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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste schuttersvrienden,
Eerst en vooral wens ik jullie allemaal een vreugdevol en
voorspoedig nieuw jaar toe, een goede gezondheid en vooral veel
voldoening in uw gilde- en schuttersleven.
Maar geen nieuw jaar zonder eerst onze medewerkers op alle
vlakken van harte te danken voor het vele werk dat zij vorig jaar
hebben geleverd. Het is een hele opgave om onze Federatie op de
sporen te houden, maar met ieders hulp lukt dit zeker.
Nogmaals ook een hartig welkom aan de nieuwe aansluitingen uit
de Kempen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Onze Federatie
groeit en er zijn nog grote vooruitzichten dit jaar. We varen niet
meer met een klein schip, maar met een grote tanker.
Ik wens ook alle plaatselijke bestuursleden veel moed toe te wensen, vooral zij die het doen en niet zij
die het zeggen. Uit ervaring weten we dat er veel medewerkers zijn die in alle stilte verder werken,
maar dat er ook zijn die zeggen wat er moet gebeuren, maar dan verder niets doen. Geen tijd, weet ge
wel…We weten dat dit soms frustrerend werkt, maar dit mag geen reden zijn om niet verder te doen.
De gilden en verenigingen hebben het niet altijd gemakkelijk en zeker niet op de plaatsen waar de
overheid geen interesse heeft. Laat staan dat het financieel ook al moeilijk is.
Hou vooral de tradities in ere en volg vooral de reglementen. Anders glijdt men weg en blijft er niets
meer over. Ook is dit jaar het jaar dat we hopen dat de schutterswereld zijn erkenning krijgt als
immaterieel cultureel erfgoed. Het dossier is in volle werking, zodat de gilden en schutterijen eindelijk
de erkenning krijgen die ze verdienen.
Kortom, met veel goede moed doen we verder tot meerdere eer en glorie van de schutterswereld.
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,
Ook namens de redactie wordt u een gelukkig 2018 toegewenst met
veel aangename activiteiten in uw gilde of schutterij en vooral veel
leesplezier met uw tijdschrift.
Tevens welkom aan de nieuw aangeslotenen uit de Kempen, WestVlaanderen en Oost-Vlaanderen en ik zou zeggen: ”Laat eens iets
van jullie horen, of beter lezen.” Het is altijd leuk om een en ander
te vernemen hoe het gilde- of schutterswezen beleefd wordt in de
verschillende contreien. Dus stuur maar artikels op, de redactie
zorgt voor de rest.
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.
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GESCHIEDENIS VAN DE STAD
SINT-NIKLAAS
Op 30 september van dit jaar gaat de gildedag door in Sint-Niklaas, dus reden om even nader kennis
te maken met deze stad. In dit nummer een eerste bijdrage over de geschiedenis van Sint-Niklaas tot
het einde van de 18e eeuw. In het volgende nummer komt de geschiedenis vanaf 1800 tot heden aan
bod, alsook de bezienswaardigheden van de stad. Dank aan Geert De Bock, teamhoofd toerisme van
de Stad Sint-Niklaas voor het bezorgen van teksten en afbeeldingen.
Aan het einde van de 12de eeuw ontwikkelde zich op de plaats waar nu Sint-Niklaas ligt, een kleine
handelsnederzetting. In 1217 – 8 eeuwen geleden dus – scheidde het gehucht zich af van Waasmunster
en kreeg het de Heilige Nicolaas, patroonheilige van de handelaars, als titelheilige. Ook Belsele en
Sinaai werden zelfstandige parochies. Twee jaar later schonk Johanna van Constantinopel, gravin van
Vlaanderen, aan deze nieuwe parochies zes bunders land. In 1241 schonk zij ‘De Keure’ waardoor
Sint-Niklaas hoofdstad werd van het Land van Waas. De keure was de eerste algemene wet voor
burgerlijke en lijfstraffelijke zaken in dit gewest. Deze keure bleef tot het einde van de 18de eeuw de
grondwet voor de hele streek.
Eén van de belangrijkste bepalingen van de keure was de oprichting van een College van zeven
hoofdschepenen van het Land van Waas. Dit Hoofdcollege moest zitting houden te Sint-Niklaas. Deze
bepaling was ingegeven door de centrale ligging in het Land van Waas. Zeven ondergeschikte
schepenbanken in het Wase gewest dienden bij dit Hoofdcollege te rade te gaan. Deze schepenbanken
waren: Sint-Niklaas, Kemzeke, Vrasene, Sinaai, Lokeren, Waasmunster en Moerbeke.
Het Hoofdcollege was aldus het oppergerechtshof of de beroepsrechtbank voor de "mindere
dorpswetten" van het Land van Waas. De hoofdschepenen werden benoemd voor het leven.
De graaf van Vlaanderen was in het Land van
Waas vertegenwoordigd door een hoogbaljuw.
Eén van de hoogbaljuws was Willem van
Waelwijck. Hij liet het nu nog bestaande
Walburgkasteel (1550) in Vlaamse renaissancestijl bouwen en noemde het naar zijn echtgenote
Walburgis.
De Wazenaren verloren herhaaldelijk hun keure
door deelname aan opstanden tegen de graaf van
Vlaanderen. Dit geschiedde onder andere in 1330
en 1453. In oktober 1419 bezocht hertog Filips
de Goede één maand na de dood van zijn vader,
Het Walburgkasteel met vijver
als nieuwe heer van Vlaanderen en het Land van
Waas, om er de bestaande privilegiën te erkennen en te bevestigen. Onder de reusachtige lindeboom
op het marktplein, voorheen Kerkendries geheten, de plaats waar de hoofdschepenen gewoonlijk hun
bijeenkomsten hielden, legde Filips de Goede de plechtige belofte af dat hij de keure in haar geheel
zou eerbiedigen.
Ook andere vorsten uit de 15de eeuw, zoals Karel de Stoute (in 1467) en Filips de Schone (in 1497)
zwoeren plechtig de keure, de wetten en de privilegies van het Land van Waas te eerbiedigen.
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Margaretha van Constantinopel, gravin van
Vlaanderen, schonk aan de Sint-Nicolaasparochie in
1248 een groot stuk grond, de huidige Grote Markt,
onder voorwaarde dat die grond "ten eeuwigen dage
onbebouwd zou blijven". Die belofte werd halfweg
de 19de eeuw verbroken, toen het stadhuis en de
Onze-Lieve-Vrouwkerk gebouwd werden. De Grote
Markt was reeds in de 16de eeuw een belangrijk
kruispunt van handelsroutes uit Antwerpen, Gent,
Dendermonde en Hulst (Nederland).
Marktdag te Sint-Niklaas

