
 
LEDENBRIEF VAN ZIJ/ACTIEF BINGELRADE VAN JUNI 2016. 
 
Beste leden, 
Bij deze alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomerstop. 
Het Bestuur wil het volgende onder jullie aandacht brengen: 
Sylvia heeft haar taak als bestuurslid neergelegd, vanwege haar drukke werkzaamheden, zoals zij zelf al tijdens de  
Paasviering bekend heeft gemaakt. Er zijn, ondanks de geruchten, die de ronde doen, geen problemen met  
de overige bestuursleden. Mochten er in de toekomst onduidelijkheden zijn, van welke aard dan ook, 
verzoeken wij jullie om de bestuursleden direct te benaderen, zodat er in het vervolg geen onwaarheden een eigen  
leven gaan leiden. 
 
De Rabobank heeft een nieuwe vorm van sponsoring bedacht nl: “De Rabobankclubaktie Campagne”. 
Tijdens deze campagne mogen klanten en leden van de Rabobank van 3 t/m 30 juni hun digitale stem 
Uitbrengen op de vereniging/stichting  wie zij een warm hart toedragen. Iedere stem is geld waard. 
Voor iedere uitgebrachte stem ontvangt onze afdeling een bijdrage voor de kas. Met de Rabobank Clubaktie 
Campagne laat de Rabobank haar betrokkenheid zien bij het verenigingsleven in onze gemeenschap. 
De stem kan uitgebracht worden op de website www./rabobankcentraalzuidlimburg.nl. 
 
8 juni:  Fietstocht.     
Ook dit jaar heeft de werkgroep weer een fietstocht uitgestippeld. 
We vertrekken  om 18.15 uur vanaf het Ontmoetingcentrum. Kosten €5,00 voor leden en €5,50 voor niet-leden. De 
opgave kan t/m 5 juni. We hopen natuurlijk weer op een goede opkomst en droog weer. 
 
10 juni: Wandelen. 
Vertrek om 13.30 uur vanaf het Ontmoetingscentrum. 
 
1 juli: Culinaire wandeltocht: 
Let op!!!!  Deze aktiviteit is verplaatst van 24 juni naar 1 juli. 
De opgave is bindend door betaling. Zie uitnodiging aan de achterzijde van de ledenbrief. 
 
17 sept. Rondleiding bij het “Het Akkertje”. 
“Het Akkertje”is een pompoenkwekerij in St.Odielenberg. Het programma ziet er  
als volgt  uit: 
-Aankomst om 13.30 uur.  
-Rondleiding en uitleg over de groei en bloei van pompoenen, vruchtjes en kalebassen ( incl. 
kijkje in de kassen en  
op het veld).  
-Gezellig koffie drinken met pompoencake. 
-Miniworkshop: Het opmaken van een pompoentje of proeverij van allerlei pompoenprodukten. 
-Afsluiting met een heerlijk kop pompoensoep. 
Kosten: €15,00 . We rijden met eigen vervoer. Deze rondleiding kan alleen doorgaan bij voldoende  
Vertrek: om 12.45 bij het Ontmoetingscentrum te Bingelrade 
aanmeldingen,d.w.z. minimaal 12 pers. en duurt ongeveer 2 ½ tot 3 uur. 
We verzoeken diegenen die hun auto ter beschikking willen stellen, dat bij opgave door te geven. Opgave  
en betaling voor 1 sept. 
 
Mochten wij elkaar niet meer zien of spreken voor de zomerstop, dan wensen wij een ieder een hele fijne en  
zonnige vakantieperiode toe. 
 
OPGAVE EN BETALING VAN DEZE AKTIVITEITEN BIJ: 
MIA KUIJPERS, BEUKENSTRAAT 6 BINGELRADE TEL. 046-4424398. 
JEANETTE WIERTS,EINDSTRAAT 15 BINGELRADE TEL. 046-4423412. 
BETALING NAAR REK.NR. NL44RABO0133106543 

http://www./rabobankcentraalzuidlimburg.nl

