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Kermiszondag 
Op zondag 13 september a.s. verwachten we je om 13.00 uur bij ‘De Swite’. Je fiets stal je op de 
parkeerplaats van ‘De Swite’ (parkeerplaats is afgesloten voor auto’s). Via de nooddeur aan de 
zijde van de parkeerplaats kom je in ‘De Swite’ (hoofdingang van ‘De Swite’ is afgesloten). De 
kantine is voor ons niet toegankelijk vanwege de aanwezigheid van de jury van het bloemencorso. 
Om 13.30 uur stellen we ons op bij de grote rode poort, om 13:45 vertrekken we. In de optocht 
zullen één of twee drankpauze’s worden ingelast, dit is afhankelijk van het weer. 
 
Tijdens de drank- en eventuele andere pauze’s blijven we op onze plaats staan. 
 
Aan het einde van de optocht gaan we via de grote rode poort het gravelveld op en betreden we 
‘De Swite’ via de hoofdingang. Je instrument leg je neer in de oefenruimte (verlaagde gedeelte). 
Let op dat je geen instrumenten in de zaal legt, want de harmonie maakt dit jaar ook gebruik van 
‘De Swite’ en zal haar instrumenten in de zaal leggen. (Dit om verwarring te voorkomen) 
Vervolgens kunnen er in de ‘De Swite’ consumpties gedronken worden. ‘De Swite’ is geopend voor 
alle sponsoren, korpsen, figuranten, bestuurders, drukkers en de rest van de wereld. Om 20.00 uur 
sluit ‘De Swite’. 
 

Kermismaandag 
Op maandag 14 september a.s. gaat ‘De Swite’ om 6.00 uur open. Er is koffie en brood 
aanwezig.  Het is raadzaam om enkele broodjes te nuttigen omdat door de schutterij bij het 
koningspaar in principe geen broodjes aangeboden worden. Stal je fiets wederom op de 
parkeerplaats van ‘De Swite’. Om 6.15 uur dien je in ieder geval aanwezig te zijn omdat we om 
exact 6.30 uur vertrekken om het koningspaar op te halen. Om uiterlijk 7.55 uur arriveren we bij ’t 
Zwaantje waar we de prijsuitreiking van het bloemencorso bijwonen. Na de prijsuitreiking stellen 
we ons direct buiten op. We vertrekken samen met de wagenbouwers naar ‘De Swite’ waar om 
9.00 uur de optocht zal beginnen en alwaar om 10.00 uur de optocht ook weer zal eindigen. 
(We gebruiken het inmiddels bekende vervoermiddel tijdens het ophalen van het koningspaar en 
om naar ’t Zwaantje te gaan). 
 
Vervolgens begint om 10.00 uur het vogelschieten voor de jeugd en de senioren. Als de vogel naar 
boven gaat wordt in de buurt van de kogelvanger door het korps een mars gespeeld. Als de 
nieuwe koningen/koninginnen bekend zijn stellen we ons op nabij het podium waarop we de 
nieuwe koninginnen/koningen huldigen. De huldiging is net als vorige jaren op ons prachtige 
Swite terrein. Na de huldiging zit het officiële gedeelte erop en is er de mogelijkheid de nieuwe 
koninginnen of koningen te feliciteren in het Zwaantje. Er is een mogelijkheid om je in ‘De Swite’ 
om te kleden, wil je hier gebruik van maken neem dan maandagmorgen je “burgerkleding” alvast 
mee. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Schuttersgilde St. Switbertus 
Sander Meekes 0544-378683 / 0630022332
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