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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

  

Beste schuttersvrienden, 

 

 

 

Het jaar is nu echt aan gang met allerlei activiteiten alom. 

Wedstrijden, optochten, jubileums, … ze zijn allemaal terug. En 

wij verheugen ons hierop. 

 

Ook de Federatie heeft een vliegende start genomen. Momenteel 

zijn er 185 verenigingen aangesloten, maar de vooruitzichten zijn 

zeer bemoedigend. De Hoge Gilderaad van de Kempen is al een 

tijdje met ons in overleg en meer dan waarschijnlijk zullen zij 

definitief aansluiten bij de Federatie. Ondertussen is er terug 

overleg geweest wat de details van hun aansluiting betreft en wat 

hun vertegenwoordiging zal zijn binnen de Raad van Bestuur. Wij 

danken trouwens de Kolveniersgilde van Mechelen en 

voornamelijk Jeannine, die telkens voor een formidabele ontvangst zorgde. Dank u, Jeannine, er zijn nog 

echte gildezusters. 

 

Van de 185 gilden komen we dan op 258 en het is hiermee nog niet gedaan. Regio Schild en Vriend zal 

een opendeurdag organiseren in West-Vlaanderen. Naast een tentoonstelling en een voordracht over het 

Belgisch Overlegorgaan en de EGS of de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden zullen 

de resultaten bekend gemaakt worden van hun aanwervingscampagne in hun regio en dan vooral in de 

streek van Kortrijk. Er zitten ook nog andere gilden in de pijplijn maar later méér hierover. 

 

Ook regio Het Land van de Bockeryder organiseert een opendeurdag met vooral interesse voor het OLS 

(Oud Limburgs Schuttersfeest) en de nieuwe toetredingen binnen de Federatie. 

 

Onze commissie cultuur werd uitgebreid: François Van Noten (Haacht) en Danny De Vetter (Ooidonk) 

komen hier de rangen vervoegen. Ook krijgen we hulp van Laure en Brecht van LECA 

(expertisecentrum) en Jolien van Erfgoedcel Leie-Schelde. 

 

Een vierde commissie werd zopas opgericht en vermeld op onze website, met name het OLS of Oud 

Limburgs Schuttersfeest met leden uit Nederland en België. Deze commissie moet er voor zorgen dat het 

OLS vermeld blijft op de lijst van het Immaterieel Erfgoed in Vlaanderen en in Nederland. Het OLS feest 

moet gesteund en geborgd worden. Een zware klus. 

 

Er wordt ook volop gewerkt aan twee belangrijke dossiers. Enerzijds trachten we opnieuw een 

gesubsidieerde erkenning te bekomen en anderzijds willen we graag het “historisch schutterswezen” op 

de lijst van Immaterieel Erfgoed Vlaanderen. Ettelijke vergaderingen zijn hier al aan gewijd en diverse 

bezoeken aan het Kabinet Cultuur zijn gebeurd. Verschillende werkvergaderingen liggen intussen terug al 

vast met de hoop dat al dit werk niet voor niets is geweest. 

 

Een ander punt i.v.m. de dossiers is de inventarisatie van de gilde-eigendommen. Er zal aan elke 

vereniging een document worden bezorgd met de vraag een inventaris van belangrijke voorwerpen en  

vaandels te vermelden. Foto’s mogen ook en zelfs bij voorkeur. Deze inventaris is nodig om onze 

aanvragen te staven. Zie hierover meer verder in dit tijdschrift. 
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Zoals jullie merken, beste schuttersvrienden, komt er dit jaar heel wat op ons af. Wij hopen op de 

medewerking van u allen, waarvoor bij voorbaat dank. 

 

 

Paul Stoop 

Voorzitter 

 

 

  

De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden heeft een dossier opgestart voor 
opname in de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. 
De Federatie doet dit met het doel het ganse gilde- en schuttersleven te laten erkennen als 
volwaardig cultureel erfgoed. 
De aanvraag wordt gedragen door zowat alle mogelijke verbonden, ook niet-leden van de 
Federatie.
Wij krijgen hierbij de hulp van het expertisecentrum LECA. 
Door deze samenwerking is in Vlaanderen een groot draagvlak ontstaan waarbij iedereen 
betrokken is. 
Wij houden jullie verder op de hoogte. 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

Met het 40ste nummer van uw tijdschrift beginnen wij ook aan 

jaargang 16. Dit jaar gaat de 16de gildedag door te Peer. M.a.w. de 

Federatie is ondertussen ook al minstens 16 jaar jong. Klopt, 

alhoewel de Federatie al een tijdje bestond toen beslist werd om een 

tijdschrift uit te geven. Om juist te zijn zag de Federatie het 

levenslicht op 20 november 1999, dus op het einde van het jaar 

wordt de Federatie 18 of … volwassen. Als u het woordje van de 

voorzitter er nog even op naleest, dan zal de Federatie op haar 18de 

verjaardag meer zijn dan een flink uit de kluiten gewassen tiener.  

 

Toen wij 16 jaar terug begonnen met het tijdschrift, was het 

resultaat een mooi boekje met de nodige lectuur en info over en uit 

de verschillende bonden, gilden en schutterijen. De lectuur en de 

info zijn gebleven, maar het steeds groter wordend lezerspubliek en 

de hoge kostprijs van dergelijke uitgave noopten ons tot over-

schakeling op een digitaal tijdschrift. Niettegenstaande deze 

digitalisering, proberen wij toch telkens opnieuw om het tijdschrift 

een mooi uiterlijk te geven, opgesmukt met de nodige foto’s en interessante teksten. Om dat zo te houden, 

doen wij telkenmale – en nu weer – een oproep tot alle gilden en schutterijen: schrijf eens een tekstje en 

stuur het naar de redactie met daarbij enkele foto’s. Wij zorgen er voor dat het een plaatsje krijgt in het 

tijdschrift.  

 

Veel leesplezier met dit nummer. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 

 

Tot nu toe stuurden wij de link van het tijdschrift naar zo veel mogelijk e-mailadressen met de vraag om deze 

link verder door te sturen naar de andere leden van uw gilde, schutterij of verbond. Op die manier bereiken wij 

heel wat leden, maar wij willen dit bereik nog groter maken. Vanaf nu kan je het tijdschrift ook per mail 

ontvangen. De werkwijze staat achteraan in het tijdschrift en ook op de website van de Federatie en gaat als 

volgt:  

 

Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde naar online@vlaamseschuttersgilden.be en 

gebruik als onderwerp "Inschrijven". 

Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven" 

naar online@vlaamseschuttersgilden.be.  

Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.  

  
Aan alle gilden/schutterijen 

 

Elke regio bezit momenteel een Federatievlag. 

- Antwerpen, Brabant bij Jan Severyns en Paul Stoop 

- Limburg bij Jean De Wit  

- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke (Oostende) 

- Oost-Vlaanderen voorlopig bij Paul Stoop 
  

Mogen we vragen dat deze vlaggen zoveel mogelijk gebruikt worden op jullie activiteiten en 

feestelijkheden. Ze kunnen bij bovenvermelde personen opgehaald en terug ingeleverd worden. 

Met dank vanwege het Federatiebestuur. 

 

mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven
file:///H:/Documenten/Tijdschr
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PEER, GASTSTAD VOOR DE  

16DE GILDEDAG  
 

 

 

De Stad Peer viert feest in 2017. Het is immers precies 650 jaar geleden dat Peer ‘stadsrechten’ kreeg, op 

9 februari 1367 om precies te zijn. Tijdens het feestjaar staan er verschillende evenementen op het 

programma, waaronder de gildedag op zondag 24 september, waarbij de schutterij Sint-Sebastiaan 

gastheer is voor gilden en schutterijen uit het ganse Vlaamse land. 

 

Geschiedenis 

 

In de gehuchten Heihuiskens, Kloosterbos en Maarlo werden grafheuvels uit de ijzertijd onderzocht. 

Doch ook van het neolithicum zijn vondsten bekend. 

 

Vermoedelijk was Peer een belangrijk Frankisch domein, toebehorend aan de Pepiniden. In de loop van 

de 8e eeuw werd het, mogelijk door Pepijn van Herstal, geschonken aan de Abdij van Sint-Truiden. De 

graven van Loon, die aangesteld waren als voogd, streefden ernaar om steeds meer recht op het gebied te 

doen gelden, en in elk geval in 1259 behoorde Peer toe aan Loon, om in 1366 over te gaan naar het 

Prinsbisdom Luik. Het gebied werd in leen uitgegeven. De heerlijke rechten vielen in de 14e en 15e eeuw 

toe aan de familie Van der Mark, en daarna De Brimeu (1475), Van Gavere-Diepenbeek (1537-1602), 

Van Gavere-Fresin (1602-1692), Van Gavere-Aiseau en Van Arberg-Valengin (1692-1795). In 1623 

werd de heerlijkheid Peer door Keizer Ferdinand II verheven tot graafschap. Het Kasteel van Peer heeft 

bestaan van omstreeks 1300 tot eind 15e eeuw. In 1950 werden de laatste bovengrondse sporen uitgewist. 

