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Ledennieuwsbrief  September/Oktober 2015 
 

 
Woensdag 26 augustus  Wandeling en bezoek aan het Clemenskerkje 
Om 18.30 uur starten we bij het Clemenskerkje te Merkelbeek voor een 
ommetje Merkelbeek. Dit o.l.v. Peter Kleuters. Daarna is er gezellig 
koffiedrinken met een stukje cake. 
 
Opgave: t/m 23 augustus 
Kosten: € 2,50 p.p. 
Vertrek: 18.15 uur bij het Ontmoetingscentrum 
Bij opgave vermelden of je je auto beschikbaar stelt of dat je rechtstreeks naar 
het Clemenskerkje toe gaat. 
Deze activiteit is ook voor niet-leden. 
 

 
Woensdag 2 september Kienavond 
Gezellig kienen met leuke prijzen. Vergeet de kiendopjes niet mee te nemen! 
Ook niet-leden zijn welkom. 
 
Opgave: t/m 26 augustus 
Kosten voor leden: € 5,00, niet-leden: € 6,00,  incl. kienkaarten, excl. 
consumpties. 
Aanvang: 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum. 
 
Vrijdag 11 september Wandelen 
Vertrek 13.30 uur aan het Ontmoetingscentrum 
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Zaterdag 19 september Rondleiding en workshop in kwekerij 
 Het Akkertje te Odiliënberg 
Het programma is als volgt: 

• Rondleiding en uitleg over de groei en bloei van pompoenen, vruchtjes 
en kalebassen, inclusief een kijkje op het veld en in de kassen. 

• Koffiedrinken met pompoenencake 
• Mini-workshop: het opmaken van een pompoentje 
• Afsluiting met een heerlijke kop pompoensoep 

Zie hiervoor ook www. mijnakkertje.nl 
Opgave en betaling: t/m 12 september en vermelden of je je auto ter 
beschikking stelt. De chauffeur krijgt van medepassagiers een vergoeding. 
Kosten: € 15,00 p.p incl. pompoen, soep, mini-workshop, koffie, cake en 
rondleiding. 
Vertrek: 11.00 uur aan het Ontmoetingscentrum te Bingelrade. 
 
Vrijdag 25 september Politieke Manifestatie 
ZijActief Limburg organiseert samen met andere vrouwenorganisaties een 
politieke manifestatie over urgentie en kansen. 
De middag vindt plaats in Foroxity te Roermond van 16.00 tot 19.00 uur en is 
voor iedereen toegankelijk. 
Diegene die hier interesse in heeft kan via de website  www.zijactieflimburg.nl  
meer informatie vinden en zichzelf hiervoor aanmelden bij 
:info@famnetwerk.nl 

 
Donderdag 1 oktober Masterclass 
Dhr. Leon Poels verzorgt deze masterclass die als thema heeft: BURN-OUT 
Deze avond is georganiseerd in samenwerking met ZijActief Doenrade. Ook 
niet-leden zijn welkom. 
Opgave: t/m 28 september 
Kosten: alleen je eigen consumptie 
Aanvang: 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum te Bingelrade. 
 
 
 

http://www.zijactieflimburg.nl/
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Vrijdag 9 oktober Wandelen 
Vertrek 13.30 uur aan het Ontmoetingscentrum 
 
Woensdag 7 oktober Symposium Onderhuids 
Racisme en discriminatie worden op een andere belicht tijdens dit 
evenement dat plaatsvindt vanaf 19.30 uur in Roermond. Meer informatie 
vinden jullie op de site van www.zijactieflimburg.nl. Het bezoeken van dit 
symposium is gratis, maar wel even  aanmelden bij 
svlieger@zijactieflimburg.nl 
 
 
Woensdag 14 oktober AED en reanimatie 
De kring Zuiderpoort organiseert op woensdag 8 oktober om 19.30 in de 
Pius X zaal Mussenstraat 6, 6101 CS te Echt, tel.0475-483156, de (vervolg-) 
cursus AED die gegeven wordt door de heer Giesen. 
Er kunnen minimaal 20 en maximaal 40 personen deelnemen per avond. De 
eigen bijdrage is € 10.- voor leden en voor niet leden € 20,-. 
Hierbij zijn alle kosten inbegrepen. Alle deelnemers moeten hun volledige 
naam, voorletters en geboortedatum doorgeven. Die gegevens zijn nodig 
voor het invullen van de certificaten. 
De cursus duurt 2,5 uur . 
Opgave en betaling:  t/m 23 september 
 

 
 
Woensdag 21 oktober Workshop Sjaaltjes knopen 
Sylvia Vluggen zal deze workshop geven. Iedere deelnemer moet een sjaaltje 
meenemen. Sylvia zal demonstreren welke mogelijkheden je met 
sjaaltjesknopen hebt. Ook niet-leden zijn hierbij welkom. 
 
Opgave: t/m 19 oktober 
Kosten: alleen je eigen consumptie 
Aanvang: 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum  
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Woensdag 2 december Dagtocht naar de kerstmarkt in Düsseldorf 
Samen met de afdeling Doenrade hebben we weer een dagtocht georganiseerd 
en deze keer naar de Altstadt van Düsseldorf. 
 
Opgave en betaling: t/m 15 november 
Kosten: voor leden € 12,50 en voor niet-leden € 15,00 
 
Vertrek  8.00 uur bij het Ontmoetingscentrum 
Aankomst in Düsseldorf ongeveer om 9.30 uur 
Terugreis vertrek: 19.00 uur 
Aankomst in Bingelrade: 20.30 uur 
 
Er zijn 63 plaatsen in de bus dus VOL=VOL 
 

 
Opgave en betalingen voor deze activiteiten bij: 
Mia Kuijpers, 
Beukenstraat 6 
Bingelrade 
Tel. 046-4424398 
 
Jeannette Wierts 
Einstraat 15 
Bingelrade 
Tel. 046-4423412 
 
Betalingen overboeken  voor iedere activiteit apart naar rekening: 
NL44RABO133106543 ondervermelding van activiteit en eigen naam 
 
 
 


