


Programma Schuttersfeest 2016

Maandag 1 augustus 2016 (avond)
20.00 u. Generale repetitie alle schutterijen op gemeenteplein, commandanten, 

vendeliers, kanonniers en belangstellenden.

Vrijdag 5 augustus 2016
19.00 u. Uitbetalen spaargeld en lidmaatschapskaart ophalen. Tevens 

gelegenheid om gezellig met elkaar een consumptie te nuttigen.

Zaterdag 6 augustus 2016
16.00 u. Opgegeven leden van de bogen gaan dranghekken uitlopen op het 

gemeente plein.

Zondag 7 augustus 2016
10.30 u. Verzamelen bij Duivenlokaal
11.00 u. Vertrek richting Beschermheer
11.10 u. Aankomst bij Beschermheer
12.15 u. Vertrek richting Koningsparen
12.30 u. Aankomst bij koningsparen
13.30 u. Vervolg route richting Erebogen
13.45 u. Aankomst 1 e boog (alleen hakken en stukje muziek)
14.05 u. Aankomst 2 e boog waar wat gedronken zal worden
14.40 u. Vertrek richting Gemeentehuis
15.10 u. Aankomst Gemeenteplein
16.45 u. Vertrek richting Duivenlokaal (LET OP: Halverwege!! de Kerkstraat zal 

de stoet stoppen om een aantal leden uit te laten treden voor het 
opruimen van de dranghekken e.d.)

Route heen, Kruisstraat-Willibrordusweg-Wilhelminastraat-Schoolstraat-Pr. 
Bernhardstraat-Hoofdstraat-Rozenstraat-Goudsbloemstraat-Muurbloemstraat-
Goudsbloemstraat-Morgen-Roede-Bunder-Pr.Beatrixstraat-Karrewiel-
Wilhelminastraat-Raadhuisstraat-Lievevrouwenplein-Kerkstraat-Gemeenteplein

Route terug, Gemeenteplein-Lieve Vrouwenplein-Wilhelminastraat-
Willibrordusweg-Kruisstraat

17.10 u. Aankomst Duivenlokaal
18.30 u. Sluiting Duivenlokaal (iedereen dient zijn of haar spullen mee te nemen)



Avondprogramma
(Aanspreekbaar bestuursleden: Angeline, Christa, Frank en Henk)
20.00u: Aanvang feestavond
20.00u: Verkoop munten tot 22.00u
00.30u: Sluiting

Maandag 8 augustus 2016
07.30 u. Aantreden bij Duivenlokaal (zal niet open zijn)
07.50 u. Vertrek voor kerkdienst
08.05 u. Aankomst kerk
08.30 u. Intrede standaardvaandel De Heegh met commandant en 2 vendeliers 

per vereniging
09.30 u. Einde Kerkdienst, uittrede kerk, eerst de koningsparen met hun 

commandanten daarna bestuursleden en dan pas de overige 
bestuursleden.

09.40 u. Vendelhulde onder begeleiding van Drumfanfare St. Martinus 
Greffelkamp

09.45 u. Dankwoord Pastoor Jansen met aansluitend vertrek schutterijen.
Volgorde van vertrek is:
 -- Schutterij St. Martinus Greffelkamp
-- Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk
-- Schutterij De Eendracht Didam
-- Schutterij Wilhelmina Didam
-- Schutterij De Heegh

10.15 u. Aankomst bij Duivenlokaal en ontbinding
11.00 u. Aanvang Schieten en ringrijden, nadat heersende koningen schot/steek 

hebben gedaan.
Schieten: Ringrijden:
1e ronde lepel 1 en 2 1e  ronde 2 grote ringen
2e ronde lepel 3 en 4 2e ronde 2 kleine ringen
3e ronde lepel 5 en 6 3e ronde 2 kleinste ringen

(LET OP: voorafgaand aan de 3e ronde zal er eerst gevraagd worden 
wie koning wil worden)

13.30 u. koningen bekend van het schieten en ringrijden.
15.00 u. Gezellig samen zijn
15.30 u. Gezamenlijk opruimen terrein
16.00 u. Afsluiting dagprogramma
16.00 – 17.00 u. Persbericht klaarmaken v.w.b. nieuwe koningsparen



Maandag 8 augustus 2016 (avondprogramma)
Aanspreekbaar als bestuursleden: Hermie, Ben, Pascal en Henk
18.15 u. Verzamelen bij duivenlokaal voor ophalen nieuwe koningsparen.
18.30 u. Vertrek naar nieuwe koningsparen (bij Ruiterkoning)
19.30 u. Aankomst terug bij duivenlokaal en ontbinding
20.00 u. Aanvang feestavond
20.30 u. Huldiging koningsparen, jubilarissen en prijsuitreiking
00.30 u. Afsluiting feestavond door voorzitter

Dinsdag 9 augustus 2016
10.00 u. Vat leegmaken en eventueel restanten opruimen
10.30 u. Foto maken van de nieuwe koningsparen (alle verenigingen) voor de 

kranten.
11.00 u. Afwisselend vogel knuppelen voor de dames en prijsschieten.
14.30 u. Uitreiken prijzen vogel knuppelen, prijsschieten
15.00 u. Afsluiting en einde schuttersfeest 2016.

website: http://www.schutterij-deheegh.nl/

http://www.schutterij-deheegh.nl/

