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Rederijkersavond van het Sint Lambertusgilde Huisseling
HUISSELING – In het weekend van 22 en 23 september vindt in Huisseling het
traditionele gildefeest plaats van het Sint Lambertusgilde. De aftrap zal zijn op
vrijag 21 september waar het gilde om koning zal schieten.
Voor het weekend wordt op het kerkplein een tent geplaatst waarin diverse
activiteiten voor jong en oud worden georganiseerd. Een van de hoogtepunten
vormt de zogenaamde “Rederijkersavond” op zaterdagavond in de feesttent.
Dat is een vorm van voordrachten zoals toneel, zang en dans met humor en
trivialiteit.
Dit jaar is het thema: De grote Huisselingse Plee-Bek Sjow
Het doel van de Redererijkersavond is om de inwoners van Huisseling een
amusante feestavond te bezorgen. Het kweken van samenhorigheid tussen jong en
oud en buurtgenoten onderling staat centraal. Hiermee wordt de leefbaarheid in
het dorp zeker vergroot. Dit jaar dagen we elkaar muzikaal uit.
De Ravensteinse kwis en de Huisselingse gildefeesten vallen dit jaar op dezelfde
dag. Omdat er veel animo is voor deelname aan beide activiteiten vraagt het
programma dit jaar minder inspanning dan bij het thema van vorig jaar: Waar is
de Mol? Inmiddels zijn er vele dorpsgenoten - van tiener tot bejaard – bereid
gevonden om met elkaar aan de slag te gaan. De voorpret is er al!
Voel je je net als vele andere inwoners uitgedaagd om mee te doen dan kun je je
opgeven bij Anita Koster (mobiel: 06-16070459)
Wat wordt er van je verwacht:
Een dosis humor, enthousiasme, af en toe een avondje oefenen, géén aangeboren
gave voor zang. Op het podium zal blijken dat je last hebt van ongekend talent!
Wie durft?
De eerste oriënterende bijeenkomst is op dinsdag 26 juni om 19.30 uur in d’n
Achterhof.
Iedereen welkom er is altijd een mogelijkheid om je bij anderen aan te sluiten.
Namens de organisatie:
Ron Festen, Marion Festen, Anita Koster, Bernadien Smit, John Loeffen

Buurt BBQ 3.0
Komen jullie dit jaar op 12 Augustus
ook weer naar de Huisselingse buurt
BBQ?
Na weer een geslaagde editie vorig jaar, wil het gilde
ook dit jaar weer de Buurt BBQ organiseren.

Aanmelden vooraf is verplicht, zodat we hier de inkoop
van verse producten op kunnen afstemmen.

Wanneer en hoe laat is de Buurt BBQ?
12 Augustus 2018 om 16:00
Locatie de Achterhof
Kosten deelname:
0 t/m 6 jr : Gratis
7 t/m 12 jr : € 7,50
Vanaf 13 jr : € 15,00
Iedere betalende deelnemer ontvangt 2 consumptie munten. De bij het
Gilde bekende vrijwilligers betalen een gereduceerd tarief van 50% als
bedankje voor hun inzet en meehelpen in het afgelopen jaar
KOMEN JULLIE OOK DIT JAAR? Dan graag even per mail doorgeven
moet hoeveel volwassenen/kinderen jullie komen BBQ-en
Aanmelden kan op: sintlambertusgilde1985@gmail.com

