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Sjmoekele en Sjtreupe 
 
Bingelrade, 06 november 2011   
 
Geacht Gildelid en partner, 
 
Zoals reeds eerder aangekondigd houden wij onze jaarlijkse 
feestavond met partner op vrijdag 25 november a.s.  
 
Het thema “Sjmoekele en Sjreupe”  komt niet zomaar uit de lucht 
vallen, want in de naoorlogse jaren waren Bingelrade, Jabeek en 
Schinveld regelmatig het toneel van kleine en grote 
smokkelkluchten en soms ook wel drama’s.........Ook waren in de 
dorpen, geen enkele gehucht uitgezonderd,  de namen van beroeps- 
en gelegenheidsstropers bekend. Hun namen werden aan de teek 
van menig café of grenskroeg slechts fluisterend en met eerbied 
genoemd. Het waren de moderne “Robin Hoods” De verhalen over 
de plaatselijke “boa” die telkens met een verzonnen  bericht de 
verkeerde kant werd opgestuurd doen nu nog regelmatig de ronde.  
Ook de beroepssmokkelaars verkenden vanuit de grenscafés hun 
arbeidsterrein en wisten soms met veel durf maar ook met geniale 
ideeën hun waren “ euver de pöal” te brengen! 
 
Valse romantiek? Nou en.......laten wij het nog eens een keer 
beleven, maar dan met een vrolijke noot! Van de hedendaagse 
berichtgeving en TV spelletjes word je immers ook niet al te 
opgewekt. 
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Dus met zijn allen – alle Gildeleden met hun partner – er maar 
eens stevig tegenaan. Een dresscode  hebben wij niet. Het staat je 
vrij je outfit aan te passen aan de thema’s, maar je mag ook in 
smoking komen of avondjurk of gewoon in spijkerbroek………als je 
maar komt! 
 
Wat wordt er die avond geboden?  
 
Op de eerste plaats de oude vertrouwde DJ Cornel, die jullie twee 
jaar geleden ook zo geweldig vonden. Uiteraard draait hij 
aangepaste muziek uit de jaren vijftig en zestig, maar op verzoek 
ook modernere nummers. 
 
Dan hebben wij een “mystery guest” , een dame - meer zeggen wij 
niet -  die komt optreden  en jullie ongetwijfeld zal verleiden tot 
meezingen  en “sjoenkele” op oer-Limburgs liedjes. 
 
Als wij de gerenommeerde  hedendaagse stropers onder contract 
kunnen krijgen zal er ook wild worden tentoongesteld, dat later op 
de avond verloot wordt. Ook zal de gehele entourage afgestemd 
worden op beide thema’s. 
 
Uiteraard is er weer volop eten, nu dan weer in de vorm van een 
uitgebreide Limburgse broodmaaltijd met “schink, heudvleesch, 
bloodwoeesch, pannas” en alles “drum und dran”  
 
Wat vragen wij daarvoor?  Op de eerste plaats dat je met je 
partner komt, dat we er weer een gezellig feest van maken en dat 
voor de prijs van € 15,00 per persoon. (Welkomstdrankje, muziek, 
zangeres, eten, ambiance) 
 
Het hele gebeuren speelt zich af, in en om Oos Hoeskamer en begint 
om 20.00 uur. 
 
Wij vragen je wel je vóór 23 november a.s. in te schrijven in 
verband met de inkoop van drank en eten. 
 
“Je zult nooit tijd vinden, je zult tijd moeten maken” 
 



 3 

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) 
 
 
 
 
 
 
 

Inschrijfformulier 
 
Ondergetekende, lid van het BMG, schrijft met een* / twee* 
personen in voor de feestavond op 25 november a.s.  en zal 
daarvoor op de avond zelf € 15,00* of € 30,00* betalen. 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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