“Op de koffie” bij het Bingelraads Mannen Gilde
In de vorige eeuw was het een Limburgse gewoonte dat, al dan niet met de Kermis of met andere
feesten, de ene familie bij de andere familie “op de koffie” ging. Dat gebeurde meestal te voet en
als sluitstuk op een middagwandeling met het hele gezin. Er werd dan eigen gebakken vlaai (vla in
het Limburgs) gegeten, uiteraard vergezeld van koffie of andere dranken. Het laatste nieuws werd
uitgewisseld, de stand van de akkergewassen becommentarieerd en afspraken gemaakt over
tegenbezoeken. Nostalgie?
Het Bingelraads Mannen Gilde organiseert op zondagmiddag 26 mei a.s. een gezinswandeling die
grotendeels loopt via de holle wegen tussen Bingelrade en Jabeek, de Rode Beek ter hoogte van
Etsenrade, de Dorpsbrouwerij De Maar te Jabeek en eindigt bij de prachtige carréboerderij van de
familie Cremers te Bingelrade. U wordt daar opgevangen met koffie en “eigengebakken” vlaai uit de
met “schanse” gestookte historische bakoven die bij deze typische Limburgse hof hoort.
Zoals bekend is “Oes Hoeskamer” - het onderkomen van het Bingelraads Mannen Gilde - ook in dit
pand gevestigd .
Iedereen is welkom en kan, op zondag 26 mei 2013 tussen 12.00 en 14.00 uur, inschrijven op het
adres Eindstraat 28 te Bingelrade. De wandeling duurt ca 2 uur inclusief een tussenstop bij
Dorpsbrouwerij De Maar te Jabeek, waar u een consumptie wordt aangeboden. Na aankomst in
“Oos Hoeskamer”, ontvangt iedere deelnemer nog de beloofde kop koffie met zelf gebakken vlaai.
Voor de kinderen, beneden de 12 jaar, zijn de consumpties gratis en bovendien is er ook nog een
grabbelton waaruit van alles en nog wat naar boven getoverd kan worden.
Voor deelnemers vanaf 12 jaar wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 . U krijgt hiervoor: Een
prachtige, maar ook beloopbare, wandeling door een goed bewaard gebleven stukje Limburg, een
consumptie onderweg en na afloop koffie met vlaai. Als de weergoden meespelen, wordt weer een
stukje nostalgie beleefd waar de gasten nog lang een fijn gevoel aan zullen overhouden.
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