High Tech
Bingelrade, 11 februari 2010
Geacht Gildelid,
Een perfecte presentatie in een uitstekende ambiance, zo kun je onze eerste bijeenkomst van 2010
wel noemen. De winterse kou buiten, de gezellige warmte in Oos Hoeskamer – nu zelfs met heuse
koffie – en de heldere uiteenzetting door onze gastspreker drs. Jo Peeters droegen bij aan een
leerzame en aangename avond over pillen, poeders en poen.
“Noblesse Oblige” en daarom hebben wij voor onze externe activiteit een afspraak kunnen maken
met de directie van AIM een werkelijk high tech bedrijf op het gebied van medische apparatuur met
een ongeëvenaard kwaliteitslabel.
Dus volgende week vrijdag, 19 februari 2010, zijn jullie uitgenodigd bij AIM B.V. op het adres;
Bosstraat 6 te Brunssum (t.o. de Curver) 045 5645650. Wij worden daar door de directie ontvangen
om 19.30 uur.
Om de kwaliteit van dit bezoek te onderstrepen voegen wij nog het eigen bedrijfsprofiel bij en
bovendien heeft het bedrijf een spannend logo.
Vertrek –carpooling- vanaf ons Gildehome om 19.00 uur.
Geef even aan Wiel door of je komt, ook als je rechtstreeks wil gaan.
Noteer ook alvast: Op 18 september 2010 – dat is een zaterdag – gaan wij met twee traditionele
zeilschepen, de Nil Desperandum en de Korevaer, een driemaster en een tweemaster klipper, een
hele dag varen op het IJsselmeer! Dromerige Zuiderzeeplaatsjes aandoen, shanty’s zingen, eten,
drinken, barbecuen ……. alles inbegrepen. De voorwaarden en kosten zijn wij nog aan het uitwerken.
Dit in het kader van ons TWINTIGJARIG bestaan.
Op de andere activiteiten rondom ons vierde lustrum - die in augustus plaats vinden - zitten wij nog
te broeden.

Het bestuur a.i.
P.S. De contributie is € 50,-- gebleven.
Enkele Gildeleden hebben € 40,-- overgemaakt, maar dat was nog van de vorige eeuw.
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