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DRAAIBOEK HISTORISCH SPEKTAKEL 2022 - versie 2.0
Ook dit draaiboek is een momentopname, onderdelen en tijden kunnen aangepast worden.

Datum: 2 en 3 april 2022
Locatie hoofdkwartier: Hoofschestraat 13, 5361 ET Grave
WEBSITE: http://www.historischspektakel.nl
TWITTER: https://twitter.com/hsgrave en hashtag #HS1674, bij twitter berichten tag daarbij de @landvancuijk
FACEBOOK: https://www.facebook.com/HSGrave
Algemene voorwaarden:
https://www.historischspektakelgrave.nl/assets/files/hs1674-algemene-voorwaarden-en-huisregels-v4-docx.p
df

Openingstijden: Coördinatiepunt/Hoofdpost: EHBO:
11:00 – 18:00 uur Oude stadhuis (Hoofdwagt) en

informatiepunt op terrein achter de
Hampoort
Hoofdpost portofoons en calamiteiten

Visio Hampoort
mobiele posten

Belangrijke telefoonnummers

Organisatie Functie Naam Telefoonnr.

Evenementen-
organisatie

Eindverantwoordelijke Peter Linders 06-53406221

Voorzitter veiligheidsoverleg Huub Linders 06-51421824
Coördinator Festivalterrein Rob Bannink 06-31994122
Coördinator Binnenstad Han Schaars 06-81199936
Productieleiding Leo Burgers 06-51173814
Hoofd EHBO Plaatselijke ehbo 06-28823464
Beveiliging Marcel de Lang 06-12358397
Centrale post Jolanda Linders 06-10544491

Algemeen
alarmnummer

Gemeenschappelijk meldcentrum GMC 112
088-0618124

Niet spoedeisend:

Brandweer Gemeenschappelijk meldcentrum (GMC) 088-0618124

Brandweer Bevolkingszorg 088-0118124

Brandweer Algemeen Brandweer Brabant-Noord 088-0208208

Meldkamer Oost-Brabant Voor last minute wijzigingen die van
belang zijn voor brandweer en ambulance

Calamiteiten Coördinator
Caco.mob@landelijkemel
dkamer.org

085-7432952

Meldkamer
ambulancedienst (MKA)

Zorgvragen vanuit EHBO Centralist
ambulancedienst

088-0618002

Politie Horecatelefoon dienstdoende 06-11120242

Politie - - 0900-8844
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Veiligheidsbureau
Brabant-Noord

Calamiteitennummer bij dreigende
escalatie

- 073-6889540

Politie coördinator Emile Theunissen 0900*8844
voorlichter nvt nvt

GHOR Evenementenadviseur bij
voorbereidingen

J. Hogewoning 06-47082305

Brandweer Preventie G. Blom 088-0208158

Gemeente LvC Veiligheid/Openbare orde/Toezicht B. Vullings 06-53515691
Vergunningen (tijdens kantooruren) D. Oudmaijer 0485-854000
Evenementen Coördinatie Haiko van Erp 06-33737562
Verkeer R. Heuts 0485-854000
Handhaving Milieuklachtencentrale 073-6821821

SAMENVATTING
Evenement in de binnenstad van Grave en het voormalig visioterrein is gebaseerd op de historische overgave
van de stad ! Grave in 1674. Het dagelijks leven en de feestelijkheden, zoals toendertijd worden nagespeeld
door vrijwilligers en groepen ingehuurde acteurs, dit alles in historische kledij.
Doelgroep zijn vooral kinderen van 6 tot 14 en volwassenen.
Het aantal bezoekers kan- afhankelijk van de weersomstandigheden- variëren. Gedurende het evenement
worden totaal 7000 bezoekers verwacht, maximaal 600 gelijktijdig op het festivalterrein en 800 in het centrum.
Op het festivalterrein zullen dit bezoekers zijn van alle leeftijden, met interesse voor historie. In het centrum
zullen ook veel dagjesmensen en inwoners van Grave zijn. Er wordt alcoholhoudende drank geschonken. Niet
overmatig.
Kampement op het voormalig Visioterrein achter de Hampoort (aan Elisabethstraat) waar tevens wordt
overnacht; optochten van daaruit door het centrum; marskramers, kraamverkoop, terrassen en muziek in het
centrum. Diverse wegen zullen worden afgesloten, er worden parkeerterreinen aangewezen en er worden
toiletten geplaatst.

