Willem Roijackers 50 Jaar Gildebroeder….
op de teerdag van het St .Willibrordusgilde Bakel .

7november 2015

Zaterdag 7 november vierde ons Gilde weer haar jaarlijkse teerdag.
Dit jaar een heel speciale dag, omdat ook 3 van onze leden hun jubileum vierden, en wel….
Willem Roijackers 50 jr Gildebroeder, Mies Kanters 25 jr Gildebroeder en Fredie Relou 25 jr Gildebroeder.

De dag begon `s morgens 9.15 uur met het afhalen van de jubilarissen bij de pastorie.
Om 9.30 uur begon de Heilige mis met gilde-eer, voor de levende en overleden gildebroeders en gildeheren,
voorgegaan door gildepastor Jan van Berkel.
Het dameskoor zorgde voor de muzikale begeleiding.(nog bedankt hiervoor)
Dit jaar hadden we ook enkele bewoners van de Wilbertsdries te gast in de mis.
Deze waren opgehaald door enkele “Gilde”-dames, en genoten van het bijwonen van de Gildemis.

Na de mis was er de Eed van Trouw.
Toen vertrok het Gilde naar het Gildehuis voor een kop koffie en een broodje, wat we ons natuurlijk
lekker lieten smaken in het bijzijn van het zangkoor.
Aansluitend gingen we naar de Wilbertsdries, waar traditiegetrouw aan de bewoners een vendelgroet
werd gebracht. Zelfs hier werden felicitatie overgebracht door de jubilarissen…..

Hierna werd het gilde uitgenodigd om binnen een borreltje te komen drinken,
en een praatje te maken met de bewoners. Toen werd er nog het Gildelied voor hen gezongen,
en vertrok ons Gilde naar het schietterrein.
Omdat er dit jaar geen koningschieten op het programma stond, werd er om prijzen geschoten.
Traditioneel werd het 1e schot gelost door gildepastoor Jan van Berkel, daarna de huidige
koning Maikel v.d. Meer en daarna werd op volgorde van leeftijd geschoten.
Het waren gildebroeders Jan Slaats, Jos de Groot en Toon Jacobs, die in de goed prijzen vielen..!!
Ons Gilde vertrok terug naar het Gildehuis, waar nog een korte vergadering gehouden werd.
Ondertussen arriveerde burgemeester Jan v. Zomeren met zijn vrouw Carolien.
Nu was het tijd om de 3 jubilarissen in het zonnetje te zetten en te huldigen.
Ceremoniemeester Arno Verberkt, heette alle genodigde welkom.
Als eerste sprak voorzitter van het gilde, Jos de Groot, mooie lovende woorden over Willem Roijackers,
Mies kanters en Fredie Relou. Namens het gilde werd hen een mooi herdenkingsschild in de vorm
van de Willibrodusput aangeboden, en werden er bloemen overhandigd voor de partners.

Toen werd het woord gegeven aan de voorzitter van gildekring Peelland, Henk de Hair.
Ook hij had mooie woorden voor de jubilarissen. Namens Kring Peelland werd bij Willem Roijackers,
wegens zijn 50 jarig jubileum, een Kringonderscheiding opgespeld en een oorkonde overhandigd.
Hierna was het de beurt aan burgemeester Jan van Zomeren.
Ook hij had mooie, lovende woorden voor de jubilarissen. En hij had een geweldige verassing
voor Willem Roijackers, namelijk een Koninklijke Onderscheiding.
Nadat de burgemeester deze had opgespeld, konden alle aanwezige de jubilarissen feliciteren.

Na de huldiging trok het gilde weer naar het gildehuis Hein v.d. Horst waar aan de jubilarissen een
vendelgroet gebracht werd. Hierna stond het diner klaar.
Na een gebed voorgedragen door Gilde Pastor Jan van Berkel kon men aan de soep beginnen, na de soep
werd de halve maaltijd aangezegd. Toen kon men weer verder dineren, zoals altijd had onze gildehospes
Hein en het personeel weer voortreffelijk eten gemaakt en er werd een kleine geste overhandigd.
Om half zeven begon de receptie voor de jubilarissen. Er kwamen vele de jubilarissen de hand schudden
ook vele Gildebroeders uit de Kring kwamen hun felicitaties overbrengen.
Ook Harmonie Musis Sacrum gaf acte de précense, en bracht een serenade.

Na deze zeer druk bezochte receptie kon de feestavond beginnen.
Met een geweldig optreden van de cabaretgroep Ons Jonges, werd het een fantastische feestavond.
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde Jubileum - teerdag.
Het St. Willibordusgilde dankt allen, die in welke vorm dan ook een bijdrage geleverd heeft aan deze teerdag.
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