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Venray, 08 oktober 2018 
 
 
 

Betreft : Uw deelname aan de cultureel-historische dag 
 
 
 
Beste schuttersvrienden en – vriendinnen, beste Gildebroeders en – zusters, 
 
De gemeente Venray kenmerkt zich door het feit dat zij zowel twee schuttersgilden kennen (Sint Willibrordusgilde 
Geijsteren en het Sint Antoniuus Abt Gilde uit Blitterswijck) en één schutterij (’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray). Twee 
maken deel uit van de Noord-Brabantse federatie van schuttersgilden (Kring Land van Cuijck) en één behoort tot de Oud 
Limburgse Schuttersfederatie.  Volgend jaar op zondag 30 juni 2019 zal in het centrum van Venray een cultureel-
historische dag worden. Één dag, waarop de Noord-Limburgse gemeenschap kennis kan maken met vele facetten binnen 
ons schutters- en gildewezen. 
 
Verbroedering 
 
Wie in onze regio spreekt over het schutters- en gildewezen, spreekt veelal tegen mensen, die niet weten wat dit inhoudt. 
Wij weten natuurlijk allemaal samen wat onze schuttersfamilie met elkaar deelt: Lief en leed’. In overleg met de 
winkeliersvereniging zijn wij met elkaar in gesprek te komen om de gemeenschap op een bijzondere manier kennis te 
laten maken met ons schutters- en gildewezen en wij hebben hiervoor een opzet bedacht, waarvan wij denken dat de 
gemeenschap hiermee kan ruiken, beleven en meemaken wat ons cultureel erfgoed inhoudt. Natuurlijk kunnen wij daar 
een eigen invulling aangeven, echter is onze kracht om de diversiteit te laten zien van onze cultuur. Natuurlijk weten we 
allemaal dat het vendelzwaaien in Noord-Brabant en Gelderland op een andere manier uitgeoefend wordt als in Limburg, 
de bielemannenwedstrijden in Gelderland booming zijn, de muziek als een rode draad door de schutterijen en gilden 
stroomt. De marketentsterswedstrijden in de regio’s anders plaatsvinden, de schietwedstrijden ook weer anders 
verlopen.  
 
In overleg met de activiteitenvereniging van de Stichting Venray Centraal is de klik gevonden om over te gaan tot de 
organisatie van een cultureel-historische dag, waarbij het winkelcentrum het centrale hart is tijdens deze dag en waarbij 
de mogelijkheid aanwezig is om: 
 

 Bielemannenwedstrijden te organiseren. 
 Demonstraties exercitiën, muziekwedstrijden, marketentstersuitredens. 
 Op de diverse pleinen kunnen muziek- en dansverenigingen haar beste beentje voortzetten. 
 Historische oude ambachten kunnen uitgebeeld en toegelicht worden. 
 Militaire voertuigen zullen worden tentoongesteld en hebben een actieve rol. 
 Het Carillon van Venray zal spelen. 
 HJet Rooyse Gidsengilde biedt stadswandelingen aan. 
 De toren van de Sint Petrus Banden Kerk zal beklommen kunnen worden. 
 Het Venrays museum (Borggraafpaviljoen zal toegankelijk zijn. 
 De mogelijkheid wordt beken om het schieten te demonstreren. 

 



 Uiting van de drie thema’s: 
o Muziek is emotie 
o Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
o Een knipoog naar 75-jaar Bevrijding. 

 De fotoshoot “Kruip in de huid van de schutter’, te vergelijken met het ansichtcadeau, wat u uit Volendam altijd 
mee naar huis neemt. 

 Doordat de centrumondernemers de winkeldeuren openen heeft u nu de kans om funshopping, het cultureel 
erfgoed, muziek, dans en lekker genieten op een terras met elkaar te combineren. 

 De dag zal worden afgesloten met de organisatie van een Taptoe met topkorpsen,, die op het festivalterrein op 
het Schouwburgplein haar muzikale shows gaan verzorgen. 

 
Het programma: 
 
Het programma is globaal vastgesteld en krijgt de definitieve vorm op korte termijn en dit houdt in: 
 
12.00 uur Begin van de cultureel-historische dag en opening van de winkelondernemingen. 
12.00 uur Begin van demonstraties op de diverse pleinen in Venray (duren door tot 17.00 uur). 
14.00 uur Historische optocht door het centrum van Venray met de medewerking van schutterijen,  

muziekgezelschappen, schuttersgilden en militaire voertuigen met het defilé voor de eretribune op het  
Schouwburgplein. 