In 1513 verwierf de gemeente haar marktrecht,
wat ertoe heeft bijgedragen dat Sint-Niklaas in
de 17de eeuw kon uitgroeien tot een belangrijk
centrum voor vlas en afgewerkte producten van
wol, lijnwaad en katoen. In de tweede helft van
de 18de eeuw kreeg Sint-Niklaas zijn eigen
textielnijverheid en met de industrialisatie van
de 19de eeuw werden de nijverheidsactiviteiten
uitgebreid tot katoen, tabak, breigoed en
tapijten.
In het blazoen van de stad staan de heilige
Nicolaas en een raap. Deze laatste is het
symbool van een vruchtbare landbouweconomie.

Grote Markt met bezoekers

De "parochie" Sint-Niklaas kende in de eerste eeuwen na haar ontstaan vele perioden van tegenspoed,
rampen en gevaar. Zo was er de strijd van de graven van Vlaanderen tegen de Gentenaars. De "zwarte
dood" (de pest) en andere epidemieën eisten ook in onze streek een zware tol. Kronieken vermelden
dat de pest woedde in de jaren 1315-1316 en 1346-1351. De hele tweede helft van de 14de eeuw
noteerde men pestgevallen in Sint-Niklaas. In het midden van de 16de eeuw deelde ook het Wase
gewest in de godsdienstoorlogen, de inquisitie en de beschuldigingen en vervolgingen van ketterij.
In 1578 drongen Gentse beeldenstormers tot Sint-Niklaas door. Zij brachten aanzienlijke schade toe
aan de Sint-Nicolaaskerk. In de 16de eeuw was het Land van Waas een niemandsland tussen de
Spanjaarden en de troepen van de prins van Oranje.
Ook in de 17de eeuw bleef het Wase gewest niet gespaard van oorlogsgeweld. In 1667 vielen de
troepen van Lodewijk XIV het Land van Waas binnen. Op 12 mei 1678 bezette het Franse leger SintNiklaas. In 1690 woedde een grote brand in het centrum van de gemeente: op Sacramentsdag (25 mei)
brak brand uit in een mouterij aan de Kalkstraat. 565 huizen gingen toen in vlammen op.
In de loop van de 17de eeuw vestigden zich verscheidene geestelijke orden in Sint-Niklaas, zoals de
paters Oratorianen (1652) en de paters Recoletten (1660). De gemeente werd stilaan een belangrijk
centrum voor de verhandeling van vlas en afgewerkte producten in wol, lijnwaad en katoen.
In de 18de eeuw werden perioden van vrede onderbroken door invallen van de Fransen, onder andere
onder Lodewijk XV (1744-1749) en de inval van de Sansculotten (1792). In 1744 werd in de gemeente
een eerste posterij opgericht, de eerste in het Land van Waas.
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Op 18 juli 1803 was Napoleon Bonaparte op doortocht in Sint-Niklaas. Bij die gelegenheid werd aan
de Nieuwstraat een triomfboog opgericht. Een jaar later vaardigde Napoleon, keizer geworden, een
decreet uit met daarin de bepaling waarbij alle gemeenten, met meer dan 5.000 inwoners tot de rang
van stad werden verheven. Dat ogenblik wordt gezien als het moment waarop Sint-Niklaas een stad
werd.
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Voorafgaande noot: hierbij twee verslagen van de gildedag. Het ene is geschreven door onze vaste
verslaggever en redactielid Davy Ickx, het andere is van Eddy Schrooten, de ondervoorzitter van de
Sint-Sebastiaansgilde van Grote Brogel die mee de gildedag hebben georganiseerd. Dus eenzelfde
artikel bekeken door een andere bril.
Foto’s van de gildedag kunnen bekeken worden op de website van de Federatie:
http://fotos.vlaamseschuttersgilden.be/#!album-15

