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Dommelen, september 2022 
 
 
Betreft  : Convocatie 22.11: Herdenking Brabants Gesneuvelden 
 
 

Beste leden van het Sint Martinus gilde, 
 
Het bestuur van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden heeft de eer U ook dit jaar weer 
uit te nodigen aanwezig te zijn bij de 78e provinciale herdenking van de Brabants gesneuvelde 
militairen en verzetsstrijders op woensdag 14 september a.s. 
 
Aanvang van de herdenking is om 19.00 uur in de Willibrorduskerk, Markt 23 te Waalre. 
Indien U aan deze herdenking als gildebroeder of gildezuster wilt deelnemen, wordt U geacht 
uiterlijk om 18.45 uur aanwezig te zijn in gilde tenue in de kerk in Waalre. Voor de gilden is het 
rechterdwarsschip gereserveerd. Er is van tevoren géén bijeenkomst in ons gildehuis en we gaan 
op eigen gelegenheid. 
 
Het programma in de kerk is weer heel indrukwekkend. Na het bezoek aan het oude 
Willibrorduskerkje, zijn we uitgenodigd bij Brasserie Meester Keeman, Markt 21 in Waalre. 
 
Wij hopen dat er een mooie delegatie vanuit ons gilde vertegenwoordigd zal zijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens de overheid, 
 
Wim Caris, 
Deken schrijver / fiscaal 
 
 
 

Rabo ClubSupport 
 
De Rabo ClubSupport campagne is weer van start gegaan. Zelfs op TV komen er al weer 
reclamespotjes voorbij. Diegene die lid zijn van de Coöperatieve Rabobank (gratis) krijgen weer de 
mogelijkheid om hun stem uit te brengen op hun favoriete club of vereniging. Tegenwoordig 
gebeurt dit allemaal digitaal. Let dus goed op Uw mail van de Rabobank. Stemmen is dit jaar 
mogelijk van 5 tot en met 27 september 2022. Alle stemmen zijn erg belangrijk, dus vraag ook 
eens bij familie of vrienden om op ons te stemmen. We hebben deze steun echt hard nodig. 
Wij vallen onder regio “De Kempen” en na het zoeken op “Martinus”, vind je ons bij de 
zoekresultaten. Hartelijk dank voor Uw steun!!!! 
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