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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

     Geachte Gildebroeders en Gildezusters,  

Met het eerste tijdschrift van 2023 wil de Federatie jullie allen een goede gezondheid en welvaart 
toewensen voor 2023.  

Hopelijk komen alle gilden terug in de stemming om de draad met vaste hand terug op te nemen. De 
Federatie heeft alvast een programma opgemaakt om de activiteiten verder te zetten.  

Het is de bedoeling om onze ICE-verantwoordelijkheid verder te ontwikkelen door het programma dat 
we samen met Histories hebben opgemaakt verder uit te werken.  

Het moet de bedoeling zijn dat iedere gilde die gelooft in de toekomst ook zijn verleden koestert, 
koesteren door het verder uit te spitten en de al behaalde resultaten te registreren, te inventariseren 
en de waardebepaling te situeren. Het erfgoedzorgtraject moet de schutterstradities en het gildebezit 
een duurzame toekomst bieden. 

Wij zullen jullie daarbij helpen door provinciale opleidingen te organiseren.  

Wij beseffen dat er vanuit de regionale platformen van heemkundige kringen zeker interesse is om 
deze projecten mee te ontwikkelen. 

Wij kunnen met ons allen een sterke toekomst garanderen als er zoveel mogelijk mensen bij 
betrokken zijn.  

Het zal voor onze medewerkers belangrijk zijn onze jongere leden te motiveren en te steunen door 
hun betrokkenheid te stimuleren.  

Graag zouden we ons tijdschrift verder willen promoten door het meer te verspreiden en door 
interesse voor ons rijke verleden te benadrukken.  

We zijn zeer gelukkig dat de gilde uit Beselare bereid is om de Gildedag in september te organiseren. 
Een staaltje van hoe het zou moeten zijn voor alle gilden. 

 Mogen wij alvast op u rekenen? 

Het is eveneens leuk te vernemen dat onze verzekeringsportefeuille steeds verder aangroeit en 
tevredenheid geeft.  

Dit betekent dat we de goede weg verder hebben ingeslagen! 

Tot binnenkort! 

Danny De Vetter, voorzitter FVHS 
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Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank vanwege de redactie. 
 
 

© 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. 
 

Beste schuttersvrienden, 

In naam van de redactie wens ik alle leden, hun familie en 
iedereen die de Federatie een warm hart toedraagt een gezond 
en sportief schuttersjaar 2023. 

Beste leden, er is alweer een jaar voorbij. Een heel bewogen 
jaar op het wereldtoneel waar vele mensen direct en indirect 
het slachtoffer van zijn geworden en er de gevolgen van 
dragen. Onze gedachten gaan dan ook uit naar allen die dit jaar 
in de koude, zonder onderdak en met honger hebben moeten 
afsluiten. 

               

De redactie is er terug in geslaagd een prachtige editie van het 
tijdschrift in elkaar te knutselen, dit was enkel mogelijk met 
jullie medewerking. 

De redactieleden wensen U alvast veel leesplezier. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

 

WOORDJE VAN DE REDACTIE 

 

Teksten en/of foto’s voor het tijdschrift nr. 57 insturen voor 
10 juni 2023 naar onderstaand mailadres. 

koen.de.graeve1@telenet.be  
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Men kan nog steeds het boek en de dvd "Historische Schuttersgilden in 
Vlaanderen" bestellen via het secretariaat: vlaamseschutters@skynet.be  
 

Deze unieke realisatie was mogelijk dankzij de financiële steun van de 
Vlaamse overheid. Het boek, dat achtergrondinformatie verstrekt en als 
aanvulling op de dvd bedoeld is, wordt samen met de dvd aangeboden in 
een zeer verzorgde uitvoering. 

De handelswaarde van het boek met dvd is € 35,00 per stuk, voor de leden van de verenigingen 
aangesloten bij de Federatie zal deze combinatie van dvd en boek aangeboden worden voor de 
prijs van € 30,00 per stuk. 
Aansluitend hierbij kunnen, in het kader van het scholenproject, gratis leerboekjes aangevraagd 
worden op ons secretariaat. 