BRUEGELSTAD PEER ONTVANGT
DE 16DE GILDEDAG
Op zondag 24 september 2017 trokken honderden gildeleden naar Peer voor de jaarlijkse Gildedag. Bij
aankomst was de Reus der Kempen, de imposante toren van de Sint-Trudokerk van Peer, nog in een
lichte mist gehuld, maar het zonnetje deed haar uiterste best om deze te verdrijven.
Intussen kwamen de deelnemers mondjesmaat toe en begaven zich naar het Bruegelhuis op de Markt
om zich in te schrijven, terwijl de genodigden verwacht werden in ’t Poorthuis. Zij werden er
verwelkomd door burgemeester Steven Matheï en Federatievoorzitter Paul Stoop. Zij bedankten
iedereen om mee te vieren met de Torenfeesten en het 650-jarig bestaan van de stad, en voor de
aanwezigheid op deze 16de editie van de Gildedag.
Omstreeks 10.00 uur stond naar gewoonte de drumband van Sint-Harlindis en Relindis Ellikom klaar
om de genodigden naar de kerk te begeleiden. Samen met de drumband van Sint-Sebastiaan Grote
Brogel ging het dan in stoet van het stadhuis naar de imposante Sint-Trudokerk.
Buiten aan de kerk werd er eerst nog even halt gehouden voor een eresaluut aan de gesneuvelden van
de Stad Peer. Tijdens een korte ceremonie aan het herdenkingsmonument werden o.m. de slachtoffers
van de moordpartij in 1483 en van de twee Wereldoorlogen herdacht. Daarna werd de vlag van Peer
gehesen op de tonen van de Last Post en werden er vredesduiven losgelaten. Tot slot werden er nog
enkele bloemenkransen neergelegd aan het herdenkingsmonument. Een zeer indrukwekkend moment
tijdens deze Gildedag.
Na de ceremonie werden de genodigden aan de ingang van de kerk begroet door E.H. deken Tony
Poorters, die daarna voorging in de viering. De mis werd opgeluisterd door het Jongerenkoor
Amaryllis o.l.v. Pieter Smeets en organist Erik Vandevoort. Hun muziek en zang maakten er, samen
met het indrukwekkende interieur van de kerk en de traditionele gildegebruiken zoals het gebed van de
schutter, de zegening van de herinneringstekens en het tromgeroffel en groeten van de vaandels bij de
consecratie, een prachtige viering van.
Na het dankwoord door Federatievoorzitter Paul Stoop, verlieten de vaandeldragers als eersten de kerk
om buiten een erehaag te vormen, waartussen de genodigden, koningsparen, gildeleden en alle andere
aanwezigen de kerk verlieten.
Daarna zocht ieder zijn plaats op het Armand Preud’hommeplein op, voor het opstellen van de
optocht.
Onder een stralende zon vertrok even later de stoet, en na een passage langs de Markt en een aantal
andere Peerse straten, kwam de optocht tenslotte opnieuw aan op de Markt, waar de gilden zich voor
het podium opstelden. Daar namen de hoofdman van Sint-Sebastiaan Grote Brogel, burgemeester
Steven Matheï en Federatievoorzitter Paul Stoop het woord. Een bijzonder woordje van dank ging uit
naar de organisatoren, de Wet van de Hoge Gilderaad der Kempen en alle deelnemers voor hun
aanwezigheid. Vervolgens waren het de kanonniers van Rotem die zoals gewoonlijk de Gildedag op
gang schoten.
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Daarna was het tijd geworden voor de koningen om hun gildezilver naar de tentoonstellingsruimte in
het Bruegelhuis te brengen, en voor de vaandeldragers om hun vaandel op te stellen aan de ingang
ervan. Toen dat gebeurd was, werd er op zoek gegaan naar het gereserveerde restaurant voor het
middagmaal, of werd er aangeschoven voor de heerlijke barbecue op de Markt.
Omstreeks 14.00 uur begon dan het namiddagprogramma.
Op de Markt was er de mogelijkheid tot handboogschieten op liggende wip of doel, kruisboogschieten
op doel en luchtbuks op blokjes. Op het podium gaven de drumbands van Lommel, Grote Brogel,
Kanne en Sint-Huibrechts-Lille het beste van zichzelf. De vendeliers van Vendeliersgroep Alferi
brachten twee wervelende optredens en de Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout gaf een zwierig
volksdansoptreden onder begeleiding van hun vaste muziekgroep “Bruers & Zussen”. In het
Bruegelhuis werd de permanente expo van replica’s van Bruegels schilderijen druk bezocht, en de
tentoonstelling van het gildezilver en andere gildeschatten kon eveneens op een grote belangstelling
rekenen.
Verder was er een wandelzoektocht doorheen de stad en kon er een bezoek gebracht worden aan het
museum in de toren van de Sint-Trudokerk. Daarin leerde je heel wat over de (religieuze) geschiedenis
van de stad, de streek, torenuurwerken en de Peerse beiaard. Wie de moed had, kon via de trap tot in
het dak van de 64 meter hoge toren klimmen. Wie daarna nog wat moed over had, kon vanaf de
verdieping van de beiaard via een touw langs de buitenkant van de toren weer afdalen.
Zo werd het al weer snel 17.00 uur, en was het tijd voor het jaarlijkse gastoptreden. Daarvoor tekende
één van de bekendste groepen uit de regio present. The Jazzoline Orchestra speelde een thuiswedstrijd
en zorgde met hun optreden en energieke zanger en zangeres voor een geweldig optreden en dito
ambiance op de Markt.
Om 18.00 uur liep de Gildedag ten einde, en na de slottoespraken van burgemeester Steven Matheï en
Federatievoorzitter Paul Stoop werd nog de winnaar van de wandelzoektocht bekend gemaakt.
Vervolgens was het weer aan de kanonniers van Rotem om de dag “uit te schieten”. Tot slot mochten
de deelnemende gilden nog een mooi aandenken in ontvangst komen nemen.
We mogen weer terugkijken op een zeer geslaagde Gildedag, misschien wel één van de mooiste sinds
het begin, en waarop we ook weer enkele nieuwe gilden mochten verwelkomen. Een dikke pluim dus
voor de leden van de Commissie activiteiten & festiviteiten van de Federatie, die elk jaar weer hun
uiterste best doen om er een mooi evenement van te maken. Uiteraard eveneens een dikke proficiat aan
de organisatoren ter plaatse, met de Schutterij Sint-Sebastiaan Grote Brogel op kop.
Suggesties voor de komende Gildedagen zijn natuurlijk ook steeds welkom, zo wordt deze
verbroederingsdag elke keer wat mooier.
Tot slot: noteer alvast zondag 30 september 2018 in je agenda, voor de 17e Gildedag in de hoofdstad
van het Land van Waas: Sint-Niklaas!
Davy Ickx
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16de GILDEDAG & TORENFEESTEN MET
SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN GROTE-BROGEL
Sint-Sebastiaan Grote-Brogel is al sinds jaren een trouwe deelnemer aan de gildedagen van de
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden. Zo groeide bij enkele leden van ons bestuur het
idee om samen met Stad en Toerisme Peer de gildedag eens naar ons gezellige stadje te halen. Niet zo
vanzelfsprekend, als je weet dat de keuze meestal op grotere steden valt. Voor dit jaar waren we in de
running met Sint-Niklaas. Peer viert in 2017 zijn 650ste verjaardag! Een ideale gelegenheid dus… We
hebben het Federatiebestuur er van kunnen overtuigen dat een combinatie van Schuttersgilden en
Torenfeesten de perfecte mix zou zijn voor een mooie 16de gildedag in Peer.
Op zondag 24 september was
het dan zover. Vanaf 9.00 uur
werden koningsparen en
afgevaardigden van de
deelnemende schutterijen
ontvangen in de foyer van het
Poorthuis. Met een lekkere
tas koffie met gebak en een
woord van welkom door
Federatievoorzitter Paul
Stoop en burgemeester
Steven Mathei, werd de toon
meteen gezet. Om 10.00 uur
werd er opgesteld voor de
korte optocht naar de SintTrudokerk. Sint-Harlindis en
Relindis Ellikom voorop,
gevolgd door genodigden, vaandeldragers en natuurlijk onze eigen gilde. Na het officiële gedeelte van
de Torenfeesten, neerlegging van de bloemen, het blazen van de Last Post, enkele eresalvo’s, het
hijsen van de vlag en het lossen van de
duiven, startte een mooie gildeviering,
vol van tradities, opgeluisterd door
jongerenkoor Amaryllis.
Na deze viering werd, onder een
stralende herfstzon, op de tonen van de
Stadshymne van de beiaard, de stoet
opgesteld. Met Sint-Sebastiaan GroteBrogel voorop, trokken een 50-tal gilden
in optocht door het stadscentrum. Na het
defilé aan de kiosk waren de historische
groepen te bewonderen op de Markt.
’s Middags was er daar een heuse BBQ
met 440 schutters en sympathisanten: voor de honger massa’s worsten, satés en koteletten… voor de
dorst, onze streekbieren Pax Pils, Ops-Ale en niet te vergeten Sint-Gummarus die rijkelijk vloeiden.
Prachtig om zien! Mocht Pieter Bruegel nog leven, had hij er zeker een schilderij van gemaakt.
Ook tijdens de namiddag stonden er heel wat activiteiten op het programma. Vanaf 14.00 uur konden
bezoekers op de Markt terecht bij verschillende standen waar er demonstraties van schiettechnieken
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werden getoond. Zelf proberen mocht natuurlijk ook. Je vond er onder meer de luchtbuks, handboog
liggende wip, handboog op doelen en de kruisboog.
Op het podium aan de kiosk toonden de
verschillende gilden het beste van zichzelf.
Het werd een goed gevuld programma met
diverse drumbands, volksdansgroepen en
vendelzwaaiers. Verder kon je die dag ook
gratis terecht in het Bruegelmuseum, waar
voor de gelegenheid een tentoonstelling
van schuttersattributen werd
ondergebracht. Peer ontdekken via een
wandelzoektocht was een andere optie. Bij
de Torenfeesten hoort natuurlijk ook een
bezoek aan De Reus der Kempen: de
kerktoren van Peer steekt met zijn 64 m
hoog boven de stad uit. Je kon de toren via
de trap beklimmen en na je bezoek de trap
weer naar beneden nemen. Echte durvers gingen de uitdaging
aan om de Reus in rappel via de buitenzijde af te dalen.

