20 schutterijen strijden om eer tijdens Bondsschuttersfeest van de
OLS Winnaar 2016 te Merkelbeek op 20 en 21 augustus 2016

Feestprogramma
Vrijdag 19 augustus
Grote reünie 100 jaar jubileum basisschool St. Jozef Merkelbeek, entree € 5,00.
Zaterdag 20 augustus
Zaterdag 20 augustus zullen 8 jubilarissen in het zonnetje gezet worden, tijdens
een feestelijke receptie in het feestpaviljoen aan de Haagstraat te Merkelbeek.
 Sjef Janssen en Hein Timmermans 60 jaar lid,
 Rob van Tilburg, Gerald Jeurissen en Albert Ramaekers 40 jaar lid,
 Diana Janssen en Wim Hanssen 25 jaar lid.
Onze schutterij dankt haar glorierijke verleden aan deze jubilarissen en alle andere
leden die zich belangeloos inzetten om deze kleurrijke en muzikale traditie in ere te
houden.
Aansluitend zal de bekende band “Wir sind SPITZE” zorg dragen voor een
spetterend optreden. Deze band weet met hun alomvattende schlager repertoire
de sfeer er in te brengen en er in te houden. Het speelplezier spat er vanaf tijdens
hun concerten. Door hun veelzijdigheid passen zij zich aan, aan de sfeer van het
publiek en is geen enkel optreden hetzelfde. Hun veelzijdigheid en interactieve
performance maakt ieder optreden weer anders en verrassend
Entree gratis.
Zondag 21 augustus
Aanvang rond 12.45 uur, dan zullen de deelnemende schutterijen binnentrekken.
Om 14.00 uur zullen burgemeester Mevrouw Wolfs van Onderbanken en Pastoor
Adema het feest officieel openen. De genodigden worden onder begeleiding van
Fanfare St. Joseph begeleid naar de plaats waar het defilé wordt afgenomen.
Aansluitend, zal de optocht door de straten van Merkelbeek trekken, met de
ca. 20 deelnemende schutterijen.
Na afloop van de optocht worden de schiet en schoonheidswedstrijden gehouden op
de feestweide, waarbij iedereen kan genieten van de gezellige schuttersambiance
waar Merkelbeek zo bekend om is. Rond 19.00 uur zijn de resultaten van de
wedstrijden bekend en vindt de prijsuitreiking plaats.
Deze dag wordt feestelijk voortgezet in de feesttent met vanaf 17.00 uur de band
PowerPolka “Wahnsinn”. Zij maken live muziek van Après-ski tot Feestmuziek, van
Polka tot Golden Oldie, alle remmen gaan los!
Echte Wahnsinn, gebracht door 8 ras muzikanten die als een orkaan over het
publiek heen denderen.
Entree gratis.
Toekomst :
Schutterij St. Johannes –St. Clemens organiseert het OLS 2017 en zal in 2018 haar
200 jaar eeuw jubileum vieren.
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De Schutterij gaat drukke tijden tegemoet, waarbij alle hens aan dek nodig zijn en
schuttersliefhebbers van harte uitgenodigd worden hieraan mee te werken.

