Bingelrade, 10 maart 2011
Geacht Gildelid,
Velen hebben genoten en gehuiverd van een onversneden ooggetuigenverslag van de
gebeurtenissen in Wijster en De Punt en het vakkundig ingrijpen van de Bijzondere Bijstandseenheid.
Het was weer een leerzame maar vooral ook gezellige avond. En daar doen wij het toch voor!?
Volgende week vrijdag de 18e maart 2011 zijn wij te gast bij de Rd4. Dan kunnen wij horen en zien
wat er zo al gebeurt met ons huisvuil of industrieel afval.
Zo maar enkele gegevens: Rd4 heeft 320 medewerkers, zij verwerken per jaar 150.000 ton
afval/brandstof/grondstof. Want eigenlijk mag je het niet meer afval noemen. Zij halen deze
grondstof op met 90 voertuigen voor 265.000 inwoners en zo’n 3000 bedrijven. Wil je nog meer
weten? Wil je weten hoe je goeie belastinggeld o.a. wordt besteed?
Kom dan op vrijdag 18 maart a.s. (één dag voor Sint Joep) naar een speciaal voor ons
gehouden voorlichting over het reilen en zeilen bij Rd4. Het adres is Nijverheidsweg 4a, 6422 PP
Heerlen. Tel.no: 045 5437150 of 045 5437100
Ons aller bestuurslid Peter heeft dat in de nadagen van zijn bestuurlijk avontuur nog voor ons kunnen
regelen.
Wij worden om 18.30 uur verwacht met een kop koffie en misschien nog wel meer. Dus vertrekken
wij al carpoolend vanaf Oos Hoeskamer om 18.00 uur. Wij weten dat dit tijdstip redelijk vroeg in de
avond is, maar het is niet anders. Degenen die op eigen gelegenheid en rechtstreeks willen gaan,
vragen wij wel om zich vooraf aan te melden bij secretaris Wiel. Ook de mensen die dat tijdstip niet
halen kunnen later komen. De sessie duurt tot ongeveer 21.00 uur.
Na afloop zal onze leisure officer Gerard aangeven waar wij mogelijkerwijs gezamenlijk onze
nabeschouwing kunnen houden.
Wil je niet hondemoe en verveeld voor de beeldbuis hangen, wil je scherp blijven en weten wat er
zoal om je heen gebeurt, dan zien wij jou de volgende week bij Rd4 in Heerlen.
Er is een groot verschil tussen niets doen en stil zitten (Mind en Senses)
Het bestuur a.i.
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