Peer was één van de Goede Steden van het Prinsbisdom Luik, die de stadstitel ontving op 9 februari 1367. 

Omstreeks dezelfde tijd werden versterkingen aangelegd, en omstreeks 1473 hadden ze een omtrek van 

1700 meter. De stadsmuur was vrijwel cirkelrond. Omstreeks 1573 werd de vervallen versterking 

gemoderniseerd wegens aanhoudend oorlogsgeweld, en na de stadsbrand van 1619 werd een nieuwe 

muur gemetseld. Er waren drie stadspoorten: de Oude Poort richting Bree, de Kerkepoort richting 

Wijchmaal, en de Nieuwe Poort richting Grote-Brogel. Vanaf 1707 werd de muur geleidelijk geslecht: 

men gebruikte de stenen ervan. Omstreeks 1817 verdwenen ook de stadspoorten, terwijl van 1844-1850 

ook de grachten gedempt werden. 

 

De stadsfunctie hield in dat er een weekmarkt en een aantal jaarmarkten werden gehouden. 

De stad kende veel krijgsgeweld: in 1394 en 1406, en op 13 mei 1483 vond een moordpartij plaats, toen 

de heer van Peer, Willem I van der Marck Lumey, een oorlog uitvocht tegen Johan van Horne, prins-

bisschop van Luik. De burgers hadden zich verschanst in de kerktoren, maar door een list verlieten ze de 

toren, waarna ze werden gevangen genomen en afgeslacht. Er vielen 1500 doden en Peer werd 

platgebrand. 

 

Ook de Tachtigjarige Oorlog bracht veel ellende, in 1572 waren het de Oostenrijkse troepen, in 1599 

staken muitende Spaanse troepen de kerk in brand. In 1619 volgde een stadsbrand ten gevolge van een 

blikseminslag. De Slag van Sint-Nicolaasdag 1648, van burgers tegen Lotharingse troepen, leidde tot een 

aantal gesneuvelde inwoners, en in 1654 waren het opnieuw de Lotharingse troepen die de stad 

belaagden. Daarna ging het door met Franse, Hollandse, Oostenrijkse troepen en dergelijke. 

Op 18 november 1798 was Peer in handen van de brigands van de Boerenkrijg, doch dezen werden snel 

verslagen. 

 

Kerkelijk behoorde Peer met wijde omgeving (Ochinsala) tot de Abdij van Sint-Truiden, en in 1107 werd 

de kerk voor het eerst vermeld. Tussen 1107 en 1178 splitsten Eksel en Helchteren zich hiervan af als 

zelfstandige parochies; kort na 1249 volgde Grote-Brogel, inclusief Erpekom. In 1608 splitste ook 

Wijchmaal zich af, in 1851 volgde Linde en in 1966 ook Wauberg. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafheuvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijzertijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neolithicum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franken_%28volk%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepiniden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pepijn_van_Herstal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Sint-Truiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voogd_%28feodalisme%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_van_der_Mark
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Brimeu&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heren_van_Gavere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Arberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Ferdinand_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Peer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Steden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bree_%28stad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijchmaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_der_Marck_Lumey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Horne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Sint-Nicolaasdag_1648
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkrijg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Sint-Truiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eksel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helchteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erpekom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijchmaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linde_%28Peer%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wauberg
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Het Agnetenklooster werd omstreeks 1430 gesticht en bleef bestaan tot einde 18e eeuw. In 1872 kwamen 

de Zusters van Maria naar Peer, en zij stichtten in enkele overgebleven gebouwen van het voormalige 

Agnetenklooster een bewaarschool en een Franse school. In 1942 kwam daarbij een huishoudschool en in 

1959 een humaniora. 

 

In 1970 werd de gemeente uitgebreid met Kleine-Brogel, en in 1976 volgden Grote-Brogel en Wijchmaal. 

 

Bezienswaardigheden 

 

De Markt (voorheen: Dries), een 

driehoekig plein, waarop zich de 

stadspomp en de kiosk bevinden. Tot 

1767 was hier een poel die als wasplaats 

en drenkplaats voor het vee diende. In 

1995 werden hier fonteinen aangebracht. 

Om de Markt waren ook diverse 

stadsboerderijen gegroepeerd, waarvan 

de ingangspoorten nog zichtbaar zijn. 

Later werd de bebouwing meer 

aaneengesloten en ontstond een reeks 

statige huizen uit de 19e en begin 20e 

eeuw, waarvan een aantal een oudere 

kern hebben. De Markt wordt 

gedomineerd door het voormalig stadhuis.  

De gietijzeren stadspomp uit 1845, vervaardigd door de Forges et Fonderies de la Campine te Herentals 

en gekroond door een vergulde peer.  

 

De Sint-Trudokerk met een toren uit 1422. In de kerk 

staan zeer oude beelden. In de toren bevindt zich een 

beiaard met 64 klokken. Met zijn 64 meter is de 

Peerse kerktoren de grootste van Noord-Limburg en 

omstreken. De toren kan worden beklommen, waarbij 

een collectie kerkschatten, de beiaard en het uurwerk 

van nabij te bezichtigen zijn.  

 

Het Bruegelmuseum is een museum dat gewijd is 

aan de schilder Pieter Bruegel de Oude. Het is 

gevestigd aan Markt 15. Naar verluidt zou Bruegel 

omstreeks 1525 in Grote-Brogel zijn geboren, maar 

dit is geenszins zeker. Het museum bevat reproducties 

van alle 41 werken van de schilder, en er wordt een 

kortfilm over hem vertoond. 

 
Het voormalig stadhuis in Maaslandse 

renaissancestijl uit 1637, aan de Markt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zusters_van_Maria
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine-Brogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijchmaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herentals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Trudokerk_%28Peer%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/1422
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beiaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_de_Oude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voormalig_stadhuis_van_Peer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaslandse_renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaslandse_renaissance
https://nl.wikipedia.org/wiki/1637
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Het Dulle Grietmuseum is een museum gelegen 

aan de Kloosterstraat 37. In het voormalige 

woonhuis van de componist Armand Preud'homme 

werd in 1990 het Armand Preud'homme- en 

Heemkundig Museum geopend. Dit pand was een 

onderwijzerswoning, want Armands vader was 

schoolhoofd.  

Het heemkundig museum was een 

ambachtenmuseum, en het Dulle Grietmuseum is 

dat nog steeds, ook al refereert de naam aan iets 

anders, namelijk aan het schilderij Dulle Griet, van 

Pieter Bruegel de Oude. 

In het museum worden de teelt en bewerking getoond van drie voortbrengselen van de landbouw die voor 

deze streek belangrijk waren en wel: vlas, boekweit en bijenwas. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 

roten in Grote-Brogel werd beoefend, en dat zich op de Markt te Peer een wasblekerij bevond. 

In hetzelfde pand bevindt zich ook het Armand Preud'homme-museum. Hier zijn herinneringen aan de 

componist te zien, zoals zijn vleugelpiano, partituren, krantenknipsels en andere geschriften. Een 

gedenkplaat bij de deur toont de tekst: Hier zong Armand Preud'homme zijn eerste Kempenlied. 

(Bronnen: site stad Peer en Wikipedia) 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Armand_Preud%27homme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dulle_Griet_%28schilderij%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_de_Oude
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlas_%28gewas%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenwas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armand_Preud%27homme-museum
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 16DE GILDEDAG VAN DE FEDERATIE VAN 

VLAAMSE HISTORISCHE 

SCHUTTERSGILDEN  

 

Op 24 september 2017 organiseert de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden haar 16de gildedag te Peer. Peer viert  dit jaar haar 650ste 

verjaardag en voor deze gelegenheid gaat de gildedag dan ook gepaard met de 

Torenfeesten van de stad. 

 

Het voorlopige programma: 

Vanaf 08.30 uur: Ontvangst van de deelnemende gilde op het secretariaat, ondergebracht in “Het 

Bruegelhuis”. Hier kan men terecht voor het afhalen van de nodige documenten en de deelnamebons voor 

de verschillende activiteiten. 

Om 09.00 uur worden de keizers- en koningsparen, alsook de genodigden verwacht in “de grote zaal” op  

het stadhuis. Zij worden er welkom geheten door de burgemeester of schepen van de stad. 

Om 10.10 uur worden de genodigden en de Sint-Sebastiaansgilde van Groten-Brogel afgehaald en 

begeleid naar de kerk door het trommelkorps van Harlindis en Relindis Ellikom. Na een korte 

herdenkingsplechtigheid aan het monument naast de kerk worden de genodigden verwelkomd door deken 

Tony Poorters. 

Om 10.30 uur: misviering voorgegaan door de voornoemde deken en opgeluisterd door een plaatselijk 

koor 

Om 11.30 uur: opstellen voor de optocht op het plein voor de kerk   

Om 11.40 uur: vertrek historische optocht door de stad onder politiebegeleiding (plusminus 1500 meter). 

Defilé aan het podium opgesteld op het marktplein. 

12.30 uur: toespraak door de burgemeester, de hoofdman van de plaatselijke gilde en de voorzitter van de 

Federatie 

12.40 uur: gildebreuken en ander patrimonia binnenbrengen in de tentoonstellingsruimte, ondergebracht 

op het gelijkvloers van “Het Bruegelhuis”. Vaandels worden samengebracht aan de ingang of aan het 

podium. 

