Het Begrip van Bingelrade
Bingelrade, 21 maart 2012
Geacht Gildelid,
Wat een onthaal bij Heuschen & Schrouff Oriental Foods
Trading B.V. en wat een opkomst! Ralf en Yvonne
hadden werkelijk alle registers opengetrokken om het ons
naar de zin te maken en….. ons heel veel te laten zien
van een wereld die wij voorheen niet kenden. Geweldig!
Op 30 maart a.s. hebben wij weer een zeer belangrijk
moment in ons roemruchte BMG bestaan.
Om 20.00 uur ontvangt in Oos Hoeskamer een zéér
bekende Nederlander de derde award – waarvan er geen
vergelijkbare bestaat – n.l. ons “Begrip van Bingelrade”.
Inmiddels is dit “begrip” inderdaad een begrip geworden
dat bij velen waardering oproept en vooral ……
nieuwsgierigheid. Ook de pers volgt, met het jaar en met
stijgende interesse, deze bijzondere toekenning.
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Wie zal het deze keer zijn? Het is een nationaal en
internationaal bekende persoon die zijn “roots” heeft in
ons mooie Parkstad Limburg. Meer zeggen wij voorlopig
niet. Maar je kent hem zeer zeker!
Om je nou niet helemaal in het ongewisse te laten, krijg je
’s avonds van te voren te horen wie het is.
Dus kom op 30 maart a.s. naar ons clublokaal om de
ontvanger de nodige adhesie en nestwarmte te geven, die
hem volgens ons zonder enige twijfel toekomt.
“Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een
reden”
Het bestuur a.i.
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(Deelname aan evenementen van het Bingelraads Mannen Gilde geschiedt voor eigen risico)

Noteer alvast in je agenda:

20 april a.s. Lezing door Prof. Curfs.
18 mei a.s. Bezoek aan een ambachtelijke bierbrouwerij.
21 juni a.s. (is een donderdag) Viering van de langste dag en
zonnewende op speciale locatie. (met partner)
20 september a.s. Grote filmvertoning in het Royaltheater over 21
jaar BMG.
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