
 
 
 

 
 

Betreft: Gouden Bruiloft Sjef en Ineke Hoevenaars  22 juni 2020 

 

 

Beste leden, 

 

 

Donderdag 2 juli 50-jarige bruiloft Sjef en Ineke Hoevenaars 

 

Wij vragen jullie aandacht voor het volgende: Sjef en Ineke Hoevenaars vieren op 2 juli 2020 hun 

Gouden Bruiloft. We hebben nog steeds rare tijden met beperkingen maar vanaf 1 juli mag er weer wat 

meer. We zouden op dezelfde manier als met Henk en Rita een vendelhulde willen brengen.  

Natuurlijk moet dit geheim gehouden worden en mogen ze zelf hier niets van weten. 

 

We komen om 18.30 uur samen op het grasveld bij de Fuchsia bloemenzaak aan de Jupiterstraat. 

Het vertrek zal rond 18.45 uur zijn vanaf de plek waar we zo vaak gestart zijn toen café de Guld daar 

nog zat. Respecteer de afstand van 1,5 meter en vermijd persoonlijk contact. 

 

Vanaf daar gaan we in optocht over Braakven dan lopen we langs Peter van Breugel zodat we hem 

langslopend een gezamenlijke Gildengroet kunnen brengen.  

 

We zullen vervolgens rond 19.00 uur bij onze Koning en zijn vrouw zijn en daar aan huis de 

vendelgroet brengen en de pannenkoek slaan. We zullen het Gouden Bruidspaar kort toespreken en  

een presentje aanbieden. Na afronding zullen we daar een drankje aangeboden krijgen. 

 

Wij hopen dat ondanks deze rare tijden er een goede opkomst zal zijn. Sjef is er als Koning en Oud 

Deken altijd bij en regelt van alles voor zijn schutters. 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. 

- Er zijn diverse vragen gekomen over het heropenen van de Sint Joris Hof. Het lijkt er op dat we 

vanaf 1 juli weer open mogen, we zitten spoedig samen met de Overheid om dit nader te 

bespreken. Nadere mededelingen volgen dan spoedig 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

De Overheid 


