
 

 

VRIJDAG 6 JULI 
 

 19.30 – 21.30 uur (in de feesttent) 

Betalen van het lidmaatschap en/of de 

entree voor de feestavonden van het  

Schuttersfeest. De leden die betalen 

middels automatische incasso kunnen 

de toegangskaart ophalen. 

 

 20.00 – 00.30 uur (in de feesttent) 

 

 

 

 

ZONDAG 1 JULI 

 10.30 – 12.30 uur  Kaart ophalen 

Deze ochtend en middag kan er betaald 

worden voor het lidmaatschap en / of de 

entree voor de feestavonden van het  

Schuttersfeest in de Horst. De leden die 

betalen middels automatische incasso 

kunnen de toegangskaart voor het 

Schuttersfeest dan ophalen in de Horst. 

 

 14.00 uur (Schietaccommodatie) 

Als voorbereiding voor het konings-

schieten tijdens het Schuttersfeest, vindt 

het jaarlijkse vuurbuks prijsschieten op 

de schietpaal plaats met onze nieuwe 

vuurbuks. Een gezellige middag voor 

iedereen die alvast even wilt oefenen. 
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ZATERDAG 7 JULI 

 

 9.15 uur (Bij de feesttent) 

Aantreden voor leden van schutterij De     

Eendracht. Afmars naar de kerk om 9.25! 

 

 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 (voor de pastorie) 

Ontvangst genodigden en de vendelhulde 

voor de Maria parochie en pastorie. 

 

 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 en om de feesttent) 

Huldiging van de jubilarissen en dansmuziek 

door het StilliWald! 

 

 

 

  

 

ZATERDAG 7 JULI 
 13.00 - 16.00 uur (rond de feesttent) 

Openingsschot en start van de spelen en 

wedstrijden. Vanaf de brunch klinkt er sfeer- 

en dansmuziek door het StilliWald op het 

nieuwe overdekte terras buiten de tent! 

o De “Eendracht Zeskamp” is terug! 

o Springkussen voor de kinderen; 

o Koningschieten en Keizerschieten 

13.00 – 16.00 uur; 
o Gezellig terras met muziek van het 

StilliWald voor jong en oud! 
 

 18.00 uur (Bij de feesttent) 

Aantreden leden voor het ophalen van de 

koningsparen m.m.v. AMDG Wehl. 

 

 20.00 – 00.30 uur (in de feesttent) 

Feestavond met showband CABRIO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAG 8 JULI 
 

 9.15 uur (Bij de feesttent) 

Aantreden voor rondgang door het dorp.  

 

 10.30 uur (plein voor de dagbesteding) 

Aubade voor de cliënten van Elver. 

 

 11.00 – 13.30 uur (rond de feesttent) 

o Koningschieten: Opgave tot 12.30 uur, 

start kampen 13.00 uur; 

o Damesschieten; 

o Vogelschieten voor jeugd: (€ 2,50 p.p.) 
Jeugd vanaf groep 7 t/m 17 jaar; 

o Ringrijden ruiterkoningschap: Opgave 

tot 12.30 uur, start kampen 13.00 uur; 

o Kinderspelen: (€ 2,50 p.p.) 
Basisschooljeugd groep 1 t/m 6, start 

11.00uur; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13.30 – 16.30 uur (in de feesttent) 

Feestmiddag en bekendmaking 

koningsparen 2018 met CABRIO! 

 

 18.00 uur (parkeerterrein Elver) 

Aantreden voor het ophalen van de nieuwe 

koningsparen.  

 

 20.00 – 00.30 uur (in de feesttent) 

Feestavond met; 


