
  

Kerstviering in Aken 
 
Bingelrade, 22 november 2012   
 
Geacht Gildelid,  
 
De evenementen volgen elkaar nu snel op.  Nadat wij morgen 23 
november 2012 bij onze gildebroeder Ger een heerlijke ontspannen 
avond hebben beleefd, moeten wij vrijdag 14 december a.s. al weer 
klaar staan om het ’s middags om 13.30 uur naar Aken te vertrekken. 
Wees echter blij met deze hectiek. Het is het tegenovergestelde van de 
langzaam  stilvallende economie en een prettig antwoord op de 
sombere berichtgeving over een wereldcrisis. 
 
Zoals gezegd, wij gaan het weer helemaal beleven op die dag! Wij 
vertrekken om 13.30 uur per touringcar vanaf het OC te Bingelrade 
richting Aix la Chapelle. Vervolgens krijgen wij daar een rondleiding 
met ervaren stadsgidsen. Deze rondleiding duurt ca 1,50 uur. 
Vervolgens worden jullie losgelaten op de vermaarde Aachener 
Weihnachtsmarkt. Je weet wel; Glühwein, Aachener Printen, 
Kaneellucht, Reibekuchen, Kölsch oder Alt, Riesling enz. enz…… 
 
Eet en drink echter niet te veel, want om 19.30 uur schuiven wij aan 
in het Balkanrestaurant Verano, dat die avond helemaal alleen voor 
ons gereserveerd is. Wij hebben daar een buffet besteld waarvan onze 
voedselcommissie het water compleet uit de mond liep……. Zo rond 
22.30 uur zullen wij voldaan en  hopelijk ook verzadigd huiswaarts 
keren. Wij mikken er op om omstreeks 23.00 uur in Bingelrade te 
kunnen uitstappen.  
 



Zoals gezegd kost je dat grapje - bus, rondleiding en diner -  luttele         
€ 10,00 . De drankjes en overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
Als dat geen aanbieding is… dan weten wij het ook niet meer. 
 
Je moet je wel aanmelden voor deze toch wel weer aparte 
Kerstviering bij Wiel, vóór 10 december 2012. 
 
   
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: 
 
4 januari 2013 Nieuwjaarsreceptie  met bijzondere activiteit (voor het 
eerst in ons bestaan!)  
 
15 februari 2013 Roadshow door ons gildelid Math Curfs over Florida 
 
15 maart 2013 Bezoek aan bronsgieterij 
 
19 april 2013 Lezing over apneu  door Dr. de Vries, longspecialist. 
 
17 mei 2013 Nationale vlaaibakdag 
 
21 juni 2013 Lezing in Oos Hoeskamer 
 

 
Aanmeldingsformulier 
 
Ondergetekende…………… 
lid van het Bingelraads Mannen Gilde, meldt zich aan voor de  
Kerstviering met bustocht, rondleiding, bezoek aan de Kerstmarkt en 
afsluitend diner te Aken op 14 december 2012. 
Zijn bijdrage aan deze viering,  € 10,--, zal hij in de bus betalen. Bij 
afzegging na 09 december 2012 zal deze bijdrage toch voldaan 
worden. 
 
Handtekening:………………. 
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