


Programma 2016

Vrijdagavond 5 augustus:
Het bestuur zal een bezoek brengen aan alle bogenbuurten om ze een kratje bier te 
overhandigen.

Zaterdag 6 augustus:
9.30 uur: opbouwen van het feestterrein en versieren van de tent.
18.00 uur: uitgifte van de lidmaatschapskaarten en gelegenheid om te oefenen met 

het schieten, ringsteken en kruisboogschieten. Alleen voor leden en 
m.m.v. DJ Wilco

Zondag 7 augustus:
12.45 uur: Schutterij St. Martinus zal de vlag hijsen met daarna een optreden van 

de majorettes.
13.00 uur: afmars vanaf “ons eigen ding” om van daaruit onder een aantal bogen 

door te trekken in de buurtschap Greffelkamp. De route zal richting de 
St. Isidorusstraat gaan waar we onze koning Rick Steenkamp en 
koningspaar Raymondo de Reus & Bianca Goossens ter plekke een 
vendelhulde te brengen.

14.00 uur: deelname van de majorettes voor een optreden bij het oude 
gemeentehuis.

15.15 uur: afmars richting het oude gemeenteplein voor de gezamenlijke aubade 
met alle Didamse schutterijen aan de gemeentelijke autoriteiten.

16.00 uur: gezamenlijke vendelhulde van de 7 schutterijen op het oude 
gemeentehuisplein.

16.45 uur: Defilé op het gemeenteplein.
18.00 uur: aankomst feesttent aan de Manhorstweg.
20.00 uur: aanvang feestavond m.m.v. toporkest ANDERKOVVER



Maandag 8 augustus:
7.45 uur: afmars naar de Mariakerk om deel te nemen aan de H. Mis met de 5 

Didamse schutterijen.
8.30 uur: H. Mis
9.30 uur: gezamenlijke vendelhulde aan de kerkelijke autoriteiten met aansluitend 

een defilé .
10.00 uur: een bliksem bezoek aan de bewoners van Meulenvelden met een korte 

vendelhulde.
11.30 uur: aankomst van schutterij St. Martinus bij de feesttent aan de 

Manhorstweg. Hier zullen de huidige koningen het openingsschot en - 
ringsteekpoging houden.
Aansluitend beginnen de ringsteek- en schietwedstrijden voor het 
koningschap, het kruisboogschieten en de diverse kinderspelen.

15.00 uur: rond dit tijdstip zullen de nieuwe koningen bekend zijn en zal er 
aansluitend een vendelhulde voor hen volgen. Deze dag wordt 
opgeluisterd door een DJ Niels.

20.00 uur: aankomst nieuwe koningsparen in de feesttent waarna het grote feest kan
beginnen met toporkest ANDERKOVVER

20.45 uur: prijsuitreiking.

Dinsdag 9 augustus:
9.00 uur: opruimen van het feestterrein.
10.00 uur: foto maken met alle nieuwe koningsparen van Didam.
12.00 uur: vat leeg maken en wanneer het vat leeg is: “einde schuttersfeest 2016”.

website: http://stmartinusgreffelkamp.nl/

http://stmartinusgreffelkamp.nl/

