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LOTAVOND 3 JULI AANSTAANDE  

BELANGRIJK. 

 

Afgelopen schietavond van 19 juni is u verteld over een mogelijk nieuw project van de Jan 

Kruijssenstichting. Het gaat over ondersteuning van de Stichting Mazingira Nederland.  

Wat de stichting doet komt de voorzitter mevr. Maria Michels vertellen op 3 juli 2018 

(=lotavond). Ze zal er zijn om 20.30 uur. Maria is de rector van De Nieuwste School in Tilburg. 

De school is een opleiding voor VMBO-TL, HAVO en VWO en is gevestigd aan de St. 

Josephstraat 106. De school telt 750 leerlingen. 

Twee van die leerlingen zijn Tijn Stalpers, onze aspirant-vendelier en Maud Kleinekorte, die 

wel eens met ons mee schiet. Zij zullen op 3 juli ook aanwezig zijn. 

Ik denk dat het contact met Maria Michels en de nieuwste school een uitgelezen kans is om 

de aandacht van de buitenwereld, van leerlingen en ouders op het gilde te vestigen. 
 

Daarom vragen wij met nadruk om aanwezig te zijn op 3 juli. Ook gildezusters zijn welkom. 
 

groet, 
Marcel, Leo en Eduard. 

 

GROOT GILDEFEEST OP ZONDAG 8 JULI 2018 

Zondag 8 juli aanstaande houdt het Sint Jorisgilde te Udenhout een groot gildefeest voor de 

kring van gilden Maasland. Wij horen niet tot die kring, maar vanwege het feit dat de eed 

van trouw aan het wereldlijk gezag dit keer verbonden wordt met de inauguratie van de 

nieuwe burgemeester, Theo Weterings, in het Groot-Tilburgse gildewezen, zijn de drie gilden 

van Tilburg-stad ook uitgenodigd. Het koninklijk gilde van Sint Sebastiaan neemt niet deel 

aan de optocht en de opmars en ook niet aan de wedstrijden. Drie leden van de Hoogheid 

zijn ‘s morgens (09.00 uur) wel aanwezig in de mis in de Lambertuskerk in Udenhout. Acht 

gildebroeders van ons hebben zich gemeld om 

de dynamische sfeer van zo’n landjuweel weer 

eens te proeven. Zij worden in ornaat verwacht 

voor de korte plechtigheid die ’s middags plaats 

vindt tussen 13.00 en 13.30 uur.  

Daar is ons vaandel ook bij.    

Het vendelen rond de eed van trouw wordt 

verzorgd door het Udenhoutse Sint Jorisgilde. 

 

De ontvangst            08.00 uur 

Heilige mis         09.30 uur 

Opstellen stoet        12.00 uur 
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Vertrek stoet        12.15 uur 

Eed van trouw ca.   13.00 uur 

Massale opmars      13.30 uur 

Wedstrijden vanaf 14.00 uur 
 

Adres voor parkeren:   Schoorstraat 23, 5071 RA, Udenhout  (P1 en P2) 

 

BOETEREGISTRATE 2017 

Op aanwijzing van Zijne Majesteit de keizer heeft de hoofdman de registratie van de pro 

forma boetes voor gemiste lotavonden en officiële vergaderingen over 2017 op 19 juni 2018 

bekend gemaakt. Op verzoek van de aanwezigen moet dit aan allen bekend worden gemaakt 

Betaling aan de keizer. De bedragen zijn in euro’s: 

Eduard Aarts  3 

John Boeren  4 

Carel Bressers  5 

Ludo Doomernik 5 

Wim van der Elzen 6 

Sjef van Erp  7 

Sietze Graafsma 4 

Martijn van Steensel 8 

Gerard Steijns  5 

Drie oudere gildebroeders (Stan, 

Frans, Fred) hebben dispensatie 

aangevraagd en verkregen. 

      Tamboer en nar (of is het de knaap?) 

DATA 
 

Maandag 9 juli Hoogheidsvergadering 

Op dinsdag 10 juli is er opnieuw een buitenverschieting, ijs en weder dienende. Bij redelijk 

weer beginnen we ook dan om 19.30 uur. 

OLIEBOLLENKERMISVERSCHIE 
TING  
 

De befaamde oliebollenkermisverschieiting vindt plaats op dinsdag 24 juli aanstaande en wel 

net over de Belgische grens. Nadere informatie volgt binnenkort. 

De 31 juli is (evenals op 24 juli) het personeel van Boerke Mutsaers nog op vakantie. Die 

avond is er daarom GEEN gilde-avond. 


