
  

 

 

Beste gildeleden,                                                                         18 november 2022 

 

Dank aan allen die zich hebben ingezet om van de wafelenbak toch weer een 

succes te maken; 300 pakjes werden verpakt en aan de man gebracht. Dat is niet 

minder dan vroegere jaren en we moesten er toch weer terug “inkomen”.  

Intussen zijn die wafeltjes verteerd en ze waren lekker. Een aantal waren nogal 

krokant en moesten even een doopje in de koffie ondergaan, maar ze waren 

even goed van smaak. Onze excuses aan wie daar toch last van heeft gehad; we 

deden ons best. 

 

Een aantal mensen vroeg of we nog zouden samen komen dit jaar.  

Het heeft lang geduurd vooraleer we daarop konden antwoorden omdat de 

verwarming in de gildekamer het had laten afweten en we niet wisten wanneer 

dat in orde zou komen.  

Welnu, donderdag 17 november was de gildekamer na lange tijd weer 

opgewarmd en in de raadsvergadering die avond werd dan beslist nog een 

gezellig samenzijn te organiseren in december voor de mensen die er graag bij 

zijn! 

  

Zondag 11 december komen we samen in de gildekamer om 12:30 uur.  

Gezellig samenzijn met breugelschotel en dessert om ongeveer 13 uur. 

De deelnameprijs is 20 euro, eten en drinken inbegrepen.  

De betaling moet binnen zijn uiterlijk op 2 december 2022.  

Vermeld naam en aantal personen. 

Inschrijven kan via de betaling op rekeningnummer:   
BE82 4132 0903 6168 

Sint-Sebastiaansgilde Herentals  p.a. Mussenblok 12  
2200 NOORDERWIJK 

 
Of bel iemand van de raad. 



  

 

 

 

Dan nog even over de jaargrens heen kijken: 

 

Het patroonsfeest vindt plaats op zondag 22 januari 2023; 

De schieting van de Verbroedering op zondag 30 april 2023. 

Het gildefeest van de HGK zal in Oostmalle doorgaan op 24 en 25 juni 2023. 

 

Wat het patroonsfeest betreft:  

We hopen daar iedereen weer te zien na die twee moeilijke jaren. We zullen 

weer ’s middags beginnen zoals dit jaar. Het lidgeld zullen we lichtelijk moeten 

aanpassen nu alles duurder wordt, verzekering en zo, maar daar hebben we het 

later nog over.  

 

Eerst 2022 netjes afsluiten met een gezellig samenzijn op 11 december. 

 

Hopelijk tot dan, 

 

Voor de raad,  

De griffier, Jo 

 

PS: 

Op het begijnhof wordt nog steeds gewerkt en ik verwacht niet dat er op 11 

december heel veel zal veranderd zijn.  

Stevige schoenen worden aangeraden of anders: ga daar eens een kijkje nemen 

als het zo ver is. 

 

Even stilstaan: 

We vernamen zo net het overlijden van Iris Gevenois, één van onze oudste leden. 

Iris was samen met echtgenoot Etienne Huysmans jarenlang een zeer 

verdienstelijk lid van de gilde; nu al vele jaren niet meer actief maar nog steeds 

gildelid en zeer geïnteresseerd. Iris werd 91 jaar. 

De uitvaartdienst is zaterdag 26 november om 10 uur in de Sint-Waldetrudiskerk. 

Gelegenheid tot groeten in het funerarium in Herentals op vrijdag 25 november 

van 18:30 uur tot 19 uur. 

Aan haar familie bieden wij onze oprechte deelneming aan. 
 

 

Koninklijke Aloude Sint-Sebastiaansgilde van Herentals VZW 

Zetel Begijnhof 12 2200 Herentals     Ger. Arr. Turnhout    Ondernemingsnr. 0550.627.032 

 