Tot 14.30 uur: middagmaal in de omliggende horecazaken of bij de plaatselijke catering (mits 

voorinschrijving) 

Om 14.30 uur: opening van de tentoonstelling en start van de verschillende activiteiten op en rond het 

podium (trommelkorpsen, vendeliers, gildedansen)  

Opendeur Bruegelmuseum, torenbezoek, kerkschatten, klokkenmuseum, beiaard, beiaardconcert, 

wandelzoektocht waaraan enkele prijzen zijn verbonden en de moedigsten onder ons kunnen een 

torenafdaling doen via rappel. Verder zijn er standen voorzien voor boogschieten op liggende wip, 

luchtbuks en catapult. 

Om 17.00 uur volgt dan het slotconcert, gebracht door “De Jazoline Orchestra”. Met deze ritme- en 

brasssectie belooft  het zowel muzikaal als instrumentaal een swingende afsluiting te worden. 

Om 18.00 uur: einde gildedag met toespraak door de voorzitter van de Federatie en door de burgemeester. 

Daarna overhandigen van een aandenken aan de deelnemende gilden, afhalen van het gildepatrimonia en 

van de vaandels. 

 

Parkings:  Bussen kunnen afladen aan de kerk en dan verplaatsen naar de Deusterstraat. 

Auto’s kunnen parkeren aan de Zuidervest en parkings van Aldi en RVA. 

 

De gilden zullen tijdig verdere informatie ontvangen.      
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NATIONAAL KONINGSSCHIETEN VAN HET BELGISCH 

OVERLEGORGAAN TE HALEN 
 

Anno 2000, meer bepaald op 1 oktober, was het de beurt aan de Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw om 

met veel moed en genoegen de Nationale Koningsschieting van het Belgisch Overlegorgaan in te richten. 

Wij spreken dus van 17 jaar geleden, waar is de tijd gebleven (een liedje van CC als ik mij niet vergis). 

Maar ja, wij wijken af van het onderwerp, Eddy. 

 

Toen werd er aan de verschillende aangesloten gilden gevraagd wie de eer en het genoegen wilde hebben 

voor deze inrichting. Eigenlijk om juist te zijn, werd de vraag reeds gesteld in 1999 - nog langer geleden. 

Dus in 1999 werd er wat over en weer gepalaverd, maar niemand zag het eigenlijk zitten. Zo’n 

organisatie, daar was werk aan de winkel. Het was niet alleen het vele werk, maar ook de locatie. 

Iedereen dacht hardop en zij die de inrichting reeds deden, weten waarover er gesproken wordt. Voor de 

Brabantse Gilden was het iets moeilijker voor het bekomen van de nodige vergunningen. Het was 

eigenlijk de toenmalige hoofdman Paul Stoop die de vraag aan de Limburgse Gilde van Halen stelde, met 

de opmerking dat het voor Limburg gemakkelijker was tot het bekomen van de nodige vergunningen. 

Maar daar moest eerst in Halen eens over vergaderd worden. Geen al te makkelijke bevalling, maar 

uiteindelijk kwam de aap uit de mouw, of was het hek van de dam: in Halen ging men akkoord. Wij 

hadden immers een sporthal die we mochten gebruiken om al de schuttersvrienden te ontvangen. Veel 

werk was er aan de winkel voor de Nationale Koningsschieting. We wilden immers ons best doen en 

zeker niet onderdoen voor anderen, zo werd er gezegd. Het moest en zou een mooi feest worden. Een 

stuurgroep werd opgericht en we konden beginnen afspraken maken met de provincie voor de nodige 

vergunningen. Deze waren toen geen groot probleem, daar we het nodige schootsveld tegen de Velpe 

hadden en Limburg kennende met al zijn schuttersverenigingen, was het vrij vlug in orde. De contacten 

werden ook gelegd om de nodige schietbomen te verkrijgen. Alleen we moesten ze zelf gaan halen en 

terugbrengen. Via Jaak werd er een firma aangezocht dewelke ons wilde helpen. Als ik mij goed herinner 

stonden er toen 6 of 7 schietstanden tegen de Velpe en waren er 56 gilden en schutterijen aanwezig. 

 

Nu 17 jaar later, zijn we in Halen terug van de partij, maar het nodige schootsveld ontbreekt ons nu. Niet 

getreurd, we vissen wat anders uit onze mouw. Om onze schuttersvrienden warm te maken, organiseren 

wij dit maal naast de Koningsschieting, welke net zoals in 2000 doorgaat met pijl en boog op de staande 

wip, ook een schieting op liggende wip waar iedereen die zich vooraf inschrijft kan aan meedoen. Het 

boogschieten is misschien niet zo gekend als de vuurwapens, maar zeker zo plezant en misschien zelfs 

moeilijker. Indien men schiet met het vuurwapen ligt men vast tegen de schietpaal. Met pijl en boog 

gebeurt alles losstaand. De liggende wip (op een afstand van 17m) is dan een stuk eenvoudiger (men 

schiet zuiver rechtstaand), bij de staande wip (in de hoogte 27m) moet men zich plooien en uiteraard 

omhoog schieten. 

Naast de Koningsschieting welke doorgaat naast de sporthal te Halen, richten wij ook een schieting op 

liggende wip in voor de titel van Prins. Nadat de eerste ronde van de Koningsschieting verlopen is, 

kunnen we pas zeggen hoeveel beurten ieder krijgt, dit is afhankelijk van de duurtijd van de eerste beurt 

van elke Koning. Wij moeten immers om 18.00 u eindigen met de Koningsschieting. Voor de 

Prinsschieting mogen zij allen om beurt op een volle wip beginnen. Het is vanzelfsprekend dat wij voor 

het nodige materiaal zorgen. Er mag NIET met eigen wapens geschoten worden. 

 

Wij hopen dat de weergoden ons gunstig zijn en dat we minstens zoveel gilden en schutterijen als in 2000 

mogen begroeten. Voor zij die zich inschrijven, wensen wij nu reeds een fijne en aangename 

Koningsschieting toe en zorgen wij voor de nodige ambiance (wat, dat mag ik niet verklappen). 

 

Eddy Vanbergen 
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Nationaal Konings- en Prinsschieten 
 

UITNODIGING 
 

De Koninklijke St.-Sebastiaansgilde Halen, geruggensteund door de gilden van Bekkevoort, Meensel, 

Schaffen en Waanrode hebben, namens de Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw en in samenwerking met 

het stadsbestuur van Halen, de eer en het genoegen U uit te nodigen op de 24ste Nationaal Konings- en 

Prinsschieting van het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden op het terrein sportcentrum 

de Koekoek, Sportlaan te Halen. 

 

 08.30u Aanmelden Koningen, Prinsen, genodigden  

    Gemeenschapscentrum De Rietbron 

 09.45u Kleine optocht naar de kerk 

   Nationale Koning, Prins en genodigden 

 10.00u H. Mis in kerk St. Pieter in de Banden, celebrant pastoor Frans Hermans, 

   opgeluisterd door Kon. Harmonie de Koorgalmen 

 11.00u Vertrek optocht en schouwing op de Markt 

 12.05u Officiële opening in GC De Rietbron 

 12.15u Middagmaal met voorinschrijving 

 13.00u Receptie met uitnodiging 

 14.00u Begin alle wedstrijden 

   Prinsenschieting liggende wip in sporthal 

   Koningsschieten op staande wip naast sporthal 

 18.00u Einde alle wedstrijden 

 19.00u Proclamatie 24ste Nationale Koning 

     Proclamatie Prinsenschieting 

      Prijsuitreiking wedstrijden 

 19.30u Afsluiting 24ste Nationaal Koningsschieten 

   Dhr. Ernst Peter 

 

 

Met vriendelijke Gilde- en Schuttersgroeten 

 

Vanbergen Lieven Vanbergen Eddy Ernst Peter 

Hoofdman Kon. St.-Sebastiaansgilde           Opperhoofdman HSgB Voorzitter BOO 

  



12 
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De 4 schutters van de begingeneriek: v.r.n.l Toontje Kunnen, Gerard Dirkx, Tony Kunnen en Mathieu Hermans 

SCHUTTERIJ SINT-MONULPHUS EN GONDULPHUS 

ROTEM OP TV 

Enige tijd geleden was er op “één” (VRT) de 10-delige serie Beau Séjour. Deze serie is opgenomen in 

Dilsen-Stokkem. Voor deze serie zijn er ook opnames in en rond ons lokaal geweest. Zeven van onze 

leden hebben ook zes dagen opnames meegemaakt. Ik was ook bij die zeven. Het was een geweldige 

ervaring. Vier van onze leden zijn ook te zien in de begingeneriek van de serie. 

Spijtig dat er veel mensen niet weten wat een schutterij is. Ik heb het schuttersleven ook leren kennen via 

mijn man. Ik ben afkomstig van Vliermaalroot en ik had nog nooit van een schutterij gehoord. Ben nu 

reeds dertig jaar lid en sinds 9 jaar voorzitter. 

