Dagprogramma 26 juni 2011

Kringgildedag 2011

8.30 u Ontvangst genodigden en gilden bij gildehuis
Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4
9.10 u Vertrek optocht naar kerk.
9.30 u H.Mis in parochiekerk St. Jans Onthoofding.
Celebrant: Gildeheer Pastoor van der Sluis
10.45 u Opstellen gilden voor optocht.
11.00 u Vertrek optocht door centrum van Liempde.
11.30 u Ontvangst genodigden en gilden bij gildehuis
Het Wapen van Liempde en aanbieding van
de erewijn door het gemeentebestuur van
Boxtel.
12.15 u Vertrek naar Landgoed Velder.
12.45 u Opstellen gilden voor optocht van ingang
landgoed naar feestterrein.
Aansluitend:
Eed van trouw
Massale opmars
Wilhelmus
Toespraken door:
Hoofdman Roger van Laere
Burgemeester Frank van Beers
Kringvoorzitter Pieter Schellekens
Massale vendelgroet
13.15 u Afmars en einde officiële gedeelte.
13.45 u Aanvang vrijen van de geweerboom met
aansluitend koningschieten
14.00 u Aanvang wedstrijden.
18.00 u Streeftijd aanvang prijsuitreiking.

Zondag 26 juni komen de negen gilden van kring
Dommelgroep naar Liempde voor hun jaarlijkse
kringdag.

Parkeren
‘s Morgens op D’n Tip aan de Barrierweg.
Op Landgoed Velder op parkeerterrein direct
voorbij woonhuis links.
________________________________________

Gemeente Boxtel
Dorpsraad Liempde

Op deze dag zullen zij onderling strijden om het
prijzenzilver en de prijzen in natura.
Onder de deelnemers bevinden zich o.a. Koningen,
Keizers, Vaandrigs, Vendeliers, Tamboers,
Bazuinblazers en Zilverdragers.
In deze flyer vindt u de namen van gilden die
deelnemen, de dagindeling en de prijzen waarom
gestreden wordt.
Op het gildeterrein kunt u genieten van het vendelen,
trommen, bazuinblazen, jeu de boules, kruisboog- en
geweerschieten.
U kunt deze unieke folkloristische gildedag
meebeleven op het feestterrein op Landgoed Velder.
Vooral de massale opmars is een spectaculair
gezicht.

Secretariaat/informatie:
Gilde Sint Antonius Abt
Roderweg 4
5298 AN Liempde
Tel.: 0411-631422
E-mail: josj.beerens@wxs.nl
___________________________________________

Landgoed Velder
Familie Van Boeckel

Zondag
26 juni 2011

Kringgildedag
Dommelgroep
Liempde

De optocht

Prijzen zilver/natura

Erewijn

De route van gildehuis Het Wapen van Liempde naar
de kerk gaat via Raadhuisplein en Dorpsstraat.

Kruisboogschieten op wip
1e prijs Kruisboogschieten op wip personeel
2e prijs Kruisboogschieten op wip personeel
3e prijs Kruisboogschieten op wip personeel (natura)
1e prijs Kruisboogschieten op wip viertallen
2e prijs Kruisboogschieten op wip viertallen (natura)
Geweerschieten
1e prijs Geweerschieten personeel
2e prijs Geweerschieten personeel
3e prijs Geweerschieten personeel (natura)
1e prijs Geweerschieten viertallen
2e prijs Geweerschieten viertallen (natura)
Wisselkruis Koningschieten
Herinneringskruis Koningschieten
Vendelen
1e prijs Vendelen klasse A/ Vaandel.
1e prijs Vendelen klasse B
1e prijs Vendelen klasse C
1e prijs Vendelen klasse jeugd t/m 12 jaar
1e prijs Vendelen klasse jeugd vanaf 13 jaar
1e prijs Groepsvendelen senioren
Trommen
1e prijs Trommen senioren
Bazuinblazen
1e prijs Bazuinblazen senioren
1e prijs Groepsbazuinblazen senioren *)
Jeu de Boules
1e prijs Jeu de boules
2e prijs Jeu de boules
3e prijs Jeu de boules (natura)
4e prijs Jeu de boules (natura)
*) onder voorbehoud

Alle gildebroeders en -zusters die aan de H. Mis
hebben deelgenomen worden verwacht bij gildehuis
Het Wapen van Liempde voor het aanbieden van de
erewijn door het gemeentebestuur van Boxtel.

