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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste Gildebroeders en -zusters, 

 

In ons laatste tijdschrift waren we de perikelen van de 

voorbije jaren aan het memoriseren en we hebben dit 

overleefd, niettegenstaande het voor sommigen niet altijd 

positief was. Sommigen hebben hun dierbaren verloren 

door corona, wat wij zeer betreuren en wij willen onze 

volledige steun betuigen in het verwerken van dit leed. 

 

Echter op vandaag, op amper 1.500 km hiervandaan, loert 

er opnieuw onheil, gesticht door een roekeloze leider. 

In onze wereld van de “Schutterijen” waren wij in het 

verleden, en nu nog, heel dicht betrokken bij onze 

Oekraïense gildebroeders en -zusters, vooral door de 

grote tussenkomst van onze Poolse bevriende gilden. Wij 

willen langs deze weg deze mensen ondersteunen en hun 

alle moed inspreken om dit onheil zo vlug mogelijk te 

klasseren en te doen vergeten, wat uiteraard moeilijk zal 

zijn door de vele slachtoffers die er al gevallen zijn. 

Ongelooflijk dat de mensheid nog steeds niet geleerd heeft wat ons in de voorbije jaren reeds is 

overkomen en waar wij opnieuw mee geconfronteerd worden. Sterkte aan allen die er direct of indirect 

bij betrokken zijn. Gelukkig zijn er ondertussen vele hulporganisaties onderweg om te steunen.  

 

Met al deze gebeurtenissen willen we toch onze plannen voor de komende maanden nog even 

toelichten. Zoals U weet hebben we de congressen van het EGS en de KNBBW verwerkt tijdens het 

weekend van 25-26-27/03/22. Alles is rimpelloos verlopen en kan een goede wegwijzer betekenen 

voor het grote EST DEINZE 2022-evenement.  

 

De deelnames om mee te dingen naar de titel van Europees Koning of Prins komen goed binnen en de 

inschrijvingen via de website www.estdeinze2021.eu om als groep mee te doen aan het feest en 

optocht komen vlot binnen. Wacht niet te lang zodat wij de organiserende factor kunnen blijven 

beheersen.  

 

Ondertussen is op 6 mei de tentoonstelling” Shoot” van start gegaan. Die loopt nog tot 25 september 

en dit om het schutterswezen als erfgoed te ondersteunen, wat zeker in het licht zal staan om ons ICE – 

Immaterieel Erfgoed Erkenning - te blijven ondersteunen.  

Op 16 mei hebben we onze eerste studiedag - workshop “Erfgoedregister” georganiseerd in het Mudel 

te Deinze. Wij situeerden ons als eerste sessie in de Cultuurregio Leie-Schelde en bij uitbreiding Oost-

Vlaanderen, op heemkundigen met stukken schutterserfgoed en individuen met een privécollectie. Dit 

omwille van de aandacht die de Schutterijen krijgen met het EST Deinze 2022. Later volgen verdere 

studiedagen in het Vlaamse land samen met Histories.  

 

En vergeten wij zeker niet de Gildedag die doorgaat op 11 september 2022 te Mechelen. 

 

Zoals u ziet zit Uw Federatie niet stil en willen wij met dit alles blijven ondersteunen. 

Wij hopen U van harte te kunnen ontmoeten op deze vele interessante dagen. 

 

Om al deze mensen die zich in het verleden geëngageerd hebben of iets betekend hebben voor de 

schutterijen in het algemeen, zouden wij willen vragen even rondom U te kijken of er zulke mensen 

zijn die de titel van Ridder in de Orde van Sint-Sebastiaan van Europa verdienen en om eventueel 



4 

 

geridderd te worden te Deinze tijdens de plechtige intronisatiemis op vrijdag 19 augustus. Wij 

vernemen het graag en vragen een uitgebreid curriculum vitae van deze persoon.  

 

Wij zien mekaar binnenkort! 

 

Danny De Vetter  

Voorzitter 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

In september 2002 rolde het eerste nummer van uw 

tijdschrift van de drukpers. Letterlijk, want het verscheen 

toen nog op papier. Ik stond mee aan de wieg bij de 

geboorte van het nieuwe tijdschrift en wij wisten niet wat 

het zou worden. Ondertussen is er heel wat veranderd: de 

papieren uitgave werd stilaan te duur, terwijl de subsidies 

met even rasse schreden daalden, wat de raad van bestuur 

deed besluiten om het tijdschrift enkel nog digitaal uit te 

geven. Maar het mag gezegd: de Federatie beschikt over 

een mooie website en alle nummers van het tijdschrift zijn 

volledig online te raadplegen.  

 

Wij begonnen onder het hoofdredacteurschap van Pater 

Karel De Wilde, maar al snel lieten zijn drukke 

werkzaamheden het niet langer toe om hoofdredacteur te 

blijven. Hij werd opgevolgd door Louis Drees die zich 

met hart en ziel ontfermde over de papieren uitgave: 

samenstellen, kopie naar de drukkerij brengen, proefdruk nakijken, zorgen voor verspreiding van de 

tijdschriften van de Maaskant tot in de Westhoek, enz … Zijn gezondheid liet hem echter meer en 

meer in de steek en in mei 2011 werd ik zijn opvolger.  

 

Vandaag, 20 jaar na het eerste nummer, 54 nummers later waarvan 32 als hoofdredacteur, vind ik dat 

het tijd is om afscheid te nemen van het tijdschrift en van de redactie. Ik wil dan ook iedereen danken 

die het mogelijk maakte om elke 4 maand een vers pakje interessante lectuur aan te bieden: de leden 

van de redactieraad voor de snelle lezing en correctie van elk exemplaar, maar vooral een hele dikke 

merci aan de vele aanbrengers van artikels. Het tijdschrift is er altijd geweest VOOR de schutters, 

maar vergeet vooral niet: het is in de eerste plaats DOOR de schutters dat al die nummers konden 

verschijnen.  

 

Ondertussen heeft Koen De Graeve zich aangeboden om de taak van hoofdredacteur op zich te nemen. 

Ik wens hem veel succes en weet nu al dat hij het goed zal doen. U zal in dit nummer zien dat voor een 

aantal artikels de lay-out enigszins anders is dan voorheen en dat is dankzij hem.  

 

Ik wens iedereen veel leesgenot met dit nieuwe nummer dat voor een groot deel in het teken staat van 

het schuttersgebeuren van het jaar: het Europees Schutterstreffen dat dit jaar plaatsvindt in onze eigen 

contreien. Daarnaast zijn er ook al heel wat nieuwtjes binnengekomen vanuit de andere regio’s.  

  

François Van Noten, hoofdredacteur 

Teksten/artikels/foto’s mogen vanaf nu 

opgestuurd worden naar Koen De Graeve 

koen.de.graeve1@telenet.be 

file:///H:/Documenten/Tijdschr
mailto:koen.de.graeve1@telenet.be


6 

 

 
 

 

 

  

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 de link naar 

het tijdschrift ook rechtstreeks en persoonlijk per mail ontvangen. De werkwijze staat 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.  

 

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak voor de Federatie. Bij een contactname gaat u 

akkoord met de opslag van uw gegevens. Principieel geven wij uw gegevens niet door aan derden, tenzij 

wij wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden ook niet langer bewaard dan nodig. 

  

Aan alle gilden/schutterijen 

 

Elke regio bezit momenteel een nieuwe Federatievlag. 

- Antwerpen bij Jeannine Jonckers 

- Brabant bij Eddy Vanbergen 

- Limburg bij Jean De Wit  

- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke  

- Oost-Vlaanderen bij Koen De Graeve 

  

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. 

 

© Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, 2022 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. 

 

mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven
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MEDEDELINGEN 
 

 

Oproep: heeft uw gilde/schutterij een website of een plaats op sociale 

media? Laat het ons weten! 
 

Geachte voorzitter, secretaris, webmaster, 

 

De Federatie heeft recent haar website in een nieuw kleedje gestoken. 

Momenteel weten we echter maar van een aantal gilden dat ze actief zijn op het internet. Vandaar deze 

oproep: heeft uw gilde/schutterij een website en/of sociale media, laat het ons weten. Zo kunnen wij 

ook onze website uitbreiden met nuttige informatie. 

De link(s) van uw website en/of sociale-mediakanalen mag u doormailen naar ons redactielid Davy 

Ickx (davy.ickx@scarlet.be), die al deze informatie verzamelt voor publicatie op de website van de 

Federatie. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Davy Ickx, webmaster 

 

 

 

Vernieuwde website 
 

Zoals reeds werd aangegeven is de website van de Federatie in een nieuw kleedje gestoken, met dank 

aan Davy. Surf zeker eens naar  

 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be 
 

en laat ons weten wat je er van vindt. Zijn er zaken die jij ook graag op de website zou zien, staat er 

ergens een onduidelijkheid/foutje, ontbreekt er info over uw gilde/schutterij, graag een mailtje naar de 

webmaster. Zie ook zijn oproep hierboven. 

