
 
Ledenbrief van Zij-actief Bingelrade van april/mei 2016. 

Beste Leden, 
Bij deze de nieuwe ledenbrief van april/mei. 
 
Wandeldata: vrijdag 8 april/ vrijdag 13 mei.     
Vertrek: 13.30 uur bij het O.C. 
 
 

 
Donderdag 7 april Bloemschikken. 
Onder de  leiding van Kitty Hellenbrand gaan we een voorjaarsstuk maken.  
We nemen een snoeischaar of scherp mesje mee. 
De kosten bedragen €12,50. 
Consumptie voor eigen rekening. Opgave en betaling  voor 1 april i.v.m.de inkopen.                                         
 
Vrijdag 29 april High-Tea.     
Op deze dag willen we een High-Tea houden voor de leden. We starten om 14.30 uur in het 
O.C. Onder het genot van zoete en hartige hapjes hopen we op een gezellige middag.  
Kosten €7,50.  Opgave en betaling voor 24 april i.v.m. inkopen en voorbereiding. 
 
Dinsdag 10 mei Meiviering. 
Zij-actief  Leeuwen organiseert op dinsdag 10 mei de jaarlijkse meiviering. Deze vindt plaats 
in de parochiekerk Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 te Roermond. De viering wordt opgeluisterd 
door de oudste harmonie van Nederland,de Koninklijke Harmonie Roermond. Na afloop van de dienst is er een 
gezellig samenzijn met koffie/thee en vlaai in het Gemeenschapshuis Sjoolpad”, 55 Roermond. Dit bevindt zich 
plm.50 meter links voor de kerk Kapel in ,t zand. Er is gratis parkeergelegenheid. 
Kosten €5,- p.p. incl; koffie/thee en een stuk vlaai. Aanmelding en betaling  uiterlijk voor 25 april. Er wordt wel een 
vergoeding van €4,-p.p. gevraagd voor diegenen die hun auto ter beschikking stellen. 
Vertrek om 18.00 uur bij het O.C. in Bingelrade. 
 
Op donderdag 19 mei en dinsdag 24 mei Inspiratie-middag. 
Het thema van deze middagen is : “Wat is jouw lijfspreuk?”. 
Tijdens deze middagen ga je aan de slag met een spreuk die voor jou betekenis geeft aan het leven. 
Programma:  13.30 uur Ontvangst met koffie/thee. 
                          14.00 uur Spreuken door de eeuwen heen. 
                14.15 uur Ontstaan van spreukenbos “De Moost”. 
                         14.40 uur Koffie/thee 
                         14.55 uur Spreuken en stenen. 
                         15.20 uur Naar het spreukenbos. 
                         15.30 uur Spannende tocht door het spreukenbos. 
                         16.15 uur Afsluiting van de middag. 
Kosten €6,50 p.p.  
Opgave voor 1 mei bij ZijActief Limburg : zijactief@zijactieflimburg.nl  Het bedrag voor deze activiteit dient te 
worden overgemaakt op, 
 IBAN NL62 RABO0144 103400 t.n.v. ZijActief Limburg met vermelding van Inspiratiemiddag, de datum en naam. De 
middagen vinden plaats in De Prairie, Sebastiaanstraat 51 te Ell. 
 
Woensdag 25 mei: De libelle-zomerweek.  
Op deze dag gaan we samen met afdeling Doenrade naar Almere, waar de Libelle-zomerweek plaatsvindt. 
De kosten voor deze dag zijn €30,- voor leden en €32,50 voor niet-leden. Dit bedrag staat voor de busreis en de 
entree. We vertrekken om 08.00 uur bij het O.C. en vertrekken rond 17.30 uur weer vanuit Almere. 
Geef je zo snel mogelijk op want vol is vol. Opgave en betalen voor deze activiteit alleen bij Mia Kuijpers. 
 
Opgave en betaling voor de overige activiteiten bij: Mia Kuijpers, Beukenstraat 6 te Bingelrade;  tel: 0464424398. 
Of bij Jeanette Wierts, Eindstraat 15 te Bingelrade tel: 0464423412. 
Betaling en overboeking naar rekening: NL44RABO0133106543 o.v.v. de activiteit en naam. 
 
Namens het bestuur. 
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