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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste vrienden,
Vandaag is er een evolutie aan de gang met achteruitgang van
schutters- en gildeleden. Dit is wat men zo een beetje overal hoort.
De ene gilde zal zeggen dat zij er geen last van heeft en de andere
wel. Bij zij die er geen last van hebben, hoort men: “Wij doen
speciaal iets voor de jongeren.” Alleszins zullen ze vanuit hun
bestuur effectief wat tijd moeten besteden aan de jongeren. Men
hoort ook regelmatig dat men jeugd aantrekt met een jeugdig
bestuur of althans een deel hiervan. Jeugd trekt jeugd aan, of niet?
Andere verenigingen houden zich hier niet mee bezig. Ze gaan
schieten tot wanneer de voorraad van hun leden uitgeput is. De rest
interesseert hen niet. In bepaalde streken, maar niet bij iedereen,
tellen de geldwedstrijden en een goeie pint bier. En die reputatie
bestaat bij sommigen nog altijd. Hoe zou dit komen?
Nu, een schietwedstrijd en een goeie pint mogen er gerust zijn, maar er zijn nog zoveel waardevoller
dingen in het gilde- en schutterswezen: de geschiedenis en de tradities van uw gilde, de oude
voorwerpen die op diverse plaatsen nog in een of andere kast steken, … Laat eens iemand met kennis
van zaken over deze voorwerpen komen praten. Best mogelijk dat daar een heel interessant verhaal uit
komt en, wie weet, worden nieuwe leden aangetrokken door de geschiedenis van de gilde en hun dorp.
Stel deze voorwerpen eens tentoon ter gelegenheid van bv. een koningsschieting. Laat uw gilde in de
belangstelling komen. Onbekend is onbemind. Men zou versteld staan hoe weinig mensen het bestaan
van een plaatselijke gilde nog kennen.
Wij weten het wel, dit alles organiseren kost tijd en veel werk, en is in veel gevallen zelfs ondankbaar.
Wat in de ene gilde kan, moet toch ook mogelijk zijn bij de andere. Indien we er niets aan doen, zal het
uiteindelijk uitdraaien op het einde van uw vereniging. Het verleden heeft ons al veel van deze
situaties gebracht.
Beste vrienden, rol de mouwen op en maak er nog wat van. Het vele werk zal zeker lonen. Wij wensen
er u alvast veel goede moed bij.

Paul Stoop
Voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
De examens zijn volop aan de gang of bij sommigen al misschien
gedaan, dus voor de schoolgaande jeugd staat de zomervakantie
voor de deur.
Ik vermoed dat bij de meeste gilden, schutterijen en
schietverenigingen de activiteiten ook op vakantieritme zullen
teruggedraaid worden. Alhoewel … er staan nog enkele belangrijke
gildefeesten op het programma. Hopelijk lezen wij daar volgende
keer meer over en wordt het weer een welgevuld nummer zoals
ditmaal.
In elk geval wensen wij u allen een welverdiend verlof en een
prettige vakantie toe en vooral ook nu weer veel leesgenot met dit
nummer.
François Van Noten, hoofdredacteur
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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.

