
 
 
 

 
 

Betreft: 50-jarige bruiloft, Bevrijdingsoptocht en Najaarsvergadering Berlicum, 30 september 2019  

 

Beste leden,  

 

Er staan weer enkele leuke activiteiten op de agenda: 

 

12 oktober Gouden bruiloft Tini en Elly van Leeuwen: 

Tini en Elly vaan Leeuwen vieren op zaterdag 12 oktober hun 50-jarige bruiloft. Bij deze mijlpaal zijn 

we met het Sint Joris Gilde natuurlijk graag aanwezig. 

De heilige mis vindt plaats in de kerk van Milrooi en begint om 14.00 uur. We zullen traditioneel deze 

mis bijwonen. Na de mis zijn we uitgenodigd op de receptie en zullen we ons verplaatsen richting De 

Gouden Leeuw. Daar zullen wij Tini en Elly natuurlijk vereren met een vendelgroet en de pannenkoek. 

Samenkomst op 12 oktober om 13.30 uur op het Oranjeplein in Milrooi en 13.45 uur vertrek naar de 

kerk. 

 
 

20 oktober Bevrijdingsoptocht Berlicum: 

75 jaar geleden werd Berlicum bevrijd. Op 20 oktober wordt dit herdacht. Er is dan in Den Durpsherd 

een tentoonstelling en er komt een optocht met historische legervoertuigen door Berlicum. Deze 

arriveren rond 14.00 uur bij Den Durpsherd. We gaan daar dan een vendelgroet brengen. Omdat er ook 

een schietwedstrijd is zijn we met een beperkt gezelschap. Dus graag iedereen die heeft toegezegd 

aanwezig, dan kunnen we ons goed presenteren. Samenkomst 14.00 uur áchter Den Durpsherd. 

 
 

Met vriendelijke gildegroet 

De Overheid 

 

 



 
 
 

 
 

Betreft: Najaarsvergadering 2018 Berlicum, 30 september 2019 

 

 

Beste leden,  

 

Wij nodigen u graag uit voor de Najaarsvergadering van het Sint Joris Gilde op 

maandag 28 oktober 2019 om 19.30 uur in onze Sint Joris Hof.  

 

Neem uw verantwoordelijkheid als lid van onze vereniging en geef prioriteit aan deze 

voor het Sint Joris zo belangrijke bijeenkomst.  
 

 

AGENDA   NAJAARSVERGADERING 2019 
 

1. Opening door de Hoofdman met de Christelijke groet. 

2. Notulen jaarvergadering 2019. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

4. Mededelingen Sint Joris Stichting. 

5. Nadere informatie over Donateuractie 2019  

6. Evaluatie Kermisactiviteiten 

7. Evaluatie verbouwing 

 
 

 Pauze “Kermisbier”. 

 

8. Commissies 

9. Mededelingen aangesloten Gildekringen. 

10. Winterprogramma. 

11. Wat verder nog ter tafel komt. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting door de Hoofdman met de Christelijke groet. 
 

 

 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

Uw Overheid ! 


