ook vermelden of je je auto beschikbaar 

stelt en of je rechtstreeks daar heen gaat. 
Vertrek:   12.40 uur bij het O.C. te Bingelrade 
 
Dinsdag 19 mei Meiviering in Susteren 
De Kring Zuiderpoort nodigt ons uit om deel te nemen aan de Meiviering die plaats vindt op 
19 mei om 19.00 uur in de parochiekerk van de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te 
Mariaveld in de Marialaan 2, 6114 CP te Susteren. Het thema zal in de voorgenoemde kerk 
bekend worden gemaakt. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met koffie en 
vlaai in de Harmoniezaal, Feurthstraat 56. De auto kan op de parkeerplaats in de Reinoud 
van Gelderenstraat worden neergezet. 
Vertrek:     18.15 bij het O.C. te Bingelrade 
Kosten:     €5 p.p. incl. 1 kop koffie/thee en een stuk vlaai 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.patronenwinkel.nl/bmz_cache/3/3f0eb6b5df8606f0528d81a69168866f.image.750x500.jpg&imgrefurl=http://www.patronenwinkel.nl/burda-6961&h=500&w=750&tbnid=hKb8bv64r4Uo9M:&zoom=1&docid=SxGDkmSeWrb3qM&ei=bdksVaLmMMumsAHVs4TICQ&tbm=isch&ved=0CIsBEDMoYTBh


Opgave en betalen:    tot 1 mei,  bij opgave ook vermelden of je je auto 
beschikbaar stelt. De medepassagiers betalen ieder aan de chauffeur €2 autovergoeding. 
 
 
Driedaagse Reis op 29,30 en 31 Mei 
De driedaagse reis naar de Moezel die op 29, 30 en 31 mei gepland is gaat door. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij in de bus. Leden en partner of vriendin die nog graag met ons gezellig 
mee willen gaan kunnen zich uiterlijk tot 1 mei nog opgeven en betalen. De reissom is in 
totaal €218 p.p. over te maken voor 1 mei op rekening: NL37RABO0146712374 o.v.v 
Moezeltocht ZijActief Bingelrade. Voor meer informatie over deze reis en de folder en 
inschrijfformulier kunnen jullie contact opnemen met  Marianne Geilen  tel: 046442-1288 of 
naar Jeannette Wierts tel: 046442-3412.  
 
Woensdag 10 juni Fietstocht 
 

 De werkgroep Fietstocht heeft wederom dit jaar een mooie fietstocht 
geregeld. We hopen dan ook dat de weergoden ons gunstig gestemd zijn. 
Tijdens deze fietstocht maken we ook een tussenstop om samen te genieten van koffie/thee 
en een stuk vlaai. Neem je partner, vriendin of buurvrouw mee want ook niet leden zijn van 
harte welkom.  
Vertrek:   18.30 uur bij het O.C. te Bingelrade 
Kosten:   Leden: €5 en niet leden: €5,50 
Opgave en betalen:  t/m 7 juni 
 
Vrijdag 12 juni Wandelen 
Wie nog fit is na de fietstocht die kan vandaag weer gezellig met ons mee gaan wandelen. 
Vertrek om 13.30 uur bij het O.C. te Bingelrade. 
 
Vrijdag 26 juni Culinaire Wandeltocht 
Alle informatie over deze tocht kunnen jullie lezen in het formulier toegevoegd aan de 
ledenbrief. Ria Rohs een van de leden van deze werkgroep heeft me deze zo toegestuurd, en 
die is zo mooi gemaakt daar ga ik niks meer aan veranderen. 
 
Namens het Bestuur, Gonny Steijven-Geilenkichen 

Opgave en betaling voor deze activiteiten bij Jeannette Wierts, Eindstraat 15 te 
Bingelrade, tel: 0464423412. Of bij Mia Kuijpers, Beukenstraat 6 te Bingelrade, tel: 
0464424398. Betalen mag ook via de bank NL44RABO0133106543 t.n.v. ZijActief 
Bingelrade o.v.v. activiteit en naam 

tel:046442-1288

