Betreft: Gilden Crans Gestel, Mariaviering en 90e verjaardag Keizer

Berlicum, 07 mei 2017

Beste leden,
Zaterdag 19 mei: Gilden Crans Gestel 2018:
Op zaterdag 19 mei vindt het jaarlijkse Koningschieten Gilden Crans Gestel plaats in Gemonde bij de
gildeaccommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg.
Wél in gildetenue, géén optocht. Voor de individuele wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de
wapens van het organiserende gilde. Er mogen dus geen eigen wapens gebruikt worden. Zal het de
Koning van 2017, Sjef Hoevenaars, opnieuw gaan lukken ? We wensen hem véél succes.
Programma:
15.00 uur:
15.30 uur:
16.00 uur:
19.30 uur:
20.00 uur:

Vertrek bij onze Sint Joris Hof
Ontvangst met koffie/thee met cake
Openingstoespraak en aanvang officiële gedeelte en Koningschieten.
Einde wedstrijden
Prijsuitreiking gevolgd door een gezellige nazit.

20 mei Mariaviering Sint Jan.
Op zondagmorgen 20 mei om 08.30 uur is weer de Mariaviering
in de Sint Jan in Den Bosch.
We komen om 07.30 uur bij elkaar in bij de Sint Joris Hof en
verzamelen om 08.00 uur langs de Zuid-Willemsvaart, tegenover
het vroegere Groot Ziekengasthuis, waar we rond 08.20 uur
zullen vertrekken naar de Sint Jan.

Woensdag 30 mei: Keizer Henk van Lith 90 jaar:
Op woensdag 30 mei wordt onze Keizer Henk van Lith 90 jaar. Vanwege dit heugelijke feit gaan we
hem een vendelgroet brengen.
We komen samen om 18.30 uur op het Burgemeester Godschalxplein en vertrekken om ca. 18.46 uur
richting Mariendaal.
Om 19.00 uur brengen we daar de vendelgroet en de pannenkoek.
Daarna terug naar De Prins waar eenieder een paar consumpties krijgt aangeboden.
Graag hier prioriteit aan geven; de Keizer is al sinds 1945 lid van de Guld en was er al die jaren graag
en héél vaak bij. Hij zal het op prijs stellen, zeker nu hij wat ouder wordt en minder mobiel, u eventjes
te mogen ontmoeten op zijn 90e verjaardag.
Met vriendelijke gildegroet
Uw Overheid