 

 

 

 

  

 
 
 

WIsT JE DAT 

 

VERLOREN MAANDAG 
 

Driekoningen en verloren maandag. Deze twee dagen 
zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het verhaal wil 
dat de in vroegere tijden erg machtige gilden rond het 
begin van de 18de eeuw hun nieuwjaarsfeest 
organiseerden op “verloren maandag”. Een ganse dag 
werd er gevierd, en kwamen de ambachtslui niet aan 
werken toe. Verloren maandag is de eerste maandag van 
het nieuwe jaar. Op die dag werden soms de besturen 

van de gildes verkozen, dit ging uiteraard gepaard met drank. De herbergier trachtte, om 
commerciële redenen, de gildeleden zolang mogelijk in de herberg te houden. De verkiezingen 
hadden 's morgens plaats dus er zat niets anders op om zijn klanten 's middags van eten te 
voorzien. Hiervoor voorzag hij worstenbrood en appelbollen. Die maandag was inderdaad de 
eerste maandag van het jaar. Binnen de christelijke gemeenschap was Driekoningen de 
voornaamste feestdag van het jaar en werd aanzien als het begin van het nieuwe jaar. Binnen de 
orthodoxe kerk is dat nog steeds zo. Dit alles dateert vanuit de middeleeuwen. 
Later werden er allerhande verhalen verzonnen die aanleiding zouden geven voor het ontstaan van 
worstenbrood en appelbollen. 

 

Sebastianus, wat moet jij lijden! 

Ik zie de scherpe pijlen snijden, 

helemaal doorboord, 

blijvend zingen. 

"God wij geloven" 
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BEsElARE 
 

Konings- en Keizerschieting(en), een terugblik… 2022 
 
 
 

Koningsschieting Sint-Sebastiaan Beselare  
 
Na de coronatijd kon er weer een 
Koningsschieting worden georganiseerd. 
Mooi weer en een talrijke opkomst voor de 
felbegeerde titel.  
De uittredende Koning 2019 Hervé Delreu 
kreeg 3 ereschoten om zijn titel te verlengen, 
daarna werd de Koningsschieting voor 
iedereen ingezet. 
Het was Pedro Desmet die raak trof en de titel 
op zak stak. Pedro was al twee keer Koning 
van de Gilde. 
 

Keizerschieting van België 
 
Een tijdje later nam onze Koning Pedro Desmet deel 
aan de Keizerschieting van België bij de Koninklijke 
Handbooggilde Sint-Joris Boezinge. Ook daar liet hij 
zich opmerken en haalde met zijn 2de schot de 
Keizersvogel neer en plaatste zich zo als enige West-
Vlaming voor de afkamping.  
 
 
 
Koningsschieting Federatie Veurne Ambacht 

 
Als Koning van de Gilde mocht Pedro 
ook deelnemen aan de Keizerschieting 
van de Federatie van Veurne Ambacht. 
Alle aangesloten Gilden mochten hun 
Koning afvaardigen. Pedro wist als enige 
de Keizersvogel neer te halen en werd 
zo Keizer van de Federatie. Zo mag de 
Sint-Sebastiaansgilde van Beselare 
volgend seizoen 2023 de Keizerschieting 
organiseren. 
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Koningsschieting van ’t Zuidwestland te Beselare 
 
In 2021 kon hoofdman Hans Van Bockstael 
van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-
Sebastiaan Beselare zich te Veurne tot 
Koning schieten van het verbond, zo 
kwam de organisatie naar de Gilde van 
Beselare. Ieder lid van het verbond heeft 
recht op deelname. 
Kris Treve, lid van Sint-Sebastiaan 
Beselare, schoot met drie pijlen tweemaal 
raak; nog vijf schutters waaronder vier 
leden van de Beselaarse Gilde konden de 
Koningsvogel neerhalen.  
 
Koningsschieting Groot-Zonnebeke 

 
 
 
Dit is een jaarlijkse traditie van in de jaren 
negentig voor de leden van de Gilden van 
Zonnebeke en alle handboogschutters die 
op het grondgebied wonen. 
De Koningsschieting was echter van korte 
duur, Kris Treve haalde na zijn titel van ’t 
Zuidwestland met zijn eerste schot de 
Koningsvogel neer. 
 
 
 

Hans Van Bockstael, hoofdman, Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Beselare 
 
 

FEEsTDAg VAN sINT-sEBAsTIAAN 

Op 20 januari 288 stierf Sint-Sebastiaan een martelaarsdood. Hij 
werd doorzeefd met pijlen, neergeknuppeld en in het riool 
gegooid. In de kunstgeschiedenis verandert de wijze waarop Sint 
Sebastiaan staat afgebeeld met iedere generatie kunstenaars. 

