
 

 

          April 2018 

Gildebroeders en gildezusters, 

 
Bij deze enkele berichten en uitnodiging voor de volgende gildeactiviteiten : 

 

15 april: Paaseierenschieting.  Onze koning Johan heeft ons hiervoor al uitgenodigd tegen 13H30. 

 

21 april : Viering van onze patroonheilige St.-Joris. Op deze zaterdag nodigen wij alle gildeleden uit om 

de misviering van 18H30 uur bij te wonen, zo mogelijk in gildekledij en we nemen plaats vooraan in de kerk.  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook gedanst tijdens de mis. Mogelijk ook een vendeldemonstratie na de mis. 

Daarna zullen we stoetsgewijze de vlag volgen naar ons lokaal.  

Dit jaar eten we weer ons klassieke worsten- en appelbrood. 

Inschrijven hiervoor is nodig om het aantal plaatsen te kunnen voorzien. De inschrijvingen gebeuren met 

bijhorende strook of telefonisch te melden op de nummers van de Hoofdman 03/669.74.88 of de 

penningmeester 03/314.21.71 of via mail of telefoon 03/313 62 88 bij mij. 

De inschrijvingen moeten binnen zijn ten laatste op woensdag 18 april a.s. 
 

6 mei :  Loenhoutsemei processie.   

In de processie volgen de Gildebroeders St.Joris in gildekledij (gilée, faas en zakdoek). 

Zij verzamelen in het lokaal om 10H30. 

De gildezusters dragen de O.L.Vrouw.   

De dekens dragen de Baldakijn. 

Een gildebroeder draagt samen met de andere gilden het nieuwe processievaandel.  

  

6 mei : Te Lichtaart feest voor de Orde van de Papegaai en Orde van Trouw.  

              Voor Loenhout zijn er 19 eretekens af te halen. 

 

3 juni: Schietspel te Herselt. Gaat door op zondag om 13 uur op het terrein waar vorig jaar het gildefeest 

doorging. De afspraken volgen nog. 

 

16 juni: Schieting gildefeest te Loenhout. Gaat door op zaterdag om 13 uur in ons lokaal. De dienstregeling 

volgt nog. 

 

24 juni: Gildedag in de sporthal Essen.  

  Hier gaan de wedstrijden dansen, vendelen en roffelen door. In de nabije toekomst krijgen jullie 

hiervan meer nieuws. 

 

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid bij deze activiteiten. 

 

Het bestuur ,  

 

 

 

 

Inschrijving voor Worstenbrood of Appelbrood op zaterdag 21 april. Inschrijven ten laatste 18 april ! 

 

Naam : ………………………………………………………….  wil deelnemen aan het gezamenlijke avondmaal. 

 

Ik / wij schrijven in en willen graag.…………worstenbrood en (of)  ……. Appelbrood. 

 

 

Inschrijven kan ook per telefoon : 03/669.74.88 of 03/314.21.71 of via mail bij mij. 


