
 
 
 

 
 

Betreft: Uitnodiging tentoonstelling Sint Petrus Kerk, Nieuwe pastor, Berlicum, 23 aug 2021 

  Donateursactie, Kermis 2021, en Gouden Bruiloft 

 

 

Beste leden, 

 

We kunnen gelukkig weer van start en er zijn dus weer een activiteiten bij De Guld: 

 

Tentoonstelling Sint Petrus Kerk.  

 

Van 4 t/m 10 september 2021 vindt in Den Durpsherd een tentoonstelling plaats over de Sint Petrus 

Kerk. Hier nemen wij als Sint Joris ook aan deel en we zullen ook ons presenteren aan de bezoekers 

met een stand. Degene die de stand bezetten zullen in uiteraard in Gilde tenue aanwezig zijn. 

Iedereen is uitgenodigd deze tentoonstelling met familie en andere belangstellenden te bezoeken, zie 

tevens bijgevoegde uitnodiging. 

 

Zondag 5 september vendelgroet nieuwe pastor en vendelgroet Albert en Tineke van Lith. 

 

Op zondag 5 september brengen we op verzoek een vendelgroet aan de nieuwe pastor Guido Dieteren 

en de overige aanwezigen geestelijken van de parochie. Dit vindt plaats na de mis in de kerk van 

Middelrode. We verzamelen om 10.30 uur op het Oranjeplein vanwaar we naar de Milrooijse kerk 

zullen vertrekken. Daarna gaan we terug naar het Oranjeplein. 

Vervolgens verplaatsen we ons met eigen vervoer naar sporthal De Run. Daar zullen we dan rond 

12.15 uur vertrekken om Albert en Tineke van Lith de uitgestelde vendelhulde te brengen. Die waren 

op 29 januari 50 jaar getrouwd. Een kleine delegatie van de Overheid is toen gaan feliciteren en 

afgesproken dat in een later stadium de vendelgroet zou volgen.  

Na de vendelgroet wordt ons nog door Albert, Tineke en Arnold een drankje aangeboden. 

 

Woensdag 8 september Donateursbrieven 2021 rondbrengen. 

 

Op woensdagavond 8 september moeten de donateursbrieven opgehaald worden op de Sint Joris Hof 

vanaf 19.00 uur. Onder het motto van “Vele handen maken licht werk” vragen we ieders 

medewerking. Er zijn diverse wijken nog niet ingevuld. Graag opgave als je nog niet eerder een wijk 

uit voorgaande jaren hebt gehad. Direct na het ophalen kunnen de brieven al verspreid worden.  

Graag afronden uiterlijk zondag 12 september. En daarna even een berichtje naar Richard van Lith 

of Peter van Helvoort als de brieven in jouw wijk zijn rondgebracht.  

 

Kermisprogramma 2021 ! 
 

Hoewel het doorgaan van de kermis en braderie niet zeker is draaien wij ons eigen programma !! 

Op zaterdag 18  september om 17.30 uur zijn alle leden van ons Gilde en hun partner van harte 

welkom op de Sint Joris Hof voor het traditionele Kermisschieten: 



 
 
 

 
 

- 17.30 uur: Schietwedstrijd voor de competitie met eventueel afkampen 

Schietwedstrijd “kunst en geluk” met eventueel afkampen  

- 18.30 uur Kermis prijs schieten voor de mannen 

   Kermis prijs schieten voor de dames                     

Ook voor dit jaar geldt de aanbieding als voorgaande jaren: Soep en 2 broodjes frikandel of kroket en 

vrij drinken tot 23.30 uur  voor  € 15,- per persoon.  

Let wel: Het is absoluut niet verplicht hier gebruik van te maken. Losse consumpties zijn 

natuurlijk ook mogelijk. 

 

Op zondag 19 september om 09.00 uur komen we samen op het Oranjeplein, vanwaar we naar de 

Milrooijse kerk vertrekken. Om 09.30 uur begint de Gildemis voor alle levende en overleden 

Gildebroeders. De dienst wordt deze keer voorgegaan door René Janssen. Na de dienst zullen we op 

het kerkplein de gebruikelijke vendelgroet brengen en pannenkoek brengen. 