Om 17.00 uur werd deze gildedag afgesloten met een optreden van de plaatselijke Bigband “Jazzoline
Orchestra”. Daarna volgde de slotceremonie met prijsuitreiking en mochten al de deelnemende gilden
nog een mooi aandenken van de stad Peer ontvangen. Om het met de woorden van Federatievoorzitter
Paul Stoop te zeggen: “Een schitterende gildedag in Peer, één van de beste tot nu toe”. Ook wij
hebben er enorm van genoten. Voor de organisatie en de leden van schuttersgilde Sint-Sebastiaan
Grote-Brogel werd het een onvergetelijke dag!
Eddy Schrooten
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NATIONALE KONINGSSCHIETING TE HALEN
OP 1 OKTOBER 2017
Op 2 oktober 2016 moest te Hombourg meegedeeld worden waar de Nationale Koningsschieting 2017
van het Belgisch Overlegorgaan zou plaatsvinden. Er was toen reeds geweten dat de
Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw de eer en het genoegen zou hebben, alleen de juiste plaats
ontbrak nog. In 2016 werd er binnen de Hoofdschuttersgilde van Brabant reeds over gepraat, maar er
werd met de spreekwoordelijke vinger naar de Kon. St.-Sebastiaansgilde Halen gewezen. Zij hadden
immers in het jaar 2000 de organisatie van het Nationaal Koningsschieten gedaan en beschikten over
de ideale locatie.
Alzo geschiedde, maar… in 2000 waren wij hier te Halen nog met zo’n 25 strijdvaardige leden. Nu, 17
jaar later, hadden sommigen spijtig genoeg de strijd moeten staken en de jongeren van toen waren
ondertussen ook 17 jaar ouder geworden. Maar overal zijn er oplossingen te vinden en zo werd er
afgesproken met de gilden van het gewest Diest, nl. Bekkevoort, Meensel, Schaffen en Waanrode, om
gezamenlijk de schouders te zetten onder deze organisatie.
In januari 2017 werd er een eerste vergadering belegd om een werkgroep samen te stellen, want wij
zouden en wilden de inrichting tot een goed einde brengen. Elke maand daarop volgend zou de
werkgroep vergaderen. Er moest veel geregeld worden: sponsoring, afspraken met de stad, zorgen voor
het nodige drukwerk, catering, en nog zoveel meer. Zij die reeds de inrichting van het Nationaal
Koningsschieten deden, weten waarover we praten.
Op de algemene vergadering van juni 2017 werden de uitnodigingen verdeeld en was het wachten op
de inschrijvingen. Wij hoopten immers om het zeker zo goed te doen als in 2000. Toen mochten we 56
gilden en schutterijen verwelkomen en stonden er aan de rivier de Velpe zo’n 8-tal schietstanden voor
de vuurwapens opgesteld. Nu voor de editie van 2017 was dit spijtig genoeg niet mogelijk, daar we
niet genoeg schootsveld hadden in het centrum van onze stad. Niet getreurd, er werd gezorgd voor een
vrije schieting met de handboog op liggende wip.
Eerlijk gezegd was ik persoonlijk een beetje ontgoocheld aangezien we op 1 oktober 2017 maar 39
gilden en schutterijen mochten begroeten. Niets werd aan het toeval overgelaten, daar hadden we te
hard voor gewerkt. We zouden het tot een goed einde brengen. Het onthaal en de inschrijvingen in het
gemeenschapscentrum De Rietbron verliepen zo goed als vlekkeloos. Alleen spijtig dat niet iedereen
zich aan bepaalde afspraken houdt.
Om 09.45 uur werd er door de inrichters, samen
met de genodigden en de uittredende Koning
onder begeleiding van het trommelkorps van
Ellikom, vertrokken naar de kerk waar we werden

opgewacht door E.H. Frans Hermans. Het was zo
wat anders, maar de H. Mis werd opgeluisterd door
de beste spelers van de Kon. Harmonie De
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Koorgalmen. En zoals overal, na de H. Mis volgde de optocht, misschien een beetje chaotisch gezien
de grote leemten die er waren, maar na eventjes wachten, kon de schouwing op de markt plaatsvinden.
Na de traditionele toespraken en het spelen van de nationale hymne, was het hoog tijd om de
inwendige mens te versterken, want ondertussen was het reeds 12.30 uur en iedereen was toch al
enkele uurtjes op de been. De brouwer kan immers niet alle honger stillen. Gretig werd er
aangeschoven en achteraf hoorden we van velen dat het top was. Weer een goed punt op ons rapport.
Om 14.00 uur werd er begonnen aan de verschillende schietdisciplines: de luchtbuks achter het
ontmoetingscentrum en de schietingen op liggende wip in de sporthal. Ook hier stond een liggende wip
opgesteld voor de Prinsschieting. Na het gebed voor en door de schutter was het tijd voor de
ingeschreven Koningen om de schieting op staande wip aan te vatten, maar wel na de ereschoten van
Prins de Merode, de burgemeester en de voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan.

De Nationale Prins was tamelijk snel gekend, daar
zij niet zo talrijk waren en liggende wip is toch nog
makkelijker dan de staande wip. Daar duurde de
strijd tot de laatste ronde. Met een drietal personen
maakten ze kans op de titel van Nationaal Koning.
Als hoofdman van de Hoofdschuttersgilde van
Brabant ben ik dan ook trots dat de Nationale
Koning van het Belgisch Overlegorgaan een lid van
ons verbond is, met name Tamara Vandesande van
Meensel-Kiezegem.
Persoonlijk meen ik te mogen zeggen dat wij met z’n
allen een mooie organisatie en inrichting hebben weten te verwezenlijken. Ik wil dan ook langs deze
weg alle medewerkers van harte danken voor hun inzet en toewijding.
Eddy Vanbergen, Opperhoofdman Hoofdschuttersgilde van Brabant
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24° Nationaal Koningsschieten te Halen
1 oktober 2017
Nationale Koning 2017
Tamara Vandesande
Kon. Sint-Sebastiaansgilde
Meensel-Kiezegem

Nationale Prins 2017
Jarne Vanroy
Kon. Schuttersgilde St.-Blasius
Rijkhoven

Optocht
Koning:

Kon. Sebastiaansgilde Lommel

Koningspaar:

Kgl. Sebastiaanschützen Kettenis

Keizerspaar:

Kon. Schuttersgilde St.-Jozef Oud-Winterslag

Vaandeldrager:

Kgl. St.-Martinusschützen Meyerode

Commandant:

Kgl. Sebastiaanschützen Kettenis
St.-Jozefgilde Lommel

Defilé:
Mooiste groep:

Kgl. Sebastiaanschützen Kettenis

Grootste gilde/schutterij:

Kon. St.-Sebastiaansgilde Halen
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WEDSTRIJDUITSLAGEN
LUCHTKARABIJNSCHIETEN / CARABINE À AIR / LUFTGEWEHR
Vlak 10 meter / mètres
(Blokjes / boules / sterne)
OLS - OSV - PVKGS - Lommelse Gilden - St. Vith - Fédération
Dames:

1ste

Gerard Anne François

Sté Royale de Tir St.-Brice Hombourg

Heren:

1ste

Dany Van de Boer

St.-Jozefgilde Lommel

Ploegen:

1ste

21/24

St.-Jozefgilde Lommel

2de

20/24

Sté Royale de Tir St.-Brice Hombourg

3de

19/24

Kgl. St.-Martinusschützen Meyerode

Schietdiscipline H.S.G.B.
Boogschieten liggende wip 17 meter Gewone handboog
Bogenschiessen Flachbahn Gewöhne Bogen
Jeugd:

1ste

Dames:

1ste

Heren:

1ste

Ploegen:

1ste

Kelcy Daniels

Kon. St.-Sebastiaansgilde Halen
Kon. Schuttersgilde Sint-Blasius
Leen Knuts
Rijkhoven
Gino De Clercq
Kon. & Graaflijke handbooggilde
De Eendracht van Ooidonk
Kon. & Graaflijke handbooggilde De Eendracht van Ooidonk
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SCHUTTERSGILDE VAN MERENDREE
NEVELE - De schuttersgilde van Merendree werd opgericht in 1717. Erevoorzitter Jan Luyssaert van
de heemkundige kring Het Land van Nevele schreef een zeer uitgebreid en rijkelijk geïllustreerd
artikel (70 blz.) over de boeiende geschiedenis ervan. De volledige naam luidt 'Koninklijke
Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Merendree vzw'. Dergelijke verenigingen zijn doorgaans heel
oud en sommigen werden nog opgericht om een dorp of stad te verdedigen bij aanvallen van buitenaf
door legerbenden.
Op 5 februari 1717 werd in Merendree door hoofdman en stichter Willem le Poyvre, heer van
Merendree-Vinderhoute, een handbooggilde opgericht onder de bescherming van Sint-Sebastiaan.
Tijdens de Franse Tijd werd de gilde afgeschaft. Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werd niet
geschoten.
Sinds 1988 beschikt de vereniging over een schietstand met kantine aan de Dopershoek in Merendree.
Wie het tijdschrift over de schutters wil opgestuurd krijgen, kan abonnee/lid worden van de
heemkundige kring door 20 euro abonnementsgeld te storten op het rek.nr. BE69 0013 9516 8578. De
vier publicaties van dit jaar worden bezorgd.
Meer over streekgeschiedenis: www.facebook.com/landvannevele
Meer info over de heemkundige kring: www.landvannevele.com

In februari bestonden de schutters van Merendree 300 jaar. Een mooie gelegenheid
voor een aantal leden om zich eens uit te dossen in historische kledij.
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KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE SINT-JORIS
BOEZINGE WINT SCHAAL DE SPOT
De Boezingse handbooggilde won in september de finale van de jaarlijkse Schaal de Spot ingericht
door het schuttersverbond Veurne-Ambacht te Lo. Tijdens de spannende finale haalden ze het van
Klerken, Reningelst, Dikmsuide, Woesten, Veurne en Ieper. De winnende ploeg bestond uit Tjörven
Lagrou, Peter Turck, Joost Suffis, Johan Lagrou en Johan Turck.
Geert Vanderjeugd
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KONINKLIJKE SCHUTTERSGILDE SINT-ANTONIUS
CONGO BOCKRYCK GENK
Even wat nieuws uit onze gilde.
Het schietseizoen is afgelopen en nu gaat alles er wat rustiger aan toe.
Op 28 mei 2017 hadden we onze jaarlijkse koningsschieting, die altijd begint met een gezamenlijke
optocht en een eredienst in de kerk van Boxbergheide voor de overledenen van onze gilde.
Daarna is er een gezellig samenzijn met alle schutters en leden, met een traktatie van de koning en de
koningin. Om 15 uur begonnen wij met de schieting om onze nieuwe koning en koningin te kennen
voor het volgend jaar.
De koning van 2017 werd Matty Triekels en koningin werd Dany Steyfkens. We hebben ook nog een
keizer, nl. Rudi Drieskens.

De uitreiking van de attesten wapenmeester gebeurde ook bij St.-Antonius Congo Bockryck. Het was
een gezellige namiddag met een hapje en een drankje door ons geserveerd. Er werden enkele mooie
foto’s van de geslaagde wapenmeesters en prominenten gemaakt. Ook de heer Stoop was aanwezig
met zijn echtgenote.

Op 24 oktober 2017 hadden we een receptie ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van onze gilde.
Per gilde werden 2 bestuursleden met hun dame uitgenodigd op onze receptie. Die werd opgeluisterd
door het Limburgs Trompet Kwartet. Ook 2 schepenen van de stad Genk waren aanwezig, alsook
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talrijke bestuursleden, waarvoor onze hartelijke dank. Om 17.00 uur was het tijd voor onze leden en
schutters om te feesten, met een lekker etentje en de nodige drank.
Dany Steyfkens

OP STAP MET DE JEUGD VAN ST.-DIONYSIUS
OPOETEREN
Zaterdag zijn we met de jeugd naar de Alpacaboerderij geweest in Kaulille. Eerst gingen we allemaal
apart een behendigheidsparcours doen met een alpaca. Hier kregen we dan punten op en hier kwam
Gerd als beste uit de "wedstrijd". Daarna hebben we in drie groepen zeskamp gedaan. Hierbij moesten
we verschillende spelen doen, waarbij samenwerken heel belangrijk is. Op het einde was er een
gelijkspel tussen de groepen "De Lama's" en "Boer Joeri en de rest". Uiteindelijk heeft het team van
Boer Joeri gewonnen, omdat zij langer zijn blijven hangen bij het spel van broekhangen.
Lore Jame

19

Kalmthout, 25 juni 2017
Opstaan om 6.15 uur op een zondagmorgen, het went nooit. Maar om iets te doen wat je graag doet, is
er geen probleem. Dus met een volgeladen auto, met broeder trommel als passagier, reden we richting
Kalmthout. Aan de O.L.V.-kerk stonden de eerste gildebroeders zich reeds klaar te maken en klonken
de begroetingen luid in de stille morgen. E.H. Kris Smet verwelkomde de parochianen en alle
gildebroeders en -zusters en ging voor in de gildenmis, met mooie gezangen van het uitstekend koor,
en prachtige orgelmuziek. Koning Luc De Groof werd nogmaals geëerd met het omhangen van de
breuk en overvendeld met het gildevaandel. Het offeren op de gildetrom blijft toch ook iets apart, net
zoals de vredeswens, waar iedereen zich tot elkaar richt en met uitgestoken hand elkaar het beste
wenst. Nadien volgde het gebed voor de overleden gildebroeders en -zusters. Met een laatste
boodschap van priester Smet en een stevige handdruk van zijnentwege verlieten we de kerk, onder
keurende blikken van toch verraste parochianen bij het zien van al die kleurenpracht van historische
kledij.
Na een korte optocht richting gildekamer werden we verwelkomd door griffier Eddy, die met een
receptie en de zeer verzorgde broodmaaltijd voor lachende en tevreden gezichten zorgde.
De schietingen in de rand vingen aan, op de 20m kruisboogstand en het luchtkarabijn gaven de
schutters het beste van zichzelf. Een jonge gildebroeder, Wietse, keek verwonderd toe en kreeg van
deken Jan Moortgat de kans om kennis te maken met de kruisboog. Hij bleek een natuurtalent en
schoot zowaar 57 op 60. Fantastische prestatie! Even later ging de koningsschieting van start waar 9
koningen hun beste beentje voorzetten om de vogel naar beneden te halen. De stukken vlogen gauw in
het rond en de spanning was te snijden, tot ronde 67. Jan Cocquyt was de meest trefzekere en trof raak,
de nieuwe koning was gekend. Kapitein Viviane was door het dolle heen, vloog Jan om de hals en
voerde met hem een vreugdedans uit. Eerst dronken we nog een glas om de emotie weg te spoelen en
even later kregen de beste schutters hun prijs. De nieuwe koning werd door hoofdman Jan Severijns
omhangen met de breuk als teken van zijn waardigheid. Jan nam die, met een brede glimlach van oor
tot oor, fier in ontvangst. Proficiat Jan!!
Voor volgend jaar mag Den Crans zorgen voor een gepaste locatie, wat wij zeer zeker zullen doen.
Bedankt iedereen voor deze mooie geslaagde dag en tot volgend jaar.
Jan Moortgat, deken
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Handbooggilde
Sint SEBASTIAAN
BREDENE v.z.w.

