
 

 

programma 

schuttersfeest 

2016 

Nieuw-Wehl 
 

 

ZONDAG 26 JUNI 
 

 10.30 – 12.30 uur (in De Horst) 

Betalen van het lidmaatschap en/of  

toegang schuttersfeest. De leden die 

automatisch betalen, kunnen de 

toegangskaart voor het schuttersfeest 

ophalen. 

 14.00 uur (parkeerterrein Elver) 

Als voorbereiding voor het koning 

schieten op het schuttersfeest, is het 

vuurbuks prijsschieten op de nieuwe 

schietpaal. 

 

Onder leiding van Jeroen Volman is samen 

met een aantal handige vrijwilligers, een 

prachtige mobiele schietpaal gemaakt die 

tijdens het schuttersfeest naast de feesttent 

geplaatst gaat worden. 

 

De mobiele schietpaal is mede mogelijk 

gemaakt door sponsor Reuling Intervar. 

 

 

VRIJDAG 1 JULI 
 

 19.30 – 21.30 uur (in de feesttent) 

Betalen van het lidmaatschap en/of 

toegang schuttersfeest. De leden die 

automatisch betalen, kunnen de 

toegangskaart voor het schuttersfeest 

ophalen. 

 20.30 – 00.30 uur (in de feesttent) 

 

m.m.v. de lokale DJ’s: 

 

 

 
 

Zowel leden als niet-leden zijn van 

harte welkom. Voor leden is de entree 

gratis, voor niet-leden is de entree € 5,- 

 

vrijdag 1 juli 

zaterdag 2 juli  
zondag 3 juli  

 



 

 

 

ZATERDAG 2 JULI 
 13.00 – 16.00 uur (rond de feesttent) 

o Spectaculaire activiteit “Cliffhanger” 
 Opgave doorlopend; 

o Zweefmolen voor de kinderen; 

o Koningschieten 13.00 – 16.00 uur; 

o Ringrijden ruiterkoningschap: 
 13.00 – 14.30 uur voor jeugd groep 7 

t/m 16 jaar; 

 14.30 – 16.00 uur voor volwassenen; 

o Gezellig terras met muziek van DJ 

Niels! 

 18.30 uur (parkeerterrein Elver) 

Aantreden leden voor het ophalen van de 

koningsparen m.m.v. AMDG Wehl. Afmars 

18.45 uur! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.30 uur – 00.30 uur (in de feesttent) 

Feestavond met showband LEAD. 

 

 

ZONDAG 3 JULI 
 

 9.15 uur (parkeerterrein Elver) 

Aantreden voor rondgang door het dorp en 

opening natuurpark “De Tuut” m.m.v. 

schuttersgilde Loil Vooruit. Afmars 9.30 

uur! 

 10.30 uur (plein voor de dagbesteding) 

Aubade voor de cliënten van Elver. 

 11.00 – 13.30 uur (rond de feesttent) 

o Koningschieten: Einde opgave 12.30 uur, 

start kampen 13.00 uur; 

o Damesschieten; 

o Vogelschieten voor jeugd: 
Jeugd vanaf groep 7 t/m 17 jaar (€ 2,- p.p.); 

o Ringrijden ruiterkoningschap: Einde 

opgave 12.30 uur, start kampen 13.00 uur; 

o Kinderspelen: 
Basisschooljeugd groep 1 t/m 6, opgave 

tussen 11.00 – 11.30 (€ 2,50 p.p.); 

 13.30 – 16.30 uur (in de feesttent) 

Feestmiddag met showband LEAD. 

 18.00 uur (parkeerterrein Elver) 

Aantreden voor het ophalen van de nieuwe 

koningsparen. Afmars 18.15 uur! 

 20.30 – 00.30 uur (in de feesttent) 

Feestavond met showband LEAD. 

 

 

ZATERDAG 2 JULI 

 

 9.10 uur (parkeerterrein Elver) 

Aantreden voor de leden van schutterij De     

Eendracht. Afmars naar de kerk om 9.25 

uur! 

 9.30 uur (Maria parochie) 

Sacramentsprocessie en schuttersviering 

door pater Toon te Dorsthorst, m.m.v. 

AMDG Wehl. 

 
Aansluitend aan de processie is de 

herdenking van de overleden leden van 

schutterij De Eendracht bij de Mariakapel. 

 11.30 uur (parkeerterrein Elver) 

Ontvangst genodigden en de vendelhulde op 

het parkeerterrein voor de feesttent. 

 11.45 uur (in de feesttent) 

Gezamenlijke brunch in de feesttent voor de 

genodigden, alle leden van de schutterij  en 

alle parochianen. 

 12.15 uur (in de feesttent) 

Huldiging van de jubilarissen. 

 13.00 – 16.00 uur (rond de feesttent) 

Openingsschot en start van de diverse 

spelen. 

 

 

 