 

  

mailto:davy.ickx@scarlet.be
https://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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PROGRAMMA VAN HET 

EUROPEES 

SCHUTTERSTREFFEN 

2022 IN DEINZE 

 

19, 20 en 21 augustus 2022 

 
Evenementenlocaties bevinden zich allen in het centrum van de stad Deinze: 

 

Lucien Matthyslaan mudel – Museum van Deinze en de Leiestreek 
Feestzaal Brielpoort 
Feesttent Ooidonk + Feesttent Canteclaer Martinuspark 
 

Brielstraat Leietheater 
DC Leiespiegel (stadhuis) 
 

Leiedam/Markt Onze-Lieve-Vrouwekerk 
 

 
Vrijdag 19 augustus 2022 

 

09.00 uur 
Leietheater, zijzaal 

Präsidiumvergadering 
enkel voor de leden van het Präsdium van het EGS 
 

10.30 uur 
Leietheater 

plenaire vergadering van het EGS 
 
 

12.00 uur 
feestzaal Brielpoort en 

feesttent Ooidonk 
 

start 

12.30 uur 
feestzaal Brielpoort 

lunch (voorbehouden plaats) voor de deelnemers aan de 
vergadering en de begeleiding  

 

14.00 uur 
Leietheater 

ontvangst door de burgemeester Jan Vermeulen  
voor leden van de plenaire vergadering, waarnemend en 

voormalige majesteiten, leden van de ereraad, leden van het 
ridderschap, investituurkandidaten en genodigden  

 

15.00 uur 
Leietheater 
 

samenkomst van de investituurkandidaten 

15.30 uur in stoetvorm naar de kerk 
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16.00 uur 
Onze-Lieve-

Vrouwerkerk 
 

feestelijke H. Mis met investituur 
aansluitend vertrek in stoetvorm naar de feesttent Ooidonk 
 

18.00 uur  
19.00 uur 
feesttent Ooidonk 

Vlaggenparade 
Officiële opening van het 20ste Europees Schutterstreffen  
 
 

20.00 uur 
feesttent Ooidonk 
 

feestavond 

 
Zaterdag 20 augustus 2022 

 

vanaf 09.00 uur 
Martinuspark en  
feesttent Canteclaer 
 

diverse schietwedstrijden 
 

09 – 11.00 uur 
Martinuspark 

schietstand 
 

inschrijving koningen en prinsen voor de schietwedstrijd 
 

vanaf 11.00 uur 
feesttenten Ooidonk  

en Canteclaer  
 

live muziek 

12.00 uur 
Martinuspark 

schietstand 

begin van de voorrondes van de schietwedstrijd voor de Europese 
Koning en Europese Prins   

 

ca. 16.30 uur 
Martinuspark 

schietstand 
 

einde van de schietwedstrijden 

17.30 uur 
 

in stoetvorm naar de kerk 

18.00 uur 
Onze-Lieve-

Vrouwekerk 
 
 

kroningsdienst 

19.30 uur 
kerk tot feesttent 

Ooidonk 

Koninklijke intrede  
 
 

20.00 uur 
feesttent Ooidonk en 
feestzaal Brielpoort 
 

feestavond Europakoning en Europaprins 
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Zondag 21 augustus 2022 

 

vanaf 9.00 uur 
feesttent Ooidonk 

opening 
 

10.00 uur 
mudel 
 

ontvangst en inschrijving in het Gulden Boek 
enkel voor de leden van het Präsidium 

10.45 uur 
feesttent Canteclaer 

start ontvangst deelnemers stoet 
 
 

vanaf 11.00 uur 
feesttent Ooidonk 
 

live muziek 

11.30 uur 
Martinuspark en 

parking 
 

opstelling stoet 

12.00 uur 
Martinuspark en 

parking 
 

start feestelijke stoet 

18.00 uur 
tussen Leietheater en 

mudel  
 

beëindiging van het 20ste Europees Schutterstreffen 2022  
Vlaggenparade 

18.15 uur officiële overhandiging van de Europese vlag aan Mondsee, 
Oostenrijk 
 

 
 

 

 

 

  

 

  



12 

 

 

  

Mechelse 

Kolveniersgilde vzw 

 

8steMechels Gildejuweel 
  

Federatie van 

Vlaamse 

Historische Schuttersgilden 
 

19de Gildedag 
 

 
Op zondag 11 september 2022 nodigt de Mechelse Kolveniersgilde in samenwerking met de 

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en met de medewerking van de stad Mechelen u uit 

op een groots schutterstreffen. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

9.00 tot 12.00 uur Ontvangst van de deelnemende gilden op het Stadhuis  

10.00 uur   Gildemis 

11.30 uur    Verwelkoming van de gildeoverheden (2 pers.) 

door het Mechelse stadsbestuur met aansluitend receptie 

12.00 tot 13.00 uur Pauze 

13.00 uur   Opstelling optocht 

13.30 uur   Vertrek optocht 

14.15 uur   Aankomst optocht op Grote Markt 

14.30 uur   Aanvang feestelijkheden: gildedansen, vendelen, trommelen  

  Introductie schermersgilde 

Demonstraties kruisboog – luchtbuks - handboog 

17.00 uur   Klokkenwerpen 

18.00 uur   Uitreiking herinneringsschildjes en trofeeën 

18.30 uur   Einde feestelijkheden 
 

Voor elke deelnemende gilde/schutterij is een herinneringsschildje voorzien.  
 

Met gildegroeten, 

 

Jan Severyns         Jeannine Jonckers 

Hoofdman               Griffier 
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Präsidiumvergadering EGS  

25 maart 2022  

Deinze 
Op vrijdag 25 maart 2022 werd het Europees Schutterstreffen in de Bietenoogstzaal van het 

Museum van Deinze en de Leiestreek voorgesteld. 

De Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ organiseert 

op 19, 20 en 21 augustus 2022 het Europees Schutterstreffen (EST) in Deinze. Tijdens dit driejaarlijks 

feest komen schutterijen, schuttersgilden en schuttersbroederschappen uit verschillende Europese 

landen samen. 
 

Het Europees Schutterstreffen is meer dan een schietwedstrijd. Het is een driejaarlijks feest waarbij 

schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. 

Wedstrijden in het schieten, het trommelen, het vendelen en het feestvieren versterken de onderlinge 

Europese banden en vriendschappen.  
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen.  

Vrijdag 19 augustus 2022 

• Aanstelling Ridders Orde van Verdienste Sint-Sebastiaan van Europa 

• Eucharistieviering (Onze-Lieve-Vrouwekerk, Deinze) 

• Officiële opening EST Deinze 2021 

Zaterdag 20 augustus 2022 

• Konings- en Prinsenschieten 

• Demonstratie van verscheidene schietdisciplines met de handboog, kruis- of voetboog, karabijn en 

katapult en indoor laser-schutters 

• Voorstelling Rieux-Volvestre “Le Papogay” – historische evocatie 16e eeuw 

• Optredens van vaandelzwaaiers, muziekverenigingen 

• Kroningsmis 

• Koningsbal 

Zondag 21 augustus 2022 

• Grote optocht met alle aanwezige Europese schutterijen in hun traditionele klederdracht 

• Prijsuitreiking 

• Officiële overdracht van de bevoegdheden van Deinze aan Mondsee, Oostenrijk (EST 2024) 
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De schutterijen en hun schutters staan midden in de maatschappij. Daarom vindt de organisatie van het 

Europees Schutterstreffen het belangrijk dat de samenleving profiteert van een eventueel positief saldo 

na afloop van het Europees Schutterstreffen in Deinze. 

De vzw EST DEINZE 2021 koos vier goede doelen die zij graag willen steunen. 

VIBLO Leieland 

Leieland is een school voor buitengewoon onderwijs te Deinze. Zij bieden aangepast onderwijs voor 

kinderen met leerstoornissen en kinderen met autisme. 

Veilige thuis 

vzw Veilige thuis biedt ondersteuning op maat voor personen met een handicap. Zij willen als 

kleinschalige vergunde zorgaanbieder in Deinze een warme, veilige en toegankelijke 

thuis bieden aan meerderjarige personen met een handicap. 

Vrienden van Tanzania 

Vrienden van Tanzania is een feitelijke vereniging, opgericht in 2010 door de familie Simons. 

Tot 2017 steunde ze een kleine Tanzaniaanse ngo. Vanaf nu focust ze op het faciliteren van 

kwaliteitsvol onderwijs in Noord-Tanzania. 

Steun aan Oekraïne 

Een donatie "Hulp voor Oekraïne" om de vele families in nood te ondersteunen, dit zal gebeuren via 

onze schuttersvrienden in Polen die lokaal helpen. 

 

Een receptie voor de talrijke aanwezigen werd aangeboden door stad Deinze, na de receptie was er de 

optocht naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk voor de Heilige Investituurmis op het Hoogfeest van Maria-

Boodschap. 

De dag werd afgesloten met een mooi avondfeest met verzorgd koud buffet in feestzaal de 

‘Brielpoort’. 

 
                      

Het koperensemble van het Koninklijke 

Harmonieorkest Deinze met Mgr. Luc Van Looy, s.d.b. 

bisschop-emeritus van Gent. 

 

Irma Niessen en ega Leo Niessen, 

Europakoning EGS 
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Van links naar rechts: Bruno Dhaenens, Schepen van Deinze * Norbert Valcke, bestuurder en trekker in W-Vl van de FVHS 

* Charles Louis Prins de Mérode, president EGS * Irma Niessen en Leo Niessen, Europakoning EGS * Henri Louis prins de 

Mérode * Jan Vermeulen, Burgemeester Deinze * Paul Stoop, erevoorzitter FVHS 

Onze gedachten gaan natuurlijk ook uit naar de collega’s in Oekraïne !!! 
 

