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Mededelingen van algemene aard 

Parkeren 

Voor parkeren wordt verwezen naar de bij de invalswegen geplaatste borden.  Er is voldoende 

parkeergelegenheid nabij het feestterrein. Volg de aanwijzingen van de parkeerregelaars.  Voor de 

bussen is een aparte parkeerplaats. Deelnemers die met een bus komen, kunnen wel uitstappen bij 

het feestterrein. 

 

Optocht 

Alle deelnemende gilden worden erop gewezen dat de optocht precies om 11.30 uur zal vertrekken. 

Het voeren van een naambordje is verplicht. Op het feestterrein zullen tijdig de dragers van de 

naambordjes aanwezig zijn. De overheden worden vriendelijk gevraagd hen hiervoor te belonen met 

een vergoeding van tenminste €  5,00. Er zal worden opgesteld op het feestterrein. In de mail van 8 

augustus staat de volgorde van de optocht. Bij aankomst ontvangt ieder gilde ook een exemplaar van 

de speciale gildekrant. Hierin staat ook de volgorde vermeld. 

 

EHBO 

Op het feestterrein is een EHBO post ingericht. Deze bevindt zich in de buurt van het algemene 

secretariaat en wordt bemand door leden van de plaatselijke EHBO vereniging. 

 

Aansprakelijkheid 

Stichting landjuweel 1993 en het Sint-Hubertusgilde Leur zijn als organisatie niet aansprakelijk voor 

ongelukken, vermissingen of schade veroorzaakt door of overkomen aan deelnemende gilden en 

bezoekers. 

 

Deelname wedstrijden 

Om aan wedstrijden, welke dan ook, te kunnen deelnemen moeten de deelnemers in de optocht 

hebben meegelopen tenzij dit van te voren en in samenspraak met het kringbestuur is 

overeengekomen. 

Op alle te houden wedstrijden zijn de thans geldende NBFS reglementen van toepassing. 

 

Consumptiebonnen 

Alle consumpties worden afgerekend met bonnen. Deze kosten € 2,60 pr stuk.  Deze bonnen zijn 

alleen tijdens de kringgildedag geldig.   

 

 

 

 

 

 

 

Calamiteitennummer 

Komt u te laat aan wegens file, pech onderweg of een ongeval neem dan contact op met het 

volgende telefoonnummer: 06-12456735(Max de Graaf). 
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Massale opmars 

In tegenstelling tot andere gildefeesten is het de bedoeling dat alle deelnemers aan de optocht ook 

deelnemen aan de massale opmars. Dit heeft te maken met de gezamenlijke groepsfoto. 

 

Aankomst gildeterrein 

Bij aankomst op het feestterrein dient men stilte in acht te nemen, wegens de heilige mis die in de 

grote feesttent wordt gehouden.  Op het terrein is een mobiele bar welke open is voor het nuttigen 

van consumpties waaronder koffie en thee. 

 

Kerkdienst 

De kerkdienst wordt gehouden in de grote feesttent op het terrein. Na afloop van de dienst wordt er 

aan de hoofdman/koning/koningin/keizer/keizerin en zij die door het gilde hiervoor speciaal zijn 

uitgenodigd in de kleine feesttent een broodje en een koffie aangeboden. 

 

Deelname erewijn 

Na afloop van de massale opmars zal de erewijn, welke wordt aangeboden door de gemeente Etten-

Leur,  worden geschonken in de kleine feesttent op het terrein. Deze is enkel toegankelijk voor de 

hoofdman/koning/koningin/keizer/keizerin en zij die door het gilde hiervoor speciaal zijn 

uitgenodigd.  


