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Gilde "St. Sebastiaan" Borkel
Hallo Gilde broeders en zusters,
Na het grote succes wat we op 3 juni tijdens de Kringgildedag in Maarheeze hebben behaald
willen we jullie graag van het volgende op de hoogte brengen!
Dat we met de tentoonstelling een 1ste prijs hebben behaald voor de beste presentatie!
Dat we na het succes van vorig jaar met een 1ste 2de prijs nu NIKS hadden in de optocht.
Dat Chris van de Gevel is gepromoveerd naar de hoogste vendelklasse A omdat hij 1ste is
geworden en het nu mag op gaan nemen tegen Johan Bax (de vendelleraar), dat wij hem nu
5 minuten staand en 5 minuten liggend bezig zullen zien, en wij hem daarmee veel succes
wensen.
Janine Schellekens (jeugd tot en met 13 jaar) haar eerste schildje heeft behaald en dat wij
hopen dat ze volgende keer wat langer draait (ze nu 4 minuten heeft gedraaid en dat terwijl
ze er 5 moest draaien).
De jeugdgroep (Karen, Aniek, Dirk en Janine) nu 2 keer op rij de 1ste prijs bij het
groepsvendelen in de wacht hebben gesleept, dit ook al op het Jeugdtoernooi gebeurde dat
op 6 mei is gehouden en dat dit zeker de goede kant op gaat!
Henk Tegenbosch ook nog een 1ste prijs in de wacht heeft gesleept en wel met het vendelen
zonder acrobatiek.
Dat we met het schieten goed hebben raak geschoten, Lucas, Bert, Peer en Connie behaalde
de 1ste prijs korps en een 4e prijs bij de viertallen.
Dat Connie ook nog de 1ste prijs Kampioen in de wacht heeft gesleept. Dat we met
Brabantschieten (Theo, Gerard, Ciska en Jan kwinten) ook nog een 3e prijs behaalde.
Dat wij hopen dat de bazuinblazers (Harrie en Wil) de volgende keer wel bazuinblazen, dat
zij door een foutje niet hebben kunnen deelnemen, jammer diskwalificatie.
Dat wij hopen dat de tamboers de volgende keer ook in de prijzen zullen vallen en ook niet
per ongeluk een verkeerde mars gaan trommen, meer oefenen dus!
Het na afloop van de wedstrijden zoals gewoonlijk nog erg gezellig was.
Dat we op zondag 26 augustus nog een leuk uitstapje tegemoet gaan zien naar Udenhout
en hopen dat we dan allemaal mee gaan, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo!!!!!
Groetjes en tot de volgende keer
De redactie
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