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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17DE GILDEDAG VAN DE FEDERATIE
VAN VLAAMSE HISTORISCHE
SCHUTTERSGILDEN V.Z.W.
Op 30 september 2018 organiseert de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden in samenwerking met het stadbestuur, haar 17de gildedag in Sint-Niklaas.
Het voorlopig programma
Vanaf 08.30 uur: Ontvangst van de deelnemende gilden op het secretariaat, ondergebracht in de
Vredeszaal van het stadhuis. Hier kan men terecht voor het afhalen van de nodige documenten en
deelnamebonnen voor de verschillende activiteiten.
Om 09.00 uur: worden de genodigden, alsook de keizers- en koningsparen verwacht in de Trouwzaal
van het stadhuis. Zij worden er welkom geheten door de burgemeester of schepen van de stad (koffie,
thee, frisdrank worden voorzien).
Om 10.10 uur: worden de genodigden afgehaald en begeleid naar de Sint-Nicolaaskerk door het
trommelkorps van Harlindis en Relindis Ellikom. Zij worden welkom geheten door deken Raf
Vermeulen aan de ingang van de kerk en naar hun voorbehouden plaatsen gebracht door de
ceremoniemeester.
Om 10.30 uur: misviering voorgegaan door voornoemde deken en opgeluisterd door het koor SintGregoriusgild.
Om 11.30 uur: opstellen voor de optocht op het Sint-Nicolaasplein in de onmiddellijke nabijheid van
de kerk.
Om 11.40 uur: vertrek historische optocht door de stad onder politiebegeleiding (plusminus 1,5 à 2
km). Defilé aan het podium, opgesteld op de Grote Markt.
12.30 uur: toespraak door de burgemeester (of schepen) en de voorzitter van de Federatie.
12.40 uur: gildebreuken en ander patrimonia worden naar de tentoonstellingsruimte gebracht die is
ondergebracht in de Vredeszaal van het stadhuis. De vaandels worden opgesteld aan het podium.
Tot 14.30 uur: middagmaal in de omliggende horecazaken of bij plaatselijke catering.
(Gilden reserveren rechtstreeks bij de horecazaken)
Om 14.30 uur: opening van de tentoonstelling en start van de verschillende activiteiten op en rond het
podium (trommelkorpsen, vendeliers, gildedansen, volksdansgroep Boerke Naas).
Wandelzoektocht, andere plaatselijke activiteiten, boogschieten, kruisboog, luchtbuks.
Van 14.30 uur tot 16.30 uur: mogelijkheid tot bezoek Mercatormuseum, het SteM (Stedelijk museum
Zwijgershoek), de Salons of het Pijp- en Tabaksmuseum, een bezoek aan de O.-L.-V.-kerk of aan de
Sint-Nicolaaskerk met aandacht voor de kerkschatten en een geleide wandeling rond art decoarchitectuur. Toerisme zorgt voor een toeristisch programma op basis van voorafgaandelijke
inschrijvingen voor een zoektocht rond art deco.
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Inschrijven via de Federatie die de toeristische bezoeken coördineert.
Om 17.00 uur: gastoptreden
Om 18.00 uur: einde gildedag met toespraak door de voorzitter van de Federatie en de burgemeester.
Daarna overhandiging van TWEE verschillende aandenkens aan de deelnemende gilden, afhalen
gildepatrimonia en vaandels.
Parking bussen aan de parkeerzone aan de overzijde van de Hofstraat.
Parking auto’s: betalend onder de Grote Markt (366 plaatsen) en gratis aan parking Slachthuisstraat
(155 plaatsen) of parking Zwijgershoek.
Willy Willems
Voorzitter Commissie feestelijkheden
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SINT-NIKLASE SCHUTTERSGILDEN BEKEKEN DOOR DE
BRIL VAN HET STADSARCHIEF
Wist je dat de meeste octrooien en statuten van de schuttersgilden toelieten om ook vrouwen in de
gilde te aanvaarden? Niet zo vanzelfsprekend in verenigingsverband in die tijd.
In 1763 werd bij de Sinaaise gilde in de algemene vergadering beslist om ’t maecken van de vogels zoo
wel van de gilde broeders als van de gilde zusters uit te besteden aan Judocus De Kinder voor zes
schellingen vier grooten. (Clement De Bock – Annalen KOKW, 1907)
Wist je dat naast de klassieke schietingen ook randanimatie werd voorzien?
In het verslag van de groote prysschieting te St. Nikolaes van 3 juli 1756 had op de derde dag voor de
gildezusters een ‘haanknuppeling’ plaats. De winnares kreeg uit handen van en bekostigd door de
vrouw van de hoofdman een zilveren mosterdpot en een peperbus. (Clement De Bock – Annalen
KOKW, 1907)
Wist je dat de functie ‘Alpheris of vaandeldrager’ zeer begeerd was?
De functie werd per opbod ‘verpacht’. In 1811 telde Petrus-Hubertus Van Garsse uit Sinaai 104 gulden
neer om dit ambt te mogen bekleden. Daarnaast diende hij zelf ook nog zijn kledij te bekostigen:
Hij droeg ‘eene schoone casique, veste en broek’ en had fijne ‘caussens’ en sterke schoenen of leersen
aan; rond de lenden had hij eenen zijden sluier gegarniert met zilveren gallonnen en frinien, en op het
hoofd stond ‘eenen nieuwen gerokeerden of opgesteken hoed met eene witte pluime naer de alsdan
laetste goeste’; gansch die kleedij was te zijnen koste. (Clement De Bock – Annalen KOKW, 1907)
Wist je dat er vaak een zeer merkwaardige ceremonie plaatsvond bij een koningsschieting?
De schuttersmaagd symboliseerde de eer van de gilde en werd buiten aan vier zijden vastgebonden
door haar bewakers, vier stoere schuttersgezellen. De leden van de andere gilden die aan de
koningsschieting hadden deelgenomen zouden immers trachten haar te schaken. De schuttersmaagd
genoot de eer de gouden koningskroon te dragen waarmee de koning moest worden gekroond. Deze
moest haar vereren met een kus en met een geldstuk, meestal een gouden of zilveren muntstuk, teken
van zijn koningsschap. (Alfons Smet – Sportrevue p. 8, 2000)
Zo’n voorbeelden van traditionele gewoontes van de schuttersgilden kom je te weten als je in de
archieven van deze verenigingen duikt. In aanloop naar de Gildendag stelt het stadsarchief, het team
toerisme en het stedelijk museum, met medewerking van de KOKW, een kleine tentoonstelling op in
de hal van het stadhuis. We tonen foto’s en voorwerpen die de waardevolle historiek van de
schuttersgilden illustreren. Vanaf 9 september tot de Gildendag op 30 september is de tentoonstelling
te bezichtigen tijdens de openingsuren van het stadhuis (ma tot vr: 8.15-12.15u en di/wo/vr: 13.3016u).
Tine Van Landeghem
Archiefmedewerker
Stadsarchief Sint-Niklaas
Hieronder nog enkele foto’s i.v.m. het gildewezen in Sint-Niklaas en haar deelgemeenten, welwillend
ter beschikking gesteld door het Stadsarchief.
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Keizerschieting Bloemenstoet 1951
Tot 1970 trekt er jaarlijks een Bloemenstoet door de straten van Sint-Niklaas. In 1951 biedt de
‘Verbroedering der gilden van schutters op staande wippen Sint-Sebastiaan, Vrede Best en Les Gens
sans Peur’ een bloemenwagen aan.
© Stadsarchief Sint-Niklaas
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Prentkaart Sinaai Dries gaaimast
De staande wip stond in Sinaai op de Dries, midden in het dorp. Tot in 1952 werd deze
gebruikt voor openbare ‘beschrijfsschietingen’. Bij winderig weer gebeurde het vaak dat
afgeschoten pijlen terechtkwamen op de rijbaan, op daken en zelfs over de huizen in de
hovingen. Zo gebeurde het eens dat een afgeschoten pijl terechtkwam midden een groep
renners die deelnam aan een wielerwedstrijd… gelukkig zonder iemand te raken. (Alfons Smet
– Sportrevue p. 100, 2001)
© Stadsarchief Sint-Niklaas
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Kaart Nieuwkerken gaaimast
Het Schuttershof volgens een
wijkkaart van Baud. Speelman,
landmeter in 1686. Bemerk de
gaaipers bij nummer 1. In
vroegere tijden heette de wijk de
wyck geseyt de riet velders, maar
veranderde later in de
Schuttershofwyck. (Alfons Smet –
Sportrevue p. 268, 2002)
© Stadsarchief Sint-Niklaas
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Lijst KLW Eendracht Belsele
De verenigde schutters van Belsele en Duizend Appels of later de Koninklijke Liggende
Wipmaatschappij De Eendracht Belsele werd in volle oorlogstijd opgericht. In 1916 werd
boog en pijl door de Duitse bezetter tot verboden wapen verklaard. Op de afgelegen
boerderij van Leopold Strobbe aan de Kouterstraat was de drang tot handboogschieten zo
groot dat een houten mast werd opgetrokken om het verboden spel te beoefenen. Opdat de
hoge wip van ver zichtbaar was, werd de mast neergelegd en begon men naar een liggende
wip te schieten. (Alfons Smet – Sportrevue p. 198, 2002)
© Stadsarchief Sint-Niklaas
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OPEN DAGEN BIJ DE MECHELSE KOLVENIERSGILDE
Tijdens het weekend van 14 en 15 april 2018 zette de Mechelse Kolveniersgilde haar deuren open voor
wie kennis wou maken met de vereniging en haar rijke geschiedenis. Ondergetekende ging er een
kijkje nemen.
Binnen stappen in het gebouw van de Kolveniersgilde, is een beetje terecht komen in een andere
wereld. In de Gildekamer sprong al dadelijk het artikel van een dubbele pagina in het oog, dat
hetzelfde weekend in Gazet van Antwerpen verscheen, en trots tentoon gesteld werd in het lokaal.
Daarnaast kon je er o.m. diverse oorkondes, degens, zwaarden, kruisbogen en andere historische
wapens bewonderen.
Langs de andere uitgang van de Gildekamer kwam je enerzijds buiten terecht, en anderzijds in de
schietstanden. Daar was er de mogelijkheid om uitzonderlijk zelf eens te schieten met vuurwapens of
kruisboog.
Buiten waren er een paar terrassen voorzien en was er een legerkamp opgesteld. Hier vond je o.a. een
veldhospitaal en een veldkeuken. Achteraan op het terrein was er dan ook de mogelijkheid om een
bezoek te brengen aan de gerestaureerde bunker van de verdedigingslinie Koningshooikt-Waver uit de
Tweede Wereldoorlog. Dit bouwsel werd de voorbije twee jaar gerestaureerd door enkele vrijwilligers
van de Kolveniersgilde, en was tijdens de open dagen voor het eerst toegankelijk voor het publiek.
Tegenover de bunker kon er in een container een klein museum bezocht worden met heel wat
attributen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals helmen, uniformen, munitie, maar ook medailles,
luchtfoto’s en kaarten.
Deze open dagen waren een unieke gelegenheid om eens binnen te kijken bij de Mechelse
Kolveniersgilde, en om meer te leren over haar meer dan 500-jarige geschiedenis. Welke gilde wil
volgen? Wij kijken ernaar uit.
Davy Ickx
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JORDY VANCLEEF WINT DE ST.-ANTONIUSTROFEE IN
GEENHOUT
Jaarlijks wordt het schuttersseizoen bij de Sint-Antoniusgilde geopend met een schieting onder de
eigen leden voor de Sint-Antoniuswisseltrofee. Traditiegetrouw gaat deze schieting door op de laatste
zondag van februari.
Ondanks het koude weer waren er toch zeventien schutters die inschreven voor deze wedstrijd. Na drie
ronden bleven er nog drie schutters over met het maximum der punten (tien treffers). In de vierde
ronde op de klep van 20 mm werd de wedstrijd beslist. Jordy Vancleef schoot de klep 2x weg en werd
winnaar. Tweede werd Brigitta Vermeyen en derde Remy Peremans.

De drie prijswinnaars samen met de voorzitter
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KINJER OLS

Eerste keer bij de schutterij !!!

Woensdag 24/01/2018
8:30 uur: Vandaag gingen we naar de schutterij… we werden gebracht door een paar mensen van de
schutterij. Toen we waren aangekomen mochten we al gauw plaatsnemen om naar een filmpje te
kijken van het Kinjer OLS 2013. We kregen uitleg over welke taken er allemaal zijn. Ook mochten we
eens 2 taken proberen zoals trommelen en schieten. Iedereen had de kans om iets te mogen proberen.
10:00 uur: Nu even pauze…
Na de pauze kwam er weer uitleg. Deze keer over wat je moest doen als je een bepaalde taak had.
11:00 uur: Het 5de ging terug naar de school. Toen we waren aangekomen op school moest je je top 3
wat je wou worden voor het Kinjer OLS opschrijven. Nu was het afwachten wat je zou worden…
Aster Bambust
Klas 5A
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23/02/2018: Vandaag was het tijd: we gingen voor het eerst oefenen voor het Kinjer OLS. Iedereen
was blij! De kandidaten van de schutters en commandanten gingen naar het schutterslokaal, en de rest
bleef hier. De trommelaars gingen oefenen in een andere klas.
De kinderen die nog niet moesten oefenen gingen onderdelen maken van de uniformen zoals: riemen
en flappertjes voor de schoenen.
Deze dag werden we ook gefilmd door Grensland Actueel.
Aster en Tessa

19

KONINGSSCHIETEN TE REKHOVEN
Het koningsschieten is voor de leden van de schuttersgilde ieder jaar een belangrijke gebeurtenis die
op 27-28-29-30 april bij St.-Jacobus Rekhoven Lummen doorgaat. Het is kermis, een feest van
verbroedering, maar wie wordt de nieuwe Koning? Naar aloude traditie wordt er geschoten op een
houten vogel tot het laatste stuk naar beneden valt: bij wie het laatste stukje valt, is Koning of
Koningin 2018. Hierna wordt de Koning of Koningin uitgehaald tijdens een optocht door Rekhoven en
uitgebreid gevierd.
Georges Robijns
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Handbooggilde
SINT-SEBASTIAAN
BREDENE v.z.w.

CURSUS INITIATOR
Over een beloop van 3 weken stelde de Handbooggilde Bredene haar gildelokaal ter beschikking aan
de Vlaamse Trainersschool met 14 cursisten initiator.
De cursussen basistechniek werd gegeven door de docenten materiaalkennis Chris Van Esbroeck,
theorie Eric Wittevrongel, praktijk Guido Maes en didactische oefeningen docenten Jan Stevens en
Chris.
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Voor het 4de jaar op rij mocht de
Handbooggilde Bredene de Ninoofse
schutters ontvangen voor hun
traditionele triac, met een 14-tal
aspirant-schutters, begeleid door 3 eigen
initiators, kandidaat-initiator Bjorn Yde,
onder leiding van hoofdman Gerard
Plaetinck als observator.

De Ninoofse schutters te Bredene

SCHIETING STAANDE
PERSE
Na de begroeting mochten de confraters aantreden
met drie opwarmingsschoten voor de Koning(in) &
Prins(es) Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene
staande perse.
Hierna werden konings- en prinsvogels door de
hoofdman onder begeleiding van zijn bestuur op de
spil geplaatst.
De nieuwe Koning 2018 werd Daniel Verbeke en
Prins 2018 werd Brecht Vandepoele. Hoofdman
Gerard beëdigde de winnaars met pijloplegging.
Deze feestdag was een groot succes en er werd
getoost op de Gilde Sint-Sebastiaan, gevolgd door
een lekkere maaltijd en afgesloten met een schieting
onder een stralende zon.

HEEMKRING TER CUERE
Zaterdag 26 mei 2018 hadden we de eer hoofdman mevrouw Annemie De Leyn in gezelschap van een
aantal leden van de Heemkring Ter Cuere Bredene te mogen begroeten.
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Na een deskundige uitleg over het patrimonium en het ontstaan van de Handbooggilde St.-Sebastiaan
Bredene door de Hoofdman Gerard, hadden ze de gelegenheid het boogschieten onder begeleiding van
Stadhouder Marc te ervaren.
Het enthousiasme voor het culturele en de boogsport, hun onbekend, werd ten zeerste gewaardeerd.
Griffier Anita

FILIP HUYGHEBAERT VOLGT ZICHZELF OP ALS
KONING STAANDE WIP GROOT-OOSTENDE 2018
Op woensdag 9 mei (woensdag vóór O.-L.-H.-Hemelvaart) was het voor de 17de 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 het Koninklijk Hoofdgild SintSebastiaan Oostende aan de Leffingestraat.
Stipt om 19.30 u. loste Filip Huyghebaert (WTO) als uittredende koning zijn ereschot. Daarna volgden
de 3 officiële ronden en in de derde ronde haalde Filip Huyghebaert (WTO) als enige schutter op de 20
deelnemers, de hoofdvogel neer en volgde hij dus zichzelf op als Koning staande wip Groot Oostende
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 de Koninklijke
Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende in het sportpark De Schorre voor de 18de editie van dit
schutterstreffen.

Alle deelnemers aan de 17de Koningsschieting Groot Oostende met in het midden de
Koning staande wip Groot Oostende 2018
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DIMITRI COULIER, KONING STAANDE WIP 2018 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. Secretaris Noël Vantyghem, de uittredende
Koning, opende om 16.00 u. de schieting met zijn ereschot en vatte daarna de 3 officiële ronden aan.
Pas in de achtste ronde slaagde Dimitri COULIER als enige schutter erin de koningsvogel neer te
halen. De nieuwe Koning was gekend.
Tijdens het daaropvolgend beschrijf wist hofmeester Filip HUYGHEBAERT 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 Koning 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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KAMPIOENENVIERING BIJ WILLEM TELL OOSTENDE
Nico PYFFEROEN kampioen liggende wip, Mario Madelein en Chris VUERSTAEK kampioenen
doelschieten 2017 - 2018 bij K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE
Op zaterdag 28 april 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 Nico PYFFEROEN die met 430 punten kampioen werd, gevolgd door
Dimitri COULIER met 304 punten en Mario MADELEIN met 253 punten. Jasmina RECH werd met
144 punten kampioene bij de dames en Wout ZANDERS werd kampioen bij de jeugd.
Bij de doelschutters met compoundboog werd Mario MADELEIN kampioen met een gemiddelde van
303 punten en werd Chris VUERSTAEK met een gemiddelde van 213 punten kampioen met de
blankboog. Bij de jeugd met compoundboog haalde Niels DE VLAM het met een gemiddelde van 208
punten en Yoram VALCKX werd met een gemiddelde van 171 punten jeugdkampioen met de
blankboog.
Naast de kampioenen werden de winnaars van de diverse nevenklassementen ook nog met een mooie
prijs bedacht. De kampioenenviering werd afgesloten met heerlijke warme beenham en tijdens een
gezellig samenzijn werden plannen gesmeed voor het nieuwe seizoen staande wip dat op 30 april van
start gaat.
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.
Surf ook eens naar: www.willemtelloostende.be

De bestuursleden samen met de kampioenen en de diverse prijswinnaars
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KONINGSSCHIETEN 2018 BIJ SCHUTTERIJ ST.HUBERTUS MANESTRAAT
Paasmaandag gaat er traditiegetrouw het koningsschieten door bij schutterij St.-Hubertus Manestraat
Molenbeersel (Kinrooi).
Rond 14.00 uur werd er verzameld aan het ’t Sjötteheukske op de gezamenlijke schietstand van de 3
Molenbeerselse schutterijen. Nadat de volgorde door loting werd vastgelegd, kon er begonnen worden
met het koningsschieten. Er werd geschoten in 3 verschillende categorieën: 1 vogel voor de heren, 1
vogel voor de dames en 1 vogel voor de jeugd die deze wedstrijd met de windbuks bekampt.
Na een spannende strijd kwam de vogel van de heren na 76 schoten als eerste naar beneden. Secretaris
Luc Baens (40) schoot zich voor de eerste maal koning in zijn 35 jaar als lid van de Manestraat. De
volgende vogel die stond te wankelen was die van de jeugd. Hier haalde Caro Baens (8) het en zij
mocht met de eer van jeugdkoning gaan lopen.
Tot slot werd er met spanning uitgekeken naar de dames. Hier was de eer weggelegd voor Heidy
Voorpijl (40). Het toeval wil dat zij ook nog de echtgenote van Luc is en daardoor mag ze samen met
hem het koningspaar vormen.
Sven Baens (14), die vorig jaar jeugdkoning was, heeft dit jaar de titel prins van de Bond Maas &
Kempen weten te bemachtigen.
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Het unicum van dit
verhaal is dat deze vier
personen allen uit
hetzelfde gezin komen.
Samen met pa (opa) Jef
Baens en ma (oma)
Marie-Louise Liebens
zijn dit 3 generaties die
actief zijn bij de
schutterij van de
Manestraat Molenbeersel
(Kinrooi).
Hopelijk kunnen ze
samen nog vele jaren
plezier beleven in het
schutterswezen.
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KERMISDAGEN BIJ DE SINTROCHUSGILDE VAN GENENBOS
Bij de Koninklijke Sint-Rochusgilde uit Genenbos Lummen werd er
tijdens de kermisdagen van 13 tot en met 15 mei geschoten om de
begeerde titels van klepkoning(in) en kermiskoning(in).
Josee Claes schoot zich voor de zevende keer tot koningin vóór
Monique Jaspers en Heidi Tielens.
Patrick Coenen mag eveneens voor de zevende keer de koningsbreuk dragen. Meer nog, hij schoot
voor het derde jaar op rij koning en mag zich nu regerend keizer van de Sint-Rochusgilde noemen. Hij
volgt Jos Wiener op die deze titel sinds 2002 droeg. Een gedeelde tweede plaats was voor Jos Kenens
en Toon Coenen.

Op kermismaandag kroonde Hubert Dekoning zich tot kermiskoning door de traditionele houten vogel
af te schieten.
Na de huldiging van keizer en koningin op dinsdag mochten de schoolkinderen van Genenbos genieten
van een uurtje gratis paardenmolen en werden ze getrakteerd op een heuse snoepjesregen.
Nadien volgde nog een stevige barbecue met het nodige gerstenat, zodat we met zijn allen kunnen
terugblikken op geslaagde kermisdagen!
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Vermeldenswaard is dat Toon Coenen zich op 1 mei jongstleden, op de schietstand van Sint-Joris
Munsterbilzen, voor het derde jaar op rij tot provinciaal kampioen bij de jongeren schoot, dit vóór
Jarne Vanroy van Sint-Blasius Rijkhoven en Mario Melis van Sint-Kristoffel Munsterbilzen, en dat de
ploeg van de SintRochusgilde winnaar werd op
de provinciale wedstrijd te
Schalbroek van 10/05/2018!
Proficiat aan alle gildeleden!
Patrick Coenen
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BEKER VAN PAAL VOOR KLEPSCHUTTERS
Jaarlijks wordt er door de drie Paalse karabijnschuttersgilden geschoten voor de beker van Paal.
Traditioneel gebeuren deze schietingen in mei op de vrijdag vóór de plaatselijke kermissen.
Dit jaar was de eerste wedstrijd op vrijdag 11 mei bij Sint-Ludovicus Paalstraat, de tweede wedstrijd
was op 18 mei bij Sint-Joris Brelaar en de derde wedstrijd op 25 mei bij Sint-Antonius Geenhout.
Er wordt geschoten in ploegen van zes schutters, ieder 5 kogels. De ploeg met het beste resultaat over
de drie wedstrijden is de winnaar van de wisselbeker en mag deze een jaar lang in zijn prijzenkast
plaatsen.
Brelaar begon aan de laatste wedstrijd met één punt voor, maar zij lieten 1 klep liggen waardoor
Geenhout op gelijke hoogte kwam. Na 2 kavelingsronden werd Brelaar winnaar met 89/90, 17/18 en
12/12
De uitslag:
1: Brelaar A: 89-17-12; 2: Geenhout A: 89-17-11 3: Paalstraat A: 85; 4: Brelaar B en Geenhout C: 84;
6: Geenhout B: 83.

De winnende ploeg van Brelaar
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KONINGSSCHIETING BIJ SINT-ANTONIUSGILDE
GEENHOUT
Op zondag 27 mei werd er naar jaarlijkse traditie koning geschoten bij de St.-Antoniusgilde van
Geenhout.
Eerst werd er geschoten voor prins, prinses, klepkoning en klepkoningin. Na de eerste ronde was de
klepkoningin gekend, met 6 op 6 werd dit Nancy Jans, voor Rosa Vanwetswinkel en Cindy De
Schrijver.
Met 15 treffers werd Annelise Vos
Prinses, voor Jonas Hillen en Hannelore
Vos.
Bij de mannen werd Julien Meyen voor
het derde jaar op rij klepkoning (keizer)
met 29 treffers, voor Pascal Peremans en
Pascal Vos.
Na het klepschieten werd de vallende
vogel opgezet en begonnen 17 schutters
en schutsters aan de strijd voor koning.
Na 116 treffers werd de vogel
afgeschoten door Raymond Vos. Hij mag
voor het tweede jaar na elkaar de titel van
gildekoning dragen en de gilde
vertegenwoordigen bij officiële
gelegenheden. Met de nodige droogjes en
natjes en ook nog een koningsvat werd
deze mooie dag afgesloten.

Koning Raymond Vos, geflankeerd door Miss Geenhout
Cindy De Schrijver en voorzitter Pascal Vos

Klepkoningin Nancy, keizer Julien en prinses Annelise
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KONINGSSCHIETING BIJ DE SINT-SEBASTIAANSGILDE
VAN HAACHT
Zoals bij vele gilden was het dit jaar ook feest op Hemelvaartsdag. Het was immers driejaarlijkse
koningsschieting.
Enigszins speciaal bij de koningsschieting van de Haachtse gilde is dat de koningsvogel een zware
eiken blok is van een 15-tal cm lang en 6 cm breed. De spil van de staande wip is gespleten en de
zware vogel wordt op de spil geplaatst, waarna de gespleten delen van de spil met een tang worden
opengezet. Doel is om zo veel mogelijk de vogel te raken en bij elk raak schot schuift deze een beetje
omhoog tot hij uiteindelijk naar beneden tuimelt. De plaatsing van de vogel gebeurt door de
uittredende koning, onder het toeziend oog van de ouderman en dit onder de plooien van de gildevlag
zodat de andere gildebroeders niet weten hoe vast (of los) de vogel wel staat.
Om 15.00 uur verzamelden de gildeleden en werd er driemaal rond de wip gestapt, een oud gebruik
om kwade geesten te weren. Daarna werd uittredend koning Paul Wouters ontdaan van de
koningsbreuk en koningin Agnes Van Noten van haar mantel en kroon, die zij drie jaar mochten
dragen. Mantel, kroon en breuk werden aan de staande wip gehangen en alvorens de eigenlijke strijd
begon, deden de pastoor en de burgemeester elk 3 ereschoten, gevolgd door de uittredende koning met
eveneens 3 schoten vooraf.
Daarna waren de gildeleden aan de beurt, in volgorde van hun intrede in de gilde. Alhoewel wij dit jaar
met weinig kandidaten schoten, was de vogel en titel zeer gegeerd, want er werden met regelmaat rake
schoten gelost.
In de tweede ronde was het Christophe Joye die een eerste maal raak schoot. Dan was het even stil en
wachten tot een treffer van François Van Noten in de 8ste ronde. Dit was blijkbaar de aanzet, want in de
10de ronde volgden twee treffers van Cyriel
Theys en Christophe Joye en in de 13de
ronde was het opnieuw François en
nogmaals Christophe die raak schoten.
Ondertussen werd duidelijk dat de vogel het
daarboven niet lang meer zou uithouden en
raakten de zenuwen nog wat meer
gespannen. Zo geschiedde: in de 14de ronde
deelde Roger De Weerdt nog een tik uit en
in dezelfde ronde gaf uittredend koning Paul
het fatale schot: de vogel tuimelde naar
beneden en Paul zag zijn koningschap
verlengd met 3 jaar. Felicitaties van de
gildebroeders en kussen van de gildezusters
volgden, waarna de koningsbreuk werd
omgehangen en een blije koningin Agnes
opnieuw de koninginnenmantel om haar
schouders en het kroontje op haar hoofd
kreeg.
Na enkele glazen erewijn die de gildezusters
speciaal voor deze gelegenheid hadden
meegebracht, trokken wij naar de kerk waar de pastoor ons opwachtte voor een kleine ceremonie en
daarna werd er geluid met de 3 klokken samen, iets wat alleen bij bijzondere gelegenheden gebeurt.
Tot slot werd de dag beëindigd in het plaatselijk café waar het koningspaar ons nog trakteerde op
enkele rondjes.
François Van Noten
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Mechelse Kolveniersgilde vzw

7de Mechels Gildejuweel
Mechelen, 26 juni 2018
Op zondag 9 september 2018 richt de Mechelse Kolveniersgilde in
samenwerking met de Stad Mechelen, haar 7de Mechels Gildejuweel in.
Het programma ziet er als volgt uit:
9 u. tot 12 u.
10 u.
11 u. 30
12
13
13
14
14

u.-14 u.
u. 00
u. 30
u. 15
u. 30

17 u.
18 u
18 u .30

Ontvangst van de deelnemende gilden Stadhuis.
Gildemis.
Verwelkoming van de gildeoverheden (4 pers.)
door het Mechelse stadsbestuur met aansluitend
receptie.
Mogelijkheid tot middagmaal.
Opstelling optocht.
Vertrek optocht.
Aankomst optocht op Grote Markt.
Aanvang feestelijkheden:
Demonstraties kruisboog – handboog – luchtbuks.
Demonstraties vendelen – trommelen.
Demonstaties - exercities.
Gildedansen
Klokkenwerpen.
Uitreiking zilveren herinneringsschildjes en trofeeën
Einde feestelijkheden.

Voor elke deelnemende gilde/schutterij is een zilveren herinneringsschildje
voorzien.
Graag uw bevestiging van deelname.
Op aanvraag ontvangt u een inschrijvingsformulier. jeannine.jonckers@telenet.be
0476 64 54 54
Met gildegroeten,
Jan Severyns
Hoofdman

Jeannine Jonckers
Griffier

Grote Nieuwedijkstraat 433 – 2800 Mechelen
Tel. +32 15 55 43 98 - Mobiel: +32 476 64 54 54
GSM. +32 474 83 55 64
E-mail: mk.gilde@skynet.be
website:kolveniersgilde.be
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ERFGOEDZORG VOOR HET GILDEWEZEN
Op 6 juni 2017 kwamen vertegenwoordigers van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden, het Verbond Lummen, het Verbond Beringen Mijnstreek, de Limburgse
Klepschutters, de Bond van Schutterijen Maas en Kempen, de Bond Maasvallei, de Hoge Gilderaad
van Brabant, de Hoge Gilderaad der Kempen, de Koninklijke Nationale Bond der Belgische
Wipschutters en de Hoofdschuttersgilde van Brabant samen in Neder-Over-Heembeek. Tijdens deze
bijeenkomst spraken zij af dat ze in de toekomst willen samenwerken om voor het schutterserfgoed te
zorgen. Met het oog daarop komt een werkgroep sindsdien geregeld samen. Deze werkgroep kan
rekenen op advies en begeleiding van LECA, het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van
Alledag. Deze erfgoedorganisatie heeft zich de voorbije jaren gespecialiseerd in erfgoedzorg voor
feesten, rituelen en sociale praktijken.
In deze tekst vindt u meer uitleg over erfgoed en erfgoedzorg en de concrete plannen die daar intussen
rond bestaan.
Over erfgoed
Erfgoed is alles wat mensen uit het verleden hebben overgeërfd en de moeite waard vinden om te
bewaren voor de mensen na ons. Zaken uit het verleden die niet tastbaar zijn, zoals feesten, verhalen,
liederen, rituelen, ambachten en kennis, behoren tot het immaterieel erfgoed. In de praktijk spreekt
men dan vaak van tradities. Voor de historische schutterij gaat het onder andere om het organiseren
van schietingen, het aanstellen van een koning of keizer, het respecteren van de wet, de gildefeesten,
het roffelen en de gildedansen. Toch is het schutterserfgoed niet uitsluitend immaterieel. Voorwerpen
zoals gildezilver, gildekledij, de verschillende wapens, instrumenten en vlaggen zijn noodzakelijk om
de vele gebruiken die bij het gildewezen horen, vorm te geven. Dergelijke objecten maken deel uit van
het roerend erfgoed, dat makkelijk van plek kan veranderen. Soms is er ook onroerend erfgoed of
niet-verplaatsbaar erfgoed aanwezig. Er zijn bijvoorbeeld gilden die een historische gildekamer als
uitvalsbasis voor hun werking hebben.
Over erfgoedzorg
Erfgoedzorg mag erg letterlijk opgevat worden: het betekent zorg dragen voor erfgoed, en dat met
het oog op de toekomst. Voor veel erfgoed moeten er namelijk speciale inspanningen gedaan worden
om ervoor te zorgen dat het bewaard blijft. Een monument dat in een slechte staat verkeert, kan
bijvoorbeeld een restauratie nodig hebben. Hetzelfde kan gelden voor schilderijen, vlaggen, boeken en
tal van andere voorwerpen. In de erfgoedsector spreekt men dan van erfgoedzorg: via specifieke
ingrepen wordt ervoor gezorgd dat het erfgoed bewaard en behouden kan worden.
Voor immaterieel erfgoed kan ook zorg gedragen worden, maar dan op een andere manier.
Immaterieel erfgoed is immers levend erfgoed en wordt in stand gehouden door een zogenaamde
erfgoedgemeenschap. Zo’n gemeenschap bestaat uit alle individuen en groepen die een traditie zo
belangrijk vinden, dat ze helpen om de toekomst ervan te verzekeren. Soms gebeurt dat automatisch,
zonder dat mensen bewust zijn van het feit dat ze dat doen. Veel mensen vieren bijvoorbeeld ieder jaar
Kerst. Ze halen dan een kerstboom in huis en versieren die, plaatsen daar eventueel een kerststal bij,
gaan misschien nog naar de kerstmis, brengen tijd door met familie en geven kerstcadeautjes. Het kan
ook zijn dat dat doorgeven in de praktijk niet meer vanzelf gaat en dat er specifieke acties ondernomen
moeten worden om ervoor te zorgen dat het erfgoed niet verloren gaat. Zorg dragen voor immaterieel
erfgoed wordt borgen genoemd. Dat moet gebeuren met oog voor de dynamiek en diversiteit van het
immaterieel erfgoed. Door daar rekening mee te houden evolueert immaterieel erfgoed mee met de
mensen die het koesteren.
Als erfgoedacties tegelijk gericht zijn op het in stand houden van de immateriële, roerende en
onroerend elementen, is er sprake van integrale erfgoedzorg.
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Over de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed
De schuttersbonden en -koepels die vorig jaar in juni samenkwamen, vinden dat de schutterij deel
uitmaakt van het immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Daarom willen zij de schutterij voordragen voor
opname in de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed. Dat is een lijst van tradities in
Vlaanderen, die door de Vlaamse overheid wordt bijgehouden. Op dit moment staan er 52
erfgoedelementen op de lijst, gaande van het Oud-Limburgs Schuttersfeest tot de Vlaamse gebarentaal.
Tweemaal per jaar voegt de Vlaamse minister van Cultuur nieuwe elementen aan de Inventaris toe.
Mensen die hun traditie op de lijst willen, moeten eerst een aanvraag indienen.
Op de internationale agenda
Naast de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed heeft de Vlaamse overheid nog
twee andere instrumenten gecreëerd om de zorg voor immaterieel erfgoed mogelijk te maken: het
platform www.immaterieelerfgoed.be om kennis te delen en een netwerk van ondersteunende
erfgoedorganisaties. Daarmee voldoet Vlaanderen aan de verplichting die aan het ondertekenen van de
Unesco-conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed gekoppeld is. Dit
internationale verdrag werd in 2003 opgesteld en in 2006 door België aangenomen. Ondertussen is het
door meer dan 130 van de 190 Unesco-lidstaten ondertekend. Al deze landen maken daarmee duidelijk
dat zij immaterieel erfgoed belangrijk vinden en daar maatregelen rond uitwerken.
Over de voorbereiding van de aanvraag
Vooraleer een aanvraag voor de Inventaris Vlaanderen kan ingediend worden, moeten verschillende
fasen doorlopen worden. Vanuit de werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende
schutterskoepels en -bonden worden hiervoor intussen de nodige voorbereidingen getroffen.
> Eerste fase: in de startfase is het belangrijk om zicht te krijgen op de uitgangssituatie. Om dat voor
de schutterij te doen werden alle schuttersgilden die bij een schutterskoepel of -bond aangesloten zijn,
in juli 2017 uitgenodigd om deel te nemen aan een noden- en behoeftenonderzoek. Dat onderzoek
verliep via een digitale enquête. Zo’n 170 gilden vulden de vragenlijst in, wat gelijkstaat aan een
responsgraad van 70 procent. Daardoor is er nu een goed zicht op hoe de schutters met hun erfgoed
omgaan en welke knelpunten zich daarbij voordoen.
Om deze gegevensverzameling verder aan te vullen maakte de werkgroep immaterieel erfgoed een
SWOT-analyse. Een dergelijke oefening laat toe om op korte tijd veel informatie gestructureerd bij
elkaar te brengen. De werkgroep dacht na over elementen die de toekomst van de schutterij op een
positieve of negatieve manier kunnen beïnvloeden, en bekeek vervolgens of die factoren extern of
intern waren. Dat leverde een matrix op waarin de sterktes en zwaktes van de schutterij en de kansen
en bedreigingen opgelijst zijn.
> Tweede fase: de tweede fase is de belangrijkste, omdat dan gefocust wordt op de praktijk en wat er
nodig is om de problemen die schuttersgilden kennen, op te lossen. Op dit punt in het traject worden
borgingsacties in de verschillende categorieën ontwikkeld. In de categorie ‘identificatie en
documentatie’ werden intussen twee belangrijke acties opgezet.
De eerste daarvan was het in kaart brengen van de schuttersarchieven. Gilden die hun archief nog niet
in Archiefbank geregistreerd hebben, werden door hun schuttersbond of -koepel aangemoedigd om dat
alsnog te doen.
Een tweede actie is de ontwikkeling van een werkwijze voor het registreren van het gildebezit. Het
registratietraject van de Hoge Gilderaad der Kempen onder begeleiding van de provincie Antwerpen
wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Er wordt bekeken hoe deze werkwijze uitgebreid kan worden
op een manier die voor de schuttersgilden haalbaar is, zodat er een duidelijk zicht komt op wat het
roerend schutterserfgoed omvat. Hiervoor wordt samengewerkt met de schutterskoepels en –bonden en
met experts uit verschillende organisaties.
> Derde fase: De laatste fase is een administratieve fase. Alle info over acties uit het verleden en
geplande initiatieven wordt dan gebundeld in de aanvraag, die ingediend wordt via het platform
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immaterieel erfgoed. Deze informatie wordt daarna aan de beoordelingscommissie voorgelegd, die op
basis daarvan een advies voor de Vlaamse minister van Cultuur formuleert.
Indien een traditie daarna op de Inventaris Vlaanderen komt, is dat geen eindpunt. Een plek op de
Inventaris veronderstelt namelijk dat de erfgoedgemeenschap achter de traditie zich vanaf dan even
actief voor het voortbestaan van de traditie blijft inzetten.
Over het nut van erfgoedzorg
Erfgoedzorg is een keuze, geen verplichting. Elke gilde kan dus volledig zelf bepalen in welke mate zij
hier werk van wil maken. Met het oog op de toekomst is erfgoedzorg sowieso altijd nuttig. Er komt
een tijd waarin de huidige sterkhouders binnen elke gilde niet langer betrokken of aanwezig zullen
zijn. Om ervoor te zorgen dat de werking dan ononderbroken voortgezet kan worden, is het nodig dat
de mensen die het overnemen, voldoende toegang tot kennis en informatie hebben. Is die toegang er
niet, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de werking van de schuttersgilde.
Erfgoedzorg is niet alleen interessant voor de toekomst, maar heeft ook direct nut. Door een collectie
te registreren wordt voor direct inzicht gezorgd. Voor de betrokkenen is duidelijk in welke staat elk
voorwerp zich bevindt, waardoor behoud en beheer en het plannen van restauraties makkelijker wordt.
Bovendien kun je diezelfde informatie ook gebruiken om een nieuw publiek te laten kennismaken met
het gildewezen, bijvoorbeeld via een tentoonstelling.
Een belangrijk aandachtspunt is dat erfgoedzorg het best werkt als de genomen en geplande acties
afgestemd zijn op de betrokkenen. Omdat de gilden zo talrijk zijn, is er in de praktijk een grote variatie
in hun werking. Dat houdt in dat niet iedere actie die vanuit de werkgroep wordt voorgesteld, voor elke
gilde even relevant is. Sommige gilden hebben bijvoorbeeld al een educatieve werking. Het is niet
nodig om die overboord te gooien voor een actie die vanuit de werkgroep wordt voorgesteld. De
timing van het traject is bovendien flexibel. Schuttersgilden die dit jaar geen tijd hebben om rond
collectieregistratie te werken, kunnen gerust op een later moment aansluiten.
Meer weten
LECA T 09 223 97 00 E emmie@lecavzw.be W www.lecavzw.be
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Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL)

Groot grensoverschrijdend cultureel evenement in Bergen op Zoom

‘Lopende cultuur’ Hertogdom Brabant in Stoet der Stoeten
Op zondag 16 september 2018 wordt in Bergen op Zoom, een historische stad in Noord-Brabant, de
Stoet der Stoeten gehouden. Dit wordt de grootste manifestatie van ‘lopende cultuur’ die ooit in
Noord-Brabant is gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting De Brabantse Hoeders.
De Stoet der Stoeten is een presentatie van alle lopende cultuur in het vroegere Hertogdom Brabant.
Aan het grensoverschrijdend evenement doen groepen mee uit Noord-Brabant en Belgisch Brabant.
Lopende cultuur is de meest kenmerkende cultuur van Brabant aan weerskanten van de grens.
Tientallen verschillende cultuurelementen vallen hieronder, van gilden en harmonieën tot fanfares,
reuzen, carnaval, boerenovertrekken, religieuze uitingen, straattheater en tegenwoordig ook de lopende
cultuur van immigranten.
In de Stoet der Stoeten is plaats voor 100 verschillende culturele onderdelen. Het uitgangspunt daarbij
is dat de cultuur van Brabant niet ophoudt bij de grens.
Een partner bij de organisatie is de VVLL (Verbond Volkscultuur in de Lage Landen). Dit is een
samenwerkingsverband van personen en organisaties die zich in België en Nederland inzetten voor het
immaterieel erfgoed. De VVLL zorgt, samen met andere organisaties in België, dat de ‘lopende
cultuur’ van Belgisch Brabant goed vertegenwoordigd zal zijn in de Stoet der Stoeten. Deze
organisatie selecteert het mooiste, het beste en het meest bijzondere.
Verder ontwikkelt VVLL een tentoonstelling van lopende cultuur in het hedendaagse Brabant aan
weerskanten van de grens. Deze expositie gaat reizen langs verschillende locaties in België en
Nederland.
Voor meer informatie en contactpersoon voor België:
Tony Vaessen, antonius.vaessen@telenet.be en 0032 11 64 68 38.

VVLL | Secretariaat: Michel Backaert, Jetselaan 72, B 1081 Brussel (Koekelberg)
tel.: 0468 - 14 75 85 | e-post michel.backaert1@telenet.be
Bankrekeningnummer: BE61 4393 1379 7117 (IBAN) (BIC : KREDBEBB)
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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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Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Gildedag: voorlopig programma
Sint-Niklase schuttersgilden
Nieuws uit de verbonden en gewesten
Erfgoedzorg voor het gildewezen
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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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