De context ‘Het beleg van Grave in 1674’

De 17e eeuw staat bekend als de Gouden Eeuw in Nederland. Dat gold vooral voor Holland dat door overzeese
handel rijk was geworden. Zuid-Nederland was wel veroverd door de Nederlandse Republiek maar was
Generaliteitsland, wat betekende dat het rechtstreeks bestuurd werd door de Staten Generaal. De mensen
waren arm. Het katholieke geloof was verboden en alleen als je protestant was kon je een baantje bij de
overheid krijgen.
Grave maakte deel uit van de Zuiderfrontier, een waterlinie van Sluis tot Nijmegen, met vestingsteden en
gebieden die je onder water kon zetten. Deze linie moest ervoor zorgen dat de Republiek niet vanuit het zuiden
aangevallen kon worden. Maar in het rampjaar 1672 gebeurde dat toch. De Republiek der Nederlanden wordt
aan alle kanten aangevallen.
Omdat ‘s-Hertogenbosch door de Staten Generaal belangrijker wordt gevonden, verplaatst Willem III een deel
van het garnizoen uit Grave naar die stad. Door deze tactische fout valt Grave in 1672 zonder dat er een schot
gelost is in handen van het Franse leger. De Fransen zijn daarmee baas in Grave en de stad wordt weer
katholiek. De bevolking wordt uitgebuit en van welvaart is geen sprake. Geld was er vaak niet dus werden je
schulden op een kerfstok gekerfd.

OPENBAAR DRAAIBOEK HISTORISCHSPEKTAKEL 2022 GRAVE |Blad 3



Twee jaar later, in 1674, verschijnt luitenant-generaal Van Rabenhaupt met een groot Staats leger voor Grave
om de Franse bezetting onder generaal Noël Bouton markies de Chamilly uit de vesting te verdrijven. De stad is
tot barstens toe met munitie en proviand gevuld, waaronder honderden levende koeien en 500.000 pond kruit
voor de 110 kanonnen. Pas na de komst van versterkingen onder Willem III keren de kansen en moet De
Chamilly de vestingstad Grave opgeven. Na vier maanden beleg capituleert De Chamilly op 27 oktober 1674, de
28ste trekt Willem III de stad binnen. De 28ste oktober wordt in Grave tot ver in de achttiende eeuw als
feestdag gevierd.
Het beleg van Grave heeft zowel in Frankrijk als in Nederland geschiedenis gemaakt. In Frankrijk werd gejuicht
over de dapperheid van het Franse garnizoen, in Nederland werd gejuicht over de dapperheid van de
aanvalstroepen onder Willem III.

Communicatie extern

- https://mailchi.mp/0486tv/hs-nieuws-01
-
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Algemene informatie:

Net als het Historisch Spektakel in 2016 en 2017 wordt de editie van 2022 een groots vermaak! Ook dit jaar
mooi en spectaculair, komt dit zien!! Voor zowel jong als oud valt er een hoop te beleven en is er weer heel
veel te zien! Kom dus naar vestingstad Grave en proef, ruik, luister, voel én beleef de historische sfeer
tijdens het Historisch Spektakel 2022! Het wordt natuurlijk helemaal leuk als ook bezoekers historische
kledij dragen!

Doelstelling:

Wij willen graag samen met de Gemeente Land van Cuijk, bewoners, horeca, verenigingen en ondernemers
in Grave een positieve en actieve bijdrage leveren aan het historisch besef over Grave en de omgeving. Het
team van vrijwilligers van 0486tv gaat dit jaar samen in Grave met, het Cloveniersgilde en andere
Gravenaren dit evenement realiseren, waarin het historisch karakter van Grave als decor staat. Het festijn
zal in nauwe samenwerking met de Gemeente Grave worden georganiseerd, waarbij voor iedereen, de
jeugd in het bijzonder, beleving, proeven en genieten, voorop komt te staan.
Wij spreken de hoop uit, dat uit onze samenleving mensen op staan en de ingeslagen weg verder verbreden
door deel te nemen in de organisatie, als figurant of supporter.
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Ruimtelijkprofiel

OVERZICHTSKAART
De meest actuele overzichtkaart is te downloaden via deze link: http://kaart.historischspektakel.nl/

Indeling terrein:
● zie plattegrond. Brandweer heeft geen opmerkingen.
● Visioterrein: proefsleuvenonderzoek is verzet tot na het evenement. Zij willen 5 april

starten, wat betekent dat het terrein maandag 4 april om 17.00 uur volledig in de oude
staat opgeleverd moet worden en alle spullen verwijderd dienen te zijn.

