


Schuttersgilde “Loil-Vooruit”  

 
 
Programma  

 
Vrijdag 5 augustus 

 
19.00 uur: Feesttent versieren. 

 

Zaterdag 6 augustus 
 
09.00 uur: Opbouw feestterrein en versiering processieroute.       
11.00 uur: Kerk versieren t.b.v. schuttermis. 
13.30 uur: Vervolg opbouwen feestterrein. 
20.00 uur: Feestavond keurkorps met huldiging jubilarissen keurkorps. 

 

Zondag 7 augustus 
 

Zondagmorgen 
 
08.30 uur: Hesjes ophalen bij Erik Seegers. 
08.45 uur:  Afmars naar de kerk vanaf Theo Bolder. 
09.00 uur:  Schuttersmis met aansluitend de sacramentsprocessie. 

   
Zondagmiddag 

 
12.30 uur:  Uitgifte geweren. 
12.40 uur:  Aantreden bij de feesttent, inspectie door commandant en President. 
12.45 uur  Afmars naar de koningsparen 
12.55 uur:  Aankomst bij de koningsparen M. Rasing en R. Kobesen aan de Doesburgseweg. 
 Welkomstwoord president, optreden majorettes en vendeliers. 
13.40 uur:  Vertrek bij de koningsparen.  
13.50 uur:  Aankomst bij de schuttersboog van de Koningsbuurt aan de Doesburgseweg. 

Optreden majorettes, bielemannen en vendeliers. 
14.30 uur:  Optreden majorettes op het gemeenteplein in Didam. 
14.35 uur:  Vertrek schuttersgilde bij boog Koningsbuurt.  
15.35 uur:  Aankomst op het gemeenteplein in Didam voor de gezamenlijke vendelhulde. 
17.00 uur:  Vertrek vanaf het gemeenteplein als 2de schutterij. 
17.30 uur:  Aankomst bij de schuttersboog in de Schuttersstraat. 
 Optreden bielemannen, majorettes en vendeliers. 
18.15 uur:  Vertrek bij boog Schutterstraat. 
18.30 uur:  Aankomst in de feesttent. 
 
 

Zondagavond 
 

20.00 uur:  Feestavond in de feesttent. 
20.30 uur:  Huldiging jubilarissen en vendelhulde. 
00.30 uur: Einde schuttersavond. 

 
 
 



 
Maandag 8 augustus 

 
Maandagmorgen 

 
08.45 uur:  Afmars bij de feesttent. 
08.55 uur:  Aankomst bij de koningsparen R. Kobesen en M. Rasing in de Pastoor Indenstraat. 
 Welkomstwoord president, optreden majorettes en vendeliers. 
09.40 uur:  Vertrek bij de koningsparen. 
10.00 uur:  Aankomst bij de schuttersboog in Holthuizen. 
 Optreden bielemannen, majorettes en vendeliers. 
10.45 uur:  Vertrek bij boog Holthuizen. 
11.00 uur:  Aankomst bij de schuttersboog Wehlseweg. 
 Optreden bielemannen, majorettes en vendeliers. 
11.45 uur:  Vertrek bij boog Wehlseweg. 
 Aankomst op het feestterrein met aansluitend openingssteek en openingsschot door de 
 koningen. 
 

Maandagmiddag 

 
12.00 uur: Gezamenlijke lunch, aansluitend gelegenheid om 1x gratis te proef schieten of ringrijden. 
       Voor deelname aan de schietwedstrijden is legitimatie verplicht !!! 
13.00 uur: Start van de wedstrijden en kinderspelen. 
 Optreden Drumfanfare 
13.30 uur Jeugdvoorstelling door Babello 
15.00 uur: Start kampen voor de diverse wedstrijden. 
17.00 uur:  Prijsuitreiking, huldiging nieuwe koningsparen en vendelhulde. 
18.00 uur:  Einde feestmiddag 
 

Maandagavond 
 
19.15 uur: Delegatie haalt nieuwe koningsparen op. 
20.00 uur: Feestavond in de feesttent. 
20.15 uur: Prijsuitreiking schieten en ringrijden door de burgemeester, aansluitend vendelhulde. 
00.30 uur: Einde schuttersavond.  

 

Dinsdag 9 augustus 
 
10.00 uur: Opruimen. 
10.00 uur: Groepsfoto maken met nieuwe koningsparen en jeugdkoningen bij schutterij de Heegh.  
13.00 uur: Aansluitend vat leegmaken bij café de Papegaai. 
17.30 uur: Einde schuttersfeest. 
 