Josette Philtjens 

 

 

 

 

 

  



14 

 

VERENIGINGEN DELEN GOUDEN TIPS VOOR GESLAAGD 

VRIJWILLIGERSBELEID 
 

Veel vrijwilligers zijn bijna dagelijks achter de schermen bezig met hun schutterij. Eén dag per jaar zegt 

Schutterij St.-Sebastiaan As een welgemeende “dankjewel” tegen deze vrijwilligers.  

 

Tijdens de donkere herfstmaanden, als het schuttersseizoen zijn einde nadert, brengen we alle 

vrijwilligers samen voor een feestje. Op 18 november 2016 werden de bestuursleden en hun partners 

getrakteerd in het schutterslokaal.  

 

Deze traktatie kwam er op initiatief van enkele bestuursleden en dit is intussen een jaarlijkse traditie 

geworden. Voor de schutterij is dit maar één van de manieren om de banden met de vrijwilligers te 

versterken.  
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’Visie, passie en plezier. Basisingrediënten voor een geslaagd vrijwilligersbeleid’.  
 

Als schutterij proberen we al enkele jaren onze vrijwilligerswerking te verbeteren, door te kijken naar 

succesverhalen bij andere verenigingen.  

 

We twijfelden dan ook niet om onze eigen ervaringen te delen in de projectoproep “Geweldig en 

Gewild”.  

 

Enkele belangrijke Vlaamse erfgoedorganisaties bundelen met dit project inspirerende 

praktijkvoorbeelden. Vrijwilligerswerk is belangrijk voor verenigingen en voor de erfgoedsector is dat 

niet anders. 

 

FARO, Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen namen de vrijwilligerswerking van de 

Asserse schutterij onder de loep. “Geweldig en Gewild” bevat ook een uitgebreide bijdrage van schutterij 

St.-Sebastiaan As. Hoe motiveer je bijvoorbeeld de schutters die wekelijks uren bezig zijn met het maken 

van kogels? Hoe krijg je oudere bestuursleden enthousiast om hun schouders te zetten onder een nieuwe 

activiteit? 

 

Deze vraagstukken komen allemaal aan bod in de inspiratiebundel, die begin 2017 verscheen op 

www.faronet.be en www.schutterijas.be    

 

Elke vereniging deelt in deze bundel ook een “gouden tip”. Dit is iets wat we hebben geleerd binnen de 

werking en wat we andere organisaties die een gelijkaardige vrijwilligerswerking willen uitrollen wil 

meegeven, zodat men kan leren van deze tips.  

 

Deze tip van de Asserse schutterij is opgenomen in hoofdstuk 3 ’Visie, passie en plezier. 

Basisingrediënten voor een geslaagd vrijwilligersbeleid’. We delen deze tip graag met de lezers van  

het tijdschrift van de Federatie. 

 

Erkenning is heel belangrijk. Een oprecht "dankjewel" of een kaartje kosten niet veel en zijn van die 

kleine dingen met groot effect.  

 

In onze vereniging proberen we het daarnaast gezellig te houden, want daar draait het toch om bij een 

schutterij. Vroeger was het lastig om vrijwilligers te vinden voor onderhoudsklusjes of bij 

voorbereidingswerken van activiteiten.  

 

Dat hebben we opgelost door drankjes en hapjes te voorzien tijdens deze werkzaamheden.  

 

Na de organisatie van een grote activiteit, zorgen we ook altijd voor een traktatie. Die feestjes 

bevorderen de kameraadschap tussen de leden onderling.  

 

Resultaat: leden geven zélf ook meer feestjes voor verjaardagen en jubilea aan elkaar.    

 

We houden altijd in het achterhoofd dat vrijwilligers vooral bij ons zijn om zich te amuseren, na 

bijvoorbeeld een lange werkdag.   

 

De bundel met alle tips verscheen begin 2017 en is te raadplegen zijn op www.faronet.be en 

www.schutterijas.be  

Kris Dries 

  

http://www.faronet.be/
http://www.schutterijas.be/
http://www.faronet.be/
http://www.schutterijas.be/
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Koninklijke Schutterij 

Sint-Sebastiaan Dorne 

vzw 

___________________________________________________ 

 

 

ELIZA (LIES) 90 JAAR 
 

Op 24-01-2017 is Lies 90 jaar geworden. Dit mochten we niet zomaar laten voorbijgaan, zeker als je weet 

dat Lies nog elk bondsfeest meegaat om te supporteren en ze tijdens de wintermaanden iedere zondag de 

koffie verzorgt tijdens het windbuksschieten. Net omwille hiervan deden we dit tijdens de pauze van het 

windbuksschieten op zondag 29-01-2017. Zowel onze leden, als de schutters uit België en Nederland 

legden een klein bedrag bij elkaar om de nietsvermoedende Lies in de bloemetjes te zetten.  

Lies is lid sinds 1982, maar ze zal ondanks haar ouderdom altijd vragen of bellen wie haar meeneemt naar 

een schuttersfeest of activiteit. Ze wil het namelijk niet missen. Op de schuttersweide kent iedereen haar, 

meeschieten doet ze al een 4-tal jaren niet meer, maar ze zal de weide ook niet verlaten vóór dat we 

gedaan hebben met de schietwedstrijd. 

We hopen dan ook dat we ze nog enkele jaren mogen meenemen naar feesten en activiteiten. 

Ook langs deze weg nog eens een dikke proficiat Lies. 

Vanwege onze leden en alle windbuksschutters. 

Christof Geebelen 
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TEERFEEST SINT-SEBASTIAAN GROTE-BROGEL 
 

Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan uit Grote-Brogel organiseert haar jaarlijkse feestavond rond 

de feestdag van haar patroonheilige Sint-Sebastiaan. Dit jaar werd er een weekje later gevierd, op 

zaterdag 28 januari. Omstreeks 18.00 uur werd er verzameld in ons schutterslokaal “De Guldekaemer”. 

Traditiegetrouw begint 

ons feest met een 

heildronk op het 

koningspaar, dit jaar 

Gunther en Esther 

Lambrechts. Na het 

welkomstwoord van de 

voorzitter gingen we aan 

tafel om te genieten van 

een heerlijke 

feestmaaltijd. Tussendoor 

nam de voorzitter het 

woord om de prijzen, 

behaald tijdens het 

voorbije schuttersseizoen, 

uit te reiken. Ook schepen 

Sigrid Cornelissen hield 

eraan om namens het 

stadsbestuur een woordje tot 

ons te richten. De 

verdienstelijke leden: 

Gerard Pinxten en Jean 

Schrooten, beiden maar 

liefst 60 jaar lid en Jan 

Swennen, Dirk Bancken en 

Eddy Schrooten met 35 jaar 

lidmaatschap, werden op 

een originele manier door 

onze voorzitter in de 

bloemetjes gezet. Onze 

jeugdige leden zorgden voor 

animatie en de drumband 

deed het lokaal weer even 

op z'n grondvesten daveren. Tot slot was er onze grandioze tombola gevolgd door een gezellig samenzijn! 
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ST.- ANTONIUSSCHIETING IN GEENHOUT (PAAL) 
 

Naar jaarlijkse gewoonte was het op de laatste zaterdag van februari 

weer tijd om onze patroonheilige Sint-Antonius te vereren en er een 

gezellige namiddag aan vast te koppelen. 

 

Ondanks de slechte en koude weersomstandigheden waren er dit jaar 

26 leden aanwezig om deel te nemen aan deze schieting. Maar ons 

lekker warm lokaal zorgde er algauw voor dat iedereen zin had om er 

ook dit jaar weer in te vliegen en aangezien op 4 maart ons 

schuttersseizoen weer van start gaat, was het niet verwonderlijk dat er 

een goede opkomst van de schutters was. 

 

Om 14.00 u werd er gestart 

met de voorronden op een 

klep van Ø 30 mm en kreeg 

elke schutter 5 kogels om 

zich te bewijzen. Na deze 

eerste ronde bleven er 14 

schutters over zonder te 

missen. Aangezien elke schutter kon meedoen tot op klep Ø 20 

mm en zelfs het eerste schot in de eerste ronde mochten missen, 

was er dus geen probleem om nog mee verder te kunnen 

schieten. Dan werd er overgegaan naar een klep van Ø 25 mm 

(3 kogels) en bleven er nog 11 schutters ongeslagen. In de derde 

ronde op een klep van Ø 20 mm (2 kogels) werden er 13 

maxima genoteerd. 

 

Na deze reeksen werden die schutters eruit gehaald die in de vorige ronden geen enkel schot gemist 

hadden. En zo bleven er nog 7 schutters in de running om de St-Antoniusprijs te winnen. Op de klep van 

Ø 16 mm (3 kogels) bleven er van deze 7 schutters na één ronde nog 3 over. Om de beste te kennen werd 

er begonnen op een klep van Ø 12 mm. 

Deze was blijkbaar voldoende klein om 

de winnaar aan te duiden. 

Gabriëlla Schroven ging met de eer en 

de eerste prijs aan de haal, Jean De Wit 

eindigde op de tweede plaats en Julien 

Meyen werd eervol derde.  

 

Dat er ondertussen lekkere drank, 

koffie en vlaai voorzien waren, maakte 

van deze namiddag een geslaagd 

feestje. 

Nogmaals proficiat aan onze winnares 

Gabriëlla, maar zeker ook aan al 

diegenen die erbij waren, want 

deelnemen is belangrijker dan winnen, 

nietwaar? 

Jean De Wit 

 

  

Patroonheilige St.-Antonius 

V.l.n.r.: Jean De Wit 2de plaats, Gabriëlla Schroven 1ste plaats, Julien 

Meyen 3de plaats en onze voorzitter Pascal Vos 

Remy Peremans 

in actie 
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SINT-ANTONIUS CONGO BOCKRIJCK GENK 
 
2017 is voor onze schuttersgilde een heel bijzonder jaar. Het is namelijk 90 jaar geleden dat onze 

schutterij gesticht werd. En daarom hier een beetje geschiedenis van onze gilde.  

 

In 1927 werd een vereniging opgericht met allerlei activiteiten om de mensen meer met elkaar te laten 

omgaan. Uiteindelijk is daaruit onze schuttersgilde gegroeid. In het begin was er maar één houten 

schietpaal die in de wijk “de Congo” stond, vandaar dus de naam Congo, en dit achter Café America. Ons 

clublokaal bevond zich toen in Café Branske. Vervolgens verhuisden we naar de Rockxweier achter het 

drankendepot van Gaston Truyen, waar we een klein lokaaltje hadden, maar toch al 3 schietbomen. 

Uiteindelijk zijn we dan verhuisd naar de Schemmersberg waar we nu nog steeds onze zelfgebouwde 

kantine hebben. Onze toenmalige leden hebben hier heel veel tijd aan besteed, maar het resultaat mag 

gezien worden. Het hele jaar komen onze leden daar iedere zondagvoormiddag samen om te oefenen, te 

kaarten of gewoonweg een babbeltje te slaan. 

 

Het mag ook gezegd worden dat onze schuttersgilde groot geworden is door de inzet van al onze leden. 

Vele handen hebben hiervoor gezorgd en zorgen er nog steeds voor.  

 

Tijdens de afgelopen 90 jaar zijn er ook vele prijzen gewonnen. We zijn zelfs ooit provinciaal kampioen 

geworden. Ook werden we regelmatig kampioen in het Genker Verbond. Sinds een paar jaar schieten we 

nu bij het Verbond Lummen.  

 

Het is ook een traditie geworden om deel te nemen aan het Europees Koningsschieten. Zo zijn we al in 

Duitsland, Oostenrijk, Polen en Nederland geweest. We gaan ook elk jaar naar het jaarlijkse Nationaal 

Koningsschieten en de jaarlijkse gildedag. Dit zijn ook elk jaar de dagen waar we naar uitkijken omdat 

het samenkomen van de verschillende schuttersgilden telkens weer een feest op zich is. 

  

Om ons 90-jarig bestaan te vieren hebben wij op 6 mei dan onze feestschieting. Om het die dag wat 

feestelijk te maken gaan we alles een beetje versieren. We hopen op mooi weer en dat er veel schutters 

zullen aanwezig zijn om samen met ons deze mooie dag te vieren. Later op het jaar gaat er dan nog een 

feest door voor onze leden, maar het hoe en wat moet nog besproken worden. 

Vroeger … 
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Ook nu nemen we de tijd om onze overleden leden te gedenken die mee geholpen hebben aan het groeien 

van onze schuttersgilde, want zonder hen zouden we er waarschijnlijk niet meer zijn.  

 

Tot slot willen we al onze leden, zowel de schietende als niet-schietende, bedanken want zonder hen 

zouden we nooit de club geworden zijn zoals die nu is. 

Nog een fantastisch schietseizoen vanwege al onze schutters 

Dany Steyfkens  

 

 

BONDSCHUTTERSKAMPIOEN VAN DE LOMMELSE 

SCHUTTERSGILDEN (DLS) 
 

Op Paasdag kwamen de schutters van DLS samen op het terrein van de Koninklijke Gilde Sint-

Ambrosius om te strijden voor de 2de titel van Schutter van Lommel. 

 

Naar traditie werd geschoten op doelen van 1,5 cm met de LR .22. Er stond een stevige wind, die zorgde 

meteen voor een goed excuus bij de talrijke missers. De eerste ronde moest 1 doel afgeschoten worden, 

hiervoor kreeg de schutter 2 kansen. De tweede ronde moesten 2 doelen afgeschoten worden, hiervoor 

kreeg men 3 kansen. De derde ronde was het 3 op 3. 

 

Na deze ronden was het koren van het kaf gescheiden. Natuurlijk was de wind de grote oorzaak van de 

missers. Na 6 ronden was duidelijk wie de winnaar was: Pieter Vaesen, Koninklijke Gilde Sint-

Ambrosius, slechts 20 jaar, wist zonder misser deze ronden door te komen. Dikke proficiat hiervoor. 

In Lommel is duidelijk de jeugd aan zet. 

…en nu 
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Na een ronde kavelen kwamen als 2de Roger 

Boons, St.-Jozefgilde, en als 3de Danny 

Vanden Boer, St.-Jozefgilde uit de bus. 

 

Dankzij een mooie organisatie hadden de 

Lommelse schutters weer een topdag. 

August Geerts 

 

 

 

 

 

 

 

DE JEUGD AAN ZET BIJ DE LOMMELSE 

SCHUTTERSGILDEN - VERKIEZING NIEUW 

BONDSBESTUUR 
 

Op de najaarsvergadering van De Lommelse Schuttersgilden gaf voorzitter Henri Vaesen te kennen dat 

hij gezien zijn leeftijd zijn functie graag zou doorgeven. De secretaris, die ook in die zin dacht, stelde 

voor om ook zijn functie ter beschikking te stellen aan een jonger persoon, zodat het bestuur een gezonde 

verjongingskuur zou krijgen. De penningmeester, Guy Vandenboer, haakte meteen in omdat hij in functie 

was ter vervanging van de vorige penningmeester. 

Vanwege het organiseren van het Nationaal Koningsschieten in 2018 te Lommel, waren de bestuursleden 

erg terughoudend voor de vrije functies, ondanks de belofte van de ouderen dat zij hun medewerking 

zouden geven voor de organisatie van dit evenement. 

Het voorstel kwam dat tegen de voorjaarsvergadering in april de kandidaten ter vervanging zich zouden 

voorstellen bij de secretaris. Dit leverde slechts één kandidaat voor de functie van penningmeester, nl. 

Danny Vanden Boer, voorzitter en penningmeester van de St.-Jozefgilde. 

Na veel heen en weer palaveren, was Maarten Dirikx (28 jaar) bestuurslid bij de Koninklijke Gilde St.-

Ambrosius, bereid de taak van voorzitter op zich te nemen. Het secretariaat blijft in handen van Gust 

Geerts.  

Omdat sedert de toetreding van de gilde St.-Anna Achel, de Lommelse Schuttersgilden uit vier gilden 

bestaan, werd voorgesteld om een hoofdfunctie toe te voegen: ondervoorzitter. Deze taak wordt 

opgenomen door Daniël Huysmans, voorzitter van de Koninklijke gilde St.-Sebastiaan. 

Als uiting van respect en dank voor zijn geleverde werk in het verleden werd Henri Vaesen gehuldigd met 

de titel van erevoorzitter. 

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit drie leden van elke gilde met als: 

Voorzitter: Maarten Dirikx 

Secretaris: August Geerts 

Penningmeester: Danny Vanden Boer 

Ondervoorzitter: Daniël Huysmans. 

Hiermee hebben we in de bond “De Lommelse Schuttersgilden vzw” een deftige verjonging doorgevoerd. 

 

August Geerts 
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KONING(IN)- & 

PRINS(ES)SCHIETING 

2017 STAANDE PERSE 
 

6 mei 2017 - Een overtrokken hemel verandert door de doorbraak van de zon. Onze schietlustigen komen 

één voor één binnen. Het “proficiat voor de heugelijke dag” wordt aan iedereen gewenst. 

In totaal zullen 16 confraters, groot en klein, dingen voor de begeerde titel van koning(in) of prins(es) 

2017. Zij rekenen allen op dat beetje geluk dat misschien aan hun zijde zal staan.  

 

De loting brengt 13 senioren confraters en 3 jongeren voor. 

Robbe Dufoort, Thiry Leroy, Luc De Drie, Natalie Broucke, Marc Metsu, Benny Vanderswalm, Daniel 

Verbeke, Reesa Callebout, Inge Helsmoortel, Eddy Schouteere, Katinka Vandeportaele, Jordy Jacobs, 

Kieng Decoster, Lucien Demaesschalck, Anita Poppe, Hoofdman Gerard Plaetinck. 

 

Aanvang Koning(in)- en Prins(es)schieting. 

 

De Hoofdman drukt in zijn openingsspeech de wens uit voor een sportieve dag met vriendschap en 

collegialiteit voor deze Koning(in)- & Prins(es)- 

schieting 2017 staande perse.  

