
 
Ledennieuwsbrief November/December 2015 
 
>> Donderdag 5 november lezing door Notaris Mr. Branko Reumkens 
Deze avond wordt verzorgd door onze dorpsgenoot Mr. Branko Reumkens werkzaam bij Metis Notarissen in 
Brunssum. Hij gaat ons o.a. vertellen over de werkzaamheden die een notaris verricht. Als thema komt ook nog 
aan bod “De laatste Wilsbeschikking”.  
Na de pauze is er de ruimte voor het stellen van vragen. Deze avond is ook voor niet leden en vooral ook voor 
mannen toegankelijk. 
Opgave tot 1 november 
Kosten: €2,50 p.p. incl. 1 consumptie 
Aanvang: 19.30 uur in het O.C te Bingelrade 
 
>> Donderdag 12 november ALV in Roermond 
Deze vergadering vindt dit keer plaats in het Congrescentrum Het Forum in Roermond. 
Elmpterweg 50 6042 KL Roermond, parkeren is hier gratis. 
Het thema is “ZijActief en Vrunj” Tijd 10.00 -16.30 uur. 
Vanwege deze nieuwe locatie die niet in het centrum ligt bieden ze voor iedereen het programma aan inclusief 
lunch, koffie of thee vooraf en een borrel na afloop. Hiervoor betaalt u €15,- p.p. 
De uitnodiging en het programma zijn als bijlage toegevoegd. 
Opgave en betalen tot 29 oktober 
Kosten: €15,- p.p.  
Vertrek: 09.00 uur bij het O.C. Bingelrade 
Bij opgave ook vermelden of je je auto beschikbaar stelt, de chauffeur krijgt van zijn passagiers €6,- 
autovergoeding. 
  
>> Vrijdag 13 november Wandelen 
Het wandelen start om 13.30 uur bij het O.C. te Bingelrade. 
 
>> Woensdag 25 november Workshop Bloemschikken 

 
O.L.V. ons lid Kitty Hellenbrand gaan we een adventstuk maken. Zie voorbeeld.  
Zelf meenemen: een schaal op voet, snoeischaar, en als je hebt zoveel mogelijk hortensia’s. 
Op deze avond zijn ook niet- leden welkom. 
Opgave en betalen tot 16 november 
Kosten: €12,50 p.p. excl. Consumptie 
Aanvang: 19.30 uur in het O.C. te Bingelrade 
Woensdag 2 december kerstmarkt in Düsseldorf 
Opgeven hiervoor kunt u nog tot 15 november wees er z.s.m. bij want vol=vol. 
Informatie over de kerstmarkt kunt u terugvinden in de vorige ledenbrief. 
 



>> Donderdag 3 december Sintviering 

 
Hoor, wie klopt daar kinderen….. ? Deze avond gaan we o.a. invullen d.m.v. een Quiz. 
Daarom vragen we aan jullie om bij opgave een foto van jezelf uit je kindertijd met achterop je naam in te 
leveren bij Mia of Jeannette. (geen babyfoto). 
Opgave: t/m 25 november. 
Aanvang:  19.30 uur in het O.C. te Bingelrade. 
Kosten:   Alleen je eigen consumptie 
 
>> Vrijdag 11 december Wandelen 
We starten met de wandeling om 13.30 uur bij het O.C. te Bingelrade. 
 
>> Donderdag 17 december Kerstviering. 

 
Deze avond starten we met een kerstverhaal en met een diner. 
Hierna krijgen jullie via de beamer een presentatie van de Zandtovenaar in kerstsfeer. 
Aanvang:  19.15 uur in het O.C.,  i.v.m. het op tijd beginnen met het diner. 
Kosten: €15,- p.p. incl. diner en 2 consumpties. 
Opgave en betalen i.v.m. het bestellen van het eten: t/m 10 december. 
 
 
Opgave en betalingen voor deze activiteiten bij: 
Mia Kuijpers, Beukenstraat 6 Bingelrade, tel: 046-4424398 
Jeannette Wierts, Eindstraat 15 Bingelrade tel: 046-4423412 
Betalingen overboeken voor iedere activiteit apart naar rekening: NL44RABO 0133106543 
Onder vermelding van activiteit en eigen naam. 
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