Programma gildendag 6 september 2015
08.30 u. Ontvangst van genodigden en gilden in de Ontmoeting
van Odendael; Odendael 1 - Neulstraat
09.10 u. Vertrek in optocht naar de Sint-Martinuskerk.
09.30 u Gildenmis in Sint-Martinuskerk .
Voorganger: pastoor Vincent Blom
Hernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijke
gezag in de kerk
11.00 u Ontvangst genodigden en gilden in het gemeentehuis.
Aanbieden van de erewijn door het gemeentebestuur.
11.45 u. Opstellen deelnemende gilden voor het gemeentehuis.
12.00 u Vertrek optocht.
12.30 u. Aankomst op de Markt
Eed van trouw – massale opmars – Wilhelmus.
Toespraken door hoofdman Henk Quinten en
kringvoorzitter Pieter Schellekens. Aansluitend massale
vendelgroet.
13.00 u. Afmars en vertrek naar gildeterrein.
14.00 u. Aanvang der wedstrijden.
16.00 u. Aanvang afkampen
±18.00 u. Aanvang prijsuitreiking.

Sponsors

SintSint-Jorisgilde
SintSint-Oedenrode

Algemene richtlijnen gildendag
1. De kringgildendag staat onder leiding van het
organiserende gilde. Alle wedstrijden vinden
plaats volgens de reglementen van de NBFS,
behoudens aanpassingen door de gildenkring
Dommelgroep. Deze liggen ter inzage op het
secretariaat.
2. Zonder geldig pasje is geen deelname mogelijk
aan de wedstrijden vendelen, trommen en
bazuinblazen. De pasjes dienen direct na
aankomst op het gildeterrein ingeleverd te
worden bij het secretariaat.
3. Iedereen dient de gildemis bij te wonen.
4. Gildeleden, die mee willen doen aan de
wedstrijden, zijn verplicht in gildekostuum met
hun gilde deel te nemen aan de
optocht. Dispensatie kan schriftelijk ingediend
worden, voor aanvang van de optocht vanaf het
gemeentehuis bij de hoofdman of bij het
secretariaat van het organiserend gilde.
5. Munitie geweerschieten wordt gratis verstrekt.
6. Deelnemers aan jeu de boules wedstrijden
mogen niet deelnemen aan schietwedstrijden.
7. Schutters mogen maar met één wapen
deelnemen aan de wedstrijden.
8. EHBO is aanwezig op het gildeterrein.

Rien van den Oever Tuinmachines
Forum Bouwmarkt
Verbakel Staalinrichting Nijnsel
van de Vleuten electro-techniek b.v.
Van Acht Autoschade
Langstraat Tuinen Lieshout
Mark van Dijk Schildersbedrijf
Pari Body Fashion
Winkels Hertog Hendrikstraat
Tuincentrum Brekelmans
Jack van Beljouw Machine Service
Willem van de Sande Keukenmontage
Buurtvereniging “Oud Rijsingen”
L. v.d. Biggelaar Installatietechniek
Secretariaat / informatie
Casper van der Staak
Ollandseweg 123
5491 XA Sint-Oedenrode
E-mail: c.vdstaak@upcmail.nl
www.jorisgilde-rooi.nl

Zondag
6 september 2015
Kringgildendag
“Dommelgroep”
Sint-Oedenrode

Volgorde van de optocht van Odendael naar de
kerk en van de kerk naar het gemeentehuis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sint-Jorisgilde
Genodigden
Vaandrigs
Tamboers
Bazuinblazers
Vendeliers
Koningen, keizers en hoofdlieden
Zilverdragers
Overige gildenbroeders en -zusters

In de kerk zullen de koningen, keizers en
vaandeldragers plaats nemen op het priesterkoor.
Aanwijzingen in de kerk opvolgen.

Volgorde in de optocht van gemeentehuis naar
de Markt:
1. Sint-Jorisgilde Sint-Oedenrode
2. Broederschap der Sint Catharina en Barbara

Mededelingen

Prijzenzilver

Routebeschrijving naar parkeerterrein

Kruisboogschieten op wip
1e prijs Kruisboogschieten personeel
2e prijs Kruisboogschieten personeel
1e prijs Kruisboogschieten viertallen
2e prijs Kruisboogschieten viertallen

Vanaf Schijndel: Op eerste rotonde rechtdoor. Eerste
weg (na Esso tankstation) rechtsaf richting Olland
(Ollandseweg). Op de volgende rotonde linksaf (Van
Rijckevorsel van Kessellaan). Vóór de brug over de
Dommel rechtsaf “de Neul” in. Na ca. 100 m is het
parkeerterrein aan de rechtse kant.
Vanaf Olland:
Op de eerste rotonde rechtsaf (Van Rijckevorsel van
Kessellaan). Vóór de brug over de Dommel rechtsaf “de
Neul” in. Na ca. 100 m is het parkeerterrein aan de
rechtse kant.
Vanaf het parkeerterrein te voet via de houten brug de
Dommel oversteken, dan rechtdoor over tegelpad (aan
rechterzijde is het zwembad). Ter hoogte van ingang het
zwembad linksaf (Dommelstraat); aan het einde van de
straat rechtsaf. Dan rechtdoor naar ingang van
ODENDAEL

Schijndel
3. Gilde Sint Antonius Abt Liempde
4. Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara

Sint-Michielsgestel
Sint Catharina Den Dungen
Sint Barbara en Sint Sebastiaan Vught
Sint Joris en Sint Catharina Gemonde
Sint Barbara en Sint Joris Boxtel
Sint Anthonius en Sint Sebastiaan
Gemonde

5. Gilde
6. Gilde
7. Gilde
8. Gilde
9. Gilde

Route van de optocht na de erewijn
Start bij gemeentehuis; Laan van Mariëndaal;
Jonker Marcus van Gerwenlaan; Streepenstraat;
Mater Lemmensstraat; Emmausstraat; Kofferen;
Hogevonderstraat; Deken van Erpstraat;
Neulstraat; Ameroijenhof; Coeveringslaan;
Philippusstraat; Borchmolendijk; Markt.

Parkeren
Parkeren op het parkeerterrein in sportpark “De Neul”.
Na de massale opmars op de Markt per auto verplaatsen
naar parkeerterrein tegenover Ollandseweg 123.
Erehaag bij aankomst bij het gemeentehuis
Bij aankomst bij het gemeentehuis vormen de tamboers,
bazuinblazers, vaandrigs en vendeliers een erehaag voor
de gasten en overige gildenbroeders en -zusters.
Erewijn
Alle gildenbroeders en -zusters die aan de gildenmis
hebben deelgenomen worden verwacht in het
gemeentehuis voor de erewijn aangeboden door het
gemeentebestuur.

Geweerschieten
1e prijs Geweerschieten personeel
2e prijs Geweerschieten personeel
1e prijs Geweerschieten viertallen
2e prijs Geweerschieten viertallen
Wisselkruis Koningsschieten
Herinneringskruis Koningsschieten
Vendelen
e
1 prijs vaandel zonder acrobatiek *
1e prijs Vendelen klasse A *
1e prijs Vendelen klasse B
1e prijs Vendelen klasse C
1e prijs Vendelen vanaf 13 jaar
1e prijs Groepsvendelen senioren*
Trommen
1e prijs Trommen jeugd *
Bazuinblazen
1e prijs Bazuinblazen
1e prijs Groepsbazuinblazen *
Jeu de Boules
1e prijs Jeu de Boules
2e prijs Jeu de Boules

Diverse prijzen in natura
* onder voorbehoud

