Bingelrade, 27 juli 2010
Geacht Gildelid, geachte deelnemer aan onze vaardag op het Ijsselmeer,
Op 18 september schepen wij ons in -of monsteren aan – op een van de twee klippers , De Nil
Desperandum en De Korevaer. Deze twee boegbeelden van een historisch nautisch verleden zullen
met ons omzwervingen maken over een binnenzee die vroeger de, met respect uitgesproken, naam
Zuiderzee droeg.
Zoals reeds eerder gezegd vertrekken wij vanuit Enkhuizen en zullen ons onderwerpen aan de dan
heersende wind en de luimen van de schippers.
Het bestuur a.i. gaat a.s. zaterdag poolshoogte nemen – en hernieuwd kennis maken met de vaste
scheepsbezetting………
In elk geval gaan wij voor jullie alles nog eens terdege doornemen en afspreken, zodat wij, goed
voorbereid en optimaal geïnformeerd, jou op 18 september een puike en geheel verzorgde dag
kunnen aanbieden!
De deelnemers die een aanbetaling op de reissom hebben gedaan worden nu uitgenodigd het
restantbedrag over te maken op onze bankrekening, zodat Sjang zo goed als stressloos en
goedgemutst de komende maand de eindafrekening kan betalen. Het banknummer staat standaard
onder aan onze brieven.
Ook zijn er nog een drietal plaatsen open, d.w.z. dat diegene die zich nu nog willen aanmelden toch
wel erg vlug moeten zijn. Dat geldt trouwens ook voor de aanmelding van introducés.
Nu nog aanmelden heet ook: Het hele bedrag in eens overmaken, te weten
€ 100,-- voor een lid en € 130,-- voor een introducé.
Rest ons je nog mee te delen dat ons voornemen, om een Open Dag voor de wijde omgeving - en
uiteraard de leden- te organiseren, op ZONDAG 29 AUGUSTUS a.s. plaats vindt.
Het wordt dus een soort familiedag!
Reserveer dan maar alvast met je familie, want wij starten ’s morgens met een brunch in - en
rondom de historische carréboerderij van de familie Cremers, waar wij ook Oos Hoeskamer gevestigd
hebben.
Nadere berichtgeving over deze spectaculaire dag volgt spoedig.
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)