KONING(IN) & PRINS(ES)SCHIETING LIGGENDE WIP
Zaterdag 7 oktober 2017 - Onze confraters komen stilaan binnen op deze regendag. Iedereen wordt
“proficiat met de feestelijke dag” toegewenst. De bogen worden gemonteerd, de beste pijlen worden
uitgekozen.
Om 10.00 uur start de loting voor de schieting, om10.30 uur begint een reeks van drie beurten als
afregeling en opwarming op een volle wip van het vizier en de boog.
Deelnemende confraters (17):
Blomme Marc (Deken), De Maesschalck Lucien, Dufoort Robbe (jeugd), Ghijselbrecht Laurette
(Schatbewaarder), Helsmoortel Inge, Jacobs Jordy, Lievens Werner, Metsu Marc (Stadhouder keizer),
Plaetinck Gerard (Hoofdman keizer), Pollet Joeri (jeugd) Pollet Freddy (Notulist), Poppe Anita
(Griffier), Vandenbogaerde Jonathan (Raadslid), Van den Broeck Erik, Vandepoele Brecht (jeugd),
Vanmaele André.
De hoofdman wenst in zijn openingsrede de confraters een goed schot en een faire wedstrijd toe.
Verloop van de schieting.
- Drie ronden worden geschoten ter afregeling en opwarming.
- De uittredende koningin heeft het voorkeurschot. Zonder succes.
- Ronde 1:
Laurette raakt de vleugel, Inge schiet de koningsvogel af, Erik Van den Broeck raakt de
vleugel,
- Ronde 2:
Opnieuw raakt Erik Van den Broeck een vleugel, dit doen ook de Griffier en Jordy. De deken
schiet de koningsvogel af.
- Ronde 3:
Opnieuw raakt Laurette een vleugel, Erik Van den Broeck schiet de koningsvogel af. Jordy
raakt opnieuw een vleugel.
De strijd voor het koning(in)schap kan beginnen tussen de drie confraters die reeds de
koningsvogel afgeschoten hebben.
- Ronde 4:
Deken Blomme raakt de vleugel.
- Ronde 5:
Erik Van den Broeck schiet de koningsvogel voor de 2e maal af en hiermee is de Koning 2017
gekend en kan de strijd voor de baljuw beginnen.
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Inmiddels is de jeugd nog altijd actief en
schiet Robbe de prinsenvogel af. Daar hij
de laatste in rij van de jeugdige schutters is
wordt hij Prins 2017. Hiep, hiep, hiep,
hoera’s begroeten de eerste 2 gekroonden.
Ronde 13:
Inge Helsmoortel schiet de vogel af en mag
zich Baljuw 2017 noemen.

De hoofdman dankt de aanwezige schutters
voor deze prachtige en spannende wedstrijd. De
koningsvogel mag de “dierenkliniek” bezoeken
voor de vele omgeplooide vleugels.
Een toast wordt gebracht op Sint-Sebastiaan en
de nieuwe laureaten. Een heerlijke maaltijd
maakt een einde aan de prachtige voormiddag.
In de namiddag volgt er nog een schieting op de
liggende wip.
Anita Poppe, griffier

NICO PYFFEROEN KAMPIOEN 2017 STAANDE WIP BIJ
K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE
Op zaterdag 7 oktober 2017 was het bij de
Koninklijke Handboogmaatschappij
Willem Tell Oostende verzamelen
geblazen voor de kampioenenviering van
het voorbije seizoen staande wipschieten.
Nico Pyfferoen werd kampioen met 211
punten, voor Mario Madelein met 137
punten en Fernand Lesaffre met 119
punten. Jasmina Rech haalde het bij de
dames met 62 punten. Bij de jeugd was het
Aspen Eeckhout die met 15 punten de
kampioenentrofee mocht in ontvangst
nemen. Naast de kampioenen werden de
winnaars van de diverse
nevenklassementen ook nog met een mooie prijs bedacht.
De kampioenenviering werd afgesloten met een heerlijk kaasbuffet en tussen pot en pint werden
plannen gesmeed voor het nieuwe seizoen liggende wip dat op 28 september van start ging.
Geïnteresseerden zijn steeds welkom voor nadere inlichtingen op de ledenschietingen die doorgaan
iedere maandag- en donderdagavond vanaf 19.00 u op onze schietstand in het sportpark De Schorre,
Sportparklaan Gebouw M te 8400 Oostende.
Norbert Valcke
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MARIO MADELEIN KONING LIGGENDE WIP 2017-2018
BIJ WILLEM TELL OOSTENDE
Op donderdag 5 oktober kwamen bij de K.H.M. Willem Tell Oostende 24 schutters samen om de titel
van Koning liggende wip te betwisten.
De uittredende koning, Filip Huyghebaert, die momenteel gewond is aan de hand, moest
noodgedwongen forfait geven en zo werd de schieting geopend door Keizer Laurent Schouteeten.
Tijdens de eerste van de drie reglementaire ronden slaagden Keizer Nico Pyfferoen (momenteel zijn er
bij Willem Tell Oostende 2 keizers op liggende wip) en Guy Leempoels er in de koningsvogel te
treffen. In de 2de ronde werd de hoofdvogel door Kurt Neirynck, Mario Madelein en Dimitri Coulier
afgeschoten en in de derde ronde troffen zowel Keizer Nico, Mario als Dimitri de mooie koningsvogel
voor de tweede maal. Nico,
die reeds keizer is op liggende
wip werd in toepassing van
het reglement “ere-koning” en
voor de titel van koning
dienden Mario en Dimitri te
kampen. In de eerste
kampronde schoot enkel
Mario Madelein onmiddellijk
raak. De nieuwe koning was
gekend en gezien in de 2de
reglementaire ronde Dimitri
Coulier ook een vleugel van
de koningsvogel had
afgeschoten werd hij de
nieuwe baljuw.
Onder een driewerf “Hoera”
werd het glas geheven op de
Noël Vantyghem, secretaris, Noël Vandecasteele, schatbewaarder, Norbert Valcke,
nieuwe Koning en Baljuw.
hoofdman, Baljuw Dimitri Coulier, Koning Mario Madelein, Laurent Schouteeten,
ondervoorzitter en Joseph Hicks, bestuurder

Norbert Valcke

KERSTFEEST BIJ DE ST.-LAMBERTUSGILDE VAN
LAREN
Op 26 december nodigde de St.-Lambertusgilde de
65+’ers van Laren of die er geboren zijn, uit op hun
kerstfeest.
Vanaf 13.00 uur werden de gasten verwelkomd. Om
13.30 uur was er een Kerstbezinning, voorgegaan door
Magda Baecken. Enkele bestuursleden waren intussen
al een hele tijd druk doende met de voorbereiding van
een lekkere maaltijd.
Traditioneel worden bij elke editie de nodige foto’s
gemaakt. Deze beelden worden dan tijdens het volgende
kerstfeest gepresenteerd op een groot scherm. Voor de
gelegenheid wordt er zelfs een studio geïnstalleerd waar
de gasten zich kunnen laten fotograferen. De nodige
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aandacht wordt besteed aan zij die voor het eerst aanwezig zijn. Op 26 december 2018 zal het resultaat
te bewonderen zijn.

