Feliz Natal e um feliz Ano Novo.
Bingelrade, 26 november 2009
Geacht Gildelid,
Ja, dat is een hele mond vol en wij weten zeker dat wij de eersten zijn die jou en je dierbaren dit jaar,
op z’n Portugees, Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar wensen en dat heeft zijn reden…..
Maar eerst even terug naar ons laatste evenement, het bezoek aan Kupron Sittard. Tjonge, tjonge,
wat een knaller!!! Wij hebben zelden zoveel mannen met open mond van verbazing zien staan kijken
naar al die techniek en al die ontwerpen van carrosseriedelen die over twee jaar pas op de markt
komen!
Om nu de succesreeks van dit jaar waardig af te ronden, wordt onze traditionele kerstviering ook iets
aparts.
Wij houden ons kerstdiner in het Portugees restaurant
“O Portugues” te Tüddern (Selfkant).
Internationaler kan het niet….
Op vrijdag 11 december a.s. wordt ons daar een compleet en typisch Portugees kerstdiner
geserveerd bestaande uit peixe (vis) en carnes (vlees) en alle Portugese bijlagen en specialiteiten die
je je maar kunt voorstellen.
Uiteraard bezoekt ons ook de Pai Natal (Portugese Kerstman) met zijn bijzondere bemerkingen en
misschien wel terechtwijzingen. Bovendien zal hij aan iedere Gildebroeder de zilveren draagspeld
met de initialen van het BMG uitreiken en waarvan het bestuur verwacht dat je die ook bij Gildeactiviteiten daadwerkelijk draagt!!!
Het programma van 11 december is als volgt:
19.00 uur verzamelen bij Oos Hoeskamer
19.10 uur vertrek (carpooling) naar Tüddern, Oligstrasze 32 Tel. 004924563463 (GPS gebruiken of van
te voren Googlen)
19.30 uur de traditionele Kerstwandeltocht -met prachtige prijzen - in een winterse omgeving! ( het
vriest die avond, zeker weten….)
Zware “Pitschlamp” of flambouw meenemen, vorstbestendige pen of potlood en outdoor kleding en
schoeisel zijn een must.
Ca 20.30 uur hopelijk behouden terugkeer bij het startpunt.
21.00 uur aanzitten aan het diner.
Vervolgens aankomst en verwelkoming van de Pai Natal, instelling van de Raad van Beroerte,
boetedoening door de leden die niet hebben meegelopen, toekenning en uitreiking van de prijzen en
inschrijving in het register van BMG spelddragers…..
De eigen bijdrage aan dit uitgebreide diner bedraagt
€ 15,00 (excl. drank) maar dan heb je ook wat aparts. Het bedrag kan ter plekke aan de
penningmeester worden voldaan en aanmelding vooraf bij Wiel is wel gewenst. Wij moeten n.l. op 7
december het aantal deelnemers doorgeven. Annulering na die datum ontslaat je niet van
betaalverplichting.
Até a vista,
Het bestuur a.i.
(Deelname aan evenementen van het Bingelraads Mannen Gilde geschiedt voor eigen risico)

