
 
 
 

 
 

Betreft: Sinterklaas, Gouden Bruiloft fam Van Roosmalen, Winterprogramma  13 november 2019 

 

 

Beste leden, 

 

Ook aan het einde van 2019 gaan we weer een goed gevuld winterprogramma tegemoet: 

 

Zaterdag 23 november intocht Sint Nicolaas: 

Traditiegetrouw zullen wij Sinterklaas begeleiden op zijn intocht in Berlicum. Ook dit jaar zal de Sint 

op zaterdagavond worden ontvangen in Berlicum.  

- 16.30 uur Verzamelen bij Den Durpsherd 

- 16.45 uur Opstellen optocht 

- 17.00 uur Vertrek optocht: Kerkwijk – Mercuriusplein – Runweg - De Wever - Dorpsveld 

- 17.30 uur Aankomst op het Dorpsveld en we gaan direct terug naar Den Durpsherd 

   

Zondag 8 december VLEESSCHIETEN: 

Op zondag 8 december vanaf 12.00 uur wordt er een vleesschietwedstrijd op de wip en op de vogel 

op onze Sint Joris Hof georganiseerd met mooie prijzen. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Graag 

vooraf  betalen en inschrijven. Inclusief kop erwtensoep en een broodje. 

Een intekenlijst is aanwezig in onze Sint Joris Hof. 

 

Woensdag 11 december Kerststukjes maken: 

Op woensdag 11 december 19:30 uur worden er weer Kerststukjes gemaakt op de Sint Joris Hof. Die 

avond kunnen er 2 stukjes gemaakt worden, één voor in de Sint Joris Hof en één voor thuis. Iedereen 

moet zelf potten meebrengen waarin de kunstwerken kunnen worden gefabriceerd. Iedereen moet ook 

zelf een mesje en een snoeischaar meebrengen. De kosten zijn € 5,00 p.p. die op de avond zelf moeten 

worden betaald. Een intekenlijst is aanwezig in onze Sint Joris Hof.  

 

Donderdag 12 december vendelgroet Gouden bruidspaar familie Van Roosmalen. 

 

Op donderdag 12 december brengen we op verzoek een vendelgroet aan het Gouden Bruidspaar Toos 

en Joost van Roosmalen. Die feesten in de Gouden Leeuw. 

We verzamelen om 18.30 uur bij Herberg De Prins aan het Burgemeester Godschalxplein en we 

vertrekken daar om uiterlijk 18.50 naar de Gouden Leeuw. 

 

 

Zondag 22 december Bierproeverij: 

Als Kerstactiviteit organiseren we op zondagmiddag 22 december om 14:00 uur weer een 

bierproeverij net als voorgaande jaren. Onze Sint Joris Hof is dan helemaal in de Kerstsfeer met de 

Kerststukjes die door onze eigen leden zijn gemaakt.  

De kosten zijn € 15,00 p.p. en de helft wordt gesponsord door de Guld. Eigen bijdrage á € 7,50 te 

voldoen op de middag zelf. Een intekenlijst is aanwezig in onze Sint Joris Hof. 

 



 
 
 

 
 

 

Zondag 5 januari 2020 Nieuwjaarsborrel: 

Op zondag 5 januari vindt onze Nieuwjaarsborrel plaats vanaf  11:00 uur. In goed gezelschap zullen 

we in staat zijn elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen.  

Een intekenlijst is aanwezig in onze Sint Joris Hof. 

 

 

Mededelingen: 

 

- LET OP: Van 23 december tot 3 januari is onze Sint Joris Hof NIET geopend !  

- Kaartavonden 2019/2020 

De kaartavonden zijn op elke 2
e
 maandagavond van de maand: 14 oktober, 11 november,  

9 december, 13 januari 2020, 10 februari en 9 maart. 

 

 

Dat was het weer. Graag allemaal tot ziens bij onze activiteiten. 

 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

De Overheid 

 


