
 
 
 

 
 

 

Betreft: Sinterklaas en Winterprogramma Berlicum, 08 nov 2022 

  

 

Beste leden, 

 

We hebben de volgende activiteiten voor het najaar 2022 weer op de planning staan: 

 

Zaterdag 19 november intocht Sint Nicolaas: 

Traditiegetrouw zullen wij Sinterklaas begeleiden op zijn intocht in Berlicum. Ook dit jaar zal de Sint 

op zaterdagavond worden ontvangen in Berlicum. Het wordt weer een verlichte optocht dus de 

trommen vaandels, bazuinen en het paard graag voorzien van de verlichting. 

 

Programma: 

- 17.00 uur Verzamelen bij Den Durpsherd 

- 17.15 uur Opstellen optocht 

- 17.30 uur Vertrek optocht 

- 18.00 uur Terugkeer naar Den Durpsherd 

   

Zondag 11 december VLEESSCHIETEN: 

Op zondag 11december 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. 

 

Zondag 18 december Bierproeverij: 

In plaats van de Kerst Inn organiseren we op zondagmiddag 18 december om 14:00 uur een 

bierproeverij geheel in Kerstsfeer, net als vorig jaar. Onze Sint Joris Hof is dan helemaal in de 

Kerstsfeer. 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 8 januari 2023 Nieuwjaarsborrel: 

Op zondag 8 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 28 december en 4 januari is onze Sint Joris Hof NIET geopend !  

- Kaartavonden 2022/2023 gaan gewoon door! 

De kaartavonden zijn op elke 2e maandagavond van de maand: 14 november,  

12 december, 9 januari 2023, 13 februari en 13 maart. 

 

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

 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

De Overheid 

 


