
Programma, 25 februari 2012: officiële start Oisterwijk 800 

 

 

10.00 uur Starten in Moergestel (Oirschotsebaan).  

Stoet bestaat uit twee koetsen met in de eerste koets de hertog, dochter , stadsomroeper en 2 

ridders te paard en hoornblazer.  

 

10.15 uur arriveren bij St. Jansplein: ontvangst door Dorpsraad en  middeleeuws gepeupel ). 

Korte ceremonie met stadsomroeper, overhandigen boodschap op perkament en Oisterwijk 

800 vlag aan dorpsraad. Hijsen vlag en loslaten vrijheidsduiven. Overhandiging van een tinnen-

beker. 

De hertog roept boeren en buitenlui van de drie kernen op te vertellen wat ze ervan gemaakt 

hebben in 800 jaar tijd. Gepeupel  stapt in tweede koets. 

 

10.45 uur Vertrek naar Heukelom: vanuit Moergestel, via Rootven, naar rotonde rechts Akkerweg 

gaat over in Oisterwijkseweg. Tot 100 meter voor de rotonde bij manege ‘t Halster links Hoe-

venseweg,  via Mie Pieters Laag Heukelomseweg,  Heikesspoor, Heukelomseweg. 

 

Stop bij Saamhorigheid beeld. 

 

11.30 uur Arriveren in Heukelom bij Saamhorigheidsbeeld: Ontvangst door buurtraad + gilde en Heu-

keloms Hermonieke; 

Korte ceremonie met stadsomroeper, overhandigen boodschap op perkament en Oisterwijk 

800 vlag aan dorpsraad. Hijsen vlag en loslaten vrijheidsduiven. Overhandiging van een tinnen-

beker. 

Woordje van de voorzitter Buurtraad , ceremonie gilde en muziek Heukeloms Hermonieke. 

Vlag wordt gehesen. 

De hertog roept boeren en buitenlui van de drie kernen op te vertellen wat ze ervan gemaakt 

hebben in 800 jaar tijd. Gepeupel  stapt in tweede koets. 

 

 12.00 uur: Vertrek naar Oisterwijk 

Hertog ziet veld met vogelverleiders 

Route via Heukelomseweg vervolgens via Tilburgseweg, langs de Knuistboom Mgr Verhoeven-

laan. Stoplichten rechtdoor langs Petruskerk de Kerkstraat en op Baerdijk verzamelen (vanaf 

de De Leye). 

 

12.30 uur: aankomst bij De Leye; Bij de stoet sluiten de reuzen aan, FC Nott in boerenkleding met  

een oud Reuzenlied en de deelnemende gilden aan 

-Gilde St. Sebastiaan, Oisterwijk  : komen met   4 man 
-Gilde St. Catharina, Moergestel          : komen met 15 man 
-Gilde St. Joris, Moergestel   : komen zeker niet.  
-Gilde St. Sebastiaan – Barbara, Moergestel : in nog in beraad. Bericht volgt nog.  
-Gilde St Joris en St Sebastiaan, Heukelom : komen met  circa 20 man 
 

Volgorde optocht: 

 

Reuzen voorop, 

FC Nott (reuzenlied): 1.zingen, 

Gilden 2. Tromgeroffel, 

Ridders te paard,  

Koetsen hertog 3. Hoornblazer/dorpsomroeper 

 



Direct wordt er vertrokken via Baerdijk, Kerkstraat en Dorpstraat naar Raadhuis op de Lind. 

 

13.15 uur: Aankomst bij Raadhuis 

Hertog stapt uit bij Raadhuis; ontvangst door Burgemeester, college, gemeenteraad. 

Gepeupel, met een rol in toneelstuk, vertrekken naar Tiliander ; gepeupel en andere vrijwilli-

gers, die geen rol hebben in Tiliander, worden ontvangen in Raadhuis voor een worstenbrood-

je en koffie. 

 

14.00 uur: Start openbaar middeleeuws festijn op Lindenplein en officiële deel in Tiliander. 

 

In Tiliander vindt een bijzondere raadsbijeenkomst plaats. Er zijn officiële toespraken van de burge-

meester, de commissaris van de koningin en de voorzitter van de stichting Oisterwijk 800.  

 

Daarnaast is er ruimte voor een historische terugblik op 8 eeuwen Oisterwijk door de Heemkunde-

kring. 

Historische verhalen worden afgewisseld met sketches en scènes. 

Hiervoor is in totaal 90 minuten beschikbaar. 

Op het eind wordt symbolisch de charterbank overhandigd aan de voorzitter van de Heemkunde-

kring 

 

Tijdens de bijeenkomst in Tiliander vindt er buiten op het Lindenplein een middeleeuws festijn plaats 

met ridders. Het Lindenplein zal mooi worden aangekleed. 

 

Om 16.00 uur zullen de gasten zich mengen op het Lindenplein, waarna een ridderspektakel start. Dit 

eindigt om 16.30 met de officiële start van Oisterwijk 800, waarbij wederom dezelfde ceremonie 

plaatsvindt als in Heukelom en Moergestel met overhandiging van de vlag aan de burgemeester.  

 

Na afloop is iedereen welkom op de feestelijke openbare receptie in Tiliander. 

 

De fototentoonstelling van Shoot wordt geopend. In de bibliotheek is een expositie met foto’s van 

typisch Oisterwijk. 

 

Tijdens de receptie wordt een PowerPoint presentatie vertoond, met  foto’s van het regionaal ar-

chief, afgewisseld met teksten over Oisterwijk 800. 


