
Basbazuin 35         Even bijpraten       23 juni 2021 

 

Vanaf 12 mei hebben we een aantal malen alweer buiten kunnen schieten. We 

begonnen om 19:30 uur en om 21:45 moesten we weer weg omdat vanwege de 

coronamaatregelen Boerke Mutsaers om 22:00 uur moest sluiten. 

Volgende week, dinsdag 29 juni, zullen we als het weer het toelaat, ook weer buiten 
schieten om 19:30 uur. De eindtijd ligt dan niet meer vast. We zullen wel nog 1,5 

meter in acht moeten nemen. Weer bijna normaal en dat is fijn. 

 

Gisteren, 22 juni 2021, hebben we de jaarvergadering heropend en afgesloten. 

Om 19:30 uur, we waren met 12 Gildebroeders en er waren drie volmachten. Er was 

namelijk een belangrijke reden om deze vergadering, die we in januari schriftelijk 

gedaan hebben, op te schorten tot gisteren. We zouden gaan stemmen over een 

nieuwe gildebroeder.  

Maar voordat we dat zouden doen had Cécile een mededeling die niet op het eind van 

de vergadering zou kunnen. Zij vertelde dat ze twintig jaar geleden voor het eerst bij 

het gilde getrommeld heeft en in 2009 geïnstalleerd werd. Zij vertelde dat ze al die 

tijd de enige vrouwelijke gildebroeder was. En daar zou op deze avond weleens 
verandering in kunnen komen. 

Charlotte Haen heeft zich aangemeld om gildebroeder te worden. 

Gisteravond is er gestemd en zij kan lid worden. Alle gildebroeders hebben voor 

gestemd. Zij werd hartelijk welkom geheten en gefeliciteerd. Ze had wat familie 

meegenomen en het werd meteen erg gezellig.  

     
       Foto gemaakt door Ludo 
 

Het is heel bijzonder om nu twee vrouwelijke gildebroeders in ons gilde te hebben. 

Maar misschien nog meer bijzonder, Charlotte is de dochter van onze keizer. 

 

 

Op dinsdagavond 20 juli hebben we weer onze traditionele en altijd  

gezellige oliebollenkermisverschieting in Ravels. Marcel heeft deze 

datum inmiddels vastgelegd, waarvoor dank.  

We beginnen om 19:30 uur. 

Adres: Arendonksesteenweg 37; 2380 Ravels.  

Hopelijk komen we met velen, ofwel, 

hoe meer zielen hoe meer vreugd en heel graag prachtig weer.  

Waarschijnlijk zullen we ons aan moeten melden. U hoort daar nog van. 
 DS-CB 


