Bezoek aan Dorpsbrouwerij
De Maar.
Bingelrade, 11mei 2012
Geacht Gildelid,
Zo, nu weet je ook waarom je zoveel Euro’s kwijt bent aan
de zorg en dat je daar je leven lang niet vanaf komt. Het
kan alleen maar meer worden!
Om deze sombere vooruitzichten iets te vergulden gaan
wij a.s. vrijdag, 18 mei, een bezoek brengen aan
Dorpsbrouwerij De Maar in Jabeek.
Deze ambachtelijke brouwerij, idyllisch gelegen tussen de
Quabeeksgrub en de Jabeekse parochiekerk (architect
Pierre Cuypers) brouwt sinds 2003 zeer bijzondere bieren
zoals, Jabeeks Blond, Bengelder Bengel en Genhoots Genot.
Dat moet je proeven!
Wij worden daar om 20.00 uur ontvangen door
brouwmeester Leon Bemelmans met koffie en vlaai.
Vervolgens krijgen wij uitleg over het brouwproces en

een kijkje in de brouwerij. Uiteraard onder het zalig
genot van de drie eerder genoemde streekbieren.
Het bezoekadres is: Maar 2 te Jabeek, tel. 046 4425882
Carpooling kan vanaf Oos Hoeskamer om 19.45 uur, maar
je kunt ook rechtstreeks gaan. Meld je in elk geval tot
donderdagavond aan bij onze secretaris Wiel, want dan
moeten wij doorgeven met hoeveel leden wij aanwezig
zullen zijn.
De kosten hebben wij met de kas gedeeld, d.w.z. dat die
voor jou € 7,50 zijn, incl. koffie, vlaai en 3 tongstrelende
geneugten. Introducees kunnen mee, mits aangemeld,
voor € 15,00
“wo inne brujer is , is genne dokter nuudig”

Het bestuur a.i.
Secretariaat: Wiel Daemen, Dorpsstraat 118, 6456 AG Bingelrade
Telefoonnummer: 046 4421230
E-mail: wiel.daemen@xs4all.nl
Bankrekening 102782393 Rabobank CZL
(Deelname aan evenementen van het Bingelraads Mannen Gilde geschiedt voor eigen risico)

Noteer alvast in je agenda:
22 juni a.s. (let op: is toch op vrijdag) Viering van de langste dag en
zonnewende op eigen locatie. (met partner)
20 september a.s. Grote filmvertoning in het Royaltheater over 21
jaar BMG.
19 oktober a.s. Lezing door Sjef Vrencken over ambulancedienst.
20 oktober a.s. Bezoek aan Hitjesvijver (van ons gildelid Ger van
den Akker)
14 december a.s. Kerstviering