16.00 uur Een heuse Streetparade door he centrum van Venray, waarbij historie, dans en muziek samenkomen.  
Naast showkorpsen nemen schutterijen, muziekgezelschappen en schuttersgilden aan deze tocht deel  
met het defilé voor de eretribune op het Schouwburgplein. 

 
17.00 uur De centrumondernemers sluiten de deuren. 
18.00 uur De Taptoe gaat beginnen. Een Taptoe, waarin muziek, dans, zang en show samen komen. Het  

festivalterrein zal omringd worden door een tribune (met betaalde zitplaatsen). Binnenkort zullen we de  
korpsen aan u presenteren, echter kunnen we u nu al verklappen dat er topkorpsen naar Venray komen,  
waar iedereen kennis maakt met de diversiteit van muziek, dans en zang. Ik kan u beloven dat U  
kippenvel zult krijgen van sommige muziekwerken. 

20.45 uur The great finale van de Taptoe. 
 
Zoals al gemeld kunnen wij dit niet zonder de medewerking van schutterijen, schuetzenvereine en schuttersgilden en zijn 
wij op zoek naar o.a.: 
 

 Verenigingen, die een plezierige dag willen meemaken in het kader van funshopping, cultuur, muziek, dans en 
zang. 

 Verenigingen, die demonstraties willen geven rondom hun disciplines vendelzwaaien, muziek, 
exercitiewedstrijden, spiezenexercitie en ga zo maar door. 

 We zouden graag de bielemannenwedstrijden, die in Gelderland worden beoefend tonen aan onze 
gemeenschap. 

 Verenigingen, die willen deelnemen aan de historische optocht en/of de Streetparade. 
 
Voor het bestuur en de leden van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zou het een eer zijn om u te mogen 
begroeten op deze dag. Middels dit schrijven willen wij jullie benaderen om deel te nemen aan deze dag. Indien u 
geïnteresseerd bent, verzoeken wij u om het antwoordformulier vóór 01 maart 2019 te retourneren via onderstaand 
adres. 
 
Wij hopen u zeker in Venray te mogen begroeten en hoopvol wachtend op uw aanmelding, verblijf ik, 
 
Met vriendelijke schuttersgroet,  
 
‘Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray’ 
 
 
 
Bernie van Lierop, voorzitter 
Vossestaart 1 
5803 LN  VENRAY 
Telefoon (0478) 51 04 00 
Mailadres Bvanlierop@home.nl 



Website  www.zandakker.nl (Onder reconstructie 
  



Antwoordformulier deelname cultureel historische dag 
 
 
 
Naam van de vereniging : _______________________________________________________________________ 
 
Adres   : _______________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : _______________________________________________________________________ 
 
Telefoonnummer : _______________________________________________________________________ 
 
Mailadres  : _______________________________________________________________________ 
 
Website   : _______________________________________________________________________ 
 
Aard van het korps : Schutterij/schuttersgilde  Muziekgezelschap  Dansgroep 
 
    Showkorps   __________________________________________ 
 

 Ja, wij wensen graag deel te nemen aan deze cultureel-historische dag in de volgende disciplines: 
 
O Bielemannenwedstrijden     Aantal deelnemers _____________________ 
 
O Vendelzwaaien      Aantal deelnemers _____________________ 
 
O Exercitiedemonstraties     Welke exercitie  _____________________ 
 
O Historische optocht door het centrum   Aantal deelnemers _____________________ 
 
O Muziekdemonstraties (Stilstaand)    Aard van het korps _____________________ 
 
O Muziekdemonstraties (Marcherend)   Aard van het korps _____________________ 
 
O Muziekdemonstraties (Solisten)    Aantal solisten  _____________________ 
 
        Instrument  _____________________ 
 
O Deelname aan de Streetparade    Aard van het korps _____________________ 
 
O Overigen      __________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 
Wij vragen uw toestemming om fotomateriaal van uw vereniging te gebruiken voor de Public Relations, op o.a. de 
website, social media, persuitingen (zoals het aparte magazine, wat zal verschijnen). 
 
Wij verzoeken u om dit antwoordformulier vóór 01 maart 2019 te retourneren via het postadres Vossestaart 1, 5803 LN 
te Vwenray of digitaal via Bvanlierop@home.nl. 
 

Wij zijn ervan overtuigd om hier samen met jullie een geweldige dag van 
te maken ten faveure van ons historisch erfgoed! 

 
 
 