Terwijl corona kracht en gruwelen verliest en wij al uitkijken naar het Europees 
Schuttersfeest in Deinze, bereikt ons dagelijks eng en vreselijk nieuws uit 

Oekraïne. Zo stelt zich de vraag of onze Oekraïense broeders en zusters deze tijd 
zullen overleven en… of ze aan deze viering zullen kunnen deelnemen. 

Onze gedachten zijn bij Viktor Fedosiuk en zijn schutters. 
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Reus Juan II van Leerne gedoopt. 
Een mooi eerbetoon aan een man die zijn culturele stempel drukte op Deinze 

Reus Juan II Van Leerne werd op vrijdag 25 maart 2022 gedoopt op het Lentecongres ‘Europese 

Schutterstreffen’ in Deinze. Het ‘reuzenbabytje’ kreeg burgemeester Jan Vermeulen en graaf Henry III 

’t Kint de Roodenbeke als peters. 

    
 
Hij zal voor de eerste keer aan het grote publiek voorgesteld 

worden tijdens de Canteclaerstoet op 22 mei 2022 te Deinze. 

Op 5 juni 2022 neemt hij ook deel aan de Sinksenstoet te 

Nevele en op 19, 20 en 21 augustus 2022 tijdens het 

Europees Schutterstreffen (EST) in Deinze. 

  

In het kader van het driejaarlijks Europees 

Schutterstreffen en de vijfjaarlijkse 

Canteclaerstoet, die ook plaatsvindt in 2022, 

liet de Koninklijke en Graaflijke 

Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de 

Eendracht van Ooidonk’ een eigen reus 

bouwen door stoetenbouwer Karen Steyaert 

en haar man Peter Lootens. De reus Juan II 

van Leerne is een hulde aan graaf Juan t’ 

Kint de Roodenbeke, de voormalige 

kasteelheer van het kasteel Ooidonk en 

vader van de huidige graaf Henry. Juan was 

vroeger voorzitter van de Europese 

Gemeenschap van historische 

Schuttersgilden (EGS) en wordt gezien als de 

beschermheer van de schuttersgilde. De man 

was onder andere ook schepen en 

burgemeester van Bachte-Maria-Leerne en 

werd na de fusie in 1977 schepen van Deinze. 

Hij overleed in 2013. 

JUAN II van Leerne 
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Op zondag 27 maart 2022 was de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters (KNBBW) 

te gast in Deinze voor zijn jaarlijkse Nationale Congres. Na twee jaar uitstel door corona waren de 

schuttersgilden van Deinze Sint-Sebastiaan, Merendree Sint-Sebastiaan, Nevele Sint-Sebastiaan en 

Ooidonk Sint-Sebastiaan de gastheren van meer dan 180 schuttersgilden uit gans België voor wat één 

van de hoogdagen is van de staande wipschutters. 

 

Onder relatief mooie en rustige weersomstandigheden verzamelden meer dan 200 schutters vroeg in de 

ochtend in de Brielpoort om rond 9u00 van start te gaan met de traditionele optocht voorafgegaan aan 

het congres. Onder leiding van de ceremoniemeesters werd hulde gebracht aan de overledenen aan het 

monument der gesneuvelden en toonden de gildes hun prachtige vlaggen en breuken aan de inwoners 

van Deinze.  

 

 
 

Aansluitend ontving de burgemeester iedereen in de Brielpoort voor de nodige speeches, werden 

aandenkens uitgewisseld en werd het waardevolle gulden boek van de KNBBW ondertekend.  

Stipt om 11 uur kon het congres zelf van start gaan waarin verslag werd uitgebracht van de (beperkte) 

werking van het afgelopen schuttersjaar, werden de kampioenen gehuldigd en werd vooruitgekeken 

naar het nieuwe schuttersseizoen.  

 

Deze feestelijke dag werd afgesloten met een banket voor de ingeschrevenen en een gezellig keuvelen 

en napraten over een meer dan geslaagde dag.  

 

Met deze organisatie hopen de KNBBW en de organisatoren het boogschieten op de staande wip in 

Deinze ‘het Land van Nevele’ even in de picture te zetten en zo opnieuw te laten opleven. Dat er 

meerdere clubs in de stad werkzaam zijn toont dat deze traditionele sport absoluut nog niet dood is en 

een leuke hobby is voor zowel jong als oud. Wie interesse heeft om even te proeven van het 

KNBBW – FNRAB 

98ste Nationaal Congres - Congrès National 

Zondag 27 maart 2022 - Dimanche 27 mars 2022 
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boogschieten op de staande wip, kan steeds contact opnemen via de verantwoordelijke van de gilden. 

Je vindt alvast alle info terug op de website van de federatie: www.knbbw.be  

 

***** 

 

  

Bloemenhulde aan het monument der 
gesneuvelden 

 
Voorafgaand aan het Nationaal Congres van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters is 
er traditioneel een plechtigheid aan het monument der gesneuvelden. 
 
Op zondag 27 maart 2022 was Deinze ‘Het Land van Nevele’ de gaststede. Het monument bevind zich op 
het Sint-Poppoplein op ongeveer 600 meter van de concertzaal ‘de Brielpoort’ waar het Nationaal Congres 
zal doorgaan. Het Sint-Poppoplein is de ruimte tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Leie die in 2011 
volledig werd heringericht.  

 Poppo was een zoon van het Vlaams adellijke echtpaar Titzekin en Adelvina 
van Deinze en werd in 978 geboren. Poppo besloot na een visioen tijdens één 
van zijn pelgrimstochten monnik te worden. Keizer Koenraad II de Saliër 
stelde hem aan tot zijn persoonlijk raadsman, in die hoedanigheid voerde hij 
in minstens zeventien kloosters de hervormingen door. Hij is gekend voor 
zijn wonderbaarlijke genezingen en verscheen aan enkele pelgrims in de 
kloosterkerk te Stavelot, zijn rustplaats. 

‘De Stad Deinze aan hare dooden 1914-1918’ 

Het oorlogsmonument de ‘Puinruimer’ werd in het bijzijn van kroonprins Leopold 
(de latere koning Leopold III) op 8 oktober 1922 onthuld. Het is van de hand van de 
Deinse kunstenaar Antoon 

Van Parys (1884-1968).  

Het oorlogsmonument is  een regelrechte aanklacht tegen 
het oorlogsgeweld. Van Parys laat de gruwel, de vernietiging 
en het lijden zien die de oorlog met zich meebracht, er is 
geen plaats voor triomf. Het meest opvallende element is een 
man in ontbloot bovenlijf, hij houdt een pikhouweel in de 
handen en ruimt het puin op die de oorlog achterliet. Op de 
wanden van het blok staat een ongewapende soldaat die 
samen met een boerenjongen een gesneuvelde kameraad 
wegdraagt van het slagveld. Na 1945 werden ook de namen 
van de burgerlijke slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
toegevoegd op een arduinen boek, dat voor het gedenkteken 
ligt. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knbbw.be/
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Sint-Sebastiaan in Het Land van Nevele 
Op 1 januari 2019 smolten de Oost-Vlaamse stad Deinze en de gemeente 

Nevele samen tot één grote stad. De naam Deinze werd behouden, de fusiestad 

kreeg wel de baseline ‘Het Land van Nevele’. 

 

Stad Deinze telt 5 schuttersgilden: Deinze Sint-Sebastiaan, Merendree Sint-Sebastiaan, Nevele Sint-

Sebastiaan, Sint-Sebastiaan “de Eendracht van Ooidonk” en Merendree Willem Tell. 

De 4 Sint-Sebastiaansgilden organiseerden samen het 98ste Nationaal Congres KNBBW. 

 
********** 

 

De handboog raakte bekend omwille van zijn 

doeltreffendheid, gedemonstreerd door de kunde van 

Engelse longbowschutters in de 14de eeuw. Het 

belang van de boog als wapen nam af met de komst 

van het vuurwapen. 

Boog en pijl behoren nu tot de oudste 

cultuurelementen van de mensheid. Ontstaan uit de 

jachtwapens van de primitieve volkeren, het wapen 

van de middeleeuwse stedelijke milities die tot doel 

hadden het bewaken en beschutten van de bevolking,  

is de moderne handboog nu een belangrijk instrument 

in de hedendaagse volkssport. Nergens bestaat er een 

rijkere schutterscultuur dan in onze Vlaamse steden en gemeenten, zo ook te Deinze.  

