Betreft: Gouden Bruiloft Henk en Rita van Uden

04 juni 2020

Beste leden,

Na alle droevige gebeurtenissen afgelopen tijd hebben we gelukkig nu weer vrolijke redenen om uit te
rukken. Henk en Rita van Uden zijn 50 jaar getrouwd. Vanwege de beperkingen die er nog steeds zijn
is er contact gezocht met de Gemeente en hebben we een manier gevonden om Henk en Rita tóch een
vendelhulde te kunnen brengen.
Vrijdag 12 juni 50-jarige bruiloft Henk en Rita van Uden
Op vrijdag 12 juni 2020 zijn Henk en Rita van Uden 50 jaar getrouwd. Vanwege dit heugelijke feit
zullen we het Gouden Bruidspaar een vendelgroet brengen.
We komen om 16.30 uur in de straat Duifhuis bij elkaar. Dat is als je vanaf de rotonde De Misse
oprijdt, de 4e straat rechts. Daar is aan het eind een pleintje waar geparkeerd kan worden, daar zullen
we verzamelen. Rond16.45 uur zullen we in optocht, respecteer de afstand van 1,5 meter, vertrekken
naar het huis van Henk en Rita aan de Mouterij. We zullen ze vragen mee te lopen met ons in de
optocht naar het pleintje aan de Mouterij een stukje verderop. Daar zullen we een vendelgroet brengen
en de pannenkoek slaan. We zullen Henk en Rita een presentje aanbieden en kort toespreken. Na
afronding zullen we daar een drankje aangeboden krijgen.
Wij hopen dat ondanks deze rare tijden er een goede opkomst zal zijn. Henk is er altijd en Rita heeft
ook het nodige voor de Guld gedaan. We rekenen op jullie. Maar het is geen verplichting, het volste
begrip als iemand liever thuis blijft.
Diverse mededelingen:
- Graag allemaal de aanbevelingen van het RIVM respecteren.
- Wij willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid bij de uitvaart van onze Keizer en
Hoofdman. Ondanks de rare tijden hebben we van beiden respectvol en mét Gilde-eer afscheid
kunnen nemen. Ook met alle beperkingen hebben ons waardig kunnen presenteren
- Er zijn diverse vragen gekomen over het heropenen van de Sint Joris Hof. Er is daarover
contact geweest met de Gemeente. Wij vallen onder de sport- en verenigingskantines. Deze
mogen nog niet open. Mogelijk mag dit vanaf 1 juli, echter dat wordt pas duidelijk na de
mededelingen die op 15 juni aanstaande worden verwacht. Tot die tijd mag er buiten geschoten
worden. Géén gebruik van consumpties, geen gebruik van toilet en direct ná het schieten naar
huis. Helaas kunnen we op dit moment niet beter berichten. Nadere informatie volgt na 15 juni.
Met vriendelijke Gildegroet,
De Overheid

