
Bingelrade, 01 december 2010 
 
Geacht Gildelid, Nog aan het nagenieten van de vorige week? 
 
Zelden hebben wij zoveel mannen gezien met glimmende ogen of was het toch misschien opwellend 
oogvocht?  
In elk geval, onze ontvanger van het ‘Begrip van Bingelrade’ heeft onze geste zeer kunnen waarderen 
en dat bleek ook wel uit de “Zugaben” die hij spontaan verder op de avond gaf. Uit jullie reacties en 
de reactie van ons nieuwe erelid Gerard, bleek overduidelijk dat de goede keuze was gemaakt en dat 
de ‘chemie’ optimaal was. Ook de eerste ontvanger van de inmiddels wereldberoemde 
onderscheiding, Servé Kuyer, was zeer ingenomen met zijn waardige opvolger. 
 
Wij zijn nu toe aan de laatste activiteit van dit jaar...De Kerstviering 
 
Zoals reeds eerder aangekondigd vindt deze plaats op zaterdag 11 december a.s. en zij zou 
spectaculair zijn! 
Om te beginnen al met het tijdstip! Om 16.00 uur verzamelen wij ons in Oos Hoeskamer om 
vervolgens gezamenlijk  
(lopend ) op te trekken naar een voor jullie nu nog geheim punt in Bingelrade,  
waar vervolgens drie “Köllemenkes” * gepoot worden!  
Mysterieuze figuren zullen deze daad, vol van symboliek, uitvoeren. Ook moet e.e.a. ter plekke 
begoten worden en vrije sprekers kunnen zich vanaf nu aanmelden bij Wiel om het gebeuren te 
larderen met een geestige (maar liefst korte) toespraak.  
Vervolgens begeven wij ons te voet richting Kerk, waar wij midden op het Kerkplein de 
kerstverlichting zullen inschakelen van de, door ons aan de gemeenschap van Bingelrade 
geschonken, kerstboom.  
Ook dit gaat gepaard met het nodige ceremonieel.  
Zo rond 18.00 uur keren wij weer terug naar onze basis waar omstreeks 19.30 uur het Kerstdiner 
wordt opgediend.  
Deze keer hebben wij gekozen voor een Breugheliaans menu met de volgende samenstelling:  
Soep, konijnebout met rodekool en garnituur en een toetje na. Eenvoudig doch voedzaam.  
Daarbij zitten ook nog twee consumpties die onze penningmeester Sjang zo maar vanuit de clubkas 
weggeeft.  
Wij weten niet of het lukt, maar het kan zijn dat een bijzondere entertainer voor aanvang van het 
diner ons nog verrast met een eveneens bijzonder optreden. Afwachten……  
Rond 22.00 uur zal de bel gaan voor het laatste rondje!  
 
De eigen bijdrage aan het gebeuren is € 10,--. Meld je s.v.p. voor 10 december aan bij Wiel, dan 
weten wij hoeveel konijnen wij moeten overhalen zich te laten opofferen tot meerdere eer en glorie 
van het BMG. 
Tip: Trek een fluorescerend hesje aan - als je het hebt- voor onze schemertochten door avondlijk 
Bingelrade.  
Een l.e.d. lichtje is ook welkom. 
 
Het bestuur a.i. 


