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Beste leden,
Gelukkig is de avondklok er weer af en wordt er volop gevaccineerd. We mogen en kunnen nog steeds
heel weinig in verenigingsverband. We hopen dat er snel een beter bericht komt zodat we onze
activiteiten bij De Guld weer kunnen hervatten. We zullen zodra het mag starten met een
Bestuursvergadering en een Ledenvergadering om de activiteiten weer op gang te helpen.
In de maand april beginnen normaal onze activiteiten. Dit jaar echter niet!
Geen Teeravond, Sint Jorisdag, Koningschieten, Dodenherdenking of
Mariaviering in de Sint Jan. Helemaal niets.
De 23e april was tóch een beetje speciaal. Op deze dag hebben we een
buitenbezoekje gebracht aan onze Gildebroeder Tiny Pijnenburg vanwege
zijn 50-jarig jubileum. Namens leden en Overheid hebben we Tiny daarmee
van harte gefeliciteerd. Tiny was aangenaam verrast. Het schildje is hem in
de tuin opgespeld en we hebben samen met een bos bloemen voor Willemien
onze jubilaris binnen de mogelijkheden die er waren toch passend kunnen
decoreren. Een verrassing voor Tiny die dit zéér op prijs stelde.
Onze sappeur Jan de Feber heeft op 26 april een Koninklijke
Onderscheiding mogen ontvangen. Normaal brengen we op
Koningsdag de gedecoreerden een vendelhulde. Dat was dit jaar
niet mogelijk vanwege de omstandigheden. We zijn daarom Jan
aan de voordeur gaan feliciteren en hebben namens de Guld hem
een bloemetje aangeboden. Wellicht volgt later voor alle
gedecoreerden uit Berlicum van dit jaar en van vorig jaar alsnog
een vendelgroet als dat weer mag.
Alle activiteiten blijven vooralsnog opgeschort. Zodra er ontwikkelingen zijn komen wij met nieuwe
informatie. Tot dan moeten we de maatregelen blijven respecteren. Hou het veilig allemaal!
Mochten er vragen zijn dan mag iedereen die natuurlijk stellen aan iemand van de Overheid.

Met vriendelijke Gildegroet en hopelijk spoedig tot ziens!
De Overheid