Hoe inspireerde de dood van Sint-Sebastiaan 1000 jaar 
kunstgeschiedenis?  
Sebastiaan is sinds de middeleeuwen bij uitstek de patroonheilige 
van de handboogschutters. 
 
 

Kunstenaar-beeldhouwer Charles Joshua Chaplin (1825 Haute Normandië - 1891 Parijs). 
 
Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

Foto uit de kunstverzameling van Patrick Syx. 
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KAmpIOENsChAp VAN hET mINNEKE 2022 
 

 
 

36 pelotons van 4 handboogschutters namen deel aan het 
Kampioenschap. 
Ploegenkampioenschap. 
1ste plaats: Overmere Kon. Gilde St. -Seb. met 291 punten 
2de plaats: St. -Seb. Asper met 245 punten 
3de plaats Kon. Handbooggilde Eernegem St. -Seb. met 222 punten 
Rode lantaarn Kon. Handbooggilde St. -Seb. Sint-Denijs met 54 punten 

 
Blokschieting. 
Nico Adam van Overmere 
Kon. Gilde St. -Seb. was de 
terechte winnaar na een 
spannende finale. 
 
 
 

 
Minneke, het Bissegemse vlassersmeisje. 
 
Naar aanleiding van de herinrichting van het dorpsplein in 1998 
nam de Culturele Werkgroep Bissegem het initiatief om een 
beeld te plaatsen. De inspiratie vond men in het populaire 
volksliedje 'min ne kjè naor Bissegem gewist'. Als thema werd 
gekozen voor een huwelijk tussen het rijke vlasverleden, de Leie 
en het ‘meisje in haar deurgatje’ uit het bovenvermelde liedje. 
De jury selecteerde het ontwerp van Jef Claerhout. Zijn 
interpretatie geeft een volkse en ongekunstelde weergave van 
het opgegeven thema. Een levensgroot meisje staat in de halve 
deur van een vlasserskamer, waar de botenkoper zijn vlas aan de 
kopers etaleerde en waar de vlassersdochter zich het hof liet 
maken. 
Het is een kunstwerk dat de eigenheid van Bissegem uitstraalt en 
waar de Bissegemnaar zijn dorpsgeest in terugvindt. 
 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
Filip de Muynck, bestuurslid Koninklijke Handbooggilde Sint Sebastiaan Bissegem 
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‘KONINKlIJKE hANDBOOgmAATsChAppIJ WIllEm TEll OOsTENDE’  
 
 
Op maandag 3 oktober verzamelden de schutters van de K.H.M. Willem 
Tell Oostende zich om de jaarlijkse titel van “Koning op de liggende wip” 
te betwisten. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimitri Coulier volgt zichzelf op als Koning liggende wip bij K.H.M. Willem Tell Oostende. 
 

 
Als uittredende Koning had Dimitri 
recht op een ereschot, daarna 
volgden volgens het reglement drie 
officiële ronden. Bij een gelijke stand 
na 3 ronden dient er gekampt te 
worden. 
 

 

Al met zijn ere-schot trof Dimitri raak, 
ook bij de daaropvolgende eerste 
ronde trof hij opnieuw raak en ook 
hofmeester Filip Huyghebaert haalde 

de hoofdvogel neer. Tevens had hij een vleugel van de mooie koningsvogel afgeschoten. In de 
tweede ronde was het opnieuw raak voor Dimitri en slaagde Deken Joseph Hicks er ook in de 
koningsvogel te treffen. Na 2 ronden was de stand Dimitri COULIER 3 rake schoten, Filip 
HUYGHEBAERT 1 en Joseph HICKS 1 raak schot. Niemand kon Dimitri nog evenaren en dus was de 
Koning liggende wip 2022-2023 gekend.  

Gezien Filip HUYGHEBAERT in de eerste ronde ook de vleugel van de koningsvogel had 
afgeschoten werd hij de nieuwe baljuw. 

Echter, in de tweede ronde slaagde ook het jeugdlid Khaine Delreu er in de koningsvogel af te 
schieten. De jeugdleden hadden nog 1 ronde te goed, doch niemand slaagde er nog in om de 
hoofdvogel te treffen. Voor het eerst was er een Prins op liggende wip bij Willem Tell Oostende. 

Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 
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JAAROVERZIChT 
 
 

Kon. Karabijnschuttersgilde St. -Jozef Oud-Winterslag 
 
De algemene vergadering 2022. 
 

Na een periode van geen of mindere activiteiten door corona, kon 
op zondag 27 februari 2022 eindelijk het schuttersseizoen geopend 
worden. Als belangrijke punten van deze algemene vergadering 
kunnen wij vermelden: de herverkiezing van de helft van het 

bestuur, het voorstel tot wijziging van de statuten waarbij de legislatuur van de bestuursleden 
teruggebracht wordt van 6 jaar naar 4 jaar en de verkiezing van de schietcommissie.   
Het huidig bestuur bestaat uit de volgende leden: Knoops Jos, Cuypers Jos, Hardy Christiane, 
Bosmans Patrick, Steyls Hugo, D’Exelle Alain, Vanhees Jelle, Reynders Steven en  Bortels Filippe. 

 
Clubkampioenschap 2022. 
 

Het clubkampioenschap, 
bedoeld als voorbereiding 

op de competitie in het 
Verbond Lummen, werd 

gehouden over drie 
wedstrijddagen (06 – 13 – 

20 maart). Bosmans Patrick 
en Steyls Wendy schoten 

zich respectievelijk tot 
clubkampioen en 

clubkampioene. 
Vriendenwedstrijd 07/05/2022. 
 
In het kader van de competitie in het Verbond Lummen hadden wij een vriendenwedstrijd 
toegewezen gekregen. Deze wedstrijd werd gehouden op zaterdag 7 mei 2022. 

 
 
Koningsschieten 26/06/2022 
 

 

Traditiegetrouw werd deze dag geopend 
met het afhalen van de Koning. Na een 
korte optocht, begeleid door het 
trommelkorps van de schuttersgilde Sint-
Martinus uit Molenbeersel, werd de Gilde 
opgesteld aan de woning van Jos Cuypers, 
onze huidige Koning. Onder begeleiding 
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van de commandant werd door de Koning, de 
Koningin en de Keizer en Keizerin een troepenschouw 
afgenomen.  Vervolgens werd door de secretaris Hugo 
Steyls een korte toespraak gehouden waarna wij door 
de majesteiten uitgenodigd werden aan een rijk 
gevulde tafel met allerlei hapjes, rijkelijk overgoten met 
frisdranken en bier. 
Een optocht, nu met de majesteiten, bracht ons terug 
naar ons lokaal waar, in afwachting van het 
Koningschieten, een prognostiek - voor koning en 
koningin - kon worden ingevuld waarna de volgorde 
van het schieten werd geloot. Nu de genodigden – de 
burgemeester Wim Dries, de pastoor e.a. – aanwezig 
waren kon de plechtigheid voor het Koningsschieten 
beginnen.  Na enkele toespraken werd traditiegetrouw 
een hapje en een borrel rondgedeeld aan de 
aanwezigen.  Hierna werden de Koning en de Koningin 
onttroond en werden hun waardigheidsattributen aan 
de schietboom gehangen.  Na het openingsschot door 
de aanwezige prominenten werd het Koningsschieten 
voor open verklaard. Het verloop van het schieten was 
bijzonder spannend, vooral omdat onze huidige Koning Jos Cuypers zich al twee jaar achtereen tot 
Koning had geschoten; bij een eventuele overwinning kon hij zich tot Keizer kronen.  De ontlading 
was groot bij Jos nadat hij zich voor de derde maal tot Koning schoot.  Bij het Koningsschieten van 
volgend jaar wordt hij dan officieel tot Keizer gekroond. 
Bij de dames heeft Wendy Steyls zich tot Koningin geschoten. Deze dag werd dan besloten met 
een plechtige huldiging van de nieuwe Koning en Koningin. 
 

EST Deinze 20 – 21/08/2022 
 

Nadat het Europees Schutterstreffen met 1 jaar door coronaperikelen uitgesteld werd, kon het dan 
eindelijk dit jaar in Deinze doorgaan. Onze Gilde was er zowel zaterdag als zondag 
vertegenwoordigd; zaterdag ter ondersteuning van onze Koning Jos Cuypers die deelnam aan het 
Europees Koningsschieten. Jos haalde de finaleronde, maar helaas was de Koningstitel hier voor 
hem niet weggelegd. Zowel de Koning als de prins zijn beiden dames. In de annalen van de EGS is 
dit nog nooit voorgekomen. Op zondag werd dan deelgenomen aan de optocht waar wij het 
nummer 216 hadden van de 230 deelnemende gilden. 
 

Gildedag Mechelen 11/09/2022 
 

De Gildedag in Mechelen, die samen georganiseerd werd met het gildejuweel van de 
Kolveniersgilde Mechelen, mag terugblikken op een zonnige dag.  Onze gilde deed mee aan de 
optocht en beleefde er een fijne gezellige dag. 
 

Gildefeest Verbond Lummen 22/10/2022 
 

Dit gildefeest, gehouden bij de Sint-Lambertusgilde Laren, omvatte een koud buffet en werd 
afgesloten met een prijsuitreiking en huldiging van de winnaars van de verschillende wedstrijden. 
Dit feest werd opgeluisterd door het orkest “Duo Ambrosia” en bracht een gezellige sfeer. 
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Wisseltrofee Lontzen 23/10/2022 
 
Dit is een trofee waarbij vier gilden, nl. St. -
Martinus Kinrooi, St. -Kristoffel 
Munsterbilzen, St. -Hubertus Lontzen en 
St. -Jozef Oud-Winterslag aan deelnemen. 
Dit jaar was St. -Hubertus Lontzen de 
gastheer.  Na de koffie werd er een kleine 
wandeling gehouden in de omgeving van 
Lontzen. Na het middagmaal in het 
schutterslokaal was het tijd voor de 
wedstrijd met de .22 op blokjes, het 
zogenaamde “Stangenschieβen”. Na het 

beëindigen van de wedstrijd  werd de prijsuitreiking gehouden waarbij de winnaar van de ploegen 
en de beste schutter van elke gilde gehuldigd werden.  Na het afscheidswoord van de voorzitters 
werd de terugreis aangevat. 

Teerdag 30/10/2022 

 

Traditiegetrouw werd deze Gildedag ‘teerdag’ geopend met de eucharistieviering in de H. -Hartkerk 
van Winterslag. Deze Gildemis werd voorgegaan door E.H. Deken Thieu Neyens en bijgestaan door 
een lector van de schutterij.  Op het einde van de mis nodigde de voorzitter alle aanwezigen uit op 
de receptie in ons lokaal. Na de receptie ging iedereen aan tafel voor de gildemaaltijd. Deze 
teerdag werd afgesloten met de prijsuitreiking en de huldiging van enkele verdienstelijke leden.  

Sint-Martinusviering 05/11/2022 

Met de deelname aan de optocht ter gelegenheid van de viering van St. Martinus van de stad 
Genk, werd dit schuttersjaar afgesloten. 

Hugo Steyls, secretaris Koninklijke Sint-Jozefgilde Winterslag 
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hANDBOOggIlDE  

sINT-sEBAsTIAAN  

BREDENE 

 
 

Personeelsleden gemeente Bredene op bezoek 

Onder deskundige begeleiding van 
confrater-initiator Marc Metsu en zijn 
confraters-medewerkers Werner Lievens 
en Edwin Buyse traden personeelsleden 
van de gemeente Bredene aan om hun 
kunnen van het boogschieten te 
beproeven op doel en liggende perse. 

Ze werden in twee ploegen opgedeeld 
om zich met elkaar te meten. Na de 
overhandiging van het aandenken van 
de Handbooggilde St. -Sebastiaan 
Bredene werd de sportieve avond afgesloten met een tot weerziens. 

23ste Koning(in), Prins(es) en Baljuw liggende perse Bredene 

 

Met 20 deelnemers kon deze 
feestelijke dag starten. 

Na drie ronden opwarming werd 
de hoofdvogel op traditionele 
wijze door de hoofdman op de 
topspil geplaatst, dit in bijzijn van 
zijn bestuur en de 
ceremoniemeester. 

Iedere confrater kreeg de kans in 
de drie ronden die volgden de 
Koningsvogel af te schieten. 

De uittredende Koning 2022 
‘Johnny Denut’ schoot met zijn 

voorkeurschot naar de hoofdvogel, hierna nam hij zijn plaats in op de gelote ranglijst. 
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Bij de 1ste ronde schoten Johnny Denut en Edwin Buyle de top, in de 2de ronde Erwin Janssens en 
Lucien De Maesschalck. In de 3de ronde voegden Willem Verhoft, Eric Van den Broeck en Eric 
Ghyselinck zich bij het kransje schutters die in de vorige ronden de top afschoten. 

Na de afkamping werd Lucien De Maesschalck Koning 2023, Eric Van den Broeck de Baljuw en 
Warre Denut Prins. 

S’ Avonds was er nog een lekkere maaltijd en gezellig samenzijn in restaurant ‘Duinenhoeve’ te 
Bredene. 

Open Kampioenschap Doel West-Vlaanderen Big 10 

 

Voor het derde jaar op rij hadden wij het genoegen als medeorganisator deel te nemen aan het 
open kampioenschap doel West-Vlaanderen Big 10 tijdens het weekend van 10 & 11 december 2022, 
dit samen met nog 5 verenigingen ingedeeld over verschillende data in 2022 en 2023. 

Met de medewerking van onze trouwe medewerkers kon dit evenement met 60 doelschutters vlot 
en sportief verlopen. 

Anita Poppe, griffier Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene 

 

 

Schilderij van Iepers kunstenaar Nikolaas van de Velde (1649 – 
1732), dit schilderij is te bewonderen in de Sint- Dionysiuskerk te 
Geluwe. 

 

Sebastiaan is in Vlaanderen en Brabant een bekende en 
geliefde volksheilige. Vele kerken bezitten relikwieën van 
hem. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

Foto uit de kunstverzameling van Patrick Syx. 
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KONINKlIJKE gIlDE 

sINT-sEBAsTIAAN 

EENDRAChT mAAKT mAChT 

DuDZElE 
 
 

De geschiedenis van de Gilde 

De Dudzeelse schuttersgilde zoals iedereen deze vandaag kent, werd gesticht als schuttersgilde van 
Sint-Sebastiaan, in het jaar 1546. De eerste houten wip stond in een weide achter de herberg 
(vroegere hof van Commercie) waar vele jaren de zomerschietingen op de staande wip werden 
georganiseerd.  

Volgens de gegevens die zijn teruggevonden in de geschiedenis van de Zwinstreek veranderde de 
naam van de gilde in 1736 in de 'Jongmans Gilde van Dudzele'. 
De authentieke, perkamenten stichtingsdocumenten, evenals kasboeken en reglementeringen uit 
deze tijd, zijn tot op heden nog steeds in het bezit van de gilde.  

De naam 'Jongmans Gilde' werd behouden tot 1889, waarna zij de naam kreeg die ze tot op heden 
nog steeds draagt: 'St.-Sebastiaan, Eendracht Maakt Macht, Dudzele'. 

Meermaals werd de open wip, die toen op diverse locaties in Dudzele heeft gestaan, tijdens de 
oorlogsjaren vernietigd door de belegeringen. Dit omdat men toen dacht dat deze wip voor 
spionagedoeleinden gebruikt werd. Na de oorlogsjaren werd de wip geplaatst in de weide achter 
de herberg van de familie Dauw en kreeg deze de naam “In het Handbogenhof”. 
Door de dichtere bebouwing en klachten van schade aan woningen door de vallende pijlen moest 
er terug een nieuwe locatie gezocht worden voor de wip. 

In 1960 werd een nieuwe staande wip met beperkte kantine geplaatst langs de Damse Steenweg 
te Dudzele op het terrein van de heer M. Notterdam. De wip was een schenking van wijlen de heer 
notaris J. Depuydt. In de jaren '90 werden toen al plannen gemaakt voor een nieuwe locatie in 
samenwerking met de Stad Brugge. 

Na lange onwetendheid hoe de titel van 'Koninklijke Gilde' bekomen kon worden, werd in het jaar 
1995 de gilde alsnog bekroond met de koninklijke titel. 

In het jaar 2000 werd de titel van Hoofdman van onze gilde overgedragen van de heer erenotaris J. 
Depuydt aan de heer notaris B. Maertens die tot op heden nog steeds de leiding van de gilde op 
zich neemt. Samen met deze gebeurtenis werden ook onze andere verdienstelijke leden in de 
bloemetjes gezet (hetzij als 30 jaar en 15 jaar bestuurslid, meer dan 25 jaar schutter en zelfs meer 
dan 50 jaar schutter). 

Deze gebeurtenissen werden toen nog gevierd op de oude locatie aan de Damse Steenweg te 
Dudzele, waar een deel van de oude accommodatie nog steeds overeind staat. 
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De Gilde nu 

Na vele jaren van discussie en zoeken naar een oplossing voor de bouw van een nieuwe 
schuttersstand werd het in 2002 tijd voor de langverwachte verhuis naar een vernieuwde en vooral 
ruimere stand, een locatie die wij toegewezen kregen van de Stad Brugge in de Stokerij te Dudzele. 
Op deze locatie, die wij in bruikleen kregen, werd door de gilde in eigen beheer een kantine met een 
nieuwe muitwip opgetrokken. 

Na een tegenslag in oktober 2003 waarbij onze nieuwe muitwip door een hevige storm geveld 
werd, is de gilde er niet alleen in geslaagd de originele wip na herstelling terug te plaatsen, maar 
eveneens een bijkomende tweede wip te installeren. Tot op heden heeft de gilde nog steeds een 
stand met ruime kantine en twee muitwippen.  

Door de stilaan goed bekende jeugdwerking van onze schuttersgilde en op vraag van onze 
jeugdschutters, kon en mocht K.G.S.S. Dudzele het Belgisch Kampioenschap boogschieten voor de 
jeugd organiseren op zaterdag 17 augustus 2016. Het organiseren van het Belgisch Kampioenschap 
was een hoogtepunt voor de schuttersgilde die toen 470 jaar bestond. 

Dit jeugdkampioenschap werd al voor de 57ste maal georganiseerd en was voor het eerst te gast in 
Dudzele. De Dudzeelse schuttersgilde heeft zelf ook jeugdschutters die meedraaien aan de top en 
na de organisatie van het Belgisch Kampioenschap voor de jeugd hebben wij beslist om de 
ingeslagen weg voort te zetten en onze jeugdwerking nog meer in de kijker te plaatsen door ieder 
jaar een Nationale jeugdschieting in te richten op ons terrein. Een jeugdschietinjg die meetelt voor 
het Internationaal jeugdcriterium en de selectie van deelnemers aan het Belgisch Kampioenschap. 

Onze talrijke deelnemende jeugdschutters hebben sindsdien ook al Belgische titels kunnen behalen 
op deze Kampioenschappen. Niet alleen onze jeugdschutters, maar ook onze senioren kunnen 
boogschieten, dit toonden ze onlangs nog door sectorkampioen te worden in 2022 te Zedelgem. 

2023 zal een druk jaar worden voor onze schuttersgilde. 
Na 476 jaar bestaan, het 99ste Nationaal Congres van de K.N.B.B.W. inrichten en het 
sectorkampioenschap mogen organiseren in hetzelfde schuttersjaar. 
Dit is en blijft iets dat voor altijd in de rijke geschiedenis van de Gilde zal bewaard blijven en die 
velen zich nog vele jaren zullen herinneren. 
Waar onze schuttersvereniging ooit van droomde, is dan toch uitgekomen. 
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Het 99ste Nationaal Congres K.N.B.B.W.  

De organisatie van het Nationaal Congres was op vraag geweest van enkele van onze jonge 
bestuursleden en van onze jeugdschutters.  

Het inrichten van dit congres zal onze aloude schuttersgilde met zijn welbekende jeugdwerking 
nog eens extra in de kijker plaatsen. 

Met 45 jaar dienst als bestuurslid van onze aloude vereniging en bestuurslid van de K.N.B.B.W. kon 
ik het redelijk goed inschatten hoe men best te werk gaat om zo’n groots evenement te 
organiseren.  

Door onze goede samenwerking met de Stad Brugge, dit met dank aan onze jeugdwerking, 
konden we dan ook op hun medewerking rekenen. Samen met Stad Brugge ‘hand in hand’. 

Als aloude vereniging werken wij nog steeds met zijn allen op vrijwillige basis en hebben geen 
verplichtingen aan iemand. Ook voor de organisatie van het Nationaal Congres gebeurt alles in 
eigen beheer en… met eigen middelen. Zoals destijds de schuttersgilde gesticht werd en nog 
steeds de naam draagt: Sint-Sebastiaan ‘Eendracht Maakt Macht’ Dudzele. 

De afbeelding van de kerk met zijn aloude 
tweede toren is een unicum in de streek, 
dit is nog een overblijfsel van de vroegere 
oude romaanse kerk die er stond. 

Deze oude toren doet nog steeds dienst 
als klokkentoren, in de nieuwe kerk met 
toren hangt er geen klok. 

Dit is de reden dat deze toren ook 
geklasseerd werd als monument, deze is 
enkele jaren geleden nog gerestaureerd. 

 

De kapel en het monument der gesneuvelden waar voorafgaand het Nationaal Congres een bloemenhulde zal 
plaatsvinden. 

 

Eric Van Neste, 1ste griffier Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan ‘Eendracht Maakt Macht’ Dudzele 
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JEugDACTIVITEITEN 

KNBBW 

2023 
 

In het jaar 1963 is de Nationale Jeugdraad gesticht en 
erkend als inrichting door de KNBBW. De Nationale 
Jeugdraad heeft als doel kinderen en jongeren van het 
ganse land aan te moedigen tot het beoefenen van het 
boogschieten op  de staande wip. 

De jeugd wordt ingedeeld in vier categorieën. 

 Miniemen: van 6 tot en met 10 jaar  
(geboortejaren: 2017, 2016, 2015, 2014 en 2013) 

 Scholieren: van 11 tot en met 14 jaar  
(geboortejaren: 2012, 2011, 2010 en 2009) 

 Juniores: van 15 tot en met 18 jaar  
(geboortejaren: 2008, 2007, 2006 en 2005) 

 Juniores+: van 19 tot en met 21 jaar 
(geboortejaren: 2004, 2003 en 2002) 

Het Internationaal jeugdcriterium 

° Zaterdag 15 april 2023 / Merksplas ‘De Kunstvrienden’ 
° Zaterdag 29 april 2023 / Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere 
° Zaterdag 06 mei 2023 / Koninklijke Gilde ‘De Ware Vrienden’ Sint-Sebastiaan Gent 
° Zaterdag 13 mei 2023 / Koninklijke Schuttersgilde Staden 
° Vrijdag 19 mei 2023 / Handboogmaatschappij ‘De Westerschelde’ Terneuzen 
° Maandag 29 mei 2023 / Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan ‘Eendracht Maakt Macht’ Dudzele 
° Zaterdag 24 juni 2023 / Heist aan Zee ‘Duinengalm’ 
° Zaterdag 01 juli 2023 / Paal Tervant S.P. (Mijnstreek) 
° Zaterdag 19 augustus 2023 / Roeselare Sint-Sebastiaan 
 
Kampioenschap van België 

° Zaterdag 26 augustus 2023 (AM) / Beringen Koersel S.J. Onderstal 

Koningsschieting van België 

° Zaterdag 26 augustus 2023 (PM) / Beringen Koersel S.J. Onderstal 

Europees Kampioenschap 

° Zaterdag 12 augustus 2023 / Ghyvelde - Frankrijk 

Marc Goedertier, voorzitter jeugdraad K.N.B.B.W. 
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gIlDEDAg 2023 IN ZONNEBEKE 

mEmORIAl musEum pAssChENDAElE 1917 
 
Het Passchendaele Museum brengt op een aangrijpende en aanschouwelijke manier het historische 
verhaal van de Eerste Wereldoorlog met bijzondere aandacht voor de Slag bij Passendale.  
 

 
 

Deze slag uit 1917 staat bekend als één van de gruwelijkste veldslagen, met meer dan een half 
miljoen slachtoffers voor een terreinwinst van amper acht kilometer. 
‘Passchendaele’ werd niet alleen een begrip in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, het 
werd ook het symbool van de grote zinloosheid van het oorlogsgeweld in al zijn gruwel. 
Het Passchendaele Museum combineert de interactieve opstelling van een eigentijds museum met 
het uitzonderlijk belevingsaspect van de Dugout & Trench. 
Het eerste museumgedeelte brengt een overzicht van de vijf slagen bij Ieper waaronder de Slag bij 
Passchendaele. Aan de hand van historische voorwerpen, authentieke brieven, affiches en andere 
documenten, uniformen van de verschillende legers en videofragmenten… krijgen groot en klein 
zicht op hoe het leven op en rond de slagvelden moet geweest zijn. 
De interactieve elementen doorheen de hele museumopstelling zorgen ervoor dat ook de kinderen 
geboeid kennismaken met dit stukje geschiedenis. 
Het bezoekerscircuit gaat vervolgens verder via de unieke Dugout Experience. Als bezoeker ontdek 
je er hoe de Britten in 1917 ondergronds gingen leven. Een beklemmende belevenis die een 
onthutsend beeld schept van de erbarmelijke en claustrofobische leefomstandigheden destijds. 
Afsluiter van het bezoek is de waarheidsgetrouwe reconstructie van Duitse en Britse loopgraven 
waarlangs originele schuilplaatsen nagebouwd werden. Proef het beangstigende gevoel dat de 
soldaten overviel toen zij hier ‘gevangen’ zaten. Een aangrijpend bezoek dat je verkenning van de 
oorlogssites in de omgeving alleen maar zal verrijken. 
 

Het historische kasteeldomein van Zonnebeke huisvest het Passchendaele Museum en de 
Toeristische Dienst van Zonnebeke. 
Het kasