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2020-10-09-C 

Geachte overheden,  

Ook dit jaar zijn er gildebroeders voorgedragen voor een onderscheiding van de 

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.  

Normaal zouden deze onderscheidingen uitgereikt worden tijdens de federatiedag 

(voorheen hoofdliedendag) in het provinciehuis. Tengevolge van de coronamaatregelen is 

de federatiedag geannuleerd. De NBFS heeft gemeend deze onderscheidingen toch nu al 

uit te reiken en hier tijdens een volgende federatiedag opnieuw aandacht aan te 

besteden.  

 

De te onderscheiden gildebroeders zijn: 

Pierre van den Berg 

Frans van der Burgt 

Peter van Otterdijk 

Ad van Dijck 

 

De te onderscheiden gildebroeders zijn hiervan in kennis gesteld. De uitreiking vindt 

plaats op zaterdag 24 oktober a.s. 

Graag nodigen wij de hoofdman of een afgevaardigde van uw gilde uit om aanwezig te 

zijn bij de uitreiking aan de gildebroeder van uw gilde.  

In de bijlage treft u het schema van die dag aan. Let hier op de verzameltijd en de tijd 

van uitreiking.  

Wilt u aan ondergetekende de naam en telefoonnummer doorgeven van de hoofdman of 

afgevaardigde van uw gilde die bij de uitreiking aanwezig zal zijn.  

 

De uitreiking is niet groots, maar is welgemeend. Voorop staat de veiligheid van onze 

gildebroeders.  

Bij de uitreiking zullen wij de coronamaatregelen in acht nemen en zal een afstand van 

minimaal 1,5 meter worden aangehouden. 

De uitreiking zal buiten in de open lucht plaatsvinden en van korte duur zijn (15 

minuten).  

Wij verzoeken eenieder op 24 oktober a.s. in gilde-tenue te verschijnen.  

Door NBFS-voorzitter Jos Verbeeten wordt bij iedere onderscheiding een kleine toespraak 

gehouden.  

Wanneer de overige aanwezigen een woordje willen doen, verzoeken wij dit op papier of 

via een kaart achter te laten.  

Het opspelden van de onderscheiding zal door een familielid worden gedaan.  

 

Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Prettig weekend, hou het gezond en zorg goed voor elkaar. 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 