Zijn er locaties waar op bepaalde tijdstippen extreme drukte te verwachten is? Zo ja, hoe wordt
dit gestuurd?

● Geen knelpunten te verwachten. Bij de veldslag is voldoende ruimte. Er zullen veel
toeschouwers aanwezig zijn. Publiek blijft op de verharde weg en komen niet op het
terrein van de veldslag. Organisatie controleert hierop.

Toegankelijkheid voor hulpdiensten:
● Hulpverleningsdiensten: Elisabethstraat, Brugstraat, Oliestraat, Trompetterstraat
● Opstelplaats Ambulance: Garage ambulancedienst (Hoogveldseweg)
● Opstelplaats brandweer: Brandweerkazerne
● Opstelplaats politie: Eigen inzicht
● Advies Brandweer: er moet gezorgd worden dat er een doorgaande route voor de

brandweer vrij blijft van 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog.
● Er worden dit jaar geen wegversmallingen aangebracht. De weg is na werkzaamheden wel

smaller geworden.
● Hulpverleningsdiensten kunnen in principe zelf bepalen waar de opstelplaats zich bevindt.

Elisabethstraat zou hiervoor gebruikt kunnen worden.

Constructieve Veiligheid (tijdelijke) objecten:
● Kleine tenten voor het kampement. Geen bijzonderheden

Brandveiligheid:
● Vuurkorf / vuurschaal.
● Brandweer: advies om de vuurtjes op minimaal 5 meter afstand te leggen van de tenten en

te zorgen dat er een blusmiddel aanwezig is.
● Organisatie: Bij elk vuur is een brandblusser en branddeken aanwezig
● Bakkramen / barbecue
● Brandweer: bakkramen moeten op minimaal 2 meter onderling en van gebouwen

geplaatst worden. Bij bakkramen met een gasinstallatie waarbij wordt gefrituurd is dit
tenminste 5 meter.

● Infobladen brandweer Algemeen, Rommelmarkt-braderie en Vuurkorven zijn van
toepassing.
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Nooduitgangen en vluchtwegen:
● N.v.t., open terreinen.

Licht, water en elektriciteit:

● Festivalterrein: 2 aggregaten, water vanuit Stadsmuseum De Hampoort met slangen. Dit is
geen drinkwater, wordt alleen voor toiletwater gebruikt. Het kampement neemt zelf water
mee. De bar heeft eigen water bij zich.

● Centrum: stroom vanuit ondernemers, water vanuit horecagelegenheden.

Licht, water en elektriciteit:
● Festivalterrein: 2 aggregaten, water vanuit Stadsmuseum De Hampoort met slangen. Dit is

geen drinkwater, wordt alleen voor toiletwater gebruikt. Het kampement neemt zelf water
mee. De bar heeft eigen water bij zich.

● Centrum: stroom vanuit ondernemers, water vanuit horecagelegenheden.
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Calamiteiten

Interne communicatie:
Hoofd veiligheid (Huub Linders) communiceert per portofoon en speciale whatsapp groepen.

Externe communicatie:
Via organisatie leiding (Peter Linders) op social media kanalen, website, radio en televisie. Ook op
het terrein zelf. Eventueel wordt gemeente betrokken.

Inschakelen hulpdiensten:
Hoofd veiligheid communiceert naar BOA’s en meldkamer.

Ontruiming:
“Geen ontruimingsplan gezien de activiteiten in de stad en op de terreinen.” Dit moet toch nader
beschreven worden in het calamiteitenplan, met name de aanwijzing van verzamelplaatsen.

Verzamelplaats:
Verzamelplaats op festivalterrein aangegeven op plattegrond. Over het hele gebied dienen er
minimaal twee definitieve verzamelplaatsen aangewezen te zijn.
Advies Veiligheid: ook voor de centrum activiteiten moet een verzamelplaats aangewezen worden.
Er dient verwezen te worden naar de verzamelplaatsen op de plattegrond.
Politie voegt hieraan toe: in zijn algemeenheid geldt voor de organisatie en hulpverleningsdiensten:
er is een locatie aanwezig waar iedereen samen zou kunnen komen. Mogelijkheden: Loswal, ander
deel Visio terrein en voetbalveldje (locatie ballon festival).
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Verkeer en mobiliteit

Wegafsluitingen en omleidingsroute:
● Afsluitingen: Ruyterstraat, Maasstraat, Maaskade, Korte Rogstraat, Rogstraat, Brugstraat,

Hamstraat, Klinkerstraat, Markt, Hoofdwagt, Het Kasteeltje, Sint Jorisstraat, . En de
Kasteeltje-Sint Jorisstraat, Achter de Marsstal, Botermarkt, Gasthuistraat (gedeeltelijk).
Achter kerk t.p.v. Sabor een hek, Gasthuisstraat ter hoogte van Papengang.

