Omschrijving KEOM-commissie dagprogramma Kringdag
Ontvangst van de gilden en gasten bij de opstapplaats voor de optocht naar de kerk
door de Overheid van het organiserende gilde.
Controle m.b.t. inrichting van de kerk en reserveringen.
Welkomstwoord aanwezigen.
Mededeling:
Geachte aanwezigen, een enkele huishoudelijke mededeling.
Na de heilige mis in onze Parochiekerk worden de Keizers, Koningen,
Hoofdlieden en andere genodigden verwacht in [plaats waar de Erewijn
geschonken wordt].
Wij gaan opstellen om ons te begeven naar de Parochiekerk.
Het vaandel van de kring en het vaandel van het organiserende gilde gaan
samen naast elkaar voorop.
Hierna volgen alle aanwezige tamboers en bazuinblazers.
Daarachter sluiten alle aanwezige vaandeldragers en standaarddragers van
de kring zich aan.
Hierna alle vendeliers. Daarachter de koning van het organiserende gilde, het
kringbestuur, de burgemeester (eventueel wethouder van cultuur of
plaatsvervangers) het Comité van Aanbeveling en de Hoofdman van het
organiserende gilde.
Hierna komen de zilverdragers en de eigen leden van het organiserende
gilde. Daarachter de overige gildeleden.
De celebranten en misdienaars worden achter de koning van het
organiserende gilde, bij voorkeur achter in de kerk ingevoegd.
De optocht wacht tot de geestelijkheid heeft ingevoegd.
Afmars
Aankomst in de Kerk
Zorg dat een persoon de deuren open heeft gedaan.
Vaandels en standaarden rondom het altaar (achter het
priesterkoor).(ongeveer 15 stoelen) Leg de misboekjes op de stoelen klaar.
Het plaatsen van de aanwezige bezoekers conform de aanwezige schets.
Zorg voor meerdere begeleiders voor het aanwijzen van de gereserveerde
plaatsen van de genodigden.
Rijen kort bij het altaar, zijbeuken etc. vrijhouden voor de tamboers, vendeliers
en voorlezers.
Kringbestuur, links in de hoofdbanken plaatsen.
Het organiserende gilde, Hoofdman organiserende gilde, de koning,
gemeentebestuur, comité van aanbeveling, ereleden rechts in de hoofdbanken
plaatsen.
Overige sluiten links en rechts aan.
Laat twee leden van het gilde rondlopen met misboekjes zodat iedereen een
misboekje heeft.
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Aanvang heilige mis
Welkomstwoord aan de aanwezigen.
Offeren op de Trom (alleen voor gildeleden). De hoofdtamboer plaatst de trom
voor de collecte.
De van tevoren vastgelegde collectanten voor de collecte van niet gildeleden
gaan met de schaal/mand rond.
Na de heilige communie vlak voor het uitroepen van de zegening.
Mededeling:
Gildebroeders/zusters wij maken ons op voor de EED van TROUW aan het
kerkelijk gezag.
Mag ik <de bisschop,> de pastoor en de gildekoning verzoeken om voor het
altaar plaats te nemen voor het in ontvangst nemen van de Eed van Trouw
aan het kerkelijk gezag.
Vaandrig en tamboer nemen hun plaats in.
Hoofdman geeft commando.
Vaandrig hernieuw de eed van trouw aan het kerkelijk gezag.
(hier moet 3x rechts en 3x links gedraaid worden met het vaandel/vendel van
het organiserende gilde)
De vaandrig begint te zwaaien en de tamboer roffelt onder het draaien en de
bazuinen blazen.
Iedereen gaat weer terug naar zijn plaats.
Dankwoord
Daarna het dankwoord door de Hoofdman.
Na het dankwoord volgt de zegen en gaan de celebranten zich omkleden om
aanwezig te kunnen zijn bij de erewijn en de koffietafel.
De hoofdman blijft bij de microfoon staan tijdens de zegen om meteen daarna
zijn mededelingen te kunnen doen.
Onder het omkleden van de priesters doet de hoofdman zijn mededelingen.
Mededeling:
Zo dadelijk verlaten we de kerk (Optie: de celebranten voegen zich in de
optocht) in volgorde zoals we binnengekomen zijn.
We verzoeken de parochianen te blijven zitten totdat de gilden de kerk
hebben verlaten.
Na deze gildemis worden de genodigden (in het bezit van een uitnodiging of
toegangskaart) verwacht in [plaats waar de Erewijn geschonken wordt].
