
Bezoek aan Staalconstructie Schoonbroodt B.V.  
 
 
Bingelrade, 7 april 2010  
 
 
Geacht Gildelid, 
 
 
Na een druk bezochte reeks van medische en paramedische lezingen en ervaringen gaan wij ons a.s. 
week begeven in de harde realiteit van staal, RVS, aluminium en Cortenstaal. Velen van jullie zullen 
kunnen zien hoe het prachtige ambacht van dorpssmid is uitgegroeid tot complexe 
staalconstructiebouw en plaatbewerking in de breedste zin van het woord.  
 
Ook het gevoel van nostalgie zal bij een aantal van onze Gildebroeders opkomen als zij denken aan 
de tijd van “de Schmieed va Doonder” waar rondom de jaarwisseling carbid te krijgen was om het 
nieuwe jaar al knallend in te luiden.  
Nu staat er in Hoensbroek een slagvaardig, fris en modern geëquipeerd bedrijf dat gecompliceerde 
en grote opdrachten aan kan, maar even goed de particuliere wensen kan en wil vervullen. Dus heb 
je nog een hek, schoorsteenkap, trap of wat dan ook nodig…………. 
 
De volgende week vrijdag, 16 april , om 19.30 uur bezoeken wij daarom Staalconstructies 
Schoonbroodt B.V. gevestigd op De Koumen 9 -11 te Hoensbroek, telefoon nummer 045 5225000 
 
De heer en mevrouw Schoonbroodt willen ons bovendien nog op een gepaste manier – met een 
hapje en een drankje – ontvangen, zodat het gewenst is dat zij weten met hoe velen wij zullen 
komen. Dus geef uiterlijk voor volgende week donderdagavond een berichtje door aan Wiel, ook als 
je rechtstreeks wil gaan.  
De carpoolers komen om 19.00 uur bij elkaar bij ons Gildehome, waar wij om uiterlijk 19.15 uur 
gezamenlijk zullen vertrekken. 
 
En nog altijd geldt het gezegde: “Men moet het ijzer smeden als het heet is.” 
Dus maak gebruik van deze unieke gelegenheid ,wat meer te vernemen van een oud ambacht in een 
modern en eigentijds jasje. 
 
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) 