Op 26 oktober 1428 werd door Phillipus van Bourgondië het 

charter van vrij bestaan afgeleverd. In het charter stond ook 

dat de Gildebroeders van Sint-Sebastiaan te Petegem reeds 

lange tijd de handboog hanteerden. Dit doet vermoeden dat 

de Gilde al een geruime tijd bestond, hoelang kan men 

moeilijk opmaken. Het zou niet ongepast zijn te 

veronderstellen dat de Gilde al bestond in het jaar 1302 

wanneer onze dappere voorouders onder begeleiding van 

Arend Drubbel naar het Groeningeveld optrokken, dit ter 

verdediging van de Vlaamse vrijheden en rechten. Dit charter 

werd nogmaals bevestigd op 23 mei 1445, de in te lijven 

leden werden toen vastgelegd op 100 schutters. De 

Gildebroeders dienden in klederdracht uitgedost met boog en 

pijlen te verschijnen telkenmale de heer Phillipus van 

Bourgondië hen opriep. Het vrij bestaan werd nadien nogmaals bevestigd door Keizer Karel te Gent op 

22 december 1522. Vanaf het jaar 1878 ijverden de leden om hun Gilde een Koninklijke titel te laten 

toekennen, doch men diende te wachten tot 10 maart 1905 om deze titel te verkrijgen. Deze werd 

toegekend door Zijnen Majesteit Koning Leopold II. De Gilde was oorspronkelijk gevestigd in 

Petegem; pas sedert de aanhechting van Petegem bij Deinze werd het Sint-Sebastiaansgild als een 

volwaardige Gilde van Deinze aanzien. In 1837 werd voor de 1ste maal een schuttersterrein op 
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grondgebied Deinze verkozen. 2 schuttersgilden werden in de loop der jaren aan het Sint-

Sebastiaansgild toegevoegd, namelijk het Sint-Carolusgild in 1830, deze gilde had een kort bestaan, en 

medio 1848 het Sint-Jorisgild der voetboogschutters, van oorsprong uit Deinze. 

Met de ondertekening van de statuten op 5 februari 1717 

door Willem Le Poyvre, heer van Vinderhoute-Merendree 

werd een handbooggilde opgericht onder de bescherming 

van Sint-Sebastiaan. Le Poyvre werd later als hoofdman 

opgevolgd door zijn weduwe, Isabella Wauters, en nog 

steeds gebruikt de gilde als embleem met enige fierheid de 

gekoppelde wapenschilden van beide adellijke families zoals 

afgebeeld op het beschilderde titelblad van het eerste 

gildeboek. Vandaag haalt de gilde bijlange na niet de 

uitstraling uit de beginperiode toen in korte tijd niet minder 

dan tweehonderdzesentwintig personen zich als gildebroeder 

of -zuster lieten registreren. In de loop der jaren kende de 

vereniging een onvermijdelijke cyclus van bloei en verval. 

Met uitzondering van enkele korte perioden van gedwongen 

inactiviteit - wegens maatschappelijke omwentelingen of door oorlogsomstandigheden - bleven de 

schutters altijd een belangrijke rol spelen in het plaatselijke verenigingsleven. Naast de instandhouding 

en de promotie van het boogschieten als volkssport is de vereniging ook verantwoordelijk voor het 

behoud van een aanzienlijk en waardevol materieel cultureel erfgoed in de vorm van kunstwerken en 

archieven die in de loop der jaren werden verzameld. 

In het jaar 1818 is er sprake van de “heroprichting” van de 

Sint-Sebastiaangilde Nevele door Charles Martin Seriacop. 

De eerste sporen dateren reeds van lang daarvoor, van de 

Nevelse kruisboogschutters in 1381! Dat is 641 jaar 

geleden. In de archieven heeft men een bericht gevonden dat 

er in 1381 90 Nevelse kruisboogschutters van Gent naar 

Kortrijk zijn getrokken, onder leiding van deken Symoen 

Gomaer en zijn 2 banierdragers Jan Vranke en Aloys 

Lampins. Het volgende spoor leidt naar een Deins 

verzoekschrift uit 1564 waarin de Nevelse handbooggilde 

wordt vermeld. In 1756 had het Sint-Sebastiaangild voor het 

eerst een lokaal waar ze samenkomen, namelijk Herberg De 

Zwaan, destijds gevestigd op de Markt in Nevele. De 

schuttersdoelen zouden achter de herberg zijn opgesteld. 

Vermoedelijk is het nadien wat stil geweest rond de gilde, in 

de archieven dateert het eerstvolgende bericht van 1818. In 

dat jaar is er sprake van de “heroprichting” van de Sint- 

Sebastiaangilde door Charles Martin Seriacop. De gilde nam toen zijn intrek in het Lokaal bij Jacques 

Cannoodt in de Sint-Jansstraat, tegenover de Kattestraat. Van een uniform, “eenen groenen jas, ene 

witte broek en eene zwarte muts” is pas in 1838 sprake. Ook te weten dat orgelbouwer Leo Lovaert lid 

geweest is van de gilde van 1832 tot 1854. Hij zou zich zelfs koning geschoten hebben in 1844. 

Wanneer de gilde in 1847 verhuist van het Lokaal naar Herberg De Roos van Armand Van Der 

Cruyssen, zouden 10-tallen Gentenaars per “char-à-banc” naar de markt in Nevele zijn afgezakt. Zij 

trokken door de straten met muziek, tot groot jolijt van de Nevelaars. Honderden nieuwsgierige 

Nevelaars kwamen kijken naar de festiviteiten. Het jaar nadien, in 1847, werd de wip op de Oostbroek 

opgesteld. In 1863 wordt het allemaal wat formeler, de statuten worden aangepast en voortaan noemt 

de schuttersgilde zich “maatschappij van den edelen ridder Sint-Sebastiaan”, met de kernspreuk: “Elk 

om het best ofte nayverige”. Ook nog noemenswaardig is het lidmaatschap van Cyriel Buysse eind de 

jaren 1800. Nevele Sint-Sebastiaan kreeg de titel ‘Koninklijk’ in het jaar 1968. 
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Waarschijnlijk door bezieling van de adellijke familie t’Kint 

de Roodenbeke werd de Gilde in 1865 opgericht, of nieuw 

leven ingeblazen… Sedert die datum heeft de Gilde bestaan 

tot op vandaag, weliswaar niet altijd even actief en niet steeds 

op dezelfde wijze. Opvallend is dat, door de jaren heen, de 

Gilde een grote bloei kende tijdens de jaren waarin de familie 

t’Kint de Roodenbeke het burgemeesterschap waarnam in de 

gemeente Bachte-Maria-Leerne. Een niet te verwaarlozen 

persoon in het bestaan van de Gilde is E.H. Pastoor-dichter 

Baziel De Craene, die een grote stimulans gaf aan het bestaan 

van de Gilde in de loop van de dertiger jaren. Na deze jaren 

dertig, gedurende een periode tot halfweg de jaren 1990, werd 

geschoten op de liggende wip in gasthof 'Het Lusthof' te 

Bachte-Maria-Leerne (Bachte) onder de naam 

“Oydonckschutters". In 1993 werd de Gilde eens te meer 

nieuw leven ingeblazen door de schietingen op staande wip te 

hervatten. De vader van de huidige Graaf, Juan Graaf t’Kint 

de Roodenbeke, toen President van de Europese 

Gemeenschap der Historische Schuttersgilden (EGS), patroneerde dit gebeuren en liet ook de eerste 

handboogschieting op open staande wip doorgaan in de tuin van zijn kasteel op 26 juni 1993. Kort 

daarop verleende de Stad Deinze de toelating om een terrein te gebruiken, gelegen aan de 

Groenevelddreef in Bachte-Maria-Leerne, "De Gavers" genoemd. De Gilde mag zich verheugen vanaf 

27 mei 1995 de titel te dragen van “Graaflijke Handbooggilde St.-Sebastiaan-Eendracht van Ooidonk”. 

Deze titel werd geschonken door de heer Juan Graaf t’Kint De Roodenbeke. Nog in datzelfde jaar (7 

oktober 1995) werd een tweede wip, een muitwip, geplaatst. Op 18 april 2016 heeft het Zijne Majesteit 

de Koning behaagd op ons verzoek in te gaan, de titel van “Koninklijk brevet” werd gegeven. De 

Petergilde “De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde St.-Sebastiaan Gent” is tot op heden de 

petergilde. De Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde ‘de Eendracht van Ooidonk’ beschikt over 

een eigen gildelied. Dit werd voor het eerst gezongen tijdens de Gildedag van de FVHS te Deinze op 

29 september 2019. De Gilde beschikt over een eigen schuttersbier: “Qoedoeble blond Belgium”, een 

donkerblond bier met een fruitig aroma en een subtiele bitterheid. 
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  Landjuweel 2022 van de Kempische Schuttersgilden 
 

De Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen richt tijdens het weekend van 25 en 26 juni 2022 het 

19de Landjuweel van de Kempische Schuttersgilden in onder de auspiciën van de Hoge 

Gilderaad der Kempen (HGK).  
 

De HGK, opgericht op 3 februari 1952, is een koepelorganisatie van een 70-tal Schuttersgilden uit de 

Kempen. Alle aangesloten gilden beoefenen het schieten en zijn gegroepeerd naar het gebruik van hun 

wapen: handboog, kleine kruisboog, sint-jansboog, voetboog en buks. De gilden organiseren onder 

elkaar schietwedstrijden, maar zijn verplicht deel te nemen aan de schietspelen, gildefeesten en 

landjuwelen ingericht onder de auspiciën van de HGK. 
 

Het landjuweel wordt om de vijf jaar ingericht. In de voorafgaande vier jaar vergaren de gilden hun 

punten tijdens de jaarlijkse schietspelen, gildefeesten, keur- en studiedagen, …  

Als winnaar van het Landjuweel 2015 is de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Essen 

verantwoordelijk voor de inrichting van het landjuweel in 2020. Echter, het inmiddels alom 

gekende coronavirus (COVID-19) heeft hier anders over beslist! De inrichting werd afgelast en 

uitgesteld naar 2022. 
 

