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Michael Rieter Koninklijk onderscheiden
Bij gelegenheid van Koningsdag 2017 is onze broeder Michael Rieter koninklijk onderscheiden. Voor zijn verdiensten op het gebied
van Monumenten in Helmond, Open monumentendag, de Helmondse taal, het gilde en nog vele andere zaken heeft het Zijne
Majesteit de Koning behaagd hem te benoemen tot lid in de Orde
van Oranje Nassau. Nietsvermoedend toog Michael naar het Helmondse kasteel voor de uitreiking van een “lintje” aan een goede
vriendin. Tot het laatst had hij niets in de gaten maar toen hem
door de medewerkers van de gemeente werd verteld dat hij in “de
prijzen” was gevallen was het voor Michael toch wel even slikken.
Dit had hij niet verwacht. In aansluiting op de uitreiking van de onderscheiding kreeg Michael een receptie aangeboden in de gildekamer van ons gilde. Deze is zeer druk bezocht en velen kwamen
broeder Michael de hand schudden . Michael, Jolanda, Martijn en
Maartje kunnen terugkijken op een hele mooie dag. Michael, namens alle betrokkenen bij het gilde van harte gefeliciteerd.

Bestuurswisseling
Tijdens de gildevergadering van mei 2017 heeft Stijn Koolen zijn functie
overgedragen aan Mike Verbruggen. Stijn kon de bestuursfunctie niet
langer combineren met zijn werk en opleiding. De gildevergadering
heeft Mike verkozen voor de resterende periode tot januari 2018. Mike
is ook secretaris van de Jeugdcommissie van Kring Peelland. Binnen
het bestuur van ons gilde heeft Mike de portefeuille jeugdzaken. Wij
wensen Mike heel veel succes en plezier in het bestuur.
Lintje Sjef Soeterboek
Ook gildebroeder Sjef Soeterboek van het Stiphouts gilde is
koninklijk onderscheiden. Hij is
Ridder in de orde van Oranje
Nassau geworden. Een deputatie van ons gilde is bij de uitreiking aanwezig geweest. Ons
gilde had de aanvraag ondersteund. Sjef gefeliciteerd.

Bestuursleden
Oude Deken

Ron Peters

Secr./Penningm.

Marco van der Burgt

Jonge Deken

Maarten Janssen

Bestuurslid

Frank Koolen

Bestuurslid

Mike Verbruggen

Staande Deken

Jan Verspaget

Jan en Anny 55 jaar getrouwd
Op 30 april waren Jan en Anny Verspaget 55 jaar getrouwd.
Het gilde bracht een vendelgroet aan het bruidspaar om hen
geluk te wensen met deze mijlpaal. Het bruidspaar was zichtbaar verrast met het bezoek van het gilde en nam de vendelgroet dankbaar in ontvangst.
Vendelgroet voor Hans Witteveen
Op 30 april heeft het gilde ook een vendelgroet gebracht
aan broeder Hans Witteveen die wel een steuntje in de
rug kon gebruiken. Hans was zichtbaar ontroerd en de
aanwezige broeders hebben hem met deze groet een hart
onder de riem gestoken. Broeder Hans, veel sterkte.

4 mei dodenherdenking
Ons gilde heeft op 4 mei deel genomen aan de stedelijke dodenherdenking in het Hortensiapark. De vendeliers en tamboers trokken voor het eerst op in hun
nieuwe uniform en kregen veel aandacht. Vendelier
Stijn Koolen voerde het afscheidsritueel uit met zijn
vendel. Oude Deken Ron Peters gaf kort uitleg over
de symboliek achter deze groet. Het was een mooie
en waardige dodenherdenking.

Schietcommissie aan het slag
Nu ons gilde beschikt over een eigen wapen en alle certificaten in bezit zijn van het gilde is onze
schietcommissie aan de slag getogen. Er wordt goed getraind in de schietsport en de commissie
maakt zich op om aansluiting te zoeken bij de schietcommissie van Peelland. De schietcommissie
bestaat uit: Ron Peters, Mike Verbruggen, Marco van der Burgt en Frank Koolen. Het uitbouwen
van de schietactiviteiten kan nu worden opgepakt. Schutters, veel succes!

Agenda komende tijd

Bonen
nieuwe
kandidaat
Voor de juni-vergadering is Chislaine Peters voorgedragen om geboond te worden.

21 mei Jeugdcompetitie (gildeterrein Binderen)
28 mei Jeugd(kring)dag Budel
10 juni slot jeugdcompetitie
11 juni Kringdag in Someren
25 juni Buurtdag (gildeterrein Binderen, 13.30 uur)
7 juli kermisaanzeggen (gildeterrein Binderen)
9 juli koningschieten (gildeterrein Binderen)
18 augustus zomerBBQ met schietwedstrijd
3 september Landjuweel in Soest
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