
 

  

Ledennieuwsbrief van maart-april 2017 

 

 

Vrijdag 10 maart 2017 en vrijdag 7 april 2017 wandelen.  
De wandeling start om 13.30 uur bij het Ontmoetingscentrum Bingelrade. 

De lezing die gepland stond op 1 maart 2017 komt te vervallen i.v.m. Aswoensdag. 

Donderdag 23  maart 2017: Italiaanse avond. 
Deze avond wordt  verzorgd  door Zane en Vino, er wordt een Powerpoint/ foto’s presentatie 
getoond over de streek Veneto, met o.a. informatie over Venetië en de eilanden Murano (glaswerk) 
en Burano (kantwerk). Veel  foto’s over de streek , maar ook over de streekgerechten, producten uit 
de streek en de wijn Prosecco. 
Voor bij de koffie krijgen we Italiaanse koekjes. Tijdens de presentatie mogen 
we 4 soorten Prosecco proeven met een bijbehorend  Italiaans hapje.  

Er bestaat de mogelijkheid om Prosecco en glasjuwelen  uit Murano te kopen, 
maar het is zeker geen  verkoopavond. De presentatie duurt ongeveer 2 uur. 
Aanvang: 19.30 uur. 
 
Kosten: € 6,- voor leden incl. koffie. Voor niet-leden € 7,50. Opgave t/m 15 
maart 2017.  

Dinsdag 4 april 2017: De dagen voor alleengaanden. 
Dagen voor alleengaanden bieden alleengaande vrouwen in heel Limburg de gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten,te netwerken en kennis op te doen.  
Het thema van 2017 is de rol van de voedselbank. Tijdens deze dag zijn het geven van inzicht en het 
kweken van begrip van het armoedeprobleem een belangrijk uitgangspunt.  
Aan bod komt onder meer de hele organisatie van een lokale voedselbank. 

Locatie: Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419PJ  te Heerlen.  

Kosten en aanmelding: €18,- p.p. voor leden van ZijActief Limburg en KVG Limburg. Incl.consumpties 
en lunch. Aanmelden  kan bij het servicebureau van ZijActief Limburg, Postbus 960,6040 AZ 
Roermond. Tel: 0475-327737. Of digitaal: zijactief@zijactieflimburg.nl  voor 24 febr.2017. 

Vrijdag 7 april 2017: Kring-Ontmoetingsavond. 
Voor  ZijActief leden van Kring Zuid wordt een toneelvoorstelling opgevoerd door  Tonieelgroep 
Bengelder, getiteld “ Ut dûrpshotel”. Voor verdere informatie:zie bijlage. 

Woensdag 12 april 2017: Paasviering. 
Op deze avond zitten we weer gezellig  aan tafel voor onze jaarlijkse 
broodmaaltijd. We proberen om wat foto’s van de aktiviteiten van 
afgelopen jaar te tonen. Tevens vindt er een verloting plaats.  
 
Opgave t/m 9 april 2017. Kosten: geen. Aanvang 19.30 uur. 
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Vrijdag 22 april 2017: Het 80-jarig jubileumfeest. 
Op deze feestelijke dag  is er om 15.00 uur een H.Mis in de kerk van Bingelrade, die wordt 
opgeluisterd door zanggroep Enjoy.Daarna gaan we gezamenlijk naar het Ontmoetingscentrum, waar 
we ontvangen worden met koffie en  gebak.  
Na de koffie worden de jubilarissen in het zonnetje gezet, en gehuldigd. De middag wordt afgesloten 
met een buffet en de avond wordt muzikaal opgeluisterd door het zangduo Gonnie en Nico. Het 
belooft een mooie dag te worden. 

Opgave : t/m 14 april 2017, dit is de uiterste datum i.v.m. inkoop en organisatie. 

Voor wat betreft de organisatie zijn we dringend op zoek naar dames die ons vrijwillig willen 
ondersteunen door het maken en schenken van koffie/thee. We denken aan niet-leden, 
b.v.dochters,zusjes, buurvrouw. Alle leden hebben immers feest die dag, inclusief de bestuursleden. 
Als jullie suggesties hebben geef het op tijd door aan een van de bestuursleden. 

 

Mededeling: 
Dames, denken jullie nog aan de spekavond op 22 febr. 2017  
Opgave is nog steeds mogelijk. 

  

Opgave en betaling voor deze aktiviteiten bij: Mia Kuijpers, Beukenstraat 6 ,Bingelrade. Tel:046-
4424398.of bij Jeanette Wierts,Eindstraat 15, Bingelrade tel: 046-4423412. 

Betaling en overboeking  iedere aktiviteit afzonderlijk naar rek.nr.NL44RABO0133106543,o.v.v. 
aktiviteit en naam. 
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