● De provinciale weg N324 ter hoogte van de Elisabethstraat (Mariakapelletje) tot aan de Jan
van Cuijkdijk (Begraafplaats) staan evenementen aanduidingsborden van zaterdag 2 april
2020 09:00 uur tot 18:00 uur en zondag 9:00 uur tot 18:00 uur.
De afsluiting van de binnenstad is continue. vanaf zaterdag 2 april 9:00 uur tot zondag 3 april 20:00
uur.
De bedrijven mogen open blijven. Zij zijn bereikbaar voor laden en lossen tot 10:00 uur.
Voor laden/lossen wordt afgesproken dat dit mogelijk blijft tot 10.00 uur op zaterdag en
zondag. Doorgang door verkeersassistenten.

● Coördinator afsluiting: Gemeente Grave, Contactpersoon: Mark van Dijk (06-53793142)
Vanuit organisatie: Rob Bannink

● Organisatie dient contact op te nemen met Mark van Dijk om de te regelen dat de
verkeersborden worden afgedekt met zakken. Deze zakken dienen zondagavond verwijderd
te zijn.

● Er wordt besloten om alsnog aanvraag voor de wegafsluiting van de Sint Elisabethstraat in
te dienen. Er is reeds een goede omleidingsroute aanwezig.

● Omleidingsborden zijn aanwezig bij de gemeentewerf. Dit is veiliger voor de bezoekers.
Afsluiting komt volgens de politie de veiligheid ten goede. Belangrijk hierbij is om de weg
goed vierkant dicht te zetten. De afsluiting is nog niet aangevraagd bij de provincie. De
gemeente gaat niet over de provinciale wegen.

● Er wordt gebruikt gemaakt worden van geïnstrueerde evenementenverkeersregelaars.
Politie gaat hiermee akkoord.

● Advies van verkeer is om weg af te sluiten bij de Markt, parkeergarage blijft zo toegankelijk
en er kan zo vanuit de Klinkerstraat weggereden worden.

● Er dient een nieuwe versie van het verkeersplan gemaakt te worden, deze wordt opnieuw
door verkeer beoordeeld. Er dient een goedgekeurd verkeersplan te worden toegevoegd
aan de definitieve vergunning.

Parkeergelegenheid:
● Parkeerverbod voor: Maasstraat, Maaskade, Rogstraat, Brugstraat, Hamstraat,

Klinkerstraat, Markt, Hoofdwagt. En Kasteeltje-Sint Jorisstraat met beperkte doorgang
(alleen bewoners).

● Geadviseerd wordt om te parkeren in de parkeerkelder van Catharinahof (betaald laag
tarief) langs de Koninginnedijk en de Handelstraat (looptijd ongeveer 10 minuten tot aan
de Hampoort).
Vanuit Den Bosch komt u hier door de N324 te volgen richting Wijchen en voorbij het
busstation rechtsaf te slaan. Komt u uit de richting van Wijchen dan is het over de brug de
eerste afslag aan de linkerkant. Vanuit Cuijk is de N321 ter hoogte van de Estersveldlaan is
er een omleidingsroute ingesteld. U kunt ook gebruik maken van de parkeerterreinen aan
die kant van de stad zoals deze op de omleidingsroute zijn aangegeven.
Parkeerfaciliteiten:
Lunette, Poternen, Arsenaal, openbare weg achter Catharinahof, Parkeergarage onder

OPENBAAR DRAAIBOEK HISTORISCHSPEKTAKEL 2022 GRAVE |Blad 9



Catharinahof, Koninginnedijk, Hockeyveld, Merlet, Laco, de Raampoort, Jumbo, Visio,
Begraafplaats, de Sprankel, Esterade, school Visio onderwijs, Trompetterstraat,
Oranjebastion.

● Parkeren groot vervoer en touringcars: Chauffeurscafé ‘De Elft’, Bosschebaan 1 5363 SW
Velp gelegen aan de N324. (Looptijd ongeveer 12 minuten tot aan de Hampoort)

● Locaties van de fietsparkeerlocaties:
Hoekje tussen kapel en Hampoort, Gasthuisstraat, Prinsenstal, Henri Dunantsingel, De
Ruijterstraat en een bewaakte parkeerlocatie aan het Visioterrein en op het Kasteeltje.
Genoemde fietsparkeerplaatsen worden specifiek voor dit evenement ingericht.

● Parkeerplan:
P3 is alleen bereikbaar voor fietsen en valt hierdoor weg voor auto’s.

● De 90 plaatsen bij het Arsenaal kunnen mogelijk ook gebruikt worden.
● P 1 t/m 3 zijn bedoeld voor bezoekers. P1 is niet juist aangegeven: het moet hier gaan om

het Catharinahof. Dit dient aangepast te worden op het parkeerplan. Waarschijnlijk gaan
bewoners bij het Arsenaal, Lunette en Gasthuisstraat parkeren.
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Hierbij onze laatste afspraken voor 2/3 april.
1. Martin en Archeologische tuin
De archeologische tuin is op zaterdag en zondag open van 14.00  uur tot 17.00 uur. Martien
ontvangt de munten op 30 maart na 12.00 uur in het museum.
Martin krijgt twee kramen (afgesproken met Peter). De tuin is open  van 14.00 uur (in plaats van
13.30 uur) tot 17.00 uur.
Kinderen melden zich in het museum waar drie vrijwilligers aanwezig zijn. Ze krijgen een geelhesje
en lopen met een vrijwilliger in groepjes naar de tuin. Daar krijgen ze een bakje en een klein
schepje. Als ze klaar zijn gaan de gevonden voorwerpen in een speciaal zakje (Martien). Daarna
kunnen de kinderen terug naar het museum en ontvangen ze van de suppoosten een certificaat op
naam (doos staat bij de balie). Het hesje leveren ze in. Elke drie kwartier begint er een nieuwe
ronde; de twee aanwezige vrijwilligers bij de tuin regelen dit. Ze kunnen kinderen tussentijds
toelaten tot de tuin als er plek is. Er staat een bord bij de archeologische tuin waarop staat dat de
kinderen zich eerst in het museum moeten melden. Martien staat bij de kraam, vlak bij de tuin. Hij
is voor vragen bereikbaar! Kraam is open van 11.00 uur tot 17.00 uur.
2. Onderaardse gangen zijn beide dagen open van 14.00 uur tot 15.30 uur /bemanning en
organisatie  Jan Timmermans/Frans Ekstijn.
3. Stadsmuseum is open vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur. Gewone entree prijs. Vriend van
stadsmuseum, houders  museumjaarkaart en kinderen tot 18 jaar gratis. (afspraak Henk )
Suppoosten aanwezig.
4. Elektriciteit kun je afnemen (liefst vanaf zolder); water nu ook, maar we zullen wel een en
ander in rekening moeten brengen. (afspraak Henk Smits) Toiletgebruik dus op het Visioterrein;
alleen voor bezoekers van het museum zijn onze toiletten beschikbaar.
5. Terras aan de zijde van het stadsmuseum kan (in de Hampoort) maar wel met een ruime
doorgang naar het museum. Dus niet volbouwen in het gangpad omdat ouders en  kinderen er
door heen moeten.
6. Kinderrondleiding gaan in overleg met de organisatie van 2/3 april niet door.
7. Suppoosten worden geïnformeerd door Connie van den Broek. De vrijwilligers bij de
archeologische tuin ontvangen informatie via Annelies.

Nog vragen, mail of bel mij,

Namens het stadsmuseum Grave
Annelies Graafsma
0655365768
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PROGRAMMA Zaterdag 2 April 2022

Tijd: Wat: Waar: Wie: lopende acts
11:00-17:00  uur Broodbakken staat voorop,

daarnaast willen we nog een slinger
plaatsen om pinnen om te slingeren
en  nog een workshop primitief
vuurmaken,

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Scouting Grave

12:00-17:00 uur Hiermee de tijdlijnen afspreken, ze
krijgen vooraf  hun gegevens. Men
speelt mee tijdens de opening en
het festijn. De omroepers dienen
vooral in de periode van 12.00 tot
17.00 uur het publiek opmerkzaam
te maken waar en wat gaat
plaatsvinden op de diverse locaties.
Aan het einde van de middagen
kunnen zij aangeven dat het festijn
ten einde is en mensen uitnodigen
om lekker te blijven hangen. De
beiden stadsomroepers zijn
bereikbaar via de evenementen app
en via het hoofdkwartier (onder
oude raadhuis) en kunnen daardoor
inspringen op bijzonderheden.

Festivalterrein
Achter de
Hampoort
Centrum Grave

Stadsomroepers
Hans Reijnen
Bert Kroes

11:00 uur Start festival Verzamelen en start voor
ontvangst bezoekers op Visio
terrein.
Ontvangst Wethouder, Veldheren
en Tableau spelers

11:45 uur Opstellen deelnemers voor de
Blijde Inkomst, de
Stadsomroepers. Tambours
voorop en eventuele
troubadours in de stoet, en
maak muziek want dat verhoogt
de feestvreugde.

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Loek
Ronny
Michael

12:00 uur Start Blijde Inkomst
Route: Hamstraat, Rogstraat,
Maasstraat, Loswal, Maasstraat, Markt

12:30 uur Ontvangst notabelen en stoet
naar Historisch Stadhuis
Ontvangst Stadhouder
(wethouder Gemeente LvC)
Hendriks, adjudanten en Tableau
spelers

Leo Burgers
Theo Cools
Marcel de Lange
Eus
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Oproep aan iedereen die
historisch gekleed is om aan te
sluiten bij de stoet/
Jan van Cuijk ontvangt iedereen
en hijst de Graafse Vlag met
Wimpel.

12:40 uur Spel 1674 met gasten en
stadhouder. Opening: Zal
plaatsvinden door het spelen
van het spel 1674, de veldheren
kiezen hun team, en de winnaar
heeft het eerste kanonschot van
dit spektakel.
Kanonschot en openingswoord
door: Wethouder namens de
wereldse overheid.

Hoofdwagt veldheren
adjudanten
stadhouder
leo

12:50 uur Kanon afschieten
Na het schot een openingswoord
door: Stadhouder Land van Cuijk
spreekt namens de gemeente.

Bert, Chris en Michael

13:00 uur Terugtocht stoet naar
festivalterrein achter de
Hampoort

Markt,
Rogstraat,
Klinkerstraat,
Kasteeltje, Sint
Jorisstraat,
Hamstraat,
Visio

Marcel
Martijn

12:00-17:00 uur muziek/rondlopende acts,
groepen en figuranten/
kinderspelen/schatkamer kerk
open/kleindieren

Gehele
binnenstad

● Lucas Florent Troubadour
(Maasstraat/Klinkerstraat)

● het Kampement van Den
Spiesdraegers 1625

● Stadsomroepers Hans Reijnen
en Bert Kroes

● Merck Hoe Sterck
● Lichtekooien (Mireille

Hermens)
● Ridder Ron (Ron Bueters)
● Joris Leijten de Marskramer
● Professor Bombasticus
● Koopman John Wieringa
● Jasper en Angela Walking

Trouth
● Richard met oude

Paardenkoets en een Belgische
knol

14:00 uur
15:00 uur
16:00 uur

Kerk open. Het monument van
Arnoud van Gelre.

Elisabethkerk Pastoor Schaepman

13:30 uur
14:30 uur
15:30 uur

Het Geheim van de Hampoort,
poppenkast voor de kleine jeugd

Oude stadhuis
Hoofdwagt

Frank Peters
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14:00 uur
15:00 uur
16:00 uur

Beleg 1674, De Chamilly en Von
Rabenhaupt. Selfie maken met
ze.

Oude stadhuis Jos Keijzers en Jos Derksen

14:00 uur
15:00 uur
16:00 uur

Tableau hofhouding met Anna
van Buren & Willem van Oranje.
Bewaakt door Piekeniers voor de
jeugd is er tevens een meet and
greet.

Gildekamer
Hampoort

Tableau tijden die plannen we
afhankelijk van het publiek en
weer, maar we gaan er van uit
dat we het 2 x spelen, met
aansluitend een meet and greet
voor de jeugd.

13:30-17:00 uur Archeologische tuin bezichtigen
en munten zoeken

Museum
Hampoort

Martien Koolen

13:00-16:30 uur Stadsmuseum open, kinderen
gratis

Museum Annelies Graafsma

14:00-15:30 uur Onderaardse gang bezoeken Hampoort Jan Timmermans
Frans Ekstijn

14:00-16:00 uur Rondleidingen door TOP (VVV)
en stadsgidsen, 2 groepen van
24 personen max. om 14:00 en
16:00 uur.

Hoofdwagt Ans Fest

12:00-17:00 uur Optredens/demonstraties/markt
met ambachten/
kinderspelen

Klinkerstraat Winkeliers Klinkerstraat
Evelien van Tuijn

12.00-17:00 uur Herberg Tanneke is open
Soep, koffie

Hal Hampoort Cloveniers

12:00-17:00 uur Ambachten en demonstraties
Vogels, Knight Riders, Arena
vuurspuwers, wolwevers, smid
Roodbaert, het Kampement van
Den Spiesdraegers 1625, Merck
Toch hoe Sterck, ons toneelspel van
max. totaal 25 acteurs heeft een
minimale duur van 20 min. Muzikaal
zal een en ander ondersteund
worden door musici.

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Hans Felen
Samantha vd Geer

12:00-17:00 uur Kinderactiviteiten bij de Scouting Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Bram Keereweer

12:00-17:00 uur De Baroen, opleiding musketier Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Bas Gordijn

12:00-17:00 uur Rob en Nathalie van Veen
Tinnegieter
Muziek van Lucas Florent

Maasstraat Bas Janssen

12:00-17:00 uur BBQ eten bij Tanja Rogstraat

16:00-17:00 uur Anna van Buren en Willem van
Oranje halen met Cloveniers de
Baroen met jeugdleger op en
doen rondgang.

Visio-Stad
dezelfde route
als ochtends

Leo Burgers
Troubardours
Anna+Willem en gevolg
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19:00-21:30 Gevelconcert en culturele avond Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Zanggroep Kneut
Nadja Sporen
Ensemble Harmonie
Verhalenvertellers
De Maessanghers

Programma Zondag 3 April 2022 11:00-18:00 uur

Tijd: Wat: Waar: Wie: lopende acts
10:00-11:00 uur Ruiter Wijnand van St. Catharina

gilde 1480
Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Rob

12:00-17:00 uur Hiermee de tijdlijnen afspreken, ze
krijgen vooraf  hun gegevens. Men
speelt mee tijdens de opening en
het festijn. De omroepers dienen
vooral in de periode van 12.00 tot
17.00 uur het publiek opmerkzaam
te maken waar en wat gaat
plaatsvinden op de diverse locaties.
Aan het einde van de middagen
kunnen zij aangeven dat het festijn
ten einde is en mensen uitnodigen
om lekker te blijven hangen. De
beiden stadsomroepers zijn
bereikbaar via de evenementen app
en via het hoofdkwartier (onder
oude raadhuis) en kunnen daardoor
inspringen op bijzonderheden.

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Stadsomroepers
Hans Reijnen
Bert Kroes

11:00 uur Start festival
Verzamelen en start voor ontvangst
bezoekers op Visio terrein.
Ontvangst Wethouders, ex
burgemeester en echtgenoot,
Veldheren en Tableau spelers

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Marcel
Rob

11:45 uur Opstellen Blijde Inkomst
Opstellen deelnemers voor de Blijde
Inkomst, de Stadsomroepers en
contactpersonen dragen zorg dat
ook iedereen een plaats krijgt in de
route naar de markt. Indeling volgt
zodra we weten wie er allemaal
aanwezig is, laat de groepen op het
visio veld weten dat hun
aanwezigheid bij de
Blijde Inkomst ZEER op prijs wordt
gesteld. Tambours voorop en
eventuele troubadours in de stoet,
en maar muziek want dat verhoogt
de feestvreugde.

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Loek
Marcel
Ronny

12:00 uur Start Blijde Inkomst t
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Route: Hamstraat, Rogstraat,
Maasstraat, Loswal, Maasstraat, Markt
aanstippen dat we een opmars van
de troepen van Karl van
Rabenhaupt kunnen beleven op de
visioterrein. En na zingen van ons
stadslied gaan weer naar het
Visioterrein.

12:30 uur Ontvangst bevelhebbers en stoet
bij Historisch Stadhuis
en opstellen voor de trappen van
het stadhuis.Hier nu een woordje
door voorzitter van de organisatie
en kleine uitleg over wat er staat te
gebeuren met even de middag

13:00 uur Terugtocht stoet naar
Festivalterrein Achter de
Hampoort

Markt,
Rogstraat,
Klinkerstraat,
Kasteeltje, Sint
Jorisstraat,
Hamstraat,
Visio

12:00-17:00 uur muziek/rondlopende acts,
groepen en figuranten/
kinderspelen/schatkamer kerk
open/kleindieren

Gehele
binnenstad

● Gilde Sinte Catharina 1480 uit
Weert

● Lucas Florent Troubardour
(Maasstraat/Klinkerstraat)

● het Kampement van Den
Spiesdraegers 1625

● Stadsomroepers Hans Reijnen
en Bert Kroes

● Lichtekooien (Mireille
Hermens)

● Ridder Ron (Ron Bueters)
● Joris Leijten de Marskramer
● Professor Bombasticus
● Koopman John Wieringa
● Richard met oude

Paardenkoets
14:00 uur
15:00 uur
16:00 uur

Kerk open. Het monument van
Arnoud van Gelre.

Elisabethkerk Pastoor Schaepman

14:00 uur
15:00 uur

Beleg 1674, De Chamilly en Von
Rabenhaupt. Selfie maken met
ze.

Oude stadhuis Jos Keijzers en Jos Derksen

14:00 uur
15:00 uur

Tableau hofhouding met Anna
van Buren & Willem van Oranje.
Bewaakt door Piekeniers voor de
jeugd is er tevens een meet and
greet.

Gildekamer
Hampoort

Leo Burgers
Leonie Peters
Anthony Peters

12:00-17:00 uur Archeologische tuin bezichtigen
en rondleiding

Museum
Hampoort

Martien Koolen

14:00-15:00 uur Rondleidingen door TOP (VVV)
en stadsgidsen, 2 groepen van

Hoofdwagt Ans Fest
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24 personen max. om 14:00 en
16:00 uur.

12:00-17:00 uur Optredens/demonstraties/markt
met ambachten/
kinderspelen

Klinkerstraat Familie Schouten, act en kraam
Schoenmakers ambacht
Door Piep van Tuijn En eigen
ondernemers buiten

12.00-17:00 uur Herberg Tanneke is open Hal Hampoort Cloveniersdames
12:00-16:00 uur Ambachten en demonstraties

Vogels, Knight Riders, Arena
vuurspuwers

Visio Hans Felen
Samantha vd Geer

12:00-16:00 uur Kinderactiviteiten bij de Scouting Visio Bram Keereweer
12:00-16:00 uur De Baroen, opleiding musketier Visio Bas Gordijn
12:00-17:00 uur Rob en Nathalie van Veen

Tinnegieter
Muziek van Lucas Florent

Maaskade Bas Janssen

12:00-17:00 uur BBQ eten bij Tanja Rogstraat

13:30-17:00 uur Archeologische tuin bezichtigen
en munten zoeken

Museum
Hampoort

Martien Koolen

13:00-16:30 uur Stadsmuseum open, kinderen
gratis

Museum Annelies Graafsma

14:00-15:30 uur Onderaardse gang bezoeken Hampoort Jan Timmermans
Frans Ekstijn

15:00 uur Ontvangst Pastoor Herman
Schaepman en Stadhouder
Hendriks

Harrie Siebers
Bert Weberink

15:30 uur Dames graag bij de Chamilly
verzamelen, om tijdens de
gevechtpauze van de veldslag de
gewonden te kunnen verzorgen
en natuurlijk er bij de Chamilly
op aan te dringen te stoppen
met de bezetting van de stad.
(Uitleg omtrent de veldslag
volgt!!!!!)

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Dames Gilde

15:30 uur Opstellen deelnemers veldslag
Grad start met opstellen troepen
voor de veldslag, we hebben dan
inzicht wie er allemaal meedoen
en gaan er een mooiie beleving
van maken voor de
bezoekers.

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

Grad

16:00 uur Start veldslag Festivalterrein
Achter de
Hampoort

opstellen troepen voor de
veldslag, we hebben dan inzicht
wie er allemaal meedoen en
gaan er een mooiie beleving
van maken voor de bezoekers.
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oorkonde tekenen, W+K heeft
bestand en ligt op de zolder
Museum

Festivalterrein
Achter de
Hampoort

17:30-18:00 uur Anna van Buren en Willem van
Oranje halen met Cloveniers de
Baroen met jeugdleger op en
doen rondgang.
Route: Hamstraat, Rogstraat,
Maasstraat, Loswal, Maasstraat, Markt

Visio-Stad De organisatie veldslag volgt en
zal eindigen met een muzikale
afsluiting op de Markt met alle
deelnemede troepen,
veldheren en tableau ook zal
hier het slotwoord plaats
vinden.

18:00 uur We eindigen met het zingen van
Stadslied Graaf Superieur en Ik
hou van de Graaf

Markt Mertbloazers
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