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Beste Boeren en Boerinnen,        Lampegat Aug ‘20 

 

Voor de meeste van ons is het nu vakantietijd. Tijd om even rustig aan te doen, bijkomen van 

bijvoorbeeld je werk. Maar de vakantie is ook anders. Anders omdat, gaan we wel op vakantie? En zo ja,  

waar gaan we naar toe? En hoe? Gelukkig zijn de meeste van ons prima in staat om  hier een goede 

balans in te vinden, maar je kan niet ontkennen het blijft raar en onwerkelijk. 

Ook wij hebben de afgelopen periode niet stilgezeten en om maar direct met de deur in huis te vallen: 

Als Commissie hebben we het besluit genomen om aankomend seizoen geen nieuw BoerenBruidspaar 

te kiezen. De tijd is hiervoor te onzeker en het laatste wat we willen is een kersvers Bruidspaar teleur 

stellen omdat we niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.  

Als voorbeeld de verlovingsavond. Deze zou wel doorgang mogen vinden, echter met een maximaal van 

100 bezoekers. Allen zittend aan een tafel en met een minimale afstand van 1,5 mtr. Iedereen begrijpt 

dat dit een onwenselijke situatie is, maar bovenal heeft het 0% gezelligheid. Daar is de avond niet voor 

bedoeld en dat willen we een Bruidspaar ook niet als herinnering meegeven. 

Kortom voor nu is er nog te veel onzeker om een nieuw BoerenBruidspaar dat te kunnen bieden, wat zij 

verdienen. 

Hoe gaan we dan komend seizoen dan carnaval met de Boeren vieren hoor ik u zeggen? Eerlijk gezegd 

hebben we geen idee. We zijn hier wel over aan het brainstormen en wellicht gaan we een aantal kleine 

activiteiten organiseren, of op een andere manier invullen, maar daarvan houden we jullie tijdig op de 

hoogte. 

Het bovenstaande is uiteraard ook met Ab en Saar besproken en zei hebben te kennen gegeven om daar 

waar mogelijk gewoon ons voor te gaan in het “feestgedruis”…. 

In September ontvangen de donateurs van het Lampegats Boeren Volk de brief voor de jaarlijkse 

bijdrage. Gezien de huidige situatie is nog niet bekend of en wanneer er eventueel activiteiten gaan 

plaatsvinden, maar desondanks hopen wij op jullie ondersteuning als donateurs van de Lampegatse 

BoerenBruiloft. In deze brief zal meer informatie te vinden zijn over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage 

en het jaarplaatje.  

Namens de gehele Commissie BoerenBruiloft  en het Lampegats Boeren Volk allemaal een hele fijne 

vakantie toe wensen en u hoort snel van ons. Ondertussen, let allemaal goed op elkaar, op jezelf en je 

naasten.  

Het wordt beter, echt. 

Antoon Verbeek      Tiny Oosterbosch 

Voorzitter Commissie BoerenBruiloft      Voorzitter Lampegats Boeren Volk 
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