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Dommelen, 27 augustus 2020
Betreft

: Convocatie 20.09: Gildezuster Bep de Krijger overleden

Beste leden van het Sint Martinus gilde,
Afgelopen maandag, 24 augustus 2020, is in Valkenswaard overleden onze gildezuster en
ouderling van het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen

Bep de Krijger-Huijsman
Bep is 89 jaar geworden. Bep is dit jaar ook 12½ jaar lid van ons gilde. Door de corona-crisis
hebben wij haar helaas niet meer kunnen huldigen.
We zijn dankbaar voor de vreugde en gezelligheid die ze als mens in ons gilde heeft gebracht. Bep
zal op maandag 31 augustus 2020 worden gecremeerd in Heeze. In verband met de huidige
regelgeving rondom corona is deze crematie in besloten kring. Wij wensen de familie vanaf deze
plaats veel sterkte toe. Dat zij mag rusten in vrede.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Corona nieuws
Binnenkort komt het bestuur weer bij elkaar om de (on)mogelijkheden te bespreken voor de
komende tijd. Aanstaande zaterdag, 29 augustus stond de opening van het schietseizoen op de
planning. Deze opening gaat altijd samen met een onderlinge wedstrijd. Maar het zijn juist dit soort
activiteiten waarbij wij de veiligheid niet kunnen garanderen. Daarom gaat deze opening niet door.
Nadat het bestuur bij elkaar is geweest, zal er weer een repetitierooster worden rondgestuurd. Het
individueel schieten op deze repetitiedagen kan wel gewoon doorgaan voor de schutters met een
schietpas, mits we ons houden aan de alom bekende corona maatregelen.
Ook de BBQ, samen met de fietstocht op 6 september, kan helaas geen doorgang vinden.
Voor diegene die graag fietsen; de fietstocht van de dorpspomp in Dommelen gaat tot heden wel
door. “Vat oewe fiets” is op 6 september. Inschrijven is mogelijk tussen 11.00 uur en 12.00 uur.
Blijf vooral gezond en hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet, namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver / fiscaal
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