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Lampegat oktober ’20
Beste Boeren en Boerinnen,
De nachten worden weer langer, buiten wordt het kouder, de eerste kerstspullen liggen alweer in de
winkel. Het is Oktober, de maand dat het weer allemaal zou beginnen. Aankomende zaterdag was
normaal gesproken de traditionele verlovingsavond, waar Ab en Saar vol trots hun Kiendje zouden tonen
aan het Lampegat. Wij zijn benieuwd of ze goed hun best hebben gedaan en wat voor schoons hieruit
voortgekomen is. Aansluitend de verloving van een nieuw paar, altijd weer een verrassing, en de
aankondiging van hun voorgenomen huwelijk.
Maar helaas… zoals al eerder bekend gemaakt zal er dit seizoen geen verlovingsavond zijn en dus ook
geen nieuw bruidspaar komen. Ook het Kiendje kijken zit er niet in. We hebben met zijn allen nagedacht
over hoe we hier toch op ludieke wijze invulling aan zouden kunnen geven, echter door de inmiddels
verder aangescherpte maatregelen kunnen deze plannen ook geen doorgang vinden.
Eerder hebben we al bericht vanuit de SFEC ontvangen met de mededeling dat carnaval ‘20/’21 niet
doorgaat zoals wij die kennen en dat er aankomend seizoen ook geen Neie verkozen zal worden.
Allemaal ontzettend jammer, maar wel heel begrijpelijk.
Ondanks dat er weinig tot geen fysieke activiteiten plaatsvinden rondom de Boeren, komt er dit seizoen
wel gewoon een jaarplaatje voor aan uw boerenspeld. Alle donateurs ontvangen deze voor het einde
van het jaar per post. Houdt dus goed uw brievenbus in de gaten…
Wij hebben als commissie van de BoerenBruiloft en het Lampegats Boeren Volk gemeend dat wij u niet
willen verplichten om hiervoor de (volledige) jaarlijkse bijdrage van €11 te doen, gezien wij er geen
activiteiten voor terug kunnen bieden. Mocht u de BoerenBruiloft toch een warm hart toe dragen en
alsnog uw jaarlijkse bijdrage willen doneren, dan kan dat op ING nummer NL50INGB0005305311,
t.n.v. Stichting Lampegats Boerenvolk te Eindhoven, o.v.v. van u naam.
Uw bijdrage wordt gewaardeerd.
Rest mij u te zeggen, houdt de (sociale) media de komende tijd goed in de gaten. Uit zeer betrouwbare
bron hebben wij vernomen dat Saar en Ab binnenkort met groot nieuws gaan komen.
Ik wil jullie namens de gehele Commissie BoerenBruiloft en het Lampegats Boeren Volk allemaal heel
veel sterkte en goede gezondheid toe wensen. U hoort snel van ons. Ondertussen, let allemaal goed op
elkaar, op jezelf en je naasten.
Het wordt beter, echt.
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