
Blind Christmas Date 
 
Bingelrade, 21 november 2013 
 
 
Geacht Gildelid,  
 
Wat een geweldige opkomst bij het bezoek aan iClean en wat een 
geweldig onthaal! Dat was weer echt kostje voor onze leden en het 
bezoek kan weer toegevoegd worden aan het toch al uitgebreide 
palmares van ons BMG.  
  
De successtory gaat verder…. want op 13 december a.s. houden wij 
weer onze zoveelste Kerstviering. Je weet, wij proberen er elk jaar iets 
bijzonders van te maken. Dit jaar wordt dat bijzonder bijzonder, dus 
bijzonder² !!!  
Je doet die avond een stap in het ongewisse, d.w.z. dat je die avond 
uiteindelijk wél een uitstekend kerstdiner krijgt voorgeschoteld, maar 
dat je vooraf niet weet waar dat wordt genuttigd, noch dat je weet 
wat daar zo al aan vooraf gaat! 
 
Op vrijdagavond 13 december 2013 verzamelen wij ons bij het OC te 
Bingelrade om 18.30 uur. Wij worden van daaruit vervoerd naar een 
ongewisse bestemming – stipt om 18 uur,36 minuten en 12 seconden! Op 
die bestemming aangekomen, beginnen wij aan een spectaculaire 
tocht met speciale effecten, die ongeveer anderhalf uur zal duren. Een 
natje halverwege zit er wel in. 
 
Als wij deze tocht tot een goed einde hebben gebracht, beginnen wij 
aan een copieus Kerstdiner met o.a. bospaddenstoelensoep en konijn 
op zijn Limburgs, uiteraard met bijlagen en een dessert. 
Of de Kerstman komt, met gevolg of niet, is ons op de dag van 
vandaag nog onbekend, maar na de enerverende ervaringen vooraf is 
dat misschien net iets te veel voor je incasseringsvermogen??? 



 
Leden die slecht ter been zijn kunnen zich melden bij Gerard , E-mail 
gjf.janssen@ziggo.nl.  Zij krijgen speciaal vervoer en misschien wel een 
speciale taak. 
 
De kosten voor deze Blind Date, inclusief het kerstdiner, zijn € 10,-- 
p.p. De overige consumpties zijn voor eigen rekening, maar er worden 
vriendelijke prijzen gevraagd. 
 
Na afloop van deze bijzondere gebeurtenis, zo rond  23.00 uur, 
worden wij weer keurig netjes naar het OC te Bingelrade terug 
gebracht. 
 
Om het diner te kunnen bestellen willen wij wel graag vooraf weten 
wie er komt. Vandaar het bijgevoegd aanmeldingsformulier.  Als je 
onverhoopt, na je aanmelding, niet komt wordt toch je geldelijke 
bijdrage verwacht. De aanmelding moet je wel doen voor 9 december 
a.s. Betalen kun je op de avond zelf. 
 
“Voor wie rotsvast in het goede gelooft, bestaat geen kwaad”  (Pierre Lindner) 

 
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)  
 
 

Aanmeldingsformulier 
Ondergetekende.......................................................................... 
lid van het BMG, neemt deel aan de kerstviering op 13 december 2013.  
Hij zal de gevraagde bijdrage van € 10,00 contant voldoen op de 
avond zelf. 
 
Handtekening.................................................... 
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