Op zaterdag zijn er de schietwedstrijden per wapen. Op zondag is er in de voormiddag een gildemis, 

een academische zitting en een gildemaaltijd. De namiddag start met het ‘Schoon Inkomen’, een 

optocht van de deelnemende schuttersgilden doorheen een aantal straten van Essen. Aansluitend 

betwisten de gilden elkaar met het gildedansen, het vendelen en het roffelen. Het competitieve gedeelte 

wordt afgesloten met het schieten door de gildekoningen per wapen naar de titel van ‘Opperkoning’. In 

de vooravond volgt de proclamatie van de behaalde resultaten in de diverse disciplines en het 

toewijzen van het 20ste Landjuweel in 2025.  
 

Graag verwijzen we u naar de website www.sintsebastiaansgilde-essen.eu/het-gilde-viert/landjuweel-

2022 voor een uitgebreide toelichting en verduidelijking van het landjuweel. 
 

U bent van harte welkom! Geniet en proef van dit belangrijk, feestelijk, gezellig en competitief 

gebeuren bij de Kempische Schuttersgilden. 
 

***** 

 

      
Hoofdman Alfons Van Thillo (Essen, midden) ontvangt het landjuweeltrofee uit handen van hoofdman Gaston Mertens (Nieuwmoer, rechts) 
onder toezicht van opperhoofdman Harry Vanderhenst (HGK, links). 

 

Locatiegegevens: 2910 Essen 
• Feestterrein: Schildershof, Kerkhofweg 14 

• Parochiekerk: St. Antoniuskerk, St. Antoniusplein 

• Parochiecentrum: Kerkstraat 62 

http://www.sintsebastiaansgilde-essen.eu/het-gilde-viert/landjuweel-2022
http://www.sintsebastiaansgilde-essen.eu/het-gilde-viert/landjuweel-2022
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Expositie Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan 
in kasteel Ravenhof te Torhout. 

  

SCHOT IN DE ROOS 

Van zondag 24 april tot en met zondag 11 september 2022 - Open Monumentendag 
-  wordt in het Kasteel Ravenhof een grootse tentoonstelling rond de plaatselijke 

schuttersvereniging georganiseerd, getiteld: ‘Een schot in de roos’. 

De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan, opgericht in 1384, is de oudste nog 

actieve vereniging van Torhout. Naast de rijke geschiedenis die verteld wordt door een 
uitgebreide collectie foto’s en filmpjes, worden er historische schuttersmemorabilia in 

de kijker geplaatst. De bezoeker kan deze uitzonderlijke tentoonstelling actief beleven 
met behulp van Virtual Reality. 
 

Door de samenwerking met het VTI van Torhout kan men ook aan den lijve 
ondervinden hoe moeilijk het is om met een boog op staande wip te schieten. 

Aansluitend kan men in het Ravenhofpark de werken van enkele gerenommeerde internationale 

cartoonisten bewonderen, die hun humoristische kijk geven op het schuttersbestaan. 

 

 

 

In de maanden mei en juni kunnen de bezoekers, na hun rondleiding in het 

Ravenhof, genieten van een drankje in de pop-up bar. Speciaal voor deze 

tentoonstelling brouwden de Houtlandse Brouwers het bier ‘Panache’. Een authentiek 

streekproduct, want de brouwerij ligt op een boogscheut van park Ravenhof en de 

brouwer is zelf lid van de schuttersgilde. 

 

Redenen genoeg om deze tentoonstelling te komen bezoeken! 

Elke woensdag, zaterdag en zondag van 13u30 tot 17u30 
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NIEUWE HOOFDMAN BIJ SINT-SEBASTIAAN BREDENE 
 

 

 

 

Op zaterdag 29 januari 2022 had de investituur en eedaflegging van confrater Christophe Thiry als 

hoofdman van Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene plaats. Dit gebeurde onder het meterschap van 

confrater-griffier Anita Poppe als bijzondere getuige. De ceremonie en het afnemen van de eed werden 

geleid door Norbert Valcke, hoofdman van de K.H.M. Willem Tell Oostende. 

 

Tekst: griffier Anita Poppe  

Foto: confrater Lucien De Maesschalck 
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14de KONING(IN)-PRINS(ES)SCHIETING STAANDE PERSE 
 

 

De feestelijke schieting werd ingezet met een overheerlijk ontbijt verzorgd door confrater Patricia 

Ramoudt, echtgenote van onze Hoofdman. 

Onder een stralende zon en na twee jaar onderbreking, konden de confraters op hun feestelijke dag 

opnieuw aantreden voor de 14de Koning(in) & Prins(es)schieting staande perse. 

 

Na het voorkeurschot van Anita Poppe als de uittredende Koningin 2019, nam zij haar plaats in de 

gelederen van de uitgelote confraters. Na drie ronden opwarming werd de hoofdvogel op de 

traditionele wijze door Hoofdman Christophe Thiry in het gezelschap van zijn bestuur op de topspil 

geplaatst. Iedere confrater krijgt de kans in de drie ronden die volgen om de koningsvogel af te 

schieten. 

 

In de tweede ronde raakte confrater Marc Metsu de rechtervleugel. Na de toegevoegde vierde ronde 

kroonde confrater Daniel Verbeke zich tot Koning 2022 staande perse, met in zijn gevolg Warre Denut 

als Prins 2022. 

 

Aansluitend werden de laureaten beëdigd en gehuldigd door de Hoofdman. 

Dit feestelijk gebeuren waar zo lang naar uitgekeken werd, werd afgesloten met een gezellige en 

sportieve puntenschieting. 
 

Anita Poppe, griffier 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

               

 

 

 

 

 

 

  

HANDBOOGGILDE St.SEBASTIAAN-BREDENE vzw 
Gesticht in 1630 tot 1786 

 1922 tot 1948 
Heropgericht op 5 januari 1997 

Maatschappelijke zetel: Bosduivenstraat 37 
8450 – BREDENE 
GSM 0477/067993 

anitapoppe@telenet.be 
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      Interview ‘Mals Mandje’  

 

HET GILDELEVEN MET DE 

OUDSTE VERENIGING VAN 

OOSTMALLE 
 

 

 

 

 

1. Kan je wat meer vertellen over de Sint-Jorisgilde en de oprichting ervan? 

 

“Gegeven den scutters van den voetboge een tonne biers 16 st.” schreef Hendrik van de Castele 

in 1523 “ende cloester geeft van glijcken drij vat biers”. Sinds de “Geschiedkundige Proef over 

de St Joris-Gulde te Oostmalle vanaf 1523” van pastoor Theodoor De Molder in “Oudheid en 

Kunst jaargang 1929” wordt 1523 beschouwd als het begin van de Oostmalse gilde. 

De meest uitgebreide publicatie over het rijke verleden van de gilde in Oostmalle is verschenen 

in het Jaarboek 1998 van de Heemkundige Kring van Malle: 

Boenders Jo en Bosch Florent, “De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Oostmalle, 475 jaar 

gildenleven (1523-1998)”.  

Zie ook www.sintjorisgildeoostmalle.be  

 

2. Vanwaar komt de naam Sint-Jorisgilde? 

Zie blz. 15 in voormelde publicatie: 

“De schuttersgilden hebben hun eigen patroon of beschermheilige. 

Zo namen de kruisboogschutters meestal Sint-Joris tot patroon, de latere kolveniers of 

geweerschutters Sint-Kristoffel, Sint-Norbertus of St.-Jan-Baptist en de handbooggilden werden 

algemeen onder het patroonschap van Sint-Sebastiaan gesteld. … De bijengilden hebben Sint-

Ambrosius als patroon.” 

 

Meer info over Sint-Joris (of Georgius), de martelaar en het beeld ervan dat de gilde nog steeds 

bezit en meedraagt, op blz. 15-18 in het jaarboek 1998. 

 

3. De Sint-Jorisgilde is één van de oudste verenigingen van Malle. Hoe trots maakt dat jullie? 

We willen het 500-jarig bestaan van onze gilde vieren met de ganse gemeente en de Kempense 

gilden tijdens het “Groot Kempens Gildefeest” op zaterdag en zondag 24 en 25 juni 2023 in het 

kasteel en warandepark De Renesse in Oostmalle. Op zaterdag zal het “schietspel” doorgaan met 

de 6 wapens die de Kempense gilden hanteren: handboog, katrolboog, buks, kleine kruisboog, 

Sint-Jansboog en voetboog. Op zondag zijn er na “Het Schoon Inkomen” wedstrijden dansen, 

vendelen en roffelen. 

 

4. Jullie hebben een kleine kruisboog als wapen, wat is de betekenis hierachter? 

De betekenis van “klein” gaat hier over de afstand waarnaar geschoten wordt. Onze kruisboog, 

meestal een “balansboog”, is namelijk groter dan de voetboog, die ook een kruisboog is. Met de 

voetboog, opgespannen via een katrol, wordt naar een blazoen op een afstand van 72 meter 

geschoten. De Sint-Jansboog, ook een kruisboog, schiet naar 61 meter. 

http://www.sintjorisgildeoostmalle.be/
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Onze kruisboog schiet naar het doel in de schietstand of de wip buiten op 20 meter en in de 

winter binnen in het lokaal naar het blazoen op 6 meter. Onze schietstand van 20 meter is 

ingericht in de kelder van het gildelokaal, de 6-meterschietingen kunnen in de winter in het 

lokaal doorgaan en de wip van de gilde staat naast de voetbalterreinen in het warandepark. 

