Betreft: Sinterklaas en Winterprogramma

5 november 2021

Beste leden,

Ook aan het einde van 2021 gaan we weer een goed gevuld winterprogramma tegemoet:
Zaterdag 20 november intocht Sint Nicolaas:
Traditiegetrouw zullen wij Sinterklaas begeleiden op zijn intocht in Berlicum. Ook dit jaar zal de Sint
op zaterdagavond worden ontvangen met een verlichte optocht door Berlicum.
- 17.00 uur Verzamelen bij Den Durpsherd
- 17.15 uur Opstellen optocht
- 17.30 uur Vertrek optocht via De Torenstraat naar de Pastoor van den Boomstraat, Braakven,
Saturnusstraat, Dianastraat, Vestaplaats, Hoogstraat, Mercuriusplein en Kerkwijk.
- 18.00 uur Terugkomst bij Den Durpsherd. Let op: QR code verplicht als iemand naar binnen wil.
Zondag 12 december VLEESSCHIETEN:
Op zondag 12 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. Een intekenlijst is aanwezig in onze Sint Joris Hof.
Woensdag 15 december Kerststukjes maken **Onder voorbehoud voldoende deelname**:
Op woensdag 15 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.
Zondag 19 december Bierproeverij:
In plaats van de Kerst Inn organiseren we op zondagmiddag 19 december om 14:00 uur een
bierproeverij geheel in Kerstsfeer, net als vorig jaar. 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 9 januari 2022 Nieuwjaarsborrel:
Op zondag 9 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: Woensdag 29 december en 5 januari is onze Sint Joris Hof NIET geopend !
Kaartavonden 2022
De kaartavonden zijn op elke 2e maandagavond van de maand:
10 januari 2022, 14 februari en 14 maart.
De vacature voor de kaartcommissie is inmiddels ingevuld. Tiny Pijnenburg heeft deze taak op
zich genomen.
Er is nog steeds een vacature voor een Overheidslid. Belangstellenden kunnen hierover contact
opnemen met de Hoofdman. In het voorjaar treedt Guus van Buuren af als Deken Rentmeester.
Ook daar wordt invulling voor gezocht.
Deelname Europees Koningsschieten 2022:
We willen graag deelnemen aan het EST in Deinze België. Er wordt gedacht aan een busreis en
overnachten in een hotel. In principe willen we op vrijdag vertrekken en op maandagochtend
terugreizen. Tini van Leeuwen onderzoekt enige mogelijkheden samen met Debby van Buuren. Er
wordt nog ondersteuning voor de organisatie hiervan gezocht. Geïnteresseerden voor deelname aan
de reis kunnen zich opgeven aan de bar of een e-mailtje naar de Deken Schrijver.
De activiteitenlijst wordt op dit moment geactualiseerd. Als deze klaar is zal hij bij de
eerstvolgende convocatie gevoegd worden en op de website worden gezet.

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

Met vriendelijke Gildegroet,
De Overheid

