
 
Ledennieuwsbrief van Januari 2016 

 
 
Beste Leden,  

 
Het bestuur wenst jullie een gelukkig voorspoedig en vooral een gezond 2016. 
Bij deze ledennieuwsbrief is ook ons jaarprogramma toegevoegd. Hierin staan weer vele 
leuke activiteiten in gemeld voor het komende jaar. 
Verder nog een vriendelijk verzoek om de contributie van 2016 voor 1 februari over te 
maken. 
 
Vrijdag 8 januari Wandelen. 
De wandeling start om 13.30 bij het ontmoetingscentrum te Bingelrade. 
 
Woensdag 13 januari Workshop Haken. 
O.L.V. ons bestuurslid Sylvia Vluggen gaan we  een potje/flesje naar eigen keuze omhaken.  
Zelf meenemen: 1 leeg klein conservenpotje of koffiemelkflesje, 1 bolletje haakkatoen van 
80 of 100 gr, een haaknaald 2,5 en 1 lintje, knoopjes om te versieren. 
Aanvang:    19.30 uur in het O.C. te Bingelrade 
Kosten:    Je eigen consumptie 
Opgave:     t/m 8 januari 
 
Vrijdag 22 januari Kringontmoetingsavond. 
Deze avond kunnen wij genieten van de klucht “Dom boerengelök”uitgevoerd in het dialect, 
door de toneelvereniging Ons genoegen “84 uit St. Joost. Een avond voor de lachspieren. 
Voor meer informatie zie de website ons genoegen 84.nl 
 
Ontvangst:  19.00 uur met koffie/thee en vlaai 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  Zalen-centrum “De Spil”, Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN 
Maasbracht, eerste rotonde rechtdoor, eerste straat rechts. Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. 
Kosten:  €10,00 p.p. (incl. koffie/thee en vlaai) 
Opgave en betalen: t/m 6 januari, bij opgave ook vermelden of je je auto beschikbaar stelt. 
De chauffeur krijgt van zijn medepassagiers €4,00 autovergoeding p.p. 
Vertrek:  18.30 uur bij het O.C. te Bingelrade 
 
 
 
Woensdag 27 januari Jaarvergadering. 
Vanaf 19.00 uur is de zaal open om voor het begin van de vergadering een kop koffie/thee te 
nemen en een stuk vlaai. 
 
 
 
 



Agenda: 

1. Welkomswoord  
2. Notulen v.d. Jaarvergadering 2015 
3. Verslag over het jaar 2015 
4. Financieel jaarverslag 2015 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
6. Hoogste score presentielijst 
7. Jubilarissen 2016 
8. Huishoudelijke mededelingen 
9. Rondvraag 
10. Sluiting en toost op het nieuwe jaar 
 
Rond 21.00 uur vindt er  een optreden van de cabaretgroep “De Laatbleujers” plaats. 
We hebben dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden!!!! Leden die interesse 
hiervoor hebben kunnen voor de jaarvergadering contact opnemen met een van de 
bestuursleden. 
Bij verhindering a.u.b. afmelden bij Mia Kuijpers of Jeannette Wierts. 
 
Scholing en educatie voor vrouwen 2016. 
Kring Zuiderpoort heeft ons de uitnodiging toe gestuurd voor de scholing en educatie 
voor vrouwen 2016. Het thema is: “Hersenen”. 
Datums: dinsdag 16 februari thema, ”Hoe houd ik mijn hersenen gezond”, dinsdag 8 
maart  thema, “Dementie”en dinsdag 22 maart, thema: “Geheugentechnieken en 
breintraining”. 
Locatie: De Harmoniezaal Feurthstraat 56 Susteren. Alle cursusbijeenkomsten starten om 
19.30 uur en eindigen ca. 21.30 uur. 
De excursie is o.v.b. op donderdag 21 april, uiteraard wordt hiervoor nog een 
aanvullende bijdrage gevraagd. 
Kosten: €13,00 p.p. (incl. koffie/thee) voor de drie avonden. 
Verdere informatie over de thema’s en het inschrijfformulier is bij de ledenbrief 
toegevoegd. 
Opgave en betalen en inleveren inschrijfformulier: tot 15 januari. 
 
Opgave en betaling voor deze activiteiten bij: Mia Kuijpers, Beukenstraat 6  Bingelrade 
tel: 0464424398 of bij Jeannette Wierts, Eindstraat 15 Bingelrade tel: 0464423412 
Betaling en overboeken voor iedere activiteit apart naar rekening: 
NL44RABO0133106543 onder vermelding van activiteit en eigen naam. 
Namens het bestuur, 
Gonny Steijven-Geilenkirchen 
 


