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Dommelen, 23 april 2022 

 
 
Betreft  : Convocatie 22.05: Braderie Waalre & dodenherdenking 
 
 
Beste leden van het Sint Martinus gilde, 
 
 
JAARLIJKSE BRADERIE IN WAALRE OP 1 MEI 2022 
 
Op zondag 1 mei 2022 keert de jaarlijkse braderie in Waalre weer terug. Zoals voorgaande jaren 
heeft ons gilde weer toegezegd haar medewerking hieraan te verlenen. De braderie gaat open ná 
de kerkdienst van 10.30 uur. Traditie getrouw zal de opening geschieden door een gezamenlijk 
optreden van het Sint Martinusgilde van Dommelen en het Sint Martinusgilde van Waalre. 
 
Tussen 11.30 en 10.45 uur worden we verwacht in het gildehuis van het Sint Martinusgilde in 
Waalre bij “De Doelen” op de markt. Iedereen kan hier naartoe op eigen gelegenheid. Het ophalen 
van de nodige gildespullen in ons eigen gildehuis kan vanaf 10.15 uur. 
 
Zoals altijd is er op deze braderie het schieten op de vogel om het wisselschild van de koningen 
van district zuid. Deze wedstrijd begint om 16.00 uur. Natuurlijk wensen wij onze koning Theo 
daarbij veel succes. We hopen natuurlijk op lekker weer zodat iedereen er een leuke dag van kan 
maken. Vanzelfsprekend hoopt de overheid ook hier weer op een goede opkomst van onze leden. 
 
 
 
DODENHERDENKING 4 MEI 2022 
 
Op woensdag 4 mei 2022 wordt ook de jaarlijkse dodenherdenking in de gemeente Valkenswaard 
weer gehouden, zoals voorheen. Ons gilde neemt deel aan het gedeelte van deze herdenking op 
het Verzetstrijdersplein. Daarvoor verzamelen we om 19.15 uur in café Lugano, alwaar ook de 
andere Valkenswaardse gilden bijeenkomen. Van daaruit vertrekken we gezamenlijk naar de 
Nicolaaskerk op de Markt in Valkenswaard. 
 
Bij deze convocatie treft U ter informatie ook nog het programmaboekje aan van de herdenking. 
Hierin kunt U exact terug zien hoe het hele programma er uit ziet. De overheid hoopt op een goede 
opkomst. 
 
Met vriendelijke gildegroet, 
namens de overheid, 
Wim Caris 
Deken schrijver / fiscaal 
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