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Betreft

: Convocatie 20.07: Koningschieten 2020

Beste leden van het Sint Martinus gilde,
Op de eerste zaterdag ná Sacramentsdag wordt altijd de jaarlijkse teerdag gehouden. Dit jaar valt
deze dag op 13 juni. Helaas kan het avondprogramma (de teeravond) vanwege de coronaperikelen niet plaatsvinden. De gebruikelijke activiteiten op die avond (bijvoorbeeld de huldiging
van onze jubilarissen) zullen worden opgeschoven naar een andere datum. Hierover zullen wij U
zo spoedig mogelijk informeren.
Eens in de drie jaar is ook het traditionele koningschieten op de teerdag. Dit willen we echter wél
door laten gaan, omdat we op ons schietterrein alle mogelijkheden hebben om ons te houden aan
de regels van het RIVM. Het programma zal er dan als volgt uit zien:
Vanaf 13.00 uur verzamelen we (in gildeuniform) op het schietterrein 't rond venneke,
Mgr. Smetsstraat 46 te Dommelen. Uiteraard zijn ook onze niet gekostumeerde gildeleden van
harte welkom.
Let erop dat diegene die met de auto komen, dit niet meer kunnen via de gebruikelijke weg vanuit
Dommelen. Deze is vanwege werkzaamheden afgesloten. Er zal dus omgereden moeten worden.
Met de fiets is het gildeterrein wel gewoon bereikbaar.
Rond de klok van 13.30 uur zullen we de gebruikelijke drie ronden rondom de schutsboom maken.
Daarna volgt een kort woord van de hopman en zal het eerste schot worden gelost door onze
huidige koning, om zo de wedstrijd om het koningschap open te stellen. Er zal worden geschoten,
totdat de nieuwe koning bekend is. Hierna volgt op het schietterrein zelf de volledige inhuldiging
van de nieuwe koning en de koningsdeken. Er zal ook een toast worden uitgebracht op de nieuwe
koning. Er volgt geen afmars meer naar ons gildehuis.
Alle gildebroeders en gildezusters van het gilde kunnen deelnemen aan het koningschieten.
Aanmelden voor het koningschieten kan bij Ben van Velthoven, vóór 10 juni 2020. Mocht je niet
weten wat het inhoudt om koning te zijn van het gilde, dan kun je ook contact opnemen met Ben
van Velthoven. De rechten en plichten van de koning staan in onze statuten en het huishoudelijk
reglement.
Wij zien U allen graag op ons gildeterrein, om met ons deze verkorte teerdag te vieren.
Zoals gezegd, gelden de regels van het RIVM, dus blijf thuis als U ziek bent.
Wellicht ten overvloede, maar blijf vooral gezond en zorg goed voor elkaar!
Met vriendelijke groeten,
namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver
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