Geachte gildenbroeder en gildenzuster,
Op zaterdag 19 januari 2019 houden we onze jaarlijkse teerdag. Hierbij willen wij u en
uw partner uitnodigen voor de H. Mis, de jaarvergadering en/of de teer-/feestavond.
Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u en de uwen prettige
feestdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar te wensen.
 We beginnen deze dag traditiegetrouw met een Heilige Eucharistieviering in de kerk om 10.30 uur. Na
afloop zal bij de Antoniuskapel weer een kort gebed gezegd worden.
 Om 11.45 uur zal de jaarvergadering plaatsvinden in ons Gildehuis “Eet- en drinkcafé ’t Jagershuis”.
Dit jaar hebben we ook weer jubilarissen in ons midden.
 Alle deelnemers aan de teer- en feestavond worden verzocht zich te verzamelen ‘s avonds om 19.15 uur
vóór in café Van Oosterhout. We begeven ons dan om 19.30 uur gebroederlijk naar de feestzaal, alwaar
we gaan “teren”. Dit zal wederom in de vorm van een koud en warm buffet à la Nellie gehouden worden.
 Om 20.45 uur daar aansluitend zal de feestavond beginnen. Even na aanvang van de feestavond zullen
onze jubilarissen gehuldigd worden.
Onze huis-DJ/VJ’s d'n Dizze & d'n Dieje (Ronny en Jos) zullen zich installeren in een gedeelte van de
zaal, waar zij niet alleen muziek op een bescheiden volume laten horen, maar zij zullen ook diverse films en
foto’s van ons gilde doorlopend op een groot scherm projecteren.
Wat later op de avond wordt nog een paar keer rondgegaan met heerlijke snacks en hapjes.

't Gilde is ouder dan 455 jaar, maar voelt zich 20 jaar groener
Onze teerdag is niet alleen voor ‘geüniformeerde’ en ‘werkende’ leden, maar ook voor “rustende” leden!
Nieuwe leden (m/v) ≥ 16 jaar kunnen nu ingeschreven worden. De volgende gelegenheid is pas met de kermis.
Wij zoeken nog naar vendeliers en tamboers om onze gelederen te versterken. Kinderen/jeugd zijn bij ons altijd welkom.

Binnen enkele dagen innen wij de jaarlijkse contributie ad € 5,00 via automatische incasso bank-/giro (ook evt
abonnement op De Gildetrom € 10,00). Degenen die aangegeven hebben de contributie/abonnement zelf te
willen overmaken, gelieve dit vóór 1 januari te voldoen.
Leden en partners die willen deelnemen aan onze teer-/feestavond kunnen zich opgeven tot uiterlijk 12
januari via e-mailadres teeravond@sintantoniusabtlierop.nl of telefonisch via 0492-331924 (Ronny Thijs).
Betalen kan op de teeravond zelf of achteraf via éénmalige automatische incasso.
Over de kosten van de teeravond hebben we reeds afspraken met Nellie van Oosterhout gemaakt. Na aftrek van
het door ons ter beschikking gesteld budget, zijn de prijzen als volgt (p.p.):
 deelname alléén aan teren (koud en warm buffet)
................................ €
6,50
 deelname alléén aan de feestavond (inclusief gratis consumpties) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€
12,75
 deelname aan teren (koud en warm buffet) èn feestavond (inclusief gratis consumpties) . .
€
15,50
Op maandag 21 januari houden wij onze traditionele kaartavond (rikken/jokeren) in 't Jagershuis.
Prijzen: vleespakketten van de Spar en waardebonnen van Bakkerij Van Mill.
Inschrijven vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom! Ook niet-leden.
Overheid Gilde van Sint Antonius Abt