Optie:
Voor de overige zijn er gratis broodjes en koffie in de feesttent op het
feestterrein.
Bij het vertrek uit de kerk kunnen de celebranten zich aansluiten zoals bij
binnenkomst of zij gaan met eigen vervoer naar de erewijn/koffietafel. Dit van
te voren met de celebranten afspreken.
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Omschrijving KEOM-commissie dagprogramma Kringdag
Twee tamboers van het organiserende gilde slaan een mars en blijven in de
kerk achter gedurende het vertrek van de gilden en sluiten achter de optocht
aan. Deze trommen buiten de kerk niet meer omdat dit hinderlijk is bij het
slaan van twee groepen tamboers.(voor en achter) met name met het in de
maat lopen.
Afmars naar de Erewijn/koffietafel.
Erewijn/koffietafel
Aankomst in de locatie.
Controle van toegangskaarten
Aanvang Koffietafel voor genodigden
Zorg dat het brood nog niet op tafel staat zodat men niet al meteen gaat eten
maar eerst het gebed uitspreekt.
Zorg dat de wijn en Jus de Oranje al klaar staat om geserveerd te worden.
Mededeling:
Gebed voor het begin van de koffietafel(Hoofdman of Celebrant)
Kruisteken.
In de naam van de vader, de Zoon en de heilige geest
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Heer, wij danken u voor deze spijzen.
Kruisteken.
In de naam van de vader, de Zoon en de heilige geest
Ik dank u wel en wens u een smakelijk eten.
Aanvang Erewijn
Sprekers:
Hoofdman organiserende gilde
Burgemeester
Kringhoofdman
Overige sprekers
Mededeling bij einde erewijn:
Gildebroeders en zusters om wille van de tijd verzoeken wij u zich te begeven
richting de opstelplaats voor de optocht.
Optocht:
Blokkeren alle toegangswegen.
Leiding van de optocht aanwezig.
Naambordjes van gilden aanwezig, bordjesdragers aanwezig
Bordjes en enveloppen overhandigen aan de bordjesdragers. Enveloppen met
een bijdrage van de gilden in ontvangst nemen voordat de optocht vertrekt.
Denk aan consumptiebonnen voor de bordjesdragers.
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Verkeersbegeleiders met communicatiemiddelen aanwezig.
Harmonie / Fanfare gaat voorop.
Optochtvolgorde verder volgens loting. Loting volgorde optocht wordt
gehouden in de najaarsvergadering vooraf aan de gildedag.
Afstand tussen de gilden circa 1 minuut.
De standaardruiters in laten voegen bij de gereserveerde invoegplaats.
Speaker gereed op de tribune bij vertrek optocht.
Testen van de geluidsinstallatie.
Speaker beschikt over een tekstboek met daarin de gegevens van de
harmonie/fanfare en de aangesloten gilden en de nodige zaken betreffende de
massale opmars.(wordt aangeleverd door de ondersteuningscommissie)
Speaker start presentatie van de gilden op het moment dat deze het terrein
betreden.
Aankomst Harmonie / Fanfare op het defilé terrein.
Fanfare passeert de eretribune en stelt zich direct op langs de eretribune. Denk
eraan dat de opstelplaats van te voren overlegd is zodat doortrekkende gilden
geen last hebben van de opgestelde Harmonie / Fanfare.
De aankomende gilden worden in een lijn opgesteld tegenover de tribune.
Het organiserende gilde komt in het midden tegenover de tribune te staan.
De hoofdman van het organiserende gilde en zijn koning / keizer ëen tamboer
en Vaadrig begeven zich naar de tribune en nemen daar plaats.
Het laatste gilde arriveert op het toernooiveld.
Let op dat er geen publiek tussen de eretribune en het hoofdveld staat.
Wegafzettingen opruimen na het passeren van het laatste gilde .
Zodra het laatste gilde de eretribune passeert volgt de mededeling:
Mededeling:
Gildebroeders en -zusters maakt u zich gereed voor de massale opmars.
Zo aanstonds volgt de hernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijk
gezag.
Ik verzoek de hoofdman en de koning van het organiserende gilde en de
kringhoofdman om de burgemeester (en evt. de Comm. v.d. Koning) naar
beneden te begeleiden voor het in ontvangst nemen van de eed van trouw.
Hoofdman, burgemeester (C. v. d. K.) koning en kringhoofdman stellen zich op
één lijn op, ca. 10 meter voor de tribune.
Daarna doen hoofdman en kringhoofdman 1 stap terug.
Gelijktijdig met het vertrek van boven genoemden vanaf de tribune marcheert
de vaandrig voorafgegaan door een tamboer die zijn gildetrom bespeelt, vanaf
de zijkant van de tribune naar de plaats waar de eed van trouw wordt afgelegd.
Wanneer iedereen op zijn plaats staat geeft de speaker het commando:
Vaandrig, hernieuw de eed van trouw aan het wereldlijk gezag
Met het vaandel van het organiserende gilde wordt de Eed van Trouw
uitgevoerd.
Vervolgens presenteert en neigt de vaandrig zijn vaandel en zwaait hij het
eerst 3 maal rechts en dan 3 maal links over de hoofden van de burgemeester
(C.v.d.K) en koning.(Al naar gelang het gebruik binnen het organiserend gilde
kan de tamboer het presenteren en neigen begeleiden met een slag op de trom
en tijdens het zwaaien roffelen.)
Na afloop marcheren tamboer en vaandrig terug naar hun plaats aan de zijkant
van de tribune en begeleiden de hoofdman, de koning en de kringhoofdman de
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burgemeester (en C.v.d.K) weer naar hun plaats op de tribune en is de eed van
trouw ten einde.
Vervolgens wordt indien mogelijk aan de standaardruiters de gelegenheid
gegeven om zich te presenteren.
Mededeling:
Standaardruiters op linie in stap naar voren en presenteert u voor de eretribune.
Na de presentatie.
Standaardruiters ik verzoek u het toernooiveld te verlaten.
Mededeling:
Gildenzusters en Gildenbroeders, wij gaan beginnen aan de massale opmars.
Voorop de Tamboers, dan de Bazuinblazers, de Vaandrigs, Koningen, Keizers,
Hoofdlieden, Zilverdragers, en vervolgens de Vendeliers.
Bent u klaar....( 30 seconden wachten )....opgelet....voorwaarts !! .... MARS.
let op
Tamboers (2 minuten) laten doortrommen tot het moment dat de vendeliers
hun plaats op het veld zodanig hebben gevonden, dat zij gemakkelijk kunnen
vendelen, zonder anderen te hinderen. Speaker geeft een signaal (fluitje ?)
trommen zwijgen.
Mededeling:
Gildebroeders en -zusters mag ik uw aandacht vragen voor het
welkomstwoord van de Hoofdman van het organiserende gilde.
Hierna: Het woord is nu aan de Burgemeester.
Hierna: Het woord is nu aan de hoofdman van Gildenkring Hoge Schuts Hans
de Visser die deze Gildendag officieel zal openen.
Bij zeer warm weer geeft de hoofdman van de Hoge Schuts aan of
deelgenomen mag worden in zomertenue van het gilde.
Graag wil ik de Harmonie verzoeken zich gereed te houden voor het
Wilhelmus
Het Wilhelmus (1 couplet).
Tijdens het Wilhelmus vaandels en vendels neigen.
Hierna: "Leve de Koning! Hiep Hiep ... Hoera!!!"
Tamboers, Bazuinblazers, Vaandrigs, Koningen en Keizers, Hoofdlieden,
Zilverdragers, keert u zich een halve slag om naar de Vendeliers.
Tamboers, vendeliers staat aangetreden !
Vendeliers presenteer uw vendel.
Neig uw vendel.
Zwaai uw vendel voor God, Koning, en Vaderland.
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Tamboers roert de trom.
Bazuinblazers steek uw bazuinen.
Na ongeveer 3 minuten:
Vendeliers rol op uw vendels.
Gildebroeders en -zusters, dames en heren, hiermede is een eind gekomen
aan de officiële opening van deze Hoge Schuts Gildendag.
Mededelingen:
Koningen en keizers worden om ……. uur onder de boom verwacht voor de
verschieting van de koning en keizer.
Graag wil ik bij deze de Harmonie / Fanfare van harte bedanken en
verzoeken af te marcheren.
Nadat de harmonie vertrokken is:
Denk aan de consumptiebonnen voor de fanfare en de genodigden.
Vendeliers maakt een halve slag naar rechts.
Gereed voor de afmars:
Voorwaarts...Mars!
Hierna worden de genodigden bedankt voor hun aanwezigheid bij de opening
en worden de genodigden begeleid naar de Koning- en keizerverschieting.
17:30 uur Aanvang prijsuitreiking, probeer zo snel mogelijk de prijsuitreiking te
starten. Begin met de jeugdprijzen.
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