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Oriental Foods 
 
Bingelrade, 8 maart 2012   
 
Geacht Gildelid,  
 
Hoe wij gratis en voor niks zonne-energie kunnen krijgen 
heeft Kep Lenoir ons duidelijk uitgelegd.  
Nu gaan wij iets doen met onze eigen energievoorziening, 
ons dagelijks eten. De Aziatische mens heeft daar een 
fantastische combinatie van gezond eten en genot op 
gevonden. 
   
En het bedrijf dat wij gaan bezoeken, Heuschen & 
Schrouff Oriental Foods Trading B.V., is het Limburgse 
doorgeefluik daarvoor.  Dat “Limburgse” heeft betrekking 
op de oorsprong en de plaats van vestiging. Want 
inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een international 
met een bedrijfsoppervlak van 50.000 m², een assortiment 
van 2300 producten, een wagenpark met 33 koelwagens 
en een productstroom van 35 containers per week. 
Dit bedrijf gaan wij op 16 maart a.s. dus bezoeken. 
Onze gastheer, Ralf Niesters,  heeft - tussen alle 
bedrijvigheid door – toch tijd vrij gemaakt om ons te 
kunnen ontvangen. Maar daarvoor moeten wij al om 
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18.30 uur aanwezig zijn op het adres Sperwerweg 1 te 
Landgraaf. (Waubach) 
 
Wij vertrekken dus (carpooling) vanaf ons Gildehome om 
18.00 uur.  Op eigen gelegenheid gaan is ook mogelijk, 
maar iedere deelnemer wordt gevraagd zich voor 
donderdag 15 maart a.s. op te geven bij onze secretaris 
Wiel. Wij moeten n.l. vooraf doorgeven met hoeveel 
mannen wij aanwezig zullen zijn.  
En denk er aan: Televisie kijken is alleen maar wachten 
of het leuker wordt! 
 
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) 
 
 
 
Noteer alvast in je agenda: 
 
30 maart a.s.  Uitreiking “Het begrip van Bingelrade” aan een zéér 
bekende Nederlander. 
 
20 april a.s. Lezing door Prof. Curfs. 
 
18 mei a.s. Bezoek aan bierbrouwerij. 
 
21 juni a.s. (is een donderdag) Eerste viering van de langste dag en 
zonnewende op geheime locatie met partner. 
 
20 september a.s. Grote filmvertoning in het Royaltheater over 21 
jaar BMG.  
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