 

De uittredende koningin 2016 Katinka en prins 2016 

Robbe stellen zich op met hun passende koningin- & 

prinsenvogel achter het vaandel. De bestuursleden 

volgen met hun breuken voor de traditionele opening 

met een rondgang aan de staande perse. Na het 

plechtig vertoon maken onze deelnemers zich klaar 

voor de strijd om de begeerde titels. Traditioneel 

volgen er drie opwarmingsrondes op een volle 

“perse”. 

 

Verloop Koning(in)& Prins(es)schieting: 

Er dient rekening gehouden met een zijwind. Bij de 

eerste ronde schiet confrater Eddy Schouteere de 

koningsvogel af. Na de derde ronde is er nog steeds 

geen mededinger die de vogel afschiet zodat de 

koning 2017 bekend is. 

 

Onze drie jeugdige confraters dingen verder, na ronde 

6 is er nog geen beslissing, voor ronde 7 wordt een 

volledige “perse” gevuld met blokken nr. 3. De 

jeugdige confrater die als eerste een vogel afschiet, 

mag zichzelf prins(es) noemen. In ronde nr. 9 schiet 

Robbe een vogel af, er zijn geen verdere navolgingen 

zodat onze uittredende prins zichzelf mag opvolgen. 

 

 

 
 

Handbooggilde 
SINT-SEBASTIAAN 
BREDENE v.z.w. 
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Een dikke proficiat aan koning 2017 Staande Perse Eddy Schouteere en Prins Robbe Dufoort. Een toost 

wordt aan de kampioenen gebracht met passende versnaperingen en zijn de voorboden van een gezellig 

samenzijn met een broodjesmaaltijd “De Luxe” verzorgd door de Keurslager Ghislain. 

Onze jarige Confrater Patricia bereidde allerlei versnaperingen voor bij de koffie. 

 

In de namiddag zijn de zon en de wind nog steeds van de partij en kunnen de confraters genieten van een 

schieting op de Staande Perse.  

 

Anita Poppe, griffier 

 

INHULDIGING NIEUWE MUITWIP BIJ K.H.M. WILLEM 

TELL OOSTENDE 
 
Op maandag 1 mei werd bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende een totaal 

nieuwe muitwip in gebruik genomen. De oude wip, die sedert 1983 in gebruik was, vertoonde, vooral 

bovenaan, serieuze plaatsen van roestvorming. Om de veiligheid van de schutters niet in het gedrang te 

brengen, werd door het bestuur besloten om een nieuwe muitwip aan te kopen. Na vergelijking van 

diverse offertes werd de opdracht uiteindelijk toevertrouwd aan de firma Vos Industrie uit Paal. 

 

Eind maart werd de oude wip verwijderd en op 25 april kon de nieuwe wip geplaatst worden, net op tijd 

voor de opening van het nieuwe seizoen op 

staande wip. 

 

Na een kort overzicht van het 110-jarig 

schieten op staande wip bij Willem Tell 

Oostende door de hoofdman kon 

burgemeester Johan Vande Lanotte onder 

massale belangstelling van de leden, de 

nieuwe wip “dopen” en mocht hij het eerste 

schot geven op de nieuwe “perse”. 

 

Wie geïnteresseerd is in de werking van 

Willem Tell Oostende is steeds welkom op 

onze schietstand in het sportpark “De 

Schorre” voor een nadere kennismaking 

tijdens de wekelijkse ledenschietingen op 

maandag- en donderdagavond vanaf 19.00 u 

of surf eens naar onze website 

http://users.telenet.be/willemtell 

 

 

SCHIETEN OP DE STAANDE PERSE BIJ K.H.M. WILLEM 

TELL OOSTENDE 
 
In het 110-jarig bestaan van Willem Tell Oostende werd reeds op diverse staande persen geschoten. De 

eerste wip werd op 14 april 1907 officieel in gebruik genomen. We weten echter niet waar die wip zou 

gestaan hebben. De enige verwijzing in de notulen luidt als volgt: “de schutters voelden zich te nauw 

gespannen aan d’oude perse van ’t College …” 

Op 8 augustus 1909 komt er een nieuwe perse op de Vuurtorenwijk, tussen de Fortstraat en Fort 

Napoleon. Na WO I diende opnieuw uitgekeken naar een nieuwe wip, want de bestaande perse was 

V.l.n.r. Schepen van Sport Arne Deblauwe (met zoontje Leon), 

hofmeester Filip Huyghebaert, hoofdman Norbert Valcke, 

schatbewaarder Noël Vandecasteele, secretaris Noël Vantyghem, 

burgemeester Johan Vande Lanotte, bestuurder Joseph Hicks en 

ondervoorzitter Laurent Schouteeten. 

 

http://users.telenet.be/willemtell
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gesneuveld in die eerste wereldbrand. In september 1924 wordt dan op de wijk Hoge Barrière de 

vernieuwde staande perse opgericht. 

 

In 1963 worden de gronden aan de Hoge Barrière verkaveld en door tussenkomst van commandant Roose 

werd een stuk grond op de hofstede van boer Roose aan de Prins Roselaan ter beschikking gesteld en op 

23 juni 1963 werd de vernieuwde wip ingehuldigd. In 1977 diende de wip opnieuw naar een andere 

locatie te worden verplaatst. 

Er werd een terrein bekomen op het sportpark aan de Zilverlaan. Dit terrein paalde aan de vroegere Mr V 

– arena. Deze nieuwe stek werd op 23 mei 1977 ingehuldigd, doch wegens klachten van vallende pijlen 

op het dak van de conciërgewoning diende de wip in 1979 een 30-tal meter verplaatst te worden. Nieuwe 

klachten volgen, nu wegens vallende pijlen op de toenmalige tennisvelden van Sunair. Meer en meer 

groeide de overtuiging en het verlangen om een muitwip aan te schaffen, wat het probleem van vallende 

pijlen enigszins zou beperken, want met een muitwip vliegen de pijlen minder ver in het rond… 

 

Van de stad kregen we dan uiteindelijk het huidig terrein toegewezen en op 16 mei 1983 (34 jaar geleden 

dus) wordt de nieuwe muitwip op deze plaats officieel ingehuldigd. Na 34 jaar begon de wip, vooral 

bovenaan, serieus door te roesten en om veiligheidsredenen werd besloten om een nieuwe wip aan te 

kopen, zodat we in alle gerustheid onze geliefde sport verder kunnen beoefenen. 

 

Lang leve Willem Tell Oostende! 

 

 

JAARLIJKS KONINGSSCHIETEN KON. 

ST.-ANTONIUS GEENHOUT OP 21 MEI 

2017 
 

Onder een stralende zon verzamelden de leden van de Kon. St.-

Antoniusgilde voor hun jaarlijks Koningsschieten. Deze 

Koningsschieting bestaat uit twee onderdelen, nl. het klepkoningsschieten en de vallende vogelschieting. 

Daar waar er bij de eerste schieting in de finale het gewoonlijk gaat tussen de beste schutters(-sters) van 

de gilde, is het schieten op de vallende vogel voor iedereen gelijk. Elkeen heeft dan de mogelijkheid om 

Koning of Koningin te worden. Geluk is hier de bepalende factor. Het dient gezegd te worden, dat 

diegene die de vallende vogel afschiet, de echte Koning(in) is van onze Gilde. Hij/zij wordt dan ook zo 

gevierd. Op de avond na het schieten zelf, maar ook een week later, want dan gaan wij na de misviering 

voor de overleden gildeleden, in stoet met vlag, trommel en in uniform onze Koning uithalen aan zijn 

woning. 
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Traditie wil dat de Koning zich verstopt rond zijn woning, zodat wij hem eerst dienen te zoeken vooraleer 

wij kunnen beginnen te feesten. Het mag gezegd worden dat onze Koningen/Koninginnen zeer inventief 

en creatief zijn om zich te verstoppen, zodat het niet simpel is om hem/haar zomaar te vinden. 

Maar ja, dit is een deel van het plezier dat wij die avond onder ons hebben. 

 

Kleine anekdote: er was eens een Koning en die had zich volledig omgekleed en opgemaakt, zodat hij 

eruit zag als een echte vrouw. Bij het zoeken naar de Koning zocht hij doodleuk mee en het viel niemand 

op dat hij tussen al de schutters en schutsters dus meezocht. Hilariteit alom, wanneer tenslotte er toch 

iemand hem ontmaskerde. 

 

Ook de kinderen van de Gilde worden niet vergeten, want zij mogen dan hun snoepjesboom, die vooraf 

bij de Koning geplant wordt, terug omleggen en dan natuurlijk kaal plukken, zodat binnen de kortste tijd 

het boompje er troosteloos bijligt.  

Belangrijk is dat de Koning zijn beloften aflegt tegenover zijn Gildeleden om zich in te zetten voor de 

Gilde en zijn taak als Koning op zich te nemen. 

 

Maar nu even terug naar het klepkoningsschieten en vallende vogelschieting van 21 mei 2017. 

 

Klepkoning 2017 

Voor het klepkoningsschieten schreven zich 23 schutters in, zowel de mannen, de vrouwen als onze 

kandidaatprinsen en -prinsessen. 

