
 
 
Ledennieuwsbrief ZijActief Bingelrade van de maand November/December 2016 
 
Beste Leden, 
Hier de ledennieuwsbrief met de laatste activiteiten van dit jaar. Verder een vriendelijk verzoek van de 
penningmeester, i.v.m. de boekhouding  de contributie van 2017 na 1 januari over te maken.  

Wandelen op vrijdag 11 november en vrijdag 09 december  
We starten de wandeling om 13.30 uur bij het O.C. te Bingelrade 
 
Donderdag 10 november Algemene Ledenvergadering in Roermond 
Informatie en dagprogramma zie vorige ledenbrief. 
 
Woensdag 16 november Amuseavond 
Amuse is een zeer klein voorgerecht ter bevordering van de spijsvertering om de smaakpapillen op gang te 
brengen. Deze avond kunnen jullie onder het genot van een drankje proeven van verschillende soorten 
amuses. Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Aanvang:   19.30 uur in het O.C. Bingelrade 
Kosten:    Leden €5 p.p. excl. Consumptie en niet leden €7 p.p. excl. Consumptie 
Opgave en betalen:  t/m 10 november 
 
Woensdag 30 november Workshop Bloemschikken 
O.l.v. Kitty Hellenbrand gaan we een mooi kerststuk maken. Zelf meenemen: verschillende soorten groen, een 
schilmesje en snoeischaar. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Aanvang:   19.30 uur in het O.C. Bingelrade 
Kosten:    Leden €12,50 p.p. excl. Consumptie en niet leden €14,50 p.p. excl. 
Consumptie. 
Opgave en betalen:  t/m 20 november. 
 
Vrijdag 02 december Sinterklaasontbijt 
Afwijkend van andere jaren hebben we deze keer besloten een Sinterklaasontbijt te organiseren. 
Jullie krijgen op deze ochtend een  uitgebreid ontbijt geserveerd. En vol spanning klopt ons hart, en wie klopt 
daar aan de deur? Nieuwsgierig? Kom dan naar het Sinterklaasontbijt. 
Aanvang: 09.30 uur in het O.C. Bingelrade 

Kosten:       Gratis  
Opgave:      t/m 28 november. 
 
Donderdag 15 december Kerstviering 
Deze avond openen we met een kerstgedachte, en daarna gaan we genieten van een lekker diner.  Na het diner 
is er een uitvoering van een  Kerst toneelstukje, die door eigen leden wordt gespeeld.  
Traditioneel verloten we weer Kerststukjes, die wederom door Kitty Hellenbrand zijn gemaakt. 
Aanvang: 19.15 uur in het O.C. Bingelrade 
Kosten:                  €15 p.p. incl. diner en 1 consumptie 

Opgave en betalen:  t/m 8 december  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Opgave en betaling van deze activiteiten bij: Mia Kuijpers, Beukenstraat 6 Bingelrade tel: 046-4424398 of bij 
Jeannette Wierts, Eindstraat 15 Bingelrade tel: 046-4423412. Betaling en overboeking voor iedere activiteit 
apart naar rekeningnummer: NL44RABO0133106543 o.v.v. activiteit en eigen naam.  
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