
   Schuttersfeest 2017 

 
  

 

Welkom 

Wij heten u (nu al) van harte welkom op het schuttersfeest 2017. 

Het Schuttersgilde St. Jan Babberich vindt het fantastisch dat wij 

elk jaar weer schuttersfeest met z’n allen mogen vieren. Een 

unieke traditie waar Babberich trots op mag zijn.  

Middels dit programmablad willen wij u op de hoogte brengen 

van diverse zaken rondom ons schuttersfeest. Net zoals de 

afgelopen 3 jaar hebben we gekozen voor een programmablad. 

We kregen daar nog steeds vele positieve reacties op. De meest 

actuele informatie vindt u uiteraard op onze vernieuwde website 

www.gildestjan.nl. Mocht u toch nog vragen hebben of wilt u 

ons iets laten weten, mail ons dan even: 

(secretaris@gildestjan.nl). 

 

Wij wensen u alvast een geweldig, gezellig schuttersfeest toe op 

3, 4 en 5 september 2017. 

Met een vriendelijke schuttersgroet, 

Bestuur Gilde St. Jan Babberich. 

 

 

Programma Schuttersfeest 2017 

 

Zondag 27 augustus 2017 

 

11.00-12.00 Gelegenheid tot het betalen van de contributie. 

Lidmaatschapsgeld: 

Leden van 16 en 17 jaar:          € 19,- 

Leden van 18 tot 65 jaar:         € 34,- 

Leden die nog geen 10 jaar lid zijn                                                     

en 65 jaar en ouder zijn            €34,-                                                                                                                                                                                                                                                                   

Leden die in 2013/2014 al oud lid waren en leden van 65 jaar en                          

ouder                                           € 10,- 

 

Voor nieuwe leden gelden de volgende inleggelden: 

-Leden van 16 jaar waarvan één van de ouders lid is van de  

vereniging: géén inleggeld; 

-Overige nieuwe leden betalen eenmalig € 5,- inleggeld. 

*Spelregels voor de tafelcontrole zijn te vinden op het 
aankondiging bord in Kulturhus De Borg. 
 

Vrijdag 1 september 2017 

19.45 uur Tafel reserveren  

20.00 uur Generale repetitie voor de parade van dinsdagavond 

voor de drumfanfare, harmonie en alle kaderleden. 

20.00-22.00 uur  Laatste mogelijkheid tot het betalen van de 

contributie. Dit jaar wederom met medewerking van een DJ. 

Let op: Indien men een jaar geen contributie heeft 

betaald, dan zal men automatisch worden uitgeschreven 

als lid! Mocht men onverhoopt geen kans hebben gezien 

om de contributie te voldoen en u wilt graag lid blijven, 

dan dient men z.s.m. contact op te nemen met de 

ledenadministratie, mevrouw Nancy Steennis, 

mobiel 0649657042. U kunt uw contributie onder vermelding van 

uw naam, postcode en huisnummer ook overmaken op IBAN 

nummer NL66 RABO 0304 8025 49 ten name van Gilde St. Jan. 

Na vrijdag 2 september 2017 wordt € 5,- extra in rekening 

gebracht!  

 

 
 
 
 

Zondag 3 september 2017 
 
13.00 uur     Aantreden van drumfanfare, kader en vendeliers 
bij café Huis Den Dijk. 
13.10 uur    Afmars naar kasteel Halsaf voor inspectie door 
de President. Bij Halsaf zal worden geoefend voor het 
brengen van de eerbewijzen in de kerk tijdens de 
schuttersmis op maandagmorgen. Tevens wordt de erewijn 
aangeboden. 
14.00 uur    Aantreden van het gehele gilde in het Kulturhus, 
waarna in optocht naar het kasteel voor het afhalen van het 
standaardvaandel van onze patroonheilige St. Jan. Er zal worden 
gevendeld voor de President  en genodigden. 
14.45 uur           Defilé voor de kerk voor de geestelijke- en 
wereldlijke autoriteiten en genodigden. Aansluitend de opening 
van het schuttersfeest in het Kulturhus door de President. 
15.15-15.30 uur Opgave Koningschieten. Alle deelnemers dienen 
de hiervoor geldende regels in acht te nemen zoals die in het 
huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Deze regels 
kunt u opvragen bij het secretariaat. Inleg € 5,- 
15.45 uur    Afmars naar het schietterrein nabij de Duiventil 
bij kasteel Halsaf voor het vogelschieten. De zaal gaat tot 17.00 
uur dicht! 
Iedereen wordt dan ook verzocht de zaal te verlaten na het 
vertrek van het gilde. 
17.00 uur    Zaal open voor de alle leden.  
18.00 uur    Binnenkomst van het Gilde en het nieuwe 
Koningspaar. Aansluitend inhuldiging van de nieuwe Koning door 
de President. 
19.00 uur            Start feestavond met m.m.v. Kaliber  
(www.Kalibermusic.nl) 
20.00 uur            Vendelhulde voor de nieuwe Koning. 
20.30 uur    TAFELCONTROLE*. 
24.00 uur    Sluiting. 

 
 
Maandag 4 september 2017 

 
 
07.45 uur   Aantreden van het gehele Gilde in het Kulturhus.  
08.00 uur   Viering ter attentie van de levende- en overleden 
leden van onze schutterij. Alle leden worden verzocht hierbij 
aanwezig te zijn. Kulturhus de Borg zal gedurende deze viering 
gesloten zijn. Na de viering vendelhulde voor de geestelijke 
leiders van onze kerk. 
09.00 uur      Optocht door het Kwartier.  
Route: Dorpstraat, Emmerichseweg, Kwartiersedijk, Veldhuizen, 
Beekseweg, Sleeg, Kloosterpad, Kulturhus. 
11.00 uur    Zaal open en muzikale activiteiten!  
12.30 uur    Direct na de binnenkomst van het Gilde is er een 
TAFELCONTROLE*. 
Aansluitend is er gelegenheid tot dansen met muziek van Kaliber. 
13.30 uur      Vendelen door vendeliers voor het bestuur. 
15.00 uur      Sluiting matinee. 
19.00 uur      Aantreden gilde om het koningspaar op te halen. 
Hierna vendelen voor hofdames en erewacht. Aansluitend 
dansen met medewerking van Vida Studio’s uit Zevenaar samen 
met Kaliber. 
20.30 uur    TAFELCONTROLE*.   
24.00 uur     Sluiting 
  

http://www.gildestjan.nl/
mailto:info@kringdagliemers.nl


Schutterskoning 
 

Bijna een jaar geleden besloot ik, in overleg met Saskia, om te 

gaan voor een nieuwe uitdaging; schutterskoning van Gilde St. 

Jan. Omdat we beiden vinden dat er meer jongere mensen onder 

de paal moeten gaan staan om het schuttersleven in Babberich in 

stand te houden. Zelf was ik er van overtuigd dat ik de vogel naar 

beneden zou halen. Als dit uiteindelijk dan ook lukt, is dat een 

machtig mooi gevoel. Drie dagen lang hebben we een fantastisch 

feest gevierd waarbij we, gesteund door onze adjudant en de 

hofdames, van alle kanten ontzorgd zijn. Emotionele momenten 

gekend en prachtige herinneringen gemaakt. Onder het genot 

van een zeer goed spelend Kaliber stond de zaal drie dagen op de 

kop. Onderweg werden we overal vriendelijk en warm onthaald 

waarbij menig bosje bloemen door ons in ontvangst mocht 

worden genomen. Alle buurtschappen bedankt hiervoor. In de 

loop van het jaar hebben we verschillende concoursen, het 

Landjuweel en andere evenementen bezocht als koningspaar. 

Gelukkig mocht Danique ook mee, daar waar het kon. Wij 

hebben er enorm veel plezier aan beleefd en kunnen alleen maar 

aan iedereen meegeven: dit moet je eens in je leven 

meegemaakt hebben. Omdat wij vinden dat er ieder jaar weer 

een nieuw, fris koningspaar een kans gegund moet worden dit te 

beleven, zal ik mijn titel niet verdedigen en wens ik alle schutters 

heel veel succes toe bij het komende schuttersfeest. 

Mede namens Saskia en Danique, jullie schutterskoning Martijn 

Bouwman. 

Veiligheid 
 
Op de koningswagen is er ruimte gereserveerd voor het 
koningspaar en de hofdames. Het is niet de bedoeling dat er 
andere mensen op gaan staan/ zitten. Veiligheid staat namelijk 
voorop. 
 
 
Jeugdkoningswagen 
 
Dit jaar zal er voor het eerst in de historie een 
jeugdkoningswagen meerijden op maandag en dinsdag. Een 
mooie uitbreiding voor ons Gilde St Jan Babberich. 
 
 
Vernieuwde website 
 
We hebben de website vernieuwd. Mede dankzij de 
inspanningen van de Webneus Maikel Bouwman, Tom Baars en 
Bregje Hoek is deze in een nieuw jasje gestoken. Laat u 
verrassen!! 
 
 
Contributie betalen 
 
Het contributie betalen zal dit jaar op 2 momenten gaan plaats 
vinden, te weten zondag 27 augustus van 11.00 tot 12.00 en op 
vrijdag 1 september van 20.00 tot 22.00. 

 
 
 

 

 
 
   



Dinsdag 5 september 2017 
 

08.15 uur     Aantreden van het gehele Gilde. 
08.30 uur     Optocht door de kom van Babberich  
(let op korte en lange stoppen). 
Route: Dorpstraat (boog ter hoogte van Betburgh), 
Middag (lange stop), Zandakker, Landkamp ,  Middag, 
Dorpstraat, Babberichseweg, Witte Kruis,  
De Nereestraat (lange stop), Zwanenwaay, Witte Kruis 
Koningstraat,  Gildestraat, Zwanenwaay,  
Franciscusstraat (lange stop), Veerweg , 
Dorpstraat, Kasteel "Halsaf", Kulturhus. 
11.00 uur   Zaal open en muzikale activiteiten! 
12.30 uur   Direct na binnenkomst Gilde is er een 
TAFELCONTROLE*.  
Aansluitend is er gelegenheid tot dansen met Kaliber. 
13.30 uur    Vendelen voor Bestuur en Kader. 
15.00 uur    Sluiting matinee. 
18.45 uur Ontvangst genodigden parade. 
19.15 uur    Slotparade. De parade begint zoals altijd precies 
op tijd, dus dit jaar om 19.15 uur!!!.  
20.30 uur   TAFELCONTROLE*.  
Ná de parade kan er weer worden gedanst met Kaliber. 
24.00 uur     Sluiting van het schuttersfeest door de President.. 
Aansluitend: Wilhelmus. 

 
 
 
Bestuur Gilde St. Jan Babberich 
Voorzitter: Johan Schlief 
Secretaris: Nicole van Kuijk-Bodd 
Penningmeester: Tjeerd Boekhorst 
Algemeen bestuurslid: Lidia Lucassen 
Facebook: www.facebook.com/gildestjan.babberich 
Internet: www.gildestjan.nl 
Twitter: @Gildestjan 
E-mailadres: secretaris@gildestjan.nl 

Nogmaals een verzoek om uw email adres door te geven aan 

ons secretariaat: secretaris@gildestjan.nl 
 
Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! 
 
 

Rabobank Clubkas Campagne Het Schuttersgilde St Jan! 

Rabobank Arnhem en Omstreken stelt € 100.000 beschikbaar 

voor de Clubkas Campagne. Dit bedrag wordt door de leden van 

de bank verdeeld. Lid van Rabobank Arnhem en Omstreken? 

Stem dan tussen 3 en 16 oktober op ons en help ons verder! 

Kijk voor meer informatie op www.rabo.nl/arnhem/clubkas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                          Dank aan onze sponsoren!  
                   Denk aan onze sponsoren! 

 
 

                                   Koop bij onze sponsoren! 
Dit Schuttersfeest kan natuurlijk alleen maar plaatsvinden door 
de inzet van vele mensen, maar bovenal ook door de geldelijke 
steun van vooral een groot aantal ondernemers. Wij zijn deze 

ondernemers bijzonder erkentelijk voor hun financiële bijdrage 
en in enkele gevallen bijdragen in natura en wij hopen oprecht 

dat u dat ook waardeert en ook na dit jaarlijks schuttersfeest de 
weg naar onze sponsoren weet te vinden.   

Wij bevelen hen van harte aan. 

 
                          Sponsoren 

 
Alexander Tweewielers Didam 

André Juwelier Goud/ Zilversmederij Zevenaar 
Autobedrijf Frans Jansen Pannerden 

Autobedrijf Paul Kaal Beek 
Autobedrijf Vos Babberich 

Boers Lastechniek Beek 
Booltink Security Lobith 

Bouwmaterialen B.Zweden Beek 
Bouwservice Timon van Bindsbergen Babberich 

Cafe Huis den Dijk Babberich 
Cafetaria de Vondelhoek/ ’t Vondeltje Zevenaar 

CD Reclame Zevenaar 
’t Centrum Reijmer Babberich 

Coop Compact Babberich 
De Lorijn Tweewielers Babberich 

De Webneus Webdesign Hardware Zevenaar 
Dukson Zevenaar, voor al uw schutterskleding 

eConcepts Didam 
EM Salarisverwerking Babberich 
Erewacht Gilde St Jan Babberich 
Grimpeur Wielersport Babberich 

Herberg Halsaf Babberich 
Inter-Che-M BV Beuningen 

J.G.Egbers Automaterialen Loerbeek 
Jozeph’s Houtzagerij en timmerfabriek Babberich 

Klutman Schilderwerken Babberich 
Landgoed Halsaf Babberich 

Markerink B.V Tolkamer 
Meesterlyk Horeca & Catering Breda 

Meubelstoffeerderij De Waarborg Babberich 
mr. Tjeerd Boekhorst BV Babberich 

Reinigingsbedrijf Gilbert Didam 
Resto Aalbers Babberich 

Ross Video en Geluid Duiven 
Snackbar-Partyservice de Zonnemaat Zevenaar 

Taxibedrijf Gademan Didam 
Tjeerd Boekhorst Babberich 

Van Hunen en Zn Verhuizingen Babberich 
Vida Studio’s Zevenaar 

Visser Tentenverhuur B.V. Babberich 
Willemsen & Partners BV Doetinchem 
Woonderijen Makelaardij Babberich 

 
 
 
 
 

 
 

Alcoholbeleid en deurcontrole 
 
De wettelijke regels voor het gebruik van alcohol zijn de 
afgelopen jaren enorm aangescherpt en wij hebben die regels 
met z’n allen te respecteren, zo ook op 3,4 en 5 september 2017 
tijdens ons schuttersfeest. Dit betekent dat alle bezoekers aan 
Kulturhus  de Borg van 18 jaar en ouder op deze dagen dus ook 
een polsbandje krijgen zodat we weten dat er op verantwoorde 
wijze alcohol kan worden geschonken. Legitimatie is dus ook 
vereist. Dit kan natuurlijk leiden tot wat oponthoud bij de entree. 
Gelieve hiervoor begrip op te brengen.  
Om alles goed te laten verlopen, zullen beveiligers van Booltink 
Security, evenals voorgaande jaren, de bezoekers voor de ingang 
van Kulturhus de Borg al voorzien van het polsbandje.  
Tevens zal er controle zijn bij de deur op uw nieuwe en 
aangepaste lidmaatschapskaart. 
Zorg dat u deze altijd bij u heeft! 
 

