
 

Vrij Gildefeest Heilige Kruis Gilde Gerwen 2010. 

 

 

Zondag 2 Mei JL  gingen we met ons Gilde naar het Gildefeest in Gerwen.  

We vertrokken met een “kleine” bus. Eigenlijk zouden we met  de tractor en wagen  gaan, maar die 

konden we niet verzekerd krijgen.  Het was een mooie zonnige dag, met af en toe een klein buitje, maar 

dat kon de pret niet drukken. Bij aankomst  waren de meeste van ons al snel bij de Patat en 

Hamburger-kraam te vinden. Sommigen kregen zelfs korting op de Hamburgers....!!  

Toen begonnen we met  de Optocht.         Maar wel.....ZONDER…. ruiter en paard.  

Die waren afgereisd naar ERRUP....!!! Het was een lange optocht, maar er waren dan ook véél 

toeschouwers langs de kant. Halverwege had ook Gerald met z’n Horse, het juiste Gildefeest 

gevonden, en kon mooi inschuiven tijdens de tocht.  

Na de optocht weer even naar de vetwagen, en toen de massale opmars.  

Er werd tot eenieders genoegen(aan de geluiden te horen) geen slangendefilé gehouden,  

waarna de weg vrij was naar de TENT.  

 

Na een glaasje gerstenat, wilden we aan de wedstrijden beginnen, maar er viel weer een klein buitje 

waardoor we nog een pilske meer moesten drinken. Daarna konden we toch aan de wedstrijden 

beginnen.  Er werd flink om de prijzen gestreden,  

wat ook voor ons Gilde weer enkele vruchten  afwierp.  

 

 

Ons Gilde tijdens de Optocht. (in Erp ??) 

 

 



Prijzen: 

 

*een 1e prijs in de Optocht.   

*Standaardruiter Gerald behaalde een 1e prijs op het toernooiveld.   

*bij de tentoonstelling een 1e prijs voor het  mooiste gebruiksvoorwerp na 2000.  

*Jeugd-tamboer Koen behaalde een mooie 2e prijs op de Muziektrom.  

* en  Jeugdvendelier Ronald behaalde een mooie 3e prijs met vendelen in de klasse van 11 tot 13 jr. 

.......ALLEMAAL Proficiat....... 

 

                       

                       Attributen van ons Gilde op de Tentoonstelling 

 

De rest had gestreden voor wat ze waard waren,  maar vielen “NET” niet in de prijzen.... 

Zeker ook de Tamboers lieten zich weer van hun beste kant zien, maar de concurrentie was groot !! 

 

Iedereen bedankt weer voor de inzet en.... op naar het volgende Gildefeest..... 

 

 

 

Hieronder nog enkele foto’s: 

 

 

 

 

 



 

 

 Willem, moe maar voldaan van de wedstrijd..!! ?? !! 

 

                                                                       

                                                                       Pieter dorstig, na het Groeps-vendelen !!!! 

 

Ronald geniet nog na van zijn prijs !! 