Na de H.Mis gaat de optocht via de Dorpsstraat,
Vlasspreistraat, Keefheuvel, Vendelstraat,
Kapelstraat, Nieuwstraat, Akkerstraat, Oude Dijk,
Klein Hoekje, Parkstraat, Barrierweg, Raadhuisplein
naar gildehuis Het Wapen van Liempde
Volgorde in de optocht van gildehuis Het Wapen
van Liempde naar de kerk:
Gilde Sint Antonius Abt Liempde
Genodigden
Vaandrigs en Patroonheiligen
Tamboers
Bazuinblazers
Vendeliers
Koningen, Keizers en Hoofdlieden
Zilverdragers
Overige Gildebroeders en -zusters
In de kerk zijn ordecommissarissen aanwezig die u
uw plaats aanwijzen.
Volgorde van de optocht van kerk naar gildehuis
Het Wapen van Liempde en op Landgoed Velder:
1. Gilde St. Antonius Abt, Liempde.
2. Gilde St. Catharina, Den Dungen
3. Gilde St. Anthonius en St. Barbara,
Sint-Michielsgestel
4. Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan, Gemonde
5. Gilde St. Barbara en St. Joris, Boxtel
6. Gilde St. Joris, Sint-Oedenrode
7. Gilde St. Barbara en St. Sebastiaan, Vught
8. Gilde Broederschap der St. Catharina en Barbara,
Schijndel
9. Gilde St. Joris en St. Catharina, Gemonde

Mededelingen
Erehaag na optocht bij aankomst gildehuis Het
Wapen van Liempde
Bij aankomst bij het gildehuis vormen de vaandrigs,
patroonheiligen, tamboers, bazuinblazers en vendeliers
een erehaag voor de gasten en overige gildebroeders
en -zusters

Catering
Betaling geschiedt met consumptiebonnen; u kunt
deze kopen bij de kassa. U wordt verzocht om bij de
aankoop van consumptiebonnen er rekening mee te
houden dat geen consumptiebonnen retour
genomen worden.
Algemene richtlijnen gildedag
1.De kringgildedag staat onder leiding van het
organiserende gilde. Alle wedstrijden vinden
plaats volgens de reglementen van de NBFS,
behoudens aanpassingen door gildekring
Dommelgroep. Deze liggen ter inzage op het
secretariaat.
2. Zonder geldig pasje geen deelname vendelen,
trommen en bazuinblazen. Deze pasjes dienen
voor de optocht naar de kerk (vóór 09.00 uur)
ingeleverd te worden bij de dekenschrijver van het
organiserende gilde.
3. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn bij de
H. Mis; voor de erewijn zijn alle aanwezige
gildeleden uit de H. Mis uitgenodigd.
4. Gildeleden, die mee willen doen aan de
wedstrijden, zijn verplicht in gildekostuum met
hun gilde deel te nemen aan de optocht.
5. Dispensatie kan schriftelijk ingediend worden,
voor aanvang van de optocht naar de kerk bij de
hoofdman of bij de dekenschrijver van het
organiserend gilde.
6. Deelnemers aan jeu de boules wedstrijden
mogen niet deelnemen aan schietwedstrijden.
7. Schutters mogen maar met één wapen
deelnemen aan de wedstrijden.
8. Munitie geweerschieten wordt gratis verstrekt.
9. Er is E.H.B.O. aanwezig op het terrein.
10. In het gildehuis en op landgoed Velder is een
voorziening voor de opslag van geweren.