 
Feest met Kaliber!! 

 
Kaliber is en veelzijdig, origineel en beschikt daarnaast ook nog 
eens over een grote dosis energie die zeer aanstekelijk op het 

publiek werkt. Mede door de verrassende muzikale wendingen 
die er in het repertoire te vinden zijn weet Kaliber een ieder aan 

zich te binden en heeft de band in no time een klik met het 
publiek gemaakt. Geen standaard setlist, maar inspelen op de 
wensen van het publiek en dat is de aanpak van Kaliber! Een 

avond Kaliber biedt voor elk wat wils. De zes koppige formatie 
staat daar absoluut garant voor! 

Waarom Kaliber? 
Kaliber onderscheidt zich van andere bands door zijn 

blaasinstrumenten zoals trompet, bugel, trombone en door de 
zijn onuitputtelijke repertoire en jarenlange ervaring in het 

feestcircuit! 
Geschikt op elk feest! 

Kaliber is uitermate geschikt voor elke kermis, bruiloft, 
bedrijfsfeest of voor een ieder die trek heeft in een onvergetelijk 

feest. 
Kortom; feest met Kaliber maakt meezingen, dansen, hossen en 

springenonvermijdelijk! 
 

Bandleden: 
Ben Harmsen-Piano&Synth en Zang 

Randy Symons-Drums en Zang 
Jos Wissink-Gitaar, Trombone en Zang 

Berry van Dorp-Trompet,  Trombone, Gitaar en Zang 
Quinten Dikschei-Zang en Gitaar 

Andy van Zolingen-Basgitaar, Trompet en Zang. 
 
 

 
 

De kaarten voor de avond kosten  aan de deur 
€12,50  

De entree voor het middag matinee € 7,50 
 

 
 
 
 

 

 
 

Beschermheer 
 

De heer Jan de Nerée tot Babberich is 60 jaar lid van de 

Schutterij. Hij is zijn hele leven al verbonden aan het Gilde St. 

Jan. Helaas liet zijn gezondheid het niet toe om zijn medaille op 

te halen. In dit programmablad enkele stukjes uit het interview 

van 2004. 

“De passie (het gevoel) voor de Schutterij werd je – als bewoners 

van “Halsaf”- al als kind met de paplepel ingegeven. Als blaag van 

7 jaar stond je al op het bordes van “Halsaf” wanneer op de 1ste 

zondag  van september de Schutterij naar “Halsaf” kwam om 

eerbewijs te brengen, erewijn en om het Vaandel en de 

President op te halen”.  

Hij was, als kind al “bezeten” van de Schutterij. Hij begon zijn 

carrière bij de Schutterij bij de Drumband. Daarna was hij 

jarenlang officier onder zijn broer Freddy, die toen President 

was. In de periode 1974-2004 was Jan de President van “St. Jan”, 

wat een grote eer voor hem was en nog steeds is. “Mijn taak als 

President is de Schutterij in stand te houden in goede, maar 

bovenal in donkere dagen en daarmee basta”. Daar is hij met 

zijn 30 jarig Presidentschap met verve in geslaagd. In 2004 werd 

hij Beschermheer van de Schutterij.  In 2007 tijdens zijn 50 jarig 

lidmaatschap werd hij koninklijk onderscheiden. Momenteel 

verblijft hij in de Liemerije te Zevenaar. Hier krijgt hij nog zeer 

regelmatig bezoek van leden van de Schutterij. Hij vraagt dan: 

“Hoe gaat het met de Schutterij”? Er komt dan steevast een 

glimlach op zijn gezicht, als de bezoeker aangeeft dat het goed 

gaat met zijn Schutterij.  
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