
 
 
Ledennieuwsbrief van ZijActief Bingelrade van februari/maart 2016 
 
Beste Leden, 
 
Hier de ledennieuwsbrief van de maand februari en maart 2016 
Verder nog een vriendelijk verzoek aan leden, die nog niet de contributie betaald over overgemaakt hebben,dit 
nog voor 1 februari 2016 te doen. 
 
Wandeldata vrijdag 12 februari/vrijdag 11 maart/vrijdag 8 april/vrijdag 13 mei 2016 

 
De wandelingen starten om 13.30 uur bij het O.C in Bingelrade.  
 
 
 

Woensdag 17 februari 2016…“Voorbij de sluier, een kijkje aan de andere kant”. 
Een ervaringsverhaal over rouwverwerking en engelen. Nicole Sinkiewicz vertelt over de dood van haar zoon 
Kevin en haar ervaring bij Alberto Daniëls, als engelendeskundige. Alberto gaat verder in op de betekenis van 
engelen, en leert ons via een meditatie onze beschermengel kennen. 
Op deze avond zijn niet-leden ook van harte welkom. 
Aanvang:  19.30 uur in het O.C. Bingelrade 
Opgave:   t/m 15 februari 2016 
Kosten:   je eigen consumptie 
 
Dinsdag 15 maart 2016…Filmavond. 

De titel van de film is “Rokjesdag”. De romantische komedie Rokjesdag gaat over de dag 
waarop vrouwen spontaan en massaal besluiten dat het kan, met blote benen naar buiten: 
de lente is begonnen! In de film maken we kennis met verschillende singles die op de 
eerste mooie lentedag samen komen tijdens een kookworkshop.  
Wat volgt is een avond vol liefde,  humor en intriges.  
Om helemaal in stijl te blijven van deze film, dagen we alle dames uit een rok(je) te dragen! 
 
 

Locatie:   Foroxity Sittard-Geleen 
Vanaf 19.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers 
19.30 uur   Filmvoorstelling                                                                                  
Plm. 20.30 uur  Pauze met een drankje en iets te knabbelen. 
Plm. 22.00 uur   Einde filmavond. 
Opgave en betalen: t/m 22 februari 2016 
Kosten:   €12 voor leden en €15 voor niet leden incl. koffie/thee en drankje in de pauze. 
Vertrek: Om 18.30 uur bij het O.C. te Bingelrade.  

Bij opgave ook vermelden of je,  je auto beschikbaar stelt.  
 
Donderdag 24 maart 2016…Paasviering. 
Als vanouds start deze avond met een gezamelijke broodmaaltijd. Daarna geeft dhr. Jan Dijkstra een 
presentatie/lezing over de Pelgrimstocht Santiago De Compostela. Verder worden er ook weer op deze avond 
paasstukjes verloot. 
Aanvang: 19.30 uur in het O.C. te Bingelrade. 
Opgave:  t/m 17 maart 2016 
Kosten:  geen 
 
 
Vrijdag 25 maart 2016…Kruiswegwandeling. 
O.L.V.  Pastoor Jacobs gaan we een kruiswegwandeling maken langs de wegkruisen in Bingelrade. 
Aanvang: 19.00 uur, bij het eerste wegkruis in de Clauserweg, voordat je Bingelrade binnen rijdt. 
Opgave:  t/m 21 maart 2016 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bouchiersc.nl/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/e/meindl_nebraska.png&imgrefurl=http://bouchiersc.nl/standaard-assortiment/outdoor/wandelen/wandelschoenen-24/heren/meindl-nebraska-wandelschoenen.html&h=1200&w=1200&tbnid=y6T4HlJiXYg9UM:&docid=WsGzqgDMWreyEM&ei=8I6nVq6yDoa4Pd-9ogg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiu6sTm48fKAhUGXA8KHd-eCAE4ZBAzCB0oGjAa


 
 
Op woensdag 30 maart 2016…Modeshow Mode & More. 
Op deze avond krijgen jullie de nieuwe voorjaarscollectie te zien van Mode & More. Deze avond is ook voor 
niet- leden toegankelijk. Dus vraag je buurvrouw, vriendin, dochter mee om naar deze avond te komen. 
Aanvang:  19.30 uur in het O.C. te Bingelrade 
Opgave:  t/m 23 maart 2016 
Kosten:  je eigen consumptie 
 
Donderdag 21 april 2016…Dagen voor Alleengaanden. 
Het thema is dit jaar Dromen, Denken, Doen! 
Dit jaar zijn we de hele dag te gast op een aantal (voormalige) agrarische bedrijven. Doe dus gemakkelijke 
kleren en schoenen aan, want ze willen ons van alles laten zien op en rond het bedrijf. Deze dagen zijn 
interessant voor alle dames. Juist als je niet van een boerenfamilie komt, is het super om eens te loeren bij de 
boeren. De locatie is : D’n Awwe Kooijestal, Hoogcruts 7 6255 NS Noorbeek. 
Programma: 
09.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en vlaai. 
10.00 uur: Meditatieve viering. 
10.30 uur : Pauze. 
10.45 uur: Dromen, Denken, Doen! 
12.00 uur : Lunchpauze 
13.30 uur : Loeren bij de boeren. 
15.30 uur : Pauze met koffie/thee. 
16.00 uur: Afsluiting van de dag. 
Opgave:  Voor 15 maart 2016 bij het Servicebureau ZijActief Limburg 
Kosten:  Leden €17 en niet-leden €22 
Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL62RABO0144103400 t.n.v. ZijActief Limburg met 
vermelding van Dagen voor Alleengaanden de locatie en de naam. 
 

 
 
Opgave en betaling voor deze activiteiten bij:  
Mia Kuijpers, Beukenstraat 6 in Bingelrade tel; 0464424398 
Of bij Jeannette Wierts, Eindstraat 15 Bingelrade tel; 0464423412 
Betaling en overboekingvoor iedere activiteit apart naar rekening: NL44RABO0133106543 o.v.v. activiteit en 
eigen naam. 


