
Vlaaien bakken en wandelen. 
 
Bingelrade, 10 mei 2013 
 
Geacht Gildelid,  
 
Nu jullie na de laatste lezing weer uitgeslapen en fit aan BMG 
activiteiten kunnen deelnemen gaan wij er maar weer eens vol in. 
 
In het weekend van 24 t.e.m. 26 mei kun je voor je familie en 
kennissen niet meer stuk als je ze uitnodigt voor een 
zondagmiddagwandeling door een van de mooiste streken van 
Limburg. Dit alles onder het genot van een Bengelder Bengel of 
gelijkwaardig en na afloop koffie met zelfgebakken vlaai uit het 
authentieke “bakkus” van Jan en Helma Cremers.  
 
Zelf kun je al starten op vrijdag 24 mei, want dan wordt de bakoven 
opgestookt en dat wil je natuurlijk niet missen. Als je zorgt dat je rond 
20.00 uur aanwezig bent, kun je dit onder het genot van een natje en 
een droogje van nabij gadeslaan. 
 
Op zondag 26 mei begint om 10.00 uur onze “opperbakmeester”,  Jo 
Jacobs, met het warm stoken van de oven. Zijn vrouw bereidt intussen 
het deeg en de spijs volgens een eeuwenoud recept en maakt de 
vlaaien “ovenklaar”. Dit is leuk om met je kinderen, kleinkinderen te 
kunnen beleven. 
 
Mocht je dat echter te vroeg vinden voor de zondag, dan kun je met je 
familie, vrienden en kennissen deelnemen aan de middagwandeling, 
die vanaf 13.00 uur van start gaat. (Zie ook het bijgevoegde 
persbericht.) 
 
De hele happening eindigt weer bij Oos Hoeskamer, waar na de koffie 
met “eges gebakke vla” nog wel genoeg in het vat zal zitten om tot 



uiterlijk 17.00 uur door te gaan. Ook is het mogelijk vlaaien te kopen 
en mee naar huis te nemen. Uiteraard zolang de voorraad strekt! 
 
 
 
Hasta la vista op 24 en/of 26 mei 

 
 

  
Het bestuur a.i. 
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Noteer alvast in je agenda: 
24  en 26 mei 2013: Nationale vlaai-bak-wandel-dagen met vlaai uit 
ons eigen “bakkes”. 
21 juni 2013: Lezing over ambulancediensten. 
Juli en augustus: Zomerreces. 
20 en 21 september 2013:  Tweedaags uitstapje naar de Moezel. 
18 oktober 2013: Lezing door monetair econoom Jacques Artnz. 
15 november 2013: Bezoek aan iClean Carwash Brunssum. 
13 december 2013: Kerstviering. 
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