Betreft: Convocatie diversen

Berlicum, 20 april 2022

Beste leden,
Er staan weer mooie activiteiten te gebeuren. Graag allemaal aanwezig zodat we ons als een mooie groep
kunnen presenteren. Het Sint Joris is 407 jaren jong en het verenigingsleven komt weer volop op gang. We
hopen iedereen te zien bij onze activiteiten.

27 april Koningsdag 2022:
Op woensdag 27 april vieren we Koningsdag. Vanaf 9.00 uur komen we samen bij de Den Durpsherd. We
vertrekken in optocht om 09.30 uur en zullen langs de senioren naar het Mercuriusplein gaan waar het
officiële gedeelte plaats vindt en zullen na de toespraken en het Wilhelmus een vendelgroet en de
pannenkoek brengen.
Na afsluiting van de plechtigheden zullen we naar goed gebruik in de feesttent enige consumpties nuttigen.

4 mei Dodenherdenking 2022:
Op woensdag 4 mei is het Dodenherdenking. Wij verzamelen vanaf 18.45 uur bij de Den Durpsherd. Er is
géén bijeenkomst vooraf in Den Durpsherd, Om 19.15 uur gaan we in een stille tocht naar het gedenkbeeld
van de kinderen van Herman de Man. De vaandeldragers stellen zich op achter het monument. Hier worden
bloemen gelegd. Daarna gaat de stille tocht naar het monument "40-45". Hierna zal er 2 minuten stilte in
acht worden genomen ter nagedachtenis aan gevallen medeburgers. Daarna vertrekken we weer naar Den
Durpsherd voor een kop koffie.

19 mei Afscheid wethouder Ed Mathijssen:
Op donderdag 19 mei nemen we afscheid van wethouder Ed Mathijssen.. We kennen hem als de
Ballekumse wethouder. Ed is steeds zeer begaan met het Sint Joris Gilde en trouw aanwezig op het
Kermisschieten.
Daarom hopen wij op een mooie groep bij zijn afscheid.
Programma:
17.15 uur:
17.40 uur:
17.45 uur:
Daarna:

Verzamelen achter Den Durpsherd
Vertrek naar Kerkwijk.
Vendelgroet en pannenkoek
Gelegenheid tot feliciteren en drankje in Den Durpsherd.

Hemelvaart 26 mei Mariaviering Sint Jan.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26
mei om 08.00 uur is weer de
Mariaviering in de Sint Jan in Den
Bosch.
We komen om 07.00 uur bij elkaar
in bij de Sint Joris Hof en parkeren
in de Sint Jans parkeergarage aan de
Hekellaan. Parkeerkosten kunnen
gedeclareerd worden, Om 07.30 uur
verzamelen we bij de
voetgangersuitgang van de
parkeergarage, waar we rond 07.45
uur zullen vertrekken naar de Sint
Jan.

Zaterdag 28 mei: Gilden Crans Gestel 2022:
Op zaterdag 18 mei vindt het jaarlijkse Koningschieten Gilden Crans Gestel plaats bij ons in Berlicum op
de Sint Josris Hof. Wél in gildetenue, géén optocht. Er wordt door de Koningen op de vogel geschoten en
daarna schiet iedereen op de vogel. Er worden dus géén spelletjes georganiseerd.
Programma:
15.30 uur:
16.00 uur:

20.00 uur:

Ontvangst met koffie/thee met cake
Openingstoespraak en aanvang officiële gedeelte en Koningschieten.
Daarna vogelschieten. Degene die de vogel schiet én de 5 schutters ervoor en de 5 erna schieten op een
tweede vogel. Wie deze vogel schiet neemt de wisselbeker mee naar huis.
Prijsuitreiking gevolgd door een gezellige nazit.

Beste leden, mooie activiteiten na een paar jaar met corona. Laten we het verenigingsleven volop omarmen
om weer vele mooie momenten met elkaar te hebben. Het zal zeker wennen zijn maar gelukkig komt alles
weer goed op gang. We zien elkaar graag weer tegemoet bij onze activiteiten.

Met vriendelijke Gildegroet,
De Overheid van het Sint Joris Gilde