Na zes ronden en op verschillende diameter van de kleppen, mocht bij de mannen Julien Meyen zich de 

nieuwe klepkoning noemen voor het jaar 2017. Op een verdienstelijke 2de plaats eindigde Ronny Vanden 

Eynde en 3de werd Marc 

Deweirdt. 

 

Bij de vrouwen toonde 

Brigitta Vermeyen zich de 

sterkste en werd zo de 

klepkoningin 2017 van de 

Gilde. Gabriëlla Schroven 

eindigde als 2de en Marie 

Claire Wouters werd nog 

knap 3de. 

 

Prinses 2017 werd Hannelore 

Vos voor Jordy Vancleef en Jonas Hillen. 

 

Daarna werd er gepauzeerd en een lekker 

drankje genuttigd, vooraleer om 18u  te 

starten met de vallende vogelschieting. Ook 

was er aan de inwendige mens gedacht en werden wij aan zeer 

democratische prijzen verwend met allerlei lekkers zoals vlaai, koffie, 

pistolets, enz., zodat niemand met een hongertje bleef zitten. 

 

Vallende vogel 2017 
Er deden 18 schutters mee aan dit toch wel belangrijk onderdeel van onze schieting. Elke schutter mocht 

1 kogel per ronde afvuren op de vallende vogel.  

En zo geschiedde het dat in de 6de ronde Raymond Vos Koning werd van onze Gilde. 

Voorzitter Pascal Vos, prinses 

Hannelore Vos en Miss Geenhout 

Nancy Jans 

In het midden klepkoning 2017 Julien Meyen 

Klepkoningin 2017:  Brigitta 

Vermeyen 
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Vzw nr: 0414.043.213 

Zetel: 

Cipressenstraat 4, 3530 Houthalen 

Het hoeft niet gezegd te worden hoe gelukkig hij wel was en is met zijn titel. Van vreugdetranen tot 

uitbundige blijdschap, ja zelfs een knieval voor onze 

patroonheilige hoorde erbij. Raymond is dan ook de 

bezieler, medestichter en erevoorzitter van onze Gilde. 

Proficiat Raymond met uw Koningschap en wij zijn er 

200% van overtuigd dat jij de koningsbreuken 

met trots en fierheid zult dragen en koesteren. 

Daarna werd er nog een stevig feestje 

gebouwd, dat zoals hierboven reeds gemeld de 

volgende week nog een ferm vervolg zal 

kennen. Aan iedereen, hartelijk bedankt voor 

de aanwezigheid en deelname aan ons 

Koningschieten. 

 

Jean De Wit 

  

 

 

vzw Kon. Karabijnschuttersgilde  

St. Jozef Oud-Winterslag 
 

 
 

Terugblik op 2016 
Verbond Lummen 

Ons eerste jaar bij het verbond van Lummen zit er op, het was een kleine aanpassing voor ons allen. Zo 

werd er terug op kleppen van diameter 30 mm geschoten in plaats van 25 mm. Ook het ons vertrouwde 3 

x 3 kogels op 3 verschillende bomen veranderde in 5 schoten op 1 boom. Een zegen was de vergroting 

van de kleppen niet voor ons, want op het einde van het seizoen resulteerde dit in een 11de plaats voor de 

A-ploeg met 8 missers in totaal op de wedstrijden. Voor de B-ploeg werd een zelfde resultaat behaald en 

tot slot onze C-ploeg (onvolledig) behaalde een 13de plaats met slechts 173 treffers op de 240. Naar 

volgend jaar toe hopen we natuurlijk op een verbetering in de rangschikking. 

 

Terugkomdag 

Onder deze benaming werd er eind augustus een dag georganiseerd om onze ex-leden, allen jongeren, en 

kinderen van onze huidige leden te betrekken op een aangename dag met een individuele wedstrijd onder 

hen en een wedstrijdje met ploegen opgesteld uit een mix van alle aanwezigen. Deze dag kende een grote 

bijval dank zij het mooie weer en natuurlijk de talrijke aanwezigen. Vermelden we nog even dat de 

individuele wedstrijden gewonnen werden door Vanhamme Cindy bij de dames en d’Exelle Frederic bij 

de heren. Een afspraak voor een herhaling volgend jaar ligt alweer vast. 

Vallende vogelkoning 2017 Raymond Vos 

Vlnr: Voorzitter Pascal Vos, klepkoning Julien Meyen, vallende 

vogelkoning Raymond Vos, prinses Hannelore Vos en Miss 

Geenhout Nancy Jans 
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Gildedag Oostende en Nationaal Koningsschieten te Hombourg 

De reis naar Oostende werd al vroeg aangevangen om aldaar te kunnen deelnemen aan de Vlaamse 

Gildedag. Na de Misviering werd er een optocht gehouden door de winkelstraten van de stad, wat dus ook 

vele 

toeschouwers 

opleverde, 

naar het 

Wapenplein 

waar de 

toespraken 

gehouden 

werden door 

zowel de 

voorzitter van 

de Federatie 

als door 

iemand van 

de stad 

Oostende. Na 

de ontbinding 

van de 

samenkomst 

werd er een 

plaats 

opgezocht om 

de inwendige 

mens te 
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versterken. Voor invulling van de namiddag waren er verschillende mogelijkheden, zo kon men een 

boottocht maken en meerdere zaken bezoeken. 

 

Hombourg, de gastplaats voor het nationaal koningsschieten, lag er die dag maar kil en vochtig bij. 

Gelukkig voor alle aanwezigen kon de optocht droog verlopen door de straten van deze plaats. Onze 

Nationaal Koning 2015, d’Exelle Alain, was een van de eregasten en had naderhand ook zijn titel te 

verdedigen aan de schietboom.  

 

Gildedag St.-Jozef 

Bij het einde van het seizoen wordt er door de gilde een gildedag gehouden. Dit houdt in dat onze leden 

gezamenlijk de misviering bijwonen en daarna in ons lokaal worden verwend met een etentje aangeboden 

door de gilde. Tevens worden er op deze dag de trofeeën van verdienstelijke schutter uitgereikt.  

Andere activiteiten die nog aan bod kwamen zijn onze jaarlijkse wisseltrofee met de gilden van St.-

Martinus Kinrooi, St.-Kristoffel Munsterbilzen, St.-Hubertus Lontzen en onze eigen gilde.                                     

Met de St.-Martinusviering in Genk werd er deelgenomen aan een optocht door een verduisterde stad met 

als afsluiting het aansteken van het St.-Martinusvuur.           

                                                                                                                           Smets Luc  

 

CURSUS WAPENMEESTER 2017 
 

Op 26 mei had de proclamatie plaats van de cursus “Wapenmeester”. Hierbij een foto van deze 

gebeurtenis. 
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FILIP HUYGHEBAERT, KONING STAANDE WIP  

GROOT-OOSTENDE 2017 
 
Op woensdag 24 mei (woensdag vóór O.-L.-H.-Hemelvaart) was het voor de 16de keer verzamelen 

geblazen om de titel van Koning Groot-Oostende op de staande wip te betwisten. 

Dit evenement dat in 2002, naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van het Koninklijk Hoofdgild Sint-

Sebastiaan Oostende, in het leven werd geroepen, is ondertussen een traditie geworden. De organisatie 

gebeurt om beurten door de twee Oostendse handboogmaatschappijen, nl. het Koninklijk Hoofdgild Sint- 

Sebastiaan (SBO) voornoemd en de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell (WTO). Dit jaar 

greep het gebeuren plaats op de schietstand van Willem Tell Oostende in het sportpark “De Schorre”.  

 

Stipt om 19.30 u loste Davy Huyghebaert (WTO) als uittredende koning zijn ereschot. Daarna volgden de 

3 officiële ronden en met zijn eerste schot haalde Filip Huyghebaert (WTO) de hoofdvogel neer. In de 

resterende ronden kon niemand nog de koningsvogel treffen. De nieuwe koning staande wip Groot-

Oostende was gekend.  

 

Onder een driewerf “hoera” werd de trofee aan de winnaar overhandigd. Nadien volgde er nog een 

beschrijfschieting en een gezellig samenzijn waarop de leden van de beide maatschappijen konden 

verbroederen. Alvast werd afspraak gemaakt voor volgend jaar op het terrein van Sint-Sebastiaan 

Oostende aan de Leffingestraat. 

 

 

 

 

De deelnemers aan de 16de Koningsschieting Groot-Oostende met in het midden de nieuwe koning staande wip 

Groot-Oostende 2017 
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NOËL VANTYGHEM, KONING STAANDE WIP 2017 BIJ 

WILLEM TELL OOSTENDE 
 
Traditiegetrouw wordt bij de K.H.M. Willem Tell Oostende op O.-L.-H.-Hemelvaartsdag de jaarlijkse 

koningsschieting staande wip gehouden. 

 

De weergoden waren ons dit jaar bijzonder gunstig gezind. Laurent Schouteeten, de uittredende Koning, 

opende om 16.00 u de schieting met zijn ereschot en vatte daarna de 3 officiële ronden aan. Pas in de 

veertiende ronde slaagde secretaris Noël Vantyghem als enige schutter er in de koningsvogel neer te 

halen. De nieuwe Koning was gekend. 

