Landelijke Gilde Tildonk

Welkom Sinterklaas in Tildonk
Op 28 november had de Landelijke Gilde in Tildonk een rondrit met de huifkar “Struyselhof” van
Herman gepland. Een coronaveilige “buitenactiviteit” – maar: medewerkers van Sinterklaas
ontsnapten ook niet aan de besmetting. De stoet moest noodgedwongen worden afgelast.

Daarom een “Sinterklaas-brievenbus” geplaatst op de parking van de Kouterstraat. Gedurende 1
week konden de kinderen hun brief of tekening in de bus steken. Meer dan 110 kinderen deden dat.

De kinderen ontvingen , met de groetjes van de Sint en de Landelijke Gilde, een pakketje (kleurtjes,
een appel en snoepgoed). Bij meer dan 110 kinderen … werden de pakjes zondag al afgeleverd door
de bestuursleden van de LG. De snelpost heeft gewerkt.
En de reacties waren mooi!
Dit lezen we in het verslag van medewerkers:
Zelden zoveel enthousiasme en kindervreugde meegemaakt aan de deur bij het afleveren van pakjes! Echt
hartverwarmend op een grijze zondag 😊. ….. - super bedankt voor al het werk en de heel mooie pakjes - wat
een verbetering ten opzichte van andere jaren 👍.
…. overal de pakjes bezorgd en eenieder was heel verrast het in ontvangst te mogen nemen. Vonden allen het
zeer geslaagd als activiteit.

Kijk maar naar de ‘gelukkige en blije’ gezichten. Dankbare vreugde !

En de voorzitter was ook in zijn nopjes met deze snelle en positieve realisatie:
Als de ik de tamtam mag geloven dan zijn de pakjes de deur uit met ¨Post LG”….Alle kinderen, de ouders,
maar vooral als er grootouders waren, was er een brede smile tot achter de oren. …..Ondanks corona of is
het nu dankzij corona heeft de LG hier toch een oude activiteit in een nieuw jasje afgewerkt.
Na veel tegenslag maar met een grote inzet zijn we zeker ongeschonden uit dit avontuur gestapt. Een tevreden
voorzitter, René

…

en hopelijk volgend jaar opnieuw met de huifkar
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