Bingelrade, 05 januari 2011
Geacht Gildelid,
“Wij stoppen niet met spelen doordat wij ouder worden, maar wij verouderen wel snel als wij
stoppen met spelen….”
Zo die zit, daar kun je het ‘t hele jaar mee doen!
Met de afgelopen activiteiten hebben wij bewezen dat wij met oprechte gevoelens laten zien dat wij
vrienden kunnen maken, dat wij een club zijn met een missie en dat wij daar trots op mogen zijn.
En dat ons formele “on”-bestaan respect afdwingt in onze omgeving is een zoete constatering
waarvan wij best een beetje mogen genieten.
En nu de eerste knaller van 2011!
Op vrijdag 14 januari 2011 (let op: dit is een week vervroegd) bezoeken wij Eric Mercx Hoveniers en
Boomverzorgers v.o.f. te Maria Hoop.
Wij worden daar ontvangen met koffie en gebak en krijgen vervolgens uitleg over boomverzorging,
tuinaanleg en - onderhoud en mogen er vragen gesteld worden. Wie weet misschien heb je al direct
behoefte aan een offerte, want investeren in groen valt onder MVO*
Na een uurtje theorie wordt er een (in door) demonstratie gegeven over verschillende
klimtechnieken en de echte diehards worden nu al uitgedaagd de aanwezige gildeleden van boven af
te bekijken.
Het programma is als volgt:
Vrijdag 14 januari 2011 verzamelen bij Oos Hoeskamer om 18.15 uur.
18.30 uur: Vertrek al “carpoolend” naar Eric Mercx. Het adres is Echterbosbaan 33 te Maria Hoop.
Tel: 0475 302046
Om 19.00 uur: Ontvangst door onze gastheer en/of gastvrouw. Daarna voorlichting over bomen,
tuinen en beplantingen.
Na ongeveer een uur: Demonstratie klimtechnieken tot hoogtes van 8 m.
Rond 21.00 uur afronding en uitroeping tot “Bingelraads Klettermeister” van het jaar.
Of en waar wij na afloop gaan evalueren laten wij over aan de waan van de dag. (Gerard weet nog
wel wat adresjes)
Graag wil onze gastheer weten met hoeveel man wij aanwezig zullen zijn.
Dus meld je a.u.b. aan bij Wiel, ook als je rechtstreeks wil gaan.
Pluk de dag en denk er aan: Een mens is langer dood dan dat hij leeft!
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)
* Maatschappelijk verantwoord overleven