Tijdens het daaropvolgend beschrijf wist Kurt Neirynck als eerste een hoogvogel te schieten en zo werd 

hij, in toepassing van het reglement, de nieuwe Baljuw. 

 

Op de gezondheid en het succes van de nieuwe Sire en Baljuw werd onder een drievoudig “hoera” het 

glas geheven. 

 

 

  

De nieuwe Koning en Baljuw, omringd door het bestuur en alle deelnemers aan de koningsschieting 
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DIMITRI COULIER KAMPIOEN LIGGENDE WIP EN 

MIGUEL ANTHIERENS KAMPIOEN DOELSCHIETEN 

SEIZOEN 2016-2017 BIJ K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Op vrijdag 2 juni was het bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende verzamelen 

geblazen voor de kampioenenviering van het voorbije seizoen liggende wip en doelschieten. Op de 

liggende wip was het Dimitri Coulier die met 355 punten kampioen werd, gevolgd door Nico Pyfferoen 

met 310 punten en Filip Huyghebaert met 279 punten.  Benedikte Baeijs werd met 89 punten kampioene 

bij de dames en Aspen Eeckhout werd met 43 punten kampioen bij de jeugd.  

 

Bij de doelschutters met compoundboog werd Miguel Anthierens kampioen met een gemiddelde van 290 

punten en werd Virginie Masselis kampioene bij de dames met een gemiddelde van 123 punten. Chris 

Vuerstaek werd met een gemiddelde van 153 punten kampioen met de blankboog en Stijn Neirynck werd 

met een gemiddelde van 33 punten  kampioen bij de jeugd 

 

Naast de kampioenen werden de winnaars van de diverse nevenklassementen ook nog met een mooie 

prijs bedacht. 

 

De kampioenenviering werd afgesloten  met heerlijke barbecue en tussen pot en pint werden plannen 

gesmeed voor het nieuwe seizoen staande wip dat op  1 mei  van start ging met het in gebruik nemen van 

de nieuwe wip 
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KONINGSSCHIETEN BIJ DE SINT-JACOBUSGILDE 

EVERSEL-HEUSDEN 
 
Traditiegetrouw wordt er op Pinksteren door de leden van de Sint-Jacobusgilde het jaarlijks 

koningsschieten gehouden. 34 leden, 11 vrouwen en 23 mannen, stonden klaar om de felbegeerde titel te 

veroveren. 

 

Zoals het goede schutters en schutsters betaamt, werden alle registers opengetrokken en diende het hele 

arsenaal aan kleppen van diameter 30, 25, 20, 16, 12 en 10 mm benut te worden om de uiteindelijke 

winnaar(s) te kennen. De kleppen staan op een hoogte van 20 meter en er wordt geschoten met een 

karabijn 22LR met diopter. 

 

Bij de vrouwen was het Lydia Schraepen met 3 treffers die zich op de klep diameter 12 tot koningin 

schoot voor Pavlina Hulinova en haar dochter Daisy Opuscoli met elk 2 treffers. 

 

Bij de mannen was de strijd ook intens. Voor de finale bleven er nog 3 schutters over op de klep van 

diameter 10. Daar werd Ludo Schuyten koning met 3 treffers, voor Tom Verslegers met 2 treffers en Eric 

Lefebvre met 1 treffer. 

 

Een dikke proficiat aan alle deelnemers, maar vooral aan Ludo Schuyten, koning, en aan Lydia 

Schraepen, koningin. 
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HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN BRABANT: AFSLUITENDE 

WINTERSCHIETING 2016-2017 VAN HET GEWEST DIEST 
 

Om het einde van de winter uit te wuiven en de lente te verwelkomen, kennen de leden van het gewest 

Diest een afsluitende winterschieting gekenmerkt door de trofee van de schietmeesters en gekoppeld aan 

een Paasschieting. 

 

Waar de trofee van de schietmeesters vroeger 

geschoten werd op een gewone liggende wip 

met daarop slechts één hoofdvogel, was het 

dit jaar een ietsje anders. Vroeger legde men 

een tapijt op de lege spillen, maar dat gaf 

teveel pijlen die bleven liggen op het tapijt 

wat tijdverlies met zich meebracht. Nu werd 

er voor het eerst op een enkele spil geschoten 

met daarop uiteraard de hoofdvogel. Met 

zo’n 45 leden waren we aanwezig waarvan 

36 schut(s)ters begonnen aan de gegeerde 

trofee schieting. Het is zo dat er altijd drie 

ronden moeten geschoten worden, soms veel 

meer. In het verleden hebben we de 

hoofdvogel zelfs moeten opzetten tijdens de 

Paasschieting. Maar dit jaar was het een 

ietsje anders. Reeds in de tweede ronde wist 

Georgette Flossie van de Koninklijke St.-

Sebastiaansgilde van Schaffen de hoofdvogel 

te schieten. In eerste instantie was ze een 

ietsje verbaasd, maar zeer snel haalde de 

realiteit de bovenhand. Zoals reeds eerder 

geschreven moesten het drie ronden 

voltrokken zijn. Het was voor Georgette 

eventjes bang afwachten wat het zou geven in die derde ronde. Voor Georgette was de opluchting groot 

dat niemand de hoofdvogel nog wist te schieten. Felicitaties alom volgden voor onze verdienstelijke 

schutster Georgette. 

 

Snel de enkele spil demonteren en de liggende wip klaarzetten voor de Paasschieting. Op de liggende wip 

staan 28 vogels met inbegrip van de vliegende vogel en 5 vogels hoogspel. Wat is een vliegende vogel 

zullen velen zich afvragen? Indien iemand de vliegende vogel, of de vlieger zoals hij bij ons genoemd 

wordt, weet te schieten dan mag hij of zij deze vogel plaatsen op een spil naar keuze, uitgezonderd het 

hoog spel. In feite blijven er dus nog 27 spillen over. Deze 27 spillen worden voor de Paasschieting 

verdeeld in naturavogels en geldvogels. Waarom wordt het een Paasschieting genoemd? Om het 

eenvoudige feit dat de naturavogels dan uitgekeerd worden onder de vorm van paaseieren. Nu blijft nog 

de vraag hoeveel natura vogels. Daar de wip nog 27 vrije spillen telt, zijn dat uiteraard 27 naturavogels. 

Die worden niet allen gelijktijdig opgezet. De wip wordt dan afwisselend gevuld met twee kleuren vogels, 

zijnde natura- en geldvogels. Voor de naturavogels kan er geschoten worden zolang de voorraad strekt. 

Denk maar niet dat elk schot een vogel is. Van de dertien ronden die wij geschoten hebben heeft de 

schrijver van dit relaas amper 2 geldvogels geschoten, dus geen paaseieren voor hem. Spijtig genoeg 

waren er zelfs leden die geen enkele vogel wisten te schieten. Deze kregen dan tijdens hun laatste schot 

een lotje voor de trekking achteraf. Deze trekking was zo dat zelfs zij die geen vogel geschoten hadden 

toch nog een naturaprijs bekwamen. 
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Sommigen zullen denken maar 13 ronden. Maar wat wilt ge, na elke 

ronde moeten er ook pijlen geraapt worden en wij zijn geen hard- of 

snellopers. Het moet een hobby blijven.  

 

Eddy Vanbergen 
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Registernummer:  451.543.314 

Wij hebben nog kentekens van het EGS en het Belgisch Overlegorgaan 

in voorraad. 

Deze kunnen aangekocht worden tijdens het Nationaal Koningsschieten 

of bij de penningmeester Willy Willems, 

Tel: 0476/971067 

E-mail: willy.willems4@telenet.be 

Sticker E.G.S.      € 1,- 

Pin B.O.     € 1,- 
Pin ster E.G.S.      € 2,- 

Manchetknopen E.G.S.    € 14,- 
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VOLWAARDIGE VERZEKERING 

 

GEEN ADMINISTRATIE 

 

 

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, WIJ 

HOEVEN GEEN NAAMLIJST 

 

 

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING 

 

 

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE 

 

 

HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 5,00 EURO 

 

VERZEKER UW 

GILDE/SCHUTTERIJ 

VIA DE FEDERATIE ! 
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 INHOUDSTABEL 

 
 Woordje van de voorzitter 3  

 Woordje van de redactie 5 

 Peer, gaststad 16de gildedag 6 

 Nationaal Koningsschieten te halen 8 

 Nobele orde van de Papegay 11 

 Nieuws uit de verbonden en gilden/schutterijen 12 

  

 

Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank 

vanwege de redactie. 
 

Dit tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks op elektronische wijze en 

kan gratis geraadpleegd en/of gedownload worden op de website van 

de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

www.vlaamseschuttersgilden.be.       

 

Ontvang je liever het tijdschrift per e-mail? Dat kan ook! 

Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde 

naar online@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp 

"Inschrijven". 

Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als 

onderwerp "Uitschrijven" naar online@vlaamseschuttersgilden.be.  

Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.  

 

Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere (papieren) 

nummers van dit tijdschrift aanwezig. Geïnteresseerd? Laat iets weten bij een van de bestuurs- 

of redactieleden.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Inschrijven
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven

