
Bingelrade, 23 mei 2011  
 
Geacht Gildelid,  
 
1. De lezing door notaris Mr. R. Luijten was een eclatant succes. Op meesterlijke wijze en met veel 
humor wist hij de toch wel taaie kost van erfrecht, successierecht en schenkingen te brengen. De 
aanwezigen hebben echt genoten en waarschijnlijk ook veel opgestoken. Ons aller cineast Wim heeft 
alles integraal gefilmd en wil er een DVD van maken.  
Als je belangstelling hebt om de nuttige informatie van deze avond nog eens te bekijken dan kun je € 
10,00 overmaken op onze bankrekening onder vermelding van "Notaris Luijten" Op een van de 
eerstvolgende bijeenkomsten krijg je dan de DVD overhandigd. Mocht er onvoldoende belangstelling 
zijn dan krijg je het bedrag teruggestort. 
 
2. A.s. zondag, 29 mei 2011 luistert het "Rumpener Mannenkoor - RMK 21 – de H.Mis in de 
parochiekerk van Bingelrade op, om 10.00 uur.  
Het koor bestaat uit ca 50 zangers en zingt onder leiding van de bekende dirigent Wim Schepers.  
Een en ander is tot stand gekomen door de goede contacten van het BMG. 
Onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai, kun je na de mis nader kennis maken met de 
leden van het koor.  
Dat vindt plaats in Oos Hoeskamer en is uitsluitend bedoeld voor leden van het BMG en hun 
eventuele partner.  
 
3. Op 17 juni a.s. vindt de laatste buitenactiviteit, vóór de vakanties, van het BMG plaats. 
Deze keer brengen wij een bezoek aan Hoveniersbedrijf Hoedemakers. Reserveer alvast die avond. 
Nader bericht volgt nog. 
 
4. Op 16 en 17 september a.s. willen wij een bezoek brengen aan het Technik Museum & IMAX 
Filmtheater in Speyer (D) Hier is letterlijk alles op het gebied van techniek en wetenschap te beleven. 
Van ruimtevaart tot diepzee en van driewieler tot hogesnelheidstrein.  
Wij blijven daar ook overnachten en de tweede dag – op onze terugreis – zullen wij oude wijnsteden, 
zoals Mainz en / of Heidelberg, aandoen om daar kennis te nemen van de wijncultuur. Zaterdagnacht 
zijn wij dan weer thuis. E.e.a. wordt nog uitgewerkt, maar reserveer alvast deze twee dagen. 
 
5. Ergens in juli of augustus kunnen wij op het grote scherm in het Royal Theater te Heerlen de 
diverse films zien die onze Wim (en voorheen Jan) in elkaar hebben gezet. Onder het genot van een 
drankje en een hapje kunnen wij dan – samen met onze partners – het reilen en zeilen van het BMG 
van de laatste 20 jaar op ware grootte gadeslaan. De datum is nog onbekend, maar beschouw het 
maar als een extra zomeractiviteit. Je krijgt in elk geval tijdig bericht. 
 
Pas als iets in beweging is, kun je het besturen. (Rob van Renterghem) 
 
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) 
 
 
 
 


