J.v.C.
J O N K H E I D VAN CAE S T E R T

Na de Bronk van 2012 werd door een kleine groep (oud-)leden van de Jonkheid van
Caestert het initiatief genomen foto’s te verzamelen van het Jonkheid in het kader van een
reünie voor oud-bestuursleden. Van het één kwam het ander...
Het Jonkheid van Caestert; gevormd uit de jongemannen van Laag-Caestert, HoogCaestert, Station en Withuis. 4 aparte kernen en toch als een eenheid voorop in de Bronk.
Het Jonkheid zonder secretaris, zonder eigen kerk en zonder boek, maar mét een hechte
vriendschapsband, een trouwe en betrokken achterban, harmonie Sainte Cécile, gevoel
voor traditie én vernieuwing.
Het boek “Het Jonkheid van Caestert” bevat:
- Een historisch kader van de geschiedenis en ontwikkeling van Caestert.
- Het ontstaan van de Bronk en een beschrijving van de Bronk in Caestert.
- Foto’s, verhalen en anekdotes van het Jonkheid van Caestert van 1940 tot en met 2012.
- Achtergrondinformatie over Sint Nicolaas, Pater Janssen, ‘tradities’, het vaandel en de
sabels, trouwen ‘in de sjerp’, en nog veel meer...
De historische inleiding is geschreven door Henk Boersma, oud voorzitter van Stichting
Eijsdens Verleden.

Een voorintekening op het boek
is mogelijk en gewenst.

Ja, ik teken in op _______ exemplaren van het boek “Het Jonkheid van Caestert” voor de
intekenprijs van € 22,- (zolang de voorraad strekt). Na intekenperiode € 25,-.

Prijs voorintekening €22,-.
Hierna €25,-.

1.

U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op rekening nr. 68.31.04.608 t.n.v.
J.I.M. Snoep, onder vermelding van uw voor- en achternaam. Hiermee is de 		
inschrijving definitief. U dient dit over te maken vóór 13 mei 2012.
Wilt u meerdere boeken bestellen, gelieve dan een een meervoud van € 22,- over
te maken.

2.

U kunt onderstaande bon invullen en samen met € 22,- contant bezorgen bij
Guy Rutten, De la Margellelaan 8, 6245AR Eijsden vóór 13 mei 2012.
Wilt u meerdere boeken bestellen, gelieve dan een een meervoud van € 22,- te
bezorgen.

Het boek kunt u afhalen op
- Pinksterzondag 19 mei
- Pinkstermaandag 20 mei
van 11.00 tot 16.00 uur in café
Le Bonheur, Wilhelminastraat 73
6245 AV Eijsden.
Mocht u niet in de gelegenheid
zijn het boek af te halen, dan
kunt u contact met ons op
nemen.

Dhr./Mw.:
Telefoonnummer:

Philippe Piters, 0636322612
philippepiters@gmail.com
Jérôme Snoep, 0655776754
j.i.m.snoep@hotmail.com

Adres:

