
Programma: 
08.30 u Inleveren geweren op gildeterrein.  
09.00 u Ontvangst genodigden en gilden bij gildehuis   

Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4. 
09.40 u Vertrek in optocht naar kerk. 
10.00 u H. Mis in parochiekerk St. Jans Onthoofding. 

Celebrant: Gildeheer Kapelaan Geoffrey de 
Jong. 

11.00 u Opstellen gilden voor optocht. 
11.10 u Vertrek optocht door centrum van Liempde. 
11.45 u Ontvangst genodigden en gilden bij gildehuis 

Het Wapen van Liempde en aanbieding van 
de erewijn door het gemeentebestuur van 
Boxtel. 

12.30 u Vertrek richting gildeterrein aan Oude Dijk op 
eigen gelegenheid. 

12.45 u Opstellen gilden op Oude Dijk vóór de 
slagboom. 

Aansluitend: 
-  Optocht naar gildeterrein 
- Eed van trouw  
- Massale opmars  
- Wilhelmus 
- Toespraken door: 

Hoofdman Roger van Laere 
Kringvoorzitter Ad Kools 

- Overdracht RABO-wisselschild. 
- Massale vendelgroet. 
13.15 u Afmars en einde officiële gedeelte. 
13.30 u Aanvang vrijen van de koningsvogel met 
 aansluitend het koningschieten met geweer. 
14.00 u Aanvang wedstrijden. 
18.00 u Streeftijd aanvang prijsuitreiking. 
Parkeren: 
-‘s Morgens op D’n Tip aan de Barrierweg. 
-’s Middags langs Oude Dijk vóór de slagboom en op 

parkeerterrein tegenover De Serenade.  
 
 
 
 

 

Gildedag Kring Dommelgroep 2018 
 
Zondag 3 juni komen de negen gilden van kring 
Dommelgroep naar Liempde voor hun jaarlijkse 
kringdag. 
 
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 de gilden die 
deelnemen; het dagprogramma en de prijzen waarom 
gestreden wordt. 
 
Op het gildeterrein kan men genieten van wedstrijden 
in vendelen, trommen, bazuinblazen, jeu de boules, 
kruisboog- en geweerschieten. 
 
De gildedag wordt georganiseerd  op gildeterrein  
De Antonius Bleek, Oude Dijk 121 in Liempde. 

 
 
 
 
 
 

Secretariaat/informatie: 
Gilde Sint Antonius Abt Liempde 

Boxtelseweg 6 
5298 VC Liempde 
Tel.: 0411-631512 

E-mail: gildesintantoniusabtliempde@gmail.com 
       Website: www.gildesintantoniusabtliempde.nl 
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3 juni 2018 

Gildedag  
Kring Dommelgroep  

Liempde 
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Optochten 
 
De route van gildehuis Het Wapen van Liempde naar 
de kerk gaat via Raadhuisplein en Dorpsstraat. 
Na de H. Mis gaat de optocht via de Dorpsstraat, 
Kerkstraat, Nieuwstraat, Akkerstraat, Oude Dijk naar 
het gildehuis. 
 
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 is een ordecommissaris die plaatsen 
aanwijst. 

 
Volgorde van de optocht van de kerk naar 
gildehuis Het Wapen van Liempde en op Oude 
Dijk naar het gildeterrein: 
1. Gilde St. Antonius Abt, Liempde 
2. Gilde St. Catharina en St. Barbara, Schijndel    
3. Gilde St. Barbara en St. Sebastiaan, Vught 
4. Gilde St. Catharina, Den Dungen 
5. Gilde St. Joris, Sint-Oedenrode  
6. Gilde St. Barbara en St. Joris, Boxtel     
7. Gilde St. Anthonius en St. Barbara,  
Sint-Michielsgestel 
8. Gilde St. Anthonius en St. Sebastiaan, Gemonde 
9. Gilde St. Joris en St. Catharina, Gemonde 
 
Opstellen gilden voor optochten: 
Op aanwijzing van een ordecommissaris opstellen 
bij het gildehuis voor de optocht naar de kerk; na de 
H. Mis bij de kerk voor de optocht door het centrum 
van Liempde. Voor de optocht op de Oude Dijk naar 
het gildeterrein opstellen vóór de slagboom. 

Prijzenzilver  
 
Kruisboogschieten op wip 
1e prijs Kruisboogschieten op wip personeel 
2e prijs Kruisboogschieten op wip personeel 
1e prijs Kruisboogschieten op wip viertallen 
2e prijs Kruisboogschieten op wip viertallen 
Geweerschieten  
1e prijs  Geweerschieten personeel 
2e prijs Geweerschieten personeel 
1e prijs  Geweerschieten viertallen 
 Wisselkruis Koningschieten 
 Herinneringskruis Koningschieten 
Vendelen 
1e prijs Vendelen vaandelklasse z.a.*) 
1e  prijs Vendelen klasse A/vaandelklasse m.a. 
1e prijs Vendelen klasse B 
1e prijs  Vendelen klasse C 
1e prijs  Vendelen klasse jeugd t/m 12 jaar 
1e prijs  Groepsvendelen senioren 
Trommen  
1e prijs Trommen jeugd 
1e prijs Groepstrommen jeugd *) 
Bazuinblazen  
1e prijs  Bazuinblazen  
1e prijs Groepsbazuinblazen *) 
Jeu de Boules  
1e prijs Jeu de boules : Landjonker 
2e prijs Jeu de boules : Heerboer 
 
*) Onder voorbehoud 
 
Enkele categorieën worden aangevuld met prijzen in 
natura. 
 
Voor de jeugd worden aparte wedstrijden in handboog- 
en laserschieten georganiseerd. 
 
Mededelingen 
Erehaag na optocht bij gildehuis  
Het Wapen van Liempde: 
Bij aankomst vormen de vaandrig, tamboers en 
vendeliers van het Liempdse gilde een erehaag voor de 
genodigden en overige gildebroeders en –zusters. 
 

Erewijn: 
De gildebroeders en –zusters, die aan de H. Mis en de 
optocht hebben deelgenomen, zijn uitgenodigd bij 
gildehuis Het Wapen van Liempde voor het aanbieden van 
de erewijn door het gemeentebestuur van Boxtel. 

 
Catering: 
Betaling geschiedt met muntjes, te verkrijgen bij de kassa. 
Niet gebruikte muntjes worden niet ingenomen. 

 
Algemene richtlijnen:  
1.De gildedag staat onder leiding van het organiserende 
gilde. Alle wedstrijden vinden plaats volgens de 
reglementen van de NBFS, behoudens aanpassingen 
door gildekring Dommelgroep. 
2. Zonder geldig pasje geen deelname mogelijk aan 
vendelen, trommen en bazuinblazen. De pasjes dienen 
vóór vertrek naar de kerk ingeleverd te worden bij de 
dekenschrijver van het organiserende gilde. 
3. Alle gildeleden worden geacht in gildekostuum 
aanwezig te zijn in de H.Mis en de optocht.. 
4. Gildeleden, met uitzondering van jeugdleden, die 
mee willen doen aan wedstrijden, zijn verplicht met hun 
gilde deel te nemen aan  de optocht. Dispensatie 
hiervoor dient vóór vertrek naar de kerk schriftelijk 
ingediend te worden bij de dekenschrijver van het 
organiserend gilde. 
5. Het inschrijfformulier voor de jeu de boules 
wedstrijden met opgave van de teams met de namen 
van de spelers dient vóór 13.30 uur op het secretariaat 
te zijn ingeleverd. 
6. Deelnemers aan kruisboogschieten mogen niet 
deelnemen aan jeu de boules wedstrijden. 
7. Deelnemers aan geweerschieten mogen deelnemen 
aan jeu de boules wedstrijden; mits ingedeeld in een 
team van 5 personen. 
8. Schutters mogen maar met één wapen deelnemen 
aan de wedstrijden, met uitzondering van deelnemers 
aan het koningschieten. 
9. Munitie voor geweerschieten wordt gratis verstrekt. 
10. Op het gildeterrein aan de Oude Dijk is een 
voorziening voor opslag van geweren.  
11. Er is E.H.B.O. aanwezig op het gildeterrein. 
 


	Geweerschieten

