
Bingelrade, 22 november 2010  
 
Op vrijdag 26 november 2010 wordt in Bingelrade de award “ Het Begrip van Bingelrade” uitgereikt. 
 
Deze inmiddels prestigieuze onderscheiding is bedoeld voor mensen of groepen die door onze 
hectische en overgevoelige samenleving verkeerd beoordeeld werden, dan wel bewust een verkeerd 
stempel kregen opgedrukt. 
 
“De award zal naar ernstige, komische , tragikomische of ludieke gebeurtenissen verwijzen die een 
persoon of groep, al dan niet vrijwillig, ondergaan heeft of door zijn gedrag of uitspraken heeft 
bewerkstelligd. Hij zal zeker niet bedoeld zijn als waardering voor een bepaalde verdienste of oeuvre. 
In dat opzicht onderscheidt hij zich van prijzen zoals De Karlsprijs of Weder den tierischen Ernst, de 
Orde van de Gulden Humor of de Nobelprijs.” 
 
De eerste ontvanger van “Het Begrip van Bingelrade” was de heer Servé Kuijer, die in de ogen van 
het Bingelraads Mannen Gilde onterecht verguisd werd in zijn streven naar het samenvoegen van 
een aantal Limburgse profclubs. 
 
Dit jaar wordt deze onderscheiding toegekend aan een bekende Nederlander – bekend van o.a. radio 
en TV – die wij een riem onder het hart willen steken n.a.v. een - in onze ogen - onfrisse affaire.  
 
Bij de prijs hoort een beeldje (vervaardigd door ons lid en kunstenaar Henk Eken) en een oorkonde 
die door het beeldje wordt omarmd en waarop de titel staat waarom deze unieke award aan deze 
specifieke persoon of groep werd verleend. De beeldjes zijn genummerd. 
 
De uitreiking vindt plaats op 26 november 2010 om 20.00 uur,  
in “ Oos Hoeskamer” op het adres: Eindstraat 28 te Bingelrade. 
 
Na afloop van de uitreiking is het nog mogelijk met de ontvanger van de award kennis te maken en 
hem te feliciteren. 
 
Het bestuur a.i.  
 
Namens deze... 
Pierre Lindner, voorzitter a.i. 
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