Omwille van de schade die rondvliegende pijlen kunnen aanrichten, wordt er niet meer 

geschoten “op de liggende wip”. 

 

5. Welke activiteiten organiseren jullie zoal? 

Onze schutters kunnen elke woensdag komen trainen met de kruisboog. Om de veertien dagen 

houden wij de repetitie van de gildedansen (de oude volksdansen van de Kempen). 

Elk jaar nemen we deel aan het Kempens gildefeest van de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK) 

met het schietspel, schoon inkomen, dansen, vendelen en roffelen. Vooral met het gildedansen 

hebben we een mooi palmares opgebouwd. 

We nemen deel aan de bondsschietingen van de Kempische bond van de kleine kruisboog 

(KBKK) en aan de zesmeterschietingen in de winter. Deze competities organiseren we zelf ook 

jaarlijks in ons lokaal. 

Voor onze leden zijn er de jaarlijkse Sint-Niklaasschieting en paaseierenschieting op 6 meter in 

het lokaal en de jeneverschieting met 2de Sinksendag op de wip. 

De driejaarlijkse koningsschieting is de belangrijkste schieting in het gildeleven. 

En we blijven onze algemene vergaderingen met teerfeesten combineren op Verloren Maandag 

en Sint-Jorisdag (23 april). 

 

6. Wat is het mooiste dat jullie als vereniging verwezenlijkt hebben? 

Door spaarzaam om te gaan met de opbrengsten van Zalfenkermis hebben we een gildelokaal 

met schietstand in volledige eigendom kunnen verwerven. 

 

7. Het einde van de coronacrisis lijkt nog niet in zicht. Welke impact had en heeft dit op jullie 

vereniging? 

De trainingen van onze schutters konden met onregelmatige tussenpozen meestal wel doorgaan 

maar vele wedstrijden vielen weg. Dansen en grote bijeenkomsten konden niet. Dat hebben we 

natuurlijk gemist. Het “landjuweel” van de HGK te Essen, normaal in 2020, werd reeds 2 maal 

uitgesteld. Het is dit jaar voorzien op 25 en 26 juni. 

 

8. Kan iedereen zich aansluiten bij de gilde? 

Het schieten met de kruisboog bij de KBKK mag onder begeleiding vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

Als “kandidaat” kan men dan aansluiten. “Inkiezen” kan bij de HGK vanaf 18 jaar. Na een 

“probeerjaar” worden nieuwe leden bij ons op traditionele wijze “gekozen met erwten en 

bonen”. 

  

9. Zijn er bepaalde godsdienstige of sociale verplichtingen? 

 

Zoals in elke vereniging verwachten we een engagement voor deelname aan het gildeleven. Het 

lidmaatschap “pro forma” zonder geldige reden proberen we te vermijden. 

Mede door onze aansluiting bij de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS) 

en het Belgisch Overleg van historische schuttersgilden is ook onze gilde opgenomen in de 

“inventaris van immaterieel erfgoed”. Het “borgen” van het historische gildewezen is een 

verplichting die we hierdoor moeten aangaan. Het koesteren van de “gildebezittingen” hoort 

daar ook bij: de registers, de “kaart”, het gildezilver (koningsbreuk met schilden en 

keizersbreuken), vlaggen, standaard en vendels, beeld, blazoenen, trommen, tinnen schotels, 
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kruisbogen, … het gildearchief. De inventarisatie van de gildebezittingen is bij HGK reeds vanaf 

2005 opgestart en zal door FVHS in samenwerking met vzw Histories worden verdergezet. 

Door onze aansluiting bij de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) en IVV (Instituut Vlaamse 

Volkskunst) hopen we de steun te vinden voor de instandhouding van dansen, vendelen en 

roffelen. 

 

10. Hoeveel leden telt de Sint-Jorisgilde? 

96 leden: 49 gildezusters, 45 gildebroeders en 2 kandidaten. 

Sinds 2000 zijn alle functies in de gilde voor de HGK gelijkgesteld en is daarin geen onderscheid 

tussen man of vrouw. En ook het koningsschieten is in onze gilde sinds 2018 gelijkgesteld. 

 

11. Zijn er nog doelen die jullie willen behalen in de toekomst? 

Onze driejaarlijkse koningsschieting op Pinkstermaandag kon in 2021 niet doorgaan en werd 

verschoven naar 2022. Mogelijk hebben we in 2022 een derde keizer in leven. Een keizer heeft 

zich driemaal aaneensluitend tot koning geschoten. 

We hopen op een prachtige jubileumviering van het 500-jarig bestaan van de gilde in 2023 met 

het gildefeest op 24 en 25 juni 2023 als hoogtepunt. 

 

12. Welke 3 verenigingen uit Malle nomineren jullie voor een Mals mandje en waarom? (Graag 

verenigingen uit een andere sector dan de Sint-Jorisgilde en bij voorkeur ook één of twee 

verenigingen uit deelgemeente Westmalle.) 

 

- Kind en Gezin Malle: omwille van de enorme inzet en engagement van vele onbezoldigde 

vrijwilligers voor alle kinderen van de hele gemeente en omgeving. 

- De nieuwe muziekvereniging (fanfare en harmonie) van Westmalle: omwille van de 

verbondenheid en de overwinning op historisch gegroeide bekrompen onenigheid. 

- De imkersbond van Oostmalle: omdat ze zo onbekend zijn en toch zo belangrijk voor de 

natuur. 
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Koninklijke Handboog Maatschappij Willem Tell Merendree 

Op 18 juni 2022, met een jaar vertraging door de coronapandemie, 

kan de Koninklijke Handboog Maatschappij Willem Tell Merendree 

haar 150-jarig bestaan vieren. 

Op deze dag zal men ook de titel Koninklijke Gilde aannemen. 

Deze viering gaat door op de huidige gezellige locatie in de Biezestraat te 

Merendree. 

De oprichting van de Maatschappij Willem Tell kwam er na onenigheid 

binnen de Maatschappij Sint-Sebastiaan Merendree in 1871. Het nieuwe 

Will Tell vestigde zich in het centrum van de gemeente. Na de woelige 

jaren van de 1ste wereldoorlog kwamen beide maatschappijen gehavend uit 

de strijd.  

In 1924 nam de Maatschappij Willem Tell 

Merendree haar intrek in de Biezestraat, nog steeds 

de huidige locatie. 

Als er over Willem Tell wordt gesproken aanziet 

men het nog altijd als ‘het kleine Merendree’, wat 

men niet ziet als een belediging, maar iets om te 

koesteren. Niettegenstaande ‘klein’ werden de 

laatste jaren toch mooie sportieve resultaten 

behaald. 

 

 

Groepsfoto van Maatschappij Willem Tell in 1930 
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Een jaarlijkse traditie is de ‘Slodderschieting’ op elke maandag van 

Merendree kermis in augustus. 

Het verhaal. Eind 19de eeuw geloofde men dat ter hoogte van de 

Meldambuize (vermoedelijk een sluis in de gracht van kasteel Ter Wallen) 

een waterspook leefde, die op de rug sprong van wie naar Gent trok. Die 

‘slodder’ was een gewichtig monster dat vroeger in het kasteel huisde en de 

tocht bijzonder zwaar maakte. Sommige omwonenden geloofden er in die 

mate in dat ze ’s nachts niet meer voorbij Meldambuize durfden. 
 

Andere tradities zijn de 

Koningschieting op 1 mei en de 

ledenschietingen op 21 juli en 15 

augustus met op deze laatste 

aansluitend een mosselsouper voor 

de leden. 

Vanaf half april tot eind september is er ook elke vrijdagavond 

puntenschieting voor de leden. Deze begint om 19u00 en eindigt 

rond 21u30 bij het aflopen van een traditionele wekker die 

meteen de laatste ronde aankondigt. Zo zijn er nooit discussies 

over nog een rondje meer of niet. 

Op 11 november worden dan de kampioenen van de 

puntenschieting gevierd met aansluitend een stovekoeken-

festijn. 

 

Jaarlijks organiseert Maatschappij 

Willem Tell ook een 10 tal openbare 

schietingen om de vriendschapsbanden 

met de andere clubs in stand te houden. 

 

Ook aan de jeugd wordt gedacht. Na 

een daling van het aantal jeugdleden 

tijdens de coronapandemie lijkt de 

getalsterkte terug te stijgen, de 

inspanning om ook jongeren aan te 

trekken slaat aan en kan alzo het 

voortbestaan verzekeren. 

 

 

 
Artikel in samenwerking met voorzitter Jan De Schryver,  

Koninklijke Handboog Gilde Willem Tell Merendree 

 
  

 

Huldebetoon aan schutter August De Schryver, groepsfoto eind jaren 

zestig 
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GILDE MAG EINDELIJK WEER PRINSEN EN 

PRINSESSEN SCHIETEN 

 

Drie jaar was het door de pandemie 

geleden, maar nu mocht de Hoge 

Gilderaad van Brabant weer 

uitpakken. 

