Tussen 22.04 uur en 5.19 uur…….
Bingelrade, 08 juni 2012
Geacht Gildelid,
Grote opkomst bij de Dorpsbrouwerij De Maar, goede ambiance,
hartstikke leerzaam en wij weten nu dat bier bijna nooit “over de
tijd” kan zijn!!!!!!
Over de tijd gesproken…….
Op vrijdag 22 juni a.s. organiseren wij voor jou en jouw partner het
eerste Keltisch feest van de zonnewende en dus de kortste nacht.
Ja, ja wij hebben het nagekeken en ga er maar van uit dat tussen
bovenvermelde tijden geen seconde ruis zit.
“Ja, maar feesten van tien uur ’s avonds tot vijf uur ‘s morgens?
Dat houden wij niet vol, dat wordt misschien wel een koude nacht,
wij zijn ook niet meer de jongste, dat overleven wij niet enz.
enz…..”
Nou probeer het maar en als je vroegtijdig moet afhaken is er geen
vuiltje aan de lucht. Het bestuur a.i. is in ieder geval aanwezig en
heeft een programma gemaakt waar je je eigen invulling aan kunt
geven.
Wij beginnen natuurlijk om 22.04 uur (zonsondergang) en zullen,
hopelijk met behulp van vele diehards, omstreeks 5.00 uur
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(zonsopkomst) eindigen met onze laatste troef: Brood met spek en
ei!!!!
En daartussen in? Wat dacht je van Dwars door de Tuin
Druïdensoep? Wat dacht je van Schaterlachend Speenvarken? Wat
dacht je van Oerkeltische gerechten als tussendoortjes? Wat dacht
je van het optreden van onze Schotse zanger Gordon Smith? Wat
dacht je van Stonehenge en een Keltische Druïde? Wat dacht je
van het vreugdevuur in de welbekende vuurkorf van Harry? Wat
dacht je van een heldere Bingelraadse sterrennacht?
Wat dacht je van de prijs? Uh?
Voor €15,00 per persoon krijg je dat allemaal geboden
inclusief……… 20 consumptiebonnen. (Eénmalig geldig en geschikt voor
bier en frisdrank. Wijn en overige exclusieve dranken kosten twee bonnen.
Bonnen bijkopen kan vervolgens ook nog aan de normale tarieven.)

Waar speelt zich dit alles af? In de Hoeswei van Jan en Helma
Cremers, dus vlakbij Oos Hoeskamer. Koude voeten? Wij zorgen
voor opwarmpunten!
Extra introducees buiten jouw partner zijn welkom tegen dezelfde
prijs (€ 15,00)echter zonder gratis consumptiebonnen en mits
vooraf aangemeld.
Graag willen wij weten met hoeveel gasten wij moeten rekenen.
Dus inschrijven vooraf is vereist. Vandaar het bijgevoegde
formulier dat je naar secretarisWiel kunt doorsturen, vóór 18 juni
a.s.
“Het is mogelijk van alles de prijs te kennen en van niets de
waarde”

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)
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Noteer alvast in je agenda:
20 september a.s. Première en galavoorstelling in het Royaltheater
over 21 jaar BMG.
19 oktober a.s. Lezing door Sjef Vrencken over ambulancedienst.
20 november a.s. Bezoek aan Hitjesvijver (van ons gildelid Ger van
den Akker)
14 december a.s. Kerstviering

Aanmeldingsformulier. (s.v.p. doorgeven vóór 18 juni a.s.)
Ondergetekende,
……………………………………………………………
Lid van het BMG zal met / zonder* partner deelnemen
aan de midzomernachtviering op vrijdag 22 juni a.s.
Hij neemt ……… ** introducees mee
De betaling, € 15,00 per persoon, zal op deze avond
voldaan worden aan de penningmeester.
Handtekening: ……………………………………………….
* doorhalen wat niet van toepassing is.
** aantal invullen.
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