
 
 
 

 
 

Betreft: Teeravond, Koningsdag, Sint Joris dag en Dodenherdenking Berlicum, 17 april 2019 

             

Beste leden,  

 

Teeravond 20 april: 
De Teeravond wordt gehouden op zaterdagavond 20 april aanstaande vanaf  20.00 uur in de Sint Joris 

Hof waar we kunnen kennismaken met onze nieuwe verbouwde accommodatie. 

Naast het officiële gedeelte is er muziek, een hapje en een drankje. De avond duurt tot ca. 00.30 uur. 

Er is dit jaar géén eigen bijdrage vanwege de kennismaking met ons nieuwe onderkomen en omdat we 

zelf de muziek zullen verzorgen Graag tijdig opgeven op henkmarij@kpnmail.nl of bij Henk Kappen, 

Guus van Buuren of Will van Casteren of via de lijst achter de bar. 

 

27 april Koningsdag 2019: 
Op zaterdag 27 april vieren we Koningsdag. Vanaf  9.30 uur komen we samen bij de Den Durpsherd. 

We vertrekken in optocht om 10.00 uur en zullen langs de senioren naar het Mercuriusplein gaan waar 

het officiële gedeelte plaatsvindt 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. 

 

Sint Joris dag 28 april: 
Zondag 28 april vieren we de dag van onze patroon- heilige Sint Joris. Wij gaan dan naar de kerk en 

hebben daarna een Brabantse koffietafel in onze Sint Joris Hof.  

Programma  08.30 uur: Verzamelen op het Oranjeplein 

 08.45 uur: Vertrek naar de kerk 

 09.00 uur: Aanvang mis 

 10.15 uur: Na de mis een vendelgroet en invendelen nieuwe leden 

 11.00 uur: Terug naar Oranjeplein, auto's en spullen meenemen naar Sint Joris Hof. 

 12.00 uur: Brabantse koffietafel 

Omdat er weer een échte Brabantse koffietafel verzorgd zal gaan worden, willen wij iedereen 

verzoeken hiervoor op te geven op henkmarij@kpnmail.nl, bij Henk Kappen of via de lijst achter de 

bar. Dan kan ons koffietafelteam alles goed regelen . . . 

 

4 mei Dodenherdenking 2019: 
Op zaterdag 4 mei is het Dodenherdenking. Wij verzamelen vanaf 18.30 uur bij de Den Durpsherd. Na 

de dienst in Den Durpsherd gaan we in een stille tocht naar het gedenkbeeld van de kinderen van 

Herman de Man. 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. 

 

Mededelingen: 
- In de ledenvergadering van 8 april is Guus van Buuren opnieuw aangenomen als Overheidslid. 

Peter van Breugel is gekozen als nieuw Overheidslid. Op de eerstvolgende 

Bestuursvergadering zullen alle de functies opnieuw worden vastgelegd.   
 

Met vriendelijke Gildegroet 

De Overheid 
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