Tijd voor ontspanning dan: “Tom Waterschoot duo” nam iedereen mee op een muzikale reis naar de
tijd van toen. Na de koffie, de taart en de tombola keerde iedereen tevreden terug naar huis, maar niet
zonder een klein aandenken en niet zonder mekaar een “tot volgend jaar” gewenst te hebben.
Fons Claes

Hierbij willen wij, de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde St.Sebastiaan “De Eendracht van Ooidonk” reeds informeren dat wij op
zaterdag 23 juni 2018 een onvergetelijk feest voor onze 25-jarige
heroprichting en tevens de lancering van de promotiecampagne EST
DEINZE 2021 zullen organiseren.
Het programma zal beginnen om 09 uur met een ontbijt, verwelkoming,
in de voormiddag schieting “Grote Prijs van Ooidonk”, receptie, BBQ
en in de namiddag een prijzenschieting. Het feest zal onvergetelijk zijn,
een echte gildeschutter waardig.
Meer uiteraard hierover later. Er zullen persoonlijke uitnodigingen
verzonden worden.
Danny De Vetter, hoofdman
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SINT-SEBASTIAAN
Op 20 januari was het de feestdag van Sint-Sebastiaan, patroonheilige van de vele handbooggilden die
Vlaanderen rijk is. Op vele plaatsen werd dan ook het traditionele teerfeest gehouden bij vele van die
gilden. Misschien lezen wij in één van volgende nummers een verslagje over het patroonsfeest.
Wanneer wij op verlof gaan, kijken wij altijd of er in de buurt van de door ons bezochte plaatsen
misschien wel een kerk of kapel is gewijd aan Sint-Sebastiaan. Vorige zomer leverde ons dat een
mooie foto op van Chiesa San Sebastiano in Ferla (Sicilië).
François Van Noten
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IN MEMORIAM PIERROT RAGER
Op 7 oktober 2017 overleed op 74-jarige leeftijd Pierrot Rager. Hij was
schietmeester bij de Hoofdschuttersgilde van Brabant en tevens
gewesthoofdman van het gewest Zuidwest-Brabant binnen de
Hoofdschuttersgilde. Hierbij de tekst van de toespraak van Eddy Vanbergen,
opperhoofdman HSGB, op de begrafenisplechtigheid op 13 oktober.
Persoonlijk hebben wij, m’n echtgenote en onze kinderen, Pierrot alsook
Yvonne leren kennen in 1988. Pierrot was toen reeds schietmeester van de
Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw. Al die lange jaren waren Pierrot en
Yvonne onafscheidelijk. Zagen we Pierrot, dan zagen we Yvonne en
omgekeerd. Zij zorgden voor het praktisch verloop van de schietingen en
waren steeds als eerste aanwezig. Pierrot verkocht daar tussendoor ook nog
tombola waardoor er centen in de kas kwamen. Tegelijkertijd probeerde hij
ons ook nog wat op te jagen, want zij vertrokken altijd als laatsten op de
schieting en hij wilde graag op een deftig uur in Brussegem zijn.
Ook bij het Belgisch Overlegorgaan was Pierrot onze schietmeester en
zorgde hij voor de opstelling van de liggende wippen en het nodige
schrijfwerk. Weerom, moet het nog gezegd worden, samen met Yvonne.
Samen zorgden zij ervoor dat wij als gildebroeders en gildezusters konden
schieten. Maar niet enkel wij alleen, ook andere gilde- en schuttersvrienden
vonden hun weg naar de schietstand van Pierrot. Ik denk dat Pierrot zo maar
eventjes een 20-tal Nationale schietingen heeft verzorgd.
Op de verschillende uitstappen van de HSGB waren zij steevast aanwezig.
Velen onder ons herinneren zich nog Kornic (Polen), waar menigeen onder
impuls van Pierrot een kabouter kocht. Ook Krakow staat in hun geheugen
gegrift. Er zijn nog meerdere Europese Koningsschietingen waar Pierrot en Yvonne aan deelnamen,
maar ze allemaal opnoemen zou mij te ver leiden.
En een schietmeester is en blijft een schietmeester, dus ook binnen de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden was Pierrot steevast aanwezig. Hier was geen competitie aan verbonden,
maar de liggende wippen stonden hier als demonstratie opgesteld en kon iedereen die wilde zijn kans
eens wagen om een vogeltje proberen te schieten.
Een paar jaar geleden liet Pierrot ons verstaan zijn functie van schietmeester op te geven. Misschien
voelde hij toen al iets, wie kan en zal het ons zeggen. Hij wilde de taak doorgeven aan de jongeren,
wat niet zo eenvoudig bleek, maar hij en Yvonne stonden altijd paraat om nog een handje toe te steken
waar nodig. Zo zien we maar dat Pierrot zijn taak als schietmeester ter harte nam.
Daarnaast was hij sinds enkele jaren hoofdman van het gewest Zuidwest-Brabant. Ook deze taak nam
hij ter harte: hij lanceerde een gewestcriterium en zorgde er zo voor dat de gildeleden van dit gewest
elkaar wat meer ontmoetten. Ook hier heeft hij bijna twee jaar geleden de fakkel doorgegeven aan een
jongere.
Pierrot, Gildebroeder, bedankt voor wat jij betekende voor het gildewezen in Brabant. Rust zacht.
Vanbergen Eddy
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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

Manchetknopen E.G.S. € 14,-

Sticker E.G.S.

€ 1,-
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Pin ster E.G.S.

€ 2,-

Pin B.O.

€ 1,-

VERZEKER UW
GILDE/SCHUTTERIJ
VIA DE FEDERATIE !
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
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INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Geschiedenis van de stad Sint-Niklaas
Nieuws uit de verbonden en gilden/schutterijen

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 bestuursof redactieleden.
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