Beste gildezusters en gildebroers,

16 juni 2017

Toch eerst een dankwoord aan iedereen die hielp aan het welslagen van het schietspel op
Dikberd. Dank voor de goede samenwerking en proficiat met de mooie resultaten.
Een welgemeende proficiat aan gildezuster Ria Clissen; zij volgt zichzelf op als gildeprinses!
Ook aan de schuttersploeg die op 11 juni deelnam aan het schietspel van de HGK in Essen en
daar eerste werd, een dikke proficiat!
Het gildefeest in Herselt, 24 en 25 juni, Iedereen present in vol ornaat! Vorig jaar waren we
in Loenhout met een voldoende grote groep maar we konden daar toen niet mee
“uitpakken”. Laten we dat dit jaar dan maar eens in Herselt doen! Herselt is niet ver van de
deur en de raad rekent op ieders aanwezigheid. Na de optocht en na het drankje van de kas
kan iedereen beschikken over zijn tijd.
De schietingen hebben plaats op zaterdag 24 juni 2017
De schietingen hebben plaats op het terrein gelegen aan het VTC De MIXx in Herselt,
Asbroek 1. Er zal voldoende bewegwijzering worden aangebracht.
Iedereen parkeert op de voor hem aangewezen zone op de parking aan het terrein.
De schutters zullen zich tijdig aanmelden bij hun Opperkoning en Opperdeken, zodat de
wedstrijden stipt kunnen aanvangen. Aan de schutters wordt gevraagd zich te houden aan
de opgelegde kledijvoorschriften zoals vervat in het reglement HGK.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid van het Vtc De Mixx.
Volg de aanwijzingen van de parkeerwachter!
Zondag 25 juni 2017: optocht , roffelen, dansen, vendelen.
9:30 uur: Mis in de Sint-Servaaskerk van Herselt. Er is voldoende parkeergelegenheid in de
onmiddellijke omgeving van de kerk.
10:30 uur: academische zitting met receptie in de raadszaal van het gemeentehuis, vlakbij de
kerk. Van elke gilde is er een afvaardiging uitgenodigd.
11:30 uur: eetmaal in de parochiezaal; de gilden moesten daarvoor inschrijven; onze gilde
heeft dat niet gedaan. Wie dus naar de mis of de receptie komt in de voormiddag, moet zelf
uitkijken naar eetgelegenheid.
Er is voldoende parking aan de parochiezaal en de gemeentelijke werkplaats. (GPS, Vest 5)
Namiddag:
Schoon Inkomen:
Het ‘schoon inkomen’ wordt opgesteld aan de kerk richting de Kerkstraat.
De optocht wordt geopend door de Sint-Jorisgilde van Herselt onder begeleiding van de
fanfare van Ramsel. De maximum af te leggen afstand bedraagt 1000 meter. Voor zij die
later wensen in te stappen (doch nog voor de jury) is er de mogelijkheid dit te doen in de
onmiddellijke omgeving van het Vtc De Mixx. De te wandelen afstand is dan slechts 200
meter. Net zoals de start van het schoon inkomen zal ook deze plaats worden aangeduid
door middel van bewegwijzering.

Het schoon inkomen zal worden samengesteld vanaf 13.00 uur tot 13.30 uur.
De start is voorzien omstreeks 13.30 uur.
Om alles in goede banen te leiden is er een ‘time-keeper’ aangesteld.
Deze persoon zal ons tijdig verwittigen zodat de tijdstabellen worden gerespecteerd.
Gelieve zijn aanbevelingen stipt op te volgen.
Onze gilde heeft het nummer 10 gekregen in de optocht.
Parkeren: vanaf 13 uur is de parking van de supermarkt toegankelijk (GPS, Vest/Kerkstraat).
Roffelen: gildezuster An werd ingeschreven om mee te doen. Zij moet als vijfde aantreden.
Supporteren dus!
De organisatie meldt ook nog:
Parkeerplaatsen:
Het Vtc de Mixx is gelegen langs de Herentalsesteenweg in Herselt en zeer gemakkelijk
bereikbaar. Daar dit een nieuw complex is en het adres (Asbroek 1) niet door alle GPSsystemen gekend is , kunnen de GPS gebruikers best als bestemming Limberg, 2230 Herselt
gebruiken. Tevens zal er voldoende bewegwijzering worden aangebracht met als opschrift
‘Gildefeest 2017’ (afm. 60cm bij 20 cm).
Aan het Vtc de Mixx: gelet op de grootte van dit complex is er voldoende parkeergelegenheid aan het VTC zelf. Het Vtc De Mixx is een sport en cultuur complex, geen tent.
De gebruikte locatie is +/- 1200m² groot en kan nog extra vergroot worden met +/- 500
m² indien nodig.
Zowel het dansen als vendelen gaat binnen door.
Het roffelen gaat op vraag van de roffelaars buiten door. (ingang zuid).
We hebben geen plannetje met de ligging van de diverse locaties van het gildefeest
gekregen. Geen nood. Iedereen gaat Herselt wel vinden!
Beste gildeleden, mijn excuses voor deze late informatie over het gildefeest, maar ze is pas
op 16 juni toegekomen, dus…
----------------------------Om niet te vergeten: Monumentendag 2017, onze opendeurdag, gaat door op 10
september.
Allen op post!
In te vullen op de telefoonlijst: telefoonnummer van Schutter Dirk Van der Avoort:
0474 66 39 43
Nieuwe schutters Dave en Axel Simons wonen Mussenblok 12 te 2200 Noorderwijk.
Dave 0485 54 82 17
Axel 0486 47 14 90

Tot op het gildefeest en daarna… prettige vakantie!
Voor de raad,
de griffier, Jo.

