
 
Ledennieuwsbrief van Januari/februari 2017 

 
 
 
 
Beste Leden,   

 
 
Het bestuur wenst jullie een gelukkig,  voorspoedig en vooral een gezond 2017. 
Voor ZijActief Bingelrade wordt dat een bijzonder jaar, want we vieren dan ons 80 jarig jubileum feest. 
Wanneer dat Jubileum feest plaats vindt lezen jullie in het jaarprogramma, dat bij de ledennieuwsbrief is 
toegevoegd. Dus noteer deze datum meteen in jullie agenda 
Verder nog een vriendelijk verzoek om de contributie van 2017 voor 1 februari over te maken, of contant te 
betalen tijdens de jaarvergadering. 
 
Vrijdag 13 januari, en vrijdag 10 februari Wandelen. 
De wandeling start om 13.30 bij het ontmoetingscentrum te Bingelrade. 
 
Vrijdag 13 januari Bowlen bij Sportpaleis Hendriks. 
We beginnen dit jaar met een sportieve activiteit in het Sportpaleis Hendriks in Hoensbroek. We gaan van 
20.00 -22.00 uur bowlen en tussendoor krijgen jullie ook enkele hapjes geserveerd. Op deze avond zijn leden 
en  niet leden van harte welkom. 
Aanvang:   20.00 uur in het Sportpaleis Hendriks in Hoensbroek 
Kosten:   €5 p.p. incl. bowlen en enkele  hapjes excl. Consumptie 
Opgave en betalen:      t/m 5 januari, bij opgave ook mededelen of je je auto beschikbaar stelt. De chauffeur 
krijgt van zijn medepassagiers  €1 p.p. autovergoeding. 
Vertrek:                              19.15 bij het O.C. 
 
Zondag 15 januari Uitnodiging van kring Zuiderpoort.  Informatie bijeenkomst Stedentrip Wenen. 
Het bijzondere van een stedentrip naar Wenen is dat de romantiek uit de vroegere tijden op fabelachtige wijze 
wordt gecombineerd met de hipheid van de 21e eeuw. In Wenen liggen de begrippen”Kenmerkend” en 
afwijkend erg dicht bij elkaar. Tijdens de stedentrip Wenen ziet u prachtige bezienswaardigheden, zoals de 
Stephansdom en de Ringboulevard. En heeft u wel eens van de Prater gehoord? Een pretpark aan de rand van 
Wenen met wel 250 attracties waaronder het klassieke reuzenrad dat ook voorkomt in de film The Third Man, 
met acteur Orson Welles in de hoofdrol. 
 
Deze reis wordt georganiseerd door Kring Zuiderpoort. 
Locatie bijeenkomst:   Ontmoetingscentrum te Bingelrade 
Aanvang:    13.30 uur 
Tijdens deze bijeenkomst wordt alle informatie rondom de stedentrip aan u gepresenteerd. 
Wilt u aan deze bijeenkomst deelnemen dan graag aanmelden via mariaanegeilen49@gmail.com of 
telefonisch via 046-4421288 
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Woensdag 25 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. Welkomstwoord  
2. Notulen v.d. Jaarvergadering 2016 
3. Verslag over het jaar 2016 
4. Financieel jaarverslag 2016 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
6. Hoogste score presentielijst 
7. Jubilarissen 2017 
8. Huishoudelijke mededelingen 
9. Rondvraag 
10. Sluiting en toost op het nieuwe jaar 
 
Dan is er nog een vraag vanuit het bestuur: 
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 2017 
Kring Zuiderpoort heeft ons de uitnodiging toe gestuurd voor de scholing en educatie voor vrouwen 2017. 
Het thema is: Voeding 
Datums: maandag 6 februari thema, Een gezonde eter voelt zich beter! . Maandag 20 februari thema, 
Gezonde voeding en botontkalking en maandag 6 maart thema, Goede voeding hoeft niet veel te kosten. 
Locatie: De Harmoniezaal Feurthstraat 56 Susteren. Alle cursusbijeenkomsten starten om 19.30 uur en 
eindigen ca. 21.30 uur. 
De excursie is donderdag …….(onder voorbehoud). Uiteraard wordt hiervoor nog een aanvullende bijdrage 
gevraagd. 
Kosten: €13,00 p.p. (incl. koffie/thee) voor de drie avonden. 
Alle informatie en inschrijfformulier over de scholing en educatie is bij de ledenbrief toegevoegd. 
Opgave en betalen en inleveren ingevuld inschrijfformulier tot en met 16 januari. 
 
Dinsdag 7 februari Filmavond. 

 
Over de film; Lion gaat over een jongen die na vijfentwintig jaar op zoek gaat naar zijn roots in India. Op 
vijfjarig leeftijd komt hij terecht in de straten van Calcutta, duizenden kilometers weg van zijn eigen thuis. 
Hij overleefd grote uitdagingen, alvorens hij wordt geadopteerd door een stel uit Australië. Maar zijn 
afkomst kan hij toch niet verloochenen. Meer dan twintig jaar later besluit hij om zijn indiase familie op te 
sporen via Google Earth. In deze Australisch-Amerikaanse-Britse dramafilm zijn rollen weggelegd voor 
Nicole Kidman, Rooney Mara en Dev Patel. Patel is vooral bekend geworden door zijn rol als Jamal Malik in 
de film Slumdog Millionaire. 
 
Locatie:    Foroxity Filmarena Sittard-Geleen 
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Programma: 
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 18 januari Leden €12 en niet leden €15 incl. Koffie/thee vooraf 

en een consumptie in de pauze.  
 Bij opgave ook doorgeven of je je auto beschikbaar stelt. 
Vertrek: 18.30 bij het O.C. te Bingelrade, de chauffeur krijgt van zijn 

medepassagiers €1 p.p. autovergoeding. 
   
 

Woensdag 22 februari Spekavond. 
Op deze avond worden de spulletjes geveild die elke deelnemer meeneemt. Dus dames kijk thuis rond of jullie 
nog overbodige spullen hebben die nog goed in orde en bruikbaar zijn,  of cadeautjes die je gekregen hebt die 
je niet kunt gebruiken. Jullie mogen ook iets bakken een taart , cake, wafels enz. voor inbreng op de veiling. De 
opbrengst van de veiling is bedoeld om de kas te spekken. Op deze avond zijn ook niet leden van harte welkom. 
Aanvang:    19.30 uur in het O.C. te Bingelrade. 
Kosten:    Alleen je eigen consumptie 
Opgave t/m     20 februari 

Opgave en betalen voor deze activiteiten bij: Mia Kuijpers, Beukenstraat 6 in Bingelrade tel: 046-4424398 of 
bij Jeannette Wierts, Eindstraat 15 in Bingelrade tel: 046-4423412. Betaling en overboeking voor iedere 
activiteit apart naar rekening: NL44RABO01333106543 o.v.v. activiteit en eigen naam. 
 

 
 
 


