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Tot vrijdag 4 januari 2013 
 
Bingelrade, 26 december 2012   
 
Geacht Gildelid,  
 
De rondleiding in Aken, het bezoek aan de Kerstmarkt en het 
afsluitend diner was weer een gezellige, leerzame en vooral 
tongstrelende gebeurtenis.  De overvloedige regen die op ons 
neerdaalde kon gecompenseerd worden door warme of warm makende 
dranken die in allerlei uitvoeringen te krijgen waren. Weer een 
geslaagde dag dus. 
En wat is de volgende activiteit?  
 
Onze allereerste nieuwjaarsreceptie sinds ons bestaan!  
Jarenlang wilden wij niet meedoen aan die ouwe meuk, zoiets als  
opzitten en pootjes geven. Maar nu, nu zo langzamerhand iedere 
doorsneeburger deze nieuwjaarsrituelen beu begint te worden,  gaan 
wij er weer aan beginnen. Lekker dwars dus, maar wel anders. Wij 
hebben bij deze receptie een activiteit bedacht die het BMG weer op de 
kaart zal zetten. Wel onder het voorbehoud; ijs en weder dienende!  
 
En omdat wij nu eenmaal dwarsdenkers zijn, hebben wij voor komend 
jaar de contributie VERLAAGD  naar € 49,00 per jaar. Je mag 
natuurlijk naar boven afronden, zoveel als je maar wilt. Maar in deze 
tijd van instabiliteit en crises, is onze contributie verlaagd, hoe je het 
ook wendt of keert. Daar kunnen ze in Brussel nog eens een voorbeeld 
aan nemen. 
 
Dus, als je je voorgenomen hebt om komend jaar niet meer elke avond 
lamlendig voor dat kastje te hangen, kun je daar alvast vrijdagavond, 
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de 4e januari 2013 mee beginnen. Je bent vanaf 20.00 uur welkom in 
Oos Hoeskamer. 
 
Voor deze bijzondere activiteit hebben wij helder en praktisch 
windstil weer nodig. Dus wend je invloed, waar dan ook, maar aan 
om dat voor elkaar te krijgen. Degenen die daarvoor een voettocht 
naar Wittem willen maken, houden wij beslist niet tegen…… 
 
Wij wensen jou voor het nieuwe jaar minstens zoveel vrienden als je vijanden zou hebben. Met jezelf erbij 
opgeteld, verkeer je zodoende altijd in een meerderheid.  (Bingelraads filosoof) 

   
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: 
 
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 
 
Juli en augustus zomerreces.  
 
De rest van de agenda wordt nog nader uitgewerkt. 
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