Wij gaan naar buiten……
Bingelrade, 11 juni 2010
Geacht Gildelid,
Afgelopen maand kwamen twee charmante dames ons iets vertellen over onze zeiltocht op het
Ijsselmeer a.s. 18 september.
Het enthousiasme waarmee zij dat deden werkte zo aanstekelijk, dat de inschrijving zo langzaam aan
vol begint te geraken. Er zijn nog maar zo’n 13 plaatsen te reserveren. Dus wil je je nog inschrijven
dan wordt het de hoogste tijd…… Je bent pas ingeschreven als je het bedrag, - € 100,-- geheel of
gedeeltelijk hebt overgemaakt.
Eventuele introducés kun je ook alvast aanmelden en om de voorpret al een beetje te stimuleren
raden wij je aan de volgende websites te bezoeken:
www.korevaer.nl en www.nil-desperandum.com
Maar vooraleerst gaan wij a.s. vrijdag 18 juni 2010, de groeve Hendrik bezoeken, gelegen aan de
Waubacherweg / Grensweg te Brunssum. Stel je voor, het wordt een zwoele zomeravond op bijna de
langste dag van het jaar, al wandelend genieten van een werkelijk verheven uitzicht over Brunssum,
Bingelrade……… en de rest van de wereld. Bovendien zal de heer Pierre Swelsen, onze gastheer,
uitleg geven over de diverse aardlagen, storingen en het voorkomen van uiterst zeldzame delfstoffen
uit het omringend gebied. Begrippen zoals alluvium, diluvium en sedimentafzettingen zullen je na
deze avond niet vreemd meer in de oren klinken…….
Dus volgende week vrijdag, 18 juni 2010, is het verzamelen geblazen bij “Oos Hoeskamer” om 19.00
uur. Om 19.15 uur stipt vertrekken wij al carpoolend naar de groeve Hendrik.
Je mag ook op eigen gelegenheid rechtstreeks gaan, maar meldt dat dan even bij Wiel.
Trefpunt is de weeg- en sorteerinstallatie van Mourik aan de Waubacherweg.
“Ik heb een steen verplaatst op deze aarde………”
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