
  

Eerste activiteit 2012 
 
Bingelrade, 04 januari 2012   
 
Geacht Gildelid,  
 
Crisis of geen crises, wij als BMG zijn niet onderhevig aan 
rentespreads, haircuts, defaults of bail-outs. (nog meer van dit 
moderne bankbargoens?)*  
Wij hebben ook geen steun nodig van de ECB, nee wij gaan gewoon 
op bezoek bij “him/Web media” in Maastricht. 
  
Dit bedrijf zal in samenwerking met “ZERo CREATIVE” een 3D 
presentatie geven –zonder speciale bril – die je zeer waarschijnlijk 
nog nooit hebt beleefd.  
Dat kan ook niet want, als wij het goed begrijpen, zijn er maar 
drie bedrijven ter wereld die zo iets kunnen. Bovendien behoort 
“him/Web media” tot de vijftig snelst groeiende bedrijven van de 
BeNeLux en tot de 500 snelst groeiende bedrijven in Europa.  
 
Op 20 januari 2012 zijn wij vanaf  20.00 uur te gast bij deze 
enthousiastelingen en worden wij ontvangen door Edwin van 
Brummelen en Remco Versteeg. Zij hebben ter opluistering van 
deze avant gardistische presentatie zelfs een zangeres (naam is 
geheim) gecharterd om e.e.a. te verluchten. 
Ook de entourage is verbluffend. De locatie is Huize Severen, een 
laat middeleeuws kasteel uit 1742 in Louis XV stijl. Het adres is: 
Severenstraat 202 te Maastricht/Amby.  
 



Onze eigen cameraman Wim heeft reeds contact met de heren 
opgenomen om ook eigen beeldmateriaal - overigens niet in 3D- te 
bewerken.  
Heb je interesse in 3D solutions en alle andere moderne 
videopresentaties dan is dat de avond en de plaats om er bij te zijn. 
 
Carpooling is mogelijk van af ons Gildehome met als uiterste 
vertrektijd 19.15 uur. Je kunt ook rechtstreeks op eigen gelegenheid 
gaan als je een goede GPS hebt. Bij welke categorie je ook hoort, 
meld je wel voor 19 januari aan bij onze secretarisWiel zodat wij 
kunnen doorgeven met hoeveel gildeleden onze gastgevers moeten 
rekenen.  
 
  
  
“ Als een beetje goed is, is meer beter” (Paul H. Danish) 
 
 
 
 
Het bestuur a.i. 
 
* Bank dieventaal. 

 
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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