Op 24 april 2022 richtte de Sint-

Sebastiaansgilde van Wespelaar voor 

het eerst een prins- en 

prinsessenschieting in. Alle  

Gildeverenigingen uit Vlaams-Brabant 

tekenden met 18 jeugdschutters 

present voor dit jeugdkampioenschap.  

Er werd geschoten in 3 

categorieën, zodat de jeugd vanaf 

5 jaar tot 18 jaar, zich met elkaar 

kon meten. 

In de categorie A (5 tot 11 jaar) vormden Thomas Daenen  uit Halle Booienhoven (1ste), Robin 

Massant  (2de) uit Weerde en Luna Kindermans (3de) uit Wespelaar het podium.   

    
 

In de categorie B (12 tot 15 jaar) werd Kobe Cogghe uit Wespelaar de prins, gevolgd door Johan 

Sempels uit Keerbergen (2de) en Alec Cogghe (3de) uit Wespelaar.  

Bij de juniores (16 tot 18 jaar) schoot Jules Verstraeten (1ste) uit Keerbergen zich tot prins. Arne 

Vandervelpen (2de) uit Halle Booienhoven sloot aan en Hanne Beers uit Keerbergen werd 3de.  

Na het jeugdgeweld volgde de strijd ‘Koning liggende wip’. Hierbij namen de koningen van elke gilde 

het tegen elkaar op. Hubert Bakelants uit Weerde kroonde zich voor de tweede keer op rij koning der 

koningen. In de zomer nemen de koningen het weer tegen elkaar op in Duras, om de titel van koning 

der koningen, ditmaal op staande wip, te bemachtigen.  
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De Koning der Koningen Liggende Wip 2022: Hubert Bakelants uit Weerde  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Michel Renet - Wespelaar 
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LAREN BIJT DE SPITS AF VAN DE 

GEHUCHTENKERMISSEN IN LUMMEN 
 

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 mei, drie weken na Pasen zoals de traditie dat wil, zette Laren de 

gehuchtenkermissen van Lummen op een sfeervolle manier in. Op zaterdag voorafgaand aan het 

feestweekend herdacht de Sint-Lambertusgilde 

zijn overleden gildebroeders en -zusters in de 

parochiekerk van Lummen. Vrijdag was er 

traditioneel het Koningsschieten. Na 

verschillende ronden was het Kurt Claes die de 

houten vogel naar beneden haalde. Hij mag zich 

een jaar lang “koning van Laren” noemen. 

De schutters namen het daarna tegen mekaar op. 

Na een spannende wedstrijd was het Robert 

Vogels die schutterskoning werd, Tilly Cox 

werd schutterskoningin. Bij de jeugd was het 

Jappe Snyers die zich een jaar lang 

“schuttersprins” mag noemen. Ook de 

prijsschieting viel opnieuw in de smaak bij de 

aanwezigen. 

 

Zaterdag om 15u opende de kermisfoor zijn attracties. Ook op het springkasteel kon het jonge volkje 

zich uitleven. In de vroege voormiddag al spanden de bestuursleden, bijgestaan door vele helpende 

handen, zich in om de barbecue voor te bereiden. “Wat we zelf doen, doen we beter” was hun motto, 

en of ze gelijk hadden!!! De talrijk opgekomen eters waren unaniem: dit was heel lekker. 

 

Zondag was het Koning Kurt die de scepter 

zwaaide in Laren. Om 15.30u verzamelden zijn  

onderdanen aan de gildezaal om hem in stoet te 

gaan afhalen. Na een bezoek aan het plaatselijk 

café ging hij de stoet vooraf terug richting 

gildezaal. Daar haalde hij de snoepboom neer, 

het signaal voor de kinderen om aan te vallen. 

Twee jaar was het geleden dat Laren zijn 

kermis nog kon vieren, doe daar een grote 

portie zonneschijn en een grote groep 

goedgezinde Larenaren bij en je hebt het recept 

voor een meer dan geslaagd kermisweekend.  

 

Fons Claes 
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ST.- ANTONIUSSCHIETING TE GEENHOUT 

 
Op 27 februari 2022 vond te Geenhout de 

Sint-Antoniusschieting plaats. Na een lange 

winterstop met weinig activiteiten opent 

Geenhout elk jaar zijn schuttersseizoen met 

de St.-Antoniusschieting.  

Aan het begin van een nieuw jaar is het 

belangrijk om de leden eens te laten proeven 

van wat er van hen verwacht wordt, nl. 

aanwezig zijn en zo de onderlinge banden te 

onderhouden en te versterken. 

 

Onze winnaars van de St.-Antoniusschieting 

2021 en 2022: winnares 2021 Nancy Jans en 

winnaar 2022 Robin Laveren. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONINGSSCHIETEN ST.-ANTONIUS GEENHOUT 
 

Klepkoning(in) 

Onder een warme lentezon hadden 

de deelnemende leden zich 

verzameld om deel te nemen aan 

het jaarlijkse Koning(in)schieten. 

Er werd door loting bepaald in 

welke volgorde er diende geschoten 

te worden. 

De voorronden werden afgewerkt 

en in de finale ging het nog tussen 3 

schutters om de titel van 

klepkoning binnen te halen. Daarin 

toonde Patrick Peremans zich de 

sterkste en werd zo de nieuwe 

klepkoning van de gilde. 

 

 

 

Klepkoning(in) 2022, v.l.n.r.: 

Heren: Ferdinand Kenis (3de), Julien Meyen (2de), Patrick Peremans (winnaar) 

Dames: Hannelore Vos (winnares), Nancy Jans (2de), Roza Vanwetswinkel (3de) 
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Vallende vogel/kermiskoning 

Na een verkwikkende pauze werd er begonnen met 

het schieten op de vallende vogel. 

Elf schutters meldden zich aan de schietboom om 

deel te nemen. Hierbij kan iedereen de titel 

binnenrijven, enkel het geluk dient aan je zijde te 

staan. 

De Koning van 2021, Jordy Vancleef, gaf met drie 

ereschoten de start van de wedstrijd. Iedere 

schutter(ster) krijgt één kogel per beurt om te 

proberen de vallende vogel neer te halen. 

Er kon ook deelgenomen worden aan een pronostiek 

van wie de wedstrijd zou winnen. 

In de tiende ronde schoot onze voorzitter Pascal Vos 

de vogel helemaal los en zo was het voor de 

volgende schutter een koud kunstje om de vogel te 

doen vallen. 

 

Het was José Van Vaerenbergh die dit deed en zich 

zo met de 104de kogel tot Koningin schoot. 

Na de wedstrijden werd er een kleine viering 

gehouden voor de winnaars, waarna de Gilde nog 

trakteerde op gratis drank voor al de aanwezigen. 

Zaterdag 21 mei wordt de Koningin uitgehaald. 

 

Proficiat aan al de deelnemers, de winnaars en het bestuur, om er weer een heel mooie dag van te 

maken. 

Jean De Wit 
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KONINGSSCHIETEN BIJ ST.-LUDOVICUS PAALSTRAAT 

(VERBOND BERINGEN-MIJNSTREEK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klepkoning en -koningin: Jochen Vanden 

Eynde en Tamara Gijbels 

Koning vallende vogel: Jos Vanden Eynde … … en zijn jongste supporter 
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MEIBOOMPLANTING BIJ DE  

SINT-SEBASTIAANSGILDE VAN HAACHT 
 

Bij de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht bestaat 

al meer dan 60 jaar de traditie om elk jaar op de 

vooravond van 1 mei een meiboom te planten ter 

ere van hun koning. Door corona werd er geen 

meiboom geplant in 2020 en 2021. Niet te 

verwonderen dat wij er met zijn allen naar 

uitkeken om dit evenement nog eens te laten 

plaatsvinden. 

 

Een 6 meter hoge paal met daarop een met bloemen 

versierde den wordt door de gildebroeders naar de 

woning van het koningspaar gebracht. Zij worden 

daar opgewacht door koning Paul en koningin Agnes 

en door vele toeschouwers: familie, vrienden, buren. 

 

In de voortuin heeft de koning al een buis klaar 

gestoken en om 20 uur stipt kunnen de gildebroeders 

de boom “planten”. Eens de boom stevig op zijn 

plaats staat, worden de koning en koningin midden in 

een kring geplaatst en wordt er rondom hen de 

Rozenwals gedanst. Daarna ontvangen zij geschenken 

en worden zij gelukgewenst door de gildebroeders en 

-zusters en door de talrijk opgekomen genodigden.  

 

Na deze plichtplegingen vertrekt iedereen richting 

gildelokaal waar gezorgd is voor een hapje en een natje. Een DJ zorgt voor de nodige ambiance en er 

wordt gefeest en gedanst tot in de vroege uurtjes.  

 

Bedankt koning en koningin voor de gulle ontvangst en de plezante avond! 

 

François Van Noten, hoofdman Sint-Sebastiaansgilde Haacht 

 

In het tijdschrift nr. 25 van mei 2012, blz. 8 verscheen reeds een artikel over de meiboomplanting in 

het algemeen. Als u dit nog eens graag terug leest, klik dan op 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr25.pdf   

 

  

Koning Paul en koningin Agnes 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr25.pdf
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TRIPTIEK VAN DE SINT-SEBASTIAANSGILDE VAN 

KAMPENHOUT 
  

Ter gelegenheid van het 475-jarig bestaan in 2016, vroeg de Sint-Sebastiaansgilde een schilderij van 

de gilde te maken en hen alzo te vereeuwigen. Resultaat was een drieluik van de hand van kunstenaar 

Bernard Peeters, links onderaan gesigneerd met zijn pseudoniem Bernard Martin en het jaartal 2016. 

Het werd plechtig onthuld op vrijdag 20 mei 2016. De zijpanelen meten 2 meter breed op 1 meter 

hoogte, het middenpaneel is 1,5 meter breed en 2 meter hoog (dus geopend 5,5 meter breed!).   

  

Dit schilderij werd op linnendoek gecreëerd. Op deze triptiek zien we de gildebroeders en –zusters van 

Kampenhout, net op het moment dat de fotograaf roept om te verzamelen voor de foto. De personages 

zijn gebaseerd op foto’s van de leden, die de kunstenaar in een passende compositie bij elkaar geplaatst 

heeft.   

  

Op de gildebreuk (afgebeeld op het rechterpaneel) heeft de kunstenaar een beeltenis van zichzelf 

aangebracht in de plaats van het wapenschild en beeltenissen van zowel Maria als Sint-Sebastiaan. 

Ook op het zilveren schild van de kapitein (middenpaneel, tweede figuur van links) staat zijn 

aangezicht afgebeeld. Een knipoog naar het werk van Jan Van Eyck (1390-1441), de Vlaamse 

Primitief, die in zijn werk ‘Het Arnolfini-huwelijk’ (1434) ook zichzelf afbeeldde in de ronde spiegel 

op de achtergrond?   

 

De stijl is hedendaags figuratief (Figuratief Contemporain). De figuren zijn na een voorstudie in 

houtskool, met penseel op het doek getekend, vervolgens zijn de figuren vrij ‘fauve’ geschilderd, de 

gezichten zijn met gemengde technieken verwerkt (Op een ondergrond van acryl en afgewerkt met een 

sfumato in olie).   

  

KUNSTENAAR BENNI 

PEETERS alias BERNARD 

MARTIN  
  

Bernard Martin, geboren 24 september 

1943, leraar tekenen en schilderen, op 

rust. Hij was 18 jaar lid van de centrale 

examencommissie (binnen het vak) en 

genoot onder andere de volgende 

opleidingen:  

- decoratie schilderen Hoger Instituut 

Van der Kelen (Brussel)  

- tekenen en schilderen, Academie 
Leuven & Mechelen  

- reclame schilderen, KA Vilvoorde  

- restauratie schilderijen, Academie Anderlecht.  

Werk: cartoons en ander werk, zoals olie op doek, pastel, aquarel en houtskool, hout- en 

marmerimitatie  

Huidige bezigheden:  

- tekenen en schilderen in eigen atelier  

- restaureren van schilderijen  

- tekenen en schilderen bijbrengen aan volwassenen  

- gemeentelijk schildersatelier van Kampenhout  

- bestuurslid van Kever-Feco cartoonisten vereniging 
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- decor en grime voor toneelkring den Anjelier  

- voorzitter van KamArt (vereniging voor beeldende kunst Kampenhout  

- deelname aan de Biënnale van Venetië 2015 (via ArtStack).  
 

 

DE SINT-SEBASTIAANSGILDE VAN KAMPENHOUT 
 

In 1541 reeds organiseerde de gilde in Kampenhout een tornooi dat enkele dagen duurde. Meerdere 

dagen, dat betekent meteen dat het een bloeiende gilde was. De St.-Sebastiaansgilde bestaat dus 

minstens sinds 1541 en is daarmee de oudste vereniging van Kampenhout. Uit het groot gerechtelijk 

onderzoek van 1389 blijkt echter dat er zelfs al schutters uit Kampenhout deelnamen tijdens het beleg 

van Leuven in 1382-1383. En ook verhalen uit 1538 doen de ronde: op zijn doorreis naar Duitsland dat 

jaar zou keizer Karel V door Kampenhout getrokken zijn, waarbij de Sint-Sebastiaansgilde een 

erewacht zou gevormd hebben terwijl de bevolking de keizer toejuichte alvorens hij ging overnachten 

in kasteel Ter Loonst. 

Het is zo dat een gilde geen voorzitter heeft, maar een hoofdman. De hoofdman heeft de algemene 

leiding over de gilde. De Kampenhoutse hoofdmannen blijken vanaf de vroegste vermelding steeds uit 

de bewoners van het kasteel van Wilder gekozen te worden. Het is de hoofdman die aan de gilde de 

‘gildebreuk’ schenkt (sieraad met wapenschild, ook koningsbreuk of gildebraak genoemd), alsook 

vaandels. De Kampenhoutse gilde beschikt nog steeds over haar gildebreuk van 1652. 

De gilde heeft echter ook een gildeboek. Het gildeboek begint in 1755. Vanaf 1761 werden door de 

dekens alle rekeningen nauwkeurig genoteerd. Naast het gildeboek bezit de gilde een Caert. Dit 

document (papier op een linnen rol) kan je als een reglement interpreteren. Het bevat 26 artikels 

waarin de afspraken vastgelegd worden. Ook de gilde-eed staat hierin onderaan vermeld. Deze eed is 

geheim en alleen gekend bij gildebroeders en gildezusters. Tot in 1969 bevond dit uitzonderlijke 

document zich op het kasteel van Wilder. Maar in datzelfde jaar werd de Caert ter bewaring gegeven 
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aan de gilde door hoofdman graaf Baudouin de Broqueville. Ook in dat jaar schonk de hoofdman zijn 

gilde een nieuw vaandel en mocht de gilde de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ in ontvangst nemen. 

 

DE GILDEBROEDERS & -ZUSTERS  
  

Hieronder vindt u per schilderij de namen van alle geportretteerde gildebroeders  en gildezusters.   

  

Linkerpaneel (v.l.n.r.):   

Alain Dumontier, Emiel van Hove, 

Bert Claes, Agnes Verhuygt, 

Patrick Brigitta, Willy Kemps, 

Patrick van Ingelgom, Eddy van 

Langendonck, Bruno Deconinck, 

Patrick van Langendonck, 

Florimond Stroobants, Juliette  

Peeters, Rita Uytterhoeven, 

Camille van Aerschot, Camiel 

Croon, André van Ingelgom, Jacqueline van Corenland, Eric van Hecke, Gerda Bols, Marcel 

Peeters, Marie-José Schoevaerts, Lelia Nerinckx, Maarten Schallenbergh, Lien Schallenbergh, 

Veronique Stroeykens, Claude Lemaire & Gerarda Bruwier.   
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Middenpaneel (v.l.n.r.):   

Julien van Langendonck, René De Coster, Viktor van  

Ingelgom, Patrick van Langendonck, Agnes van der 

Mosen, Betty Raets, Graaf Guy De Broqueville & Erik van 

Hecke.   
  

  

 

 

 

Rechterpaneel (v.l.n.r.):   

Geert de Smet, Willy Verhuycht, 

Betty Verluyten, José 

Verhoeven, Christine Aerts, 

Chris Vanderperre, Agnes De 

Coster, Annie Willems, Patrick 

Brigitta, Lydia Ceurvels, Hilde 

Peeters, Danny Luyten, Marleen 

Horemans, Jeanine Heuns, 

Hilda Vestraets, Anja Dewitte, 

Octavie Ceuleers, Rachel 

Vestraets, Lucienne Goolaerts, Edith Grauwels, Edward Schallenbergh, Karel Imbrechts, 

Claudine Vranckx, Rudi van Ingelgom, Renilda van Ingelgom & Johnny Aerts.   

 

 
De Gilde en de schilder van deze triptiek hebben het werk aan de gemeente geschonken met de 

voorwaarde het te bewaren voor het verdere leven en ook zo dat iedereen het kan zien. 

 

Het triptiek bevindt zich in de kerk van Kampenhout-centrum en is uiteraard elke dag van 8 tot 18u 

gratis te bezichtigen. De tekst i.v.m. het schilderij is van de dienst Cultuur van de gemeente 

Kampenhout die het schilderij beschermt en beheert. 

Info over de geschiedenis van de gilde: http://www.campenholt.be/  

 
Met dank aan Victor Van Ingelgom en Benni Peeters voor het bezorgen van alle info 

  

http://www.campenholt.be/
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Registernummer:  451.543.314 

Wij hebben nog kentekens van de EGS en het Belgisch Overlegorgaan in 

voorraad. 

Deze kunnen aangekocht worden tijdens het Nationaal Koningsschieten 

of bij de penningmeester Willy Willems, 

Tel: 0476/971067 

E-mail: willy.willems4@telenet.be 

Sticker E.G.S.      € 1,- 

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

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

 

GEEN ADMINISTRATIE 

 

 

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, 

WIJ HOEVEN GEEN NAAMLIJST 

 

 

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING 

 

 

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE 

 

 

HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 5,00 EURO 

 
  

VERZEKER UW 

GILDE/SCHUTTERIJ 

VIA DE FEDERATIE ! 
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INHOUDSTABEL 

 
 Woordje van de voorzitter 3 

 Woordje van de redactie 5 

 Mededelingen 7 

 EST Deinze 9 

 Gildedag Mechelen 12 

 Nieuws uit de verbonden en gewesten 13 

 Berichten 42 

  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be

