
             Thijs de Haan 50 jaar Gildebroeder             
 
         Op zaterdag 2 juni vierden 2 Gildebroeders van het 

St.Willibrordusgilde uit Bakel hun jubileum,Thijs de Haan 
Hoofdtamboer 50 jaar en Frans Aldenzee Zilverdrager 25 jaar 
Gildebroeder. Om 14.00 uur was er een H.Mis met Gildeeer 
deze werd voorgegaan door Gildepastor van Berkel. Tijdens de 
overweging had Pastor van Berkel mooie woorden voor onze 
jubilarissen. De H.Mis werd muzikaal zeer mooi verzorgt door 
leden van La Vivacitè uit Bakel. 

 
 Samen 75 Gildebroeder, Thijs 50 jaar ,Frans 25 jaar.  

                                                                                       
Thijs heeft dat niet van een vreemde, want vader Marinus was 70 
jaar Gildebroeder tot aan zijn dood in 1997. Thijs kwam in 1962  
als 13 jarige bij het Gilde en hij werd tamboer. In 1962 was er in 
Bakel een Gildefeest dus dat was voor Thijs een  goed begin en dat 
blijkt want hij is er nog bij. Door de jaren is Thijs een 
verdienstelijk tamboer geworden wat te zien is aan de vele 
schildjes die Thijs op Gildefeesten behaalde. Met zijn grote 
ervaring is Thijs nu hoofdtamboer  van ons Gilde. Ook is Thijs een 
goede schutter want hij is twee keer Koning geweest en wel van 
1971 tot 1974 en van 2007 tot 2010 . Deze koningschappen 
waren hoogtepunten in zijn 50 jaar bij het Gilde, maar net als 
Frans zijn bij Thijs ook de Romereizen hoogtepunten geweest. 
Thijs ook ben de gij net als Frans een vaste kracht bij het papier 
ophalen en breng je al onze post rond en je houd de Schutskamer 
en omgeving schoon. Ook is Thijs al jaren bestuurslid van de 
tromcommissie in Kring Peelland.  
 
Thijs bedankt voor alles wat je bij de Schut doet en zoals je zelf 
zegt ik wil er zolang bij zijn als onze vader  op naar de 70 jaar. 
Thijs hierbij wil ik ook jou ons cadeau aanbieden. 

 