Direct daarna zullen we terug gaan en een rondje over de braderie/kermis maken (of een alternatief 

rondje) en terug gaan naar de Sint Joris Hof waar een broodje en een kop koffie wordt aangeboden. 

Daarna schieten we de Koningsvogel voor de mannen en de vrouwen zodat we rond de klok van 14.00 

uur klaar hopen te zijn zodat iedereen nog naar de eventuele kermis kan. 

Uiteraard is het mogelijk ook nadat de kermisvogel is geschoten te blijven hangen op de Sint Joris Hof. 

 

Op maandag 20 september om 10.30 uur is het weer schieten voor donateurs en genodigden. We 

schieten dan voor de derde keer voor het Burgerkoningschap. En wie zou dat dit jaar gaan worden?  

We gaan het zien . . . 

Er wordt een aparte poule gemaakt van geoefende schutters om alle donateurs een kans te geven. Er 

wordt gezorgd voor een goed stukske muziek. 

Ook al onze leden en belangstellenden zijn dan uiteraard van harte welkom op de Sint Joris Hof.   

Let op: Op maandag is het ook schieten voor onze eigen leden !! We reserveren een boom om ook 

onze eigen leden deel te kunnen laten nemen aan een schietwedstrijd. We hopen dan ook dat er veel 

schutters hiervan gebruik zullen maken. Het is op maandag altijd gezellig op de Sint Joris Hof.  

 

Woensdagochtend 18 september !! 

Graag vrijwilligers om op woensdagochtend mee op te ruimen op onze St Joris Hof.   

Wie helpt er mee ??  Graag opgeven bij Will van Casteren  !! 

 

 

Rest ons iedereen toch een gezellige “Ballekum Kermis”  toe te wensen en graag tot ziens op de Sint 

Joris Hof  !!              

 

 

 

Met Gildengroet 

De Overheid. 

  



 
 
 

 
 

                                                               

Uitnodiging voor een bezoek aan de      Berlicum, augustus 2021 

tentoonstelling “St Petruskerk van Berlicum”  

            

Geachte leden van het St Jorisgilde Berlicum, 

 

De nieuwbouw van de appartementen Pastorietuin en Petruskwartier vordert gestaag. 

In de loop van oktober/november wordt gestart met de aanleg van een mooi parkje op de plaats van de 

oude funderingen van de St Petruskerk.  

 

De Parochie Heilige Augustinus heeft samen met de Heemkunde Kring “De Plaets” het initiatief 

genomen om een tentoonstelling samen te stellen over “De St. Petruskerk van Berlicum met haar 

omgeving”. De gemeente Gestel en de Pastorie tonen samen tevens hoe het nieuwe parkje op de oude 

fundering van de St Petruskerk eruit gaat zien en wat de faciliteiten en het gebruik hiervan kan worden. 

Omdat het St Jorisgilde Berlicum en het St Petruskoor in het verleden ook sterk betrokken waren bij 

deze St. Petruskerk zullen beide organisaties ook uitgebreid op deze tentoonstelling aanwezig zijn.  

Vanuit de Parochie Heilige Augustinus en de gemeente Sint Michielsgestel wordt tevens een stand 

ingericht met het nieuwe ontwerp van het parkje en het toekomstig gebruik hiervan. 

 

Deze tentoonstelling wordt dus georganiseerd om de bevolking van Berlicum-Middelrode een 

historische terugblik van deze omgeving te geven, alsmede hoe de nieuwe situatie wordt. 

Daarom nodigen we U graag met uw familie en andere belangstellende uit om een bezoek te brengen 

op deze tentoonstelling. De tentoonstelling is in Den Durpsherd van 4 t/m 10 september 2021. Op 

zaterdag 4 sept. vanaf 14 tot 17 uur en de andere dagen van 13 tot 17 uur. 

Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Hans Boldewijn      Thieu Dollevoet 

namens de Parochie Heilige Augustinus   namens de Heemkunde Kring “De Plaets” 

 


