
Bestendiging predikaat “Koninklijk”

We hebben Hare Majesteit ervan hebben kunnen overtuigen ons wederom het recht te geven om het predikaat
“Koninklijk” te mogen dragen voor onze naam. Na al het werk om dit voor mekaar te krijgen, het is nogal wat om je
over een periode van 25 jaar te verantwoorden, waren we absoluut trots en superblij. Want stel je voor dat
Koninklijke Harmonie Orpheus opeens niet meer “Koninklijk” zou zijn...... Ondenkbaar!

Na het officiële gedeelte, toespraken van Burgemeester Noordanus en het ondertekenen van de bepalingen, was er nog
ruimte voor een hapje en een drankje in de Burgerzaal, waar we ook de andere zes verenigingen konden feliciteren met dit
heugelijk feit.

Voorzitter Remi Leunissen ondertekent

Pas in november 2035 hoeven we weer om bestendiging van dit recht te verzoeken aan het Koninklijk Huis, maar
tot die tijd zullen we er alles aan doen om te laten merken dat we het predikaat “Koninklijk” absoluut waardig zijn.
Dáár hebben we voor getekend!

Het bestuur ontving een officiële uitnodiging om op vrijdag 28 januari om 15.30 uur
aanwezig te zijn in de Raadzaal van het Gemeentehuis van Tilburg om de
bepalingen van de bestendiging van het predikaat “Koninklijk” te ondertekenen.

Alleen voorzitter Remi Leunissen en secretaris Ice Poelstra moesten de bepalingen
ondertekenen, maar mochten ook een gezelschap van maximaal 15 personen
meenemen. Verschillende leden van jong tot oud gingen mee om getuige te zijn
van deze officiële, gezellige en toch ook historische gebeurtenis. Ook oud-
secretaris en erelid van onze vereniging Jo Vereijssen, die er 25 jaar geleden mede
voor gezorgd heeft dat we ons de afgelopen jaren “Koninklijk” mochten noemen,
was erbij. Destijds ontving hij de bepalingen “gewoon via de post”!

Oud secretaris en erelid Jo Vereijsen

Voorzitter Remi Leunissen ondertekent de bepalingen Secretaris Ice Poelstra neemt de felicitaties in ontvangst


