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Van:
Betreft:

Heilig Kruisgilde Gerwen
Uitnodiging

Beste jongens en meisjes,
Tijdens de Kindervakantieweek hebben jullie meegedaan aan de workshop vendelen. Dat
was leuk, het zwaaien met de vendelstokken ging goed en er zijn mooie vendels gemaakt.
Ook de aanwezigen op vrijdagavond vonden het leuk. Een aantal van jullie heeft met ons
gilde mee gemarcheerd, en bij het podium gevendeld.
Er zijn een heleboel fantastische foto’s te zien op de website van het Heilig Kruis Gilde
http://www.heiligkruisgilde.nl/index.php/foto-album

Jullie vonden het leuk, maar wij zeker ook !
Daarom willen we jullie uitnodigen om
zaterdag 14 september a.s. naar de Schutsherd te komen. Het is die dag Koningsschieten.
Verder willen wij jullie alle activiteiten van het gilde laten zien en je kunt het zelf proberen :
o bazuin blazen
o trommelen
o vendelen
o schieten  voor de lol én om jeugd-koning-voor-één-dag te worden
Ook organiseren we een wedstrijdje : de “stuiverloop”. Als de nieuwe koning bekend is, dan
is het de bedoeling dat er zo snel mogelijk wordt hardgelopen of gefietst naar zijn huis, en
dan aanbellen om aan de familie te vertellen dat hij koning is geworden. Degene die het
eerste op het goede adres aanbelt, krijgt een mooie prijs.
Misschien kun je enkele honderden euro’s verdienen voor je club, bijvoorbeeld voor de
Kindervakantieweek. Want op zondag a.s. is er een receptie voor de nieuwe Koning. De
gasten geven geld, en de Koning bepaalt wie het geld krijgt. En als jij nou tegen de Koning
zegt dat hij het zou moeten geven aan ….(zelf invullen)…. dan doet hij dat misschien wel !
Je vader en/of moeder mogen ook meekomen.
Met gildengroet,
Albert Bastiaans, hoofdman
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PRAKTISCHE ZAKEN
o deze jeugdactiviteit begint om 11:30 uur
o de Schutsherd ligt aan Lankveld 10, 5674 PA Gerwen
( zaterdag bereikbaar op 040-2840034 )
o de deelname is gratis
o als meedoet of juist niet, graag altijd een mailtje naar hoofdman@heiligkruisgilde.nl
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