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Het bondsbestuur van de schuttersbond Juliana v.l.n.r. Hay Janssen
Louis Litjens, Ger Heldens, Wiet Driessen en Gé Ar

 
De organisatie van het eeuwfeest van de schuttersbond Juliana loopt tege
zaterdag 19 en zondag 20 april 2008 zal Neer het decor vormen van het e
Juliana. 
 
Vrijdag 18 april 2008 zal het eeuwfeest losbarsten met een geweldige piratenavond
voorprogramma ‘de Teddyboys’ hun rentree maken in de artiestenwereld. Daarna z
door deze avond heen brengen met optredens van Stef Ekkel, René Schuurmans, Ja
Christiaen en natuurlijk als hoogtepunt van de avond het optreden van de enorm po
deze avond bezoeken, dan adviseer ik U om niet te lang te wachten, want de kaartv
er zijn nog maar slechts enkele kaarten verkrijgbaar, dus wacht niet en kom naar N
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, Bernie van Lierop,  
ts. 

n het einde aan. Vrijdag 18, 
euwfeest van de schuttersbond 

. Maar allereerst zal in het 
al presentator Erik Hulsebosch jullie 
n Keizer, Koos Alberts, Dennie 
pulaire, Nick en Simon. Wilt U nog 
erkoop verloopt geweldig goed en 
eer! 
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Zaterdag 19 april 2008 wordt het eeuwfeest om 14.00 uur officieel begonnen met een Eucharistieviering, opgedragen 
door Monseigneur De Jong uit Roermond en geassisteerd door schuttersmisdienaars. De Mis zal muzikaal worden 
opgeluisterd door het Gildenkoor van Sint Barbara uit Dinther. 
 
Vanaf 15.30 uur zal het jubileumkoningschieten gaan plaatsvinden met deelname van alle deelnemende koningen aan 
het eeuwfeest. Dit belooft dus een zeer interessante wedstrijd te worden, aangezien er gestreden wordt tussen 
Limburgse – Brabantse en Gelderse schuttersgilden. Intussen kan het publiek genieten van de geweldige sfeer, die een 
eeuwfeest met zich meebrengt. 
 
Om 17.00 uur zal er een uitgebreide koffietafel worden geserveerd voor alle schutters en overige aanwezigen. Tegen 
de luttele bijdrage van € 5,00 per persoon kunt u zorgen voor de inwendige mens. U kunt zich hiervoor opgeven bij de 
secretaris: Bvanlierop@home.nl. 
 
Tegen de klok van 18.45 uur zal vervolgens de spanning toenemen. Na een periode van drie jaar keihard werken aan 
het jubileumboek door de samenstellers Gé Arts (Sint Martinus Tegelen) en Bernie van Lierop (’t Zandakker Gilde Sint 
Jan Venray) is dan het moment aangebroken dat het eerste jubileumboek (120 pagina’s fullcolour op A4-formaat) 
overhandigd zal worden aan Gedeputeerde Herman Vrehen. Deze jubileumboeken worden vervolgens aangeboden 
voor slechts € 10,00 (exclusief verzendkosten) en kunnen gereserveerd worden via bvanlierop@home.nl. Ook kan dit 
boek tijdens het eeuwfeest worden gekocht, echter geldt wel op = op. 
 
Vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur kunt U Uw welgemeende felicitaties overbrengen naar de jubilerende schuttersbond. 
Deze receptie zal muzikaal worden opgeluisterd door Judith Deckers uit Melderslo. 
 
En dan is het tijd voor feest, het feestpaviljoen zal in het teken staan van een Limburgse avond met optredens van 
Damazoeë, De Toddezek, De Kameräödjes en als afsluiter Big Benny. Voor deze avond geldt dat er geen entree is, dus 
komt allen naar Neer. 
 
Zondag 20 april 2008 zal in het teken staan van het grote eeuwfeest. Vijfenzeventig verenigingen uit Limburg, Noord-
Brabant, Gelderland en Duitsland zullen actief deelnemen aan dit eeuwfeest. Om 12.00 uur zal de officiële 
vlaggenparade gaan plaatsvinden, waarna om 12.30 uur de optocht gaat trekken door Neer heen. Vanaf 14.00 uur 
beginnen de wedstrijden in het kader van het schutters- en gildenwezen. Denk hierbij aan de standaardruiters in de 
optocht en op het terrein, de vendelwedstrijden, de marswedstrijden en natuurlijk de beoordelingen van koningsparen 
en anderen.  
 
Het geheel zal muzikaal worden opgeluisterd door de Breethaler en natuurlijk wordt er voor de inwendige mens 
gezorgd en de kinderen zullen ook zeker vermaakt gaan worden. 
 
U mag toch niet ontbreken op dit eeuwfeest en wij adviseren U dan ook: 
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	De laatste loodjes van de organisatie van het eeuwfeest

