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Een wel zeer bijzondere 
Kerstviering 
 
Bingelrade, 30 november 2011   
 
Geacht Gildelid,  
 
Na het oergezellig feest met onze partners  staat de Kerstviering 
reeds voor de deur en dit jaar is die wel zéér bijzonder! 
 
Op 9 december a.s. – dus reeds volgende week vrijdag – verzamelen 
wij ons “ Bie de Tant op de Brenkberg” Bouwbergstraat 126 te 
Schinveld. Wij worden daar om 19.00 uur verwacht. Carpoolen 
vanaf ons Gildehome kan. Wij vertrekken daar dan om 18.45 uur, 
maar je kunt ook op eigen gelegenheid gaan. 
 
Wat gaan wij daar doen? 
 
Na een welkomstdrankje vertrekken wij, met een paar huifkarren  
en een platte wagen, voor een avondtocht door de Schinveldse 
bossen. Uiteraard is een borrel tegen de kou voorzien. Op een 
gegeven moment arriveren wij bij een gelegenheid waar soep zal 
worden geserveerd. 
 
Nadat wij aangesterkt zijn, gaan de handen uit de mouwen en 
wordt er een grote kerstboom gekapt / gezaagd. (Voor de veiligheid, 

onder deskundige leiding.) Deze trofee wordt op de platte wagen  en 
onder muzikale begeleiding meegevoerd naar de volgende 
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bestemming: De Boshut. Daar staat een reuzen kerstal opgesteld en 
zullen enige kerstliederen ten gehore worden gebracht. Onze Jos 
heeft daarbij de leiding en zorgt voor de kwaliteit van ons 
gezamenlijk optreden. Als beloning wordt daar een tweede gerecht 
genuttigd! 
 
Dan rijden we wij weer terug naar “Bie de Tant” waar in de vorm 
van een winterbarbecue de rest van het viergangen menu wordt 
aangeboden. Geen angst voor de kou, je kunt de culinaire 
geneugten in het restaurant beproeven. 
 
Als weer en wind gunstig zijn wordt ook nog de grote vuurkorf 
van Harry Mertens aangestoken. 
 
Om nu te weten hoeveel huifkarren er moeten worden ingezet en 
met hoeveel menu’s wij moeten rekenen, is inschrijving vooraf een 
must.  
Dus meld je aan via het inschrijfformulier of mail het door vóór: 
 Donderdag 8 december a.s. 
 
Wat kost dat grapje? Je hoeft alleen maar het Kerstmenu te 
betalen en dat kost € 25,00, ter plekke te voldoen. Voor alle 
duidelijkheid, de persoonlijke consumpties Bie de Tant voor en na 
de rijtour zijn voor eigen rekening. 
 
  
  
“Vreemden zijn vrienden met wie je nog kennis moet maken” 
 
 
 
 
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) 
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Inschrijfformulier 
 
Ondergetekende, lid van het BMG, schrijft in voor de kerstviering, 
met huifkartocht en winterbarbecue, op 9 december a.s.  en zal 
daarvoor op de avond zelf € 25,00 betalen. 
 
Naam: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 
 

 

 

 

 


