19, 20 en 21 augustus 2022
vzw EST Deinze 2021
Groenevelddreef 12
9800 Deinze
ondernemingsnummer 0664.990.725

Programma van het Europees Schutterstreffen 2022 in Deinze
`
Evenementenlocaties bevinden zich allen in het centrum van de stad Deinze:
Lucien Matthyslaan

mudel – Museum van Deinze en de Leiestreek
Feestzaal Brielpoort
Feesttent Ooidonk + Feesttent Canteclaer Martinuspark

Brielstraat

Leietheater
DC Leiespiegel (stadhuis)

Leiedam/Markt

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Donderdag, 18 augustus 2022
19:00 uur
Holiday Inn Gent Expo

informele samenkomst in hotel

Vrijdag, 19 augustus 2022
09:00 uur
Leietheater, zijzaal

Präsidiumvergadering
enkel voor de leden van het Präsdium van het EGS

10:30 uur
Leietheater

plenaire vergadering van het EGS

12:00 uur
feestzaal Brielpoort en
feesttent Ooidonk

start

Het Europees Schutterstreffen kan doorgaan dankzij:

12:30 uur
feestzaal Brielpoort

lunch (voorbehouden plaats) voor de deelnemers aan de vergadering en de
begeleiding

14:00 uur
Leietheater

ontvangst door de burgemeerster Jan Vermeulen
voor leden aan de plenaire vergadering, waarnemend en voormalige
majesteiten, leden van de ereraad, leden van het ridderschap,
investituurkandidaten en genodigden

15:00 uur
Leietheater

samenkomst van de investituurkandidaten

15:30 uur

in stoetvorm naar de kerk

16:00 uur
Onze-Lieve-Vrouwerkerk

feestelijke H. Mis met investituur
aansluitend vertrek in stoetvorm naar de feesttent Ooidonk

19:00 uur
feesttent Ooidonk

Officiële opening van het 20e Europees Schutterstreffen

20:00 uur
feesttent Ooidonk

feestavend

Zaterdag, 20 augustus 2022
vanaf 09:00 uur
Martinuspark en
feesttent Canteclaer

diverse schietwedstrijden

09 – 11:00 uur
Martinuspark schietstand

inschrijving koningen en prinsen voor de schietwedstrijd

vanaf 11:00 uur
feesttenten Ooidonk en
Canteclaer

live musik

12:00 uur
Martinuspark schietstand

begin van de voorrondes van de schietwedstrijd voor de Europese Koning
en Europese Prins

ca. 16:30 uur
Martinuspark schietstand

einde van de schietwedstrijden

17:30 uur

in stoetvorm naar de kerk

Het Europees Schutterstreffen kan doorgaan dankzij:

18:00 uur
Onze-Lieve-Vrouwekerk

kroningsdienst

19:30 uur
kerk tot feesttent Ooidonk

koninklijke intrede

20:00 uur
feesttent Ooidonk en
feestzaal Brielpoort

feestavond Europakoning en Europaprins

Zondag, 21 augustus 2022
vanaf 9:00 uur
feesttent Ooidonk

open

10:00 uur
mudel

ontvangst en inschrijving in het Gulden Boek
enkel voor de leden van het Präsidium

10:45 uur
feesttent Canteclaer

start ontvangst deelnemers stoet

vanaf 11:00 uur
feesttent Ooidonk

live musik

11:30 uur
Martinuspark en parking

opstelling stoet

12:00 uur
Martinuspark en parking

start feestelijke stoet

18:00 uur
tussen Leietheater en
mudel

beëindiging van het 20e Europees Schutterstreffen 2022

18:15 uur

officiële overhandiging van de Europese vlag aan Mondsee , Oostenrijk

Het Europees Schutterstreffen kan doorgaan dankzij:

