Kreisschützenfest Arnsberg
20 en 21 September 2014.

En jaaaa we mochten weer…… Op zaterdag 20 september om 9.00 uur in de morgen vertrok
de bus vanaf de Schutsherd met 14 personen naar het oooo zo mooie Arnsberg in het Hoch
Sauerland. 6 personen gingen op eigen gelegenheid. De sfeer in de bus zat er al weer snel
in, de “ervaren” Arnsberg gangers kwamen met de prachtige en soms sterke, verhalen van
het bezoek van afgelopen juli zodat de de “nieuwkomers” alvast werden voorbereid wat hun
stond te wachten over een paar uurtjes.
De reis verliep, bijna, vlekkeloos ( het scheelde toch heeeel weinig met die vrachtauto) maar
we kwamen gezond en veilig aan bij ons onderkomen in Arnsberg.
Nadat we ons geïnstalleerd en omgekleed hadden vertrokken we naar “Zum Landsberger
hof” alwaar we het weekend begonnen met een overheerlijke wienerschnitzel met gebakken
spek, uien en champignons.

Om een uur of half 2 gingen we naar de Promenade waar we weer hartelijk werden
ontvangen door onze schutzenfreunde van Arnsberg. Na een paar lekkere Veltins te hebben
geproefd ging het hele gezelschap in optocht naar het kerkhof en naar de kerk. Vooral het
wachten bij de kerk kan ooit best wel lang zijn, de kerk is niet zo groot dus kunnen we niet
allemaal mee naar binnen!

Het lange wachten bij de kerk.

Na de kerk ging het weer in optocht terug naar de promenade waar het koningschieten voor
de Duitse gildebroeders plaats vond.
Wij dronken ondertussen een biertje met onze freunde waar we in de 10 jaar dat we in
Arnsberg komen al een hechte band mee hebben opgebouwd. En belofte maak schuld

vandaar,

de oranje kloppen voor Markus.

Het feest dat volgde op het laatste schot van de nieuwe kringkoning was zeer gezellig een
duurde door tot in de late uurtjes.
De gildebroeders en gildezusters gingen 1 voor 1 op eigen gelegenheid weer terug naar het
hotel alwaar de bedden voor sommige net iets te ver weg stonden en daardoor voor het bed
op de grond zaten en ook iets te laag waren waardoor het lichaam iets harder dan normaal
neer komt waardoor het bed ook eens een keer iets zegt….. nl. Kkkrrrak!!

Het ontbijt op de zondagochtend was vroeg…… sommige van ons zaten al om 8.00 uur
scherp aan de ontbijttafel en opzich dat is niet zo erg maar volgens mij hadden die vroege
vogels alle roereieren snel opgegeten want toen ik om 8.15 aanschoof was er geen roerei
meer te bekennen!!
Na gepoept, gewassen, geschoren, weer gepoept en weer gewassen, gekleed en ingepakt te
hebben/zijn moesten we al uitchecken en wachten op de bus die een 20 tal
gildebroeders/zusters en aanverwanten naar het zeer regenachtige Arnsberg zou brengen.
De bus arriveerde mooi op tijd zodat we lekker vroeg naar de opstelplaats van de optocht
konden gaan, zodoende geen voorspelde files bij de opstelplaats. We kwamen als één van
de eerste aan en zagen zo gestaag het plein langzaam maar zeker volstromen met de veelal
groene jasjes van de 6000 schutzenbruder die aan de grosse umzug zouden deelnemen.

Zo rond half 2 was het onze beurt om aan de optocht deel te nemen. Dit is altijd een
prachtig iets om mee te maken, als je ziet hoe enthousiast de mensen zijn die langs de weg
staan, op sommige stukken van de optocht wel met 5 of 6 rijen dik, hoe die reageren op, als
eerste natuurlijk onze schitterende standaardruiter Pieter, die het geweldig heeft gedaan
complimenten hoor daar in het bergachtige en gladde kinderkopjes!

Maar ook op het complete gilde met de opvallende hoeden met vedern von die weise
kakatoe, de statige kapitein, het zware tromgeroffel, het geschal van de bazuinen, het
hoofdvaandel, onze trotse koning Jan met aan zijn zijde de piekeniers, de zilverdragers, de
beschermvrouwe en lest but not least de vendeliers die met vliegend vaandel door de straten
van Arnsberg trokken.
Kippenvel…. Trots om een gildebroeder van het Heilig Kruisgilde te zijn!

De optocht kwam uit op een groot feestterrein waar een 3 tal tenten aan elkaar gekoppeld
zijn waar de 6000 gildebroeders en zusters in konden plaats nemen en eindelijk het zeer
verdiende pilsje tot zich mochten nemen. Het was een zeer gezellig geheel, de vele
muziekjes die her en der gespeeld werden en het gelach en het geflauwekul onder elkaar.

Maar ook buiten op het grote terrein waren zeker nog een 2 à 3000 gildebroeders/zusters en
bezoekers aanwezig. Met volop te eten en te drinken. We kwamen niets tekort.

Om half 10 kwam Klaas de bus weer voorrijden en zoals gewoonlijk is het weer een heel
gedoe om iedereen IN de bus te krijgen want er moet afscheid genomen worden, nog FF
snel een plasje doen, die gebakken vis mag niet mee de bus in maaar…… het hoort er
allemaal bij en dit alles maakt, dat het weer een ongekend mooi weekend is geworden waar
iedereen nog lang over zal napraten.

Namens de overheid wil ik iedereen bedanken die zijn bijdrage heeft geleverd zodat ook
Arnsberg nog lang zal napraten over ons optreden daar. We waren toch mooi met 30
geüniformeerde leden en het paard aanwezig. ( en een poepschepper die geen poep hoefde
te scheppen).

Met gildegroet,
William.

