
 

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,  

Gildebroeders en zusters 

Geachte bezoekers aan de Gelderse Schuttersdag 2022,  

 

Ook dit jaar zullen we tijdens de Gelderse Schuttersdag, op 18 september a.s. stilstaan bij het feit dat schutterijen en 

gilden, “meer zijn en doen” dan alleen feestvieren en zich uiterlijk vertonen aan de buitenwereld.  

In het kader van de “Orde van de Heilige St. Sebastianus in Europa” willen we ook dit jaar onszelf weer inzetten  

om een mooi bedrag bijeen te vergaren voor een sociaal maatschappelijk doel.  

Omdat we dit jaar te gast zijn bij het schuttersgilde “Wals Wieken en Milt” in Gendringen, was het voor hen de eer 

om een maatschappelijk doel uit te zoeken in hun gemeente. Ze hebben gekozen voor een ondersteuning voor het  

woonzorgcentrum en verpleeghuis “De Oevelgunne” wat zich bevindt zich in het hart van Gendringen.  

Het mooie, moderne gebouw vormt een aantrekkelijke en veilige woonomgeving met een ruim aanbod op het terrein 

van zorg- en dienstverlening. In het Grand Café, waar de gastdames en -heren dagelijks vanaf 09.00 uur voor iedereen 

klaarstaan, kunt men o.a. terecht met vragen,  maar kan men 

ook de inwendige mens heerlijk laten verwennen.  

Dit is tevens de plek waar men de medebewoners uit ons 

woonzorgcentrum en mensen uit de wijk, elkaar ontmoeten. 

Als afgevaardigden hebben we een goed gesprek gehad en zijn we tot de slotsom gekomen dat een financiële bijdrage 

voor o.a. tafelaankleding en een eventueel bankje om buiten op te kunnen zitten voor de bewoners, een goede 

investering zou kunnen zijn. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van hoeveel gelden wij dadelijk voor dit doel kunnen 

verzamelen tijdens de Gelderse Schuttersdag.  

Daarom doen wij, zoals ieder jaar, een beroep op u allen, als verengingen en/of deelnemers aan dit evenement, maar 

ook aan u als betrokken persoon, die een ruim hart heeft en graag een bijdrage wil doen aan dit woonzorgcentrum. 

U draagt met uw bijdrage bij aan een nog groter woongenot van de mensen in De Oevelgunne.  

U kunt als verenging of als persoon uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  

NL 04 RABO 3317879939, o.v.v. De Oevelgunne.  

Tijdens de gebruikelijke erewijn op de dag zelf, zullen we stilstaan bij dit doel en heeft u ook de kans om deel te nemen 

aan dit project.  

Wij bevelen de schutters en gildeleden van Gelderland en alle belangstellenden dit project van harte aan,   

zodat ook deze bewoners een nog fijner woon en leefklimaat tegemoet kunnen zien. 

Dank u wel voor uw bijdrage.  

Met vriendelijke schuttersgroeten,  

Wim Sanders 

Voorzitter 

Gelderse Schuttersfederatie, St. Hubertus 

 

    

      Hand in Hand kunnen we voorwaarts blijven gaan! 

            Doet u mee?  

 

 

 


