
 
 
 

 
 

Betreft: Donateuractie, Gouden Bruiloft De Visser, Lokaal 7 en Kermis 2019 Berlicum, 22 aug 2019 

 

 

Beste leden, 

 

De Kermis zit er weer aan te komen, dus weer een aantal activiteiten voor De Guld: 

 

Woensdag 4 september Donateurbrieven 2019 vouwen en rondbrengen. 

 

Op woensdag 4 september moeten de donateurbrieven wederom gevouwen worden op de Sint Joris 

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

medewerking. Direct na het vouwen kunnen deze al verspreid worden.  

Graag afronden uiterlijk zondag 8 september. En daarna even een berichtje naar de Deken Schrijver,  

advanlith@home.nl of 06-14422946, als de brieven in jouw wijk zijn rondgebracht.  

 

 

Donderdag 5 september vendelgroet Gouden bruidspaar familie De Visser. 

 

Op donderdag 5 september brengen we op verzoek een vendelgroet aan het Gouden Bruidspaar Theo 

en Jet de Visser uit de Oegstgeestsestraat. Die feesten op De Hooghei. 

We verzamelen om 18.30 uur bij de Sint Joris Hof en we vertrekken daar om 18.45 naar de Hooghei. 

 

 

Zondag 8 september Live uitzending Lokaal 7 vanuit de Sint Joris Hof. 

 

Op zondag 8 september verzorgt Lokaal 7 van 10.00 uur tot 12.00 uur een live uitzending van het 

programma “op de koffie bij . . .” vanuit onze Sint Joris Hof. Diverse Gildebroeders zullen aan het 

woord komen over relevant onderwepren zoals; Kaartavonden, Kermisschieten, Zomeravondschieten, 

Verbouwing, Zomertenues, enz. 

Iedereen is welkomh voor een gratis bakje koffie bij de Guld. 

 

 

Kermisprogramma 2019 ! 
 

Op zaterdag 14  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  

Finale DUO schieten met eventueel afkampen 

- 18.30 uur Kermis prijs schieten voor de mannen 

   Kermis prijs schieten voor de dames                     

Voor dit jaar geldt dezelfde 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. 

mailto:advanlith@home.nl


 
 
 

 
 

 

Op zondag 15 september om 08.15 uur komen we samen op het Oranjeplein, vanwaar we naar de 

Milrooyse kerk vertrekken. Om 09.00 uur begint de Gildemis voor alle levende en overleden 

Gildebroeders. Na de dienst zullen we op het kerkplein de vendelgroet en pannenkoek brengen. 

Direct daarna zullen we terug gaan en een rondje over de braderie/kermis maken 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 kermis kan. 

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

 

Op maandag 16 september om 10.30 uur is het weer schieten voor donateurs en genodigden. We 

schieten dan voor de tweede keer voor het Burgerkoningschap. Huidige Koningin is Rebecca van 

Helvoirt. Wie volgt haar op ?? Of is ze in staat haar titel te prolongeren ? We gaan het zien. 

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

live orkest zal dit jaar het feest compleet maken. 

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 Henk Kappen  !! 

 

 

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

Hof  !!              

 

 

 

Met Gildengroet 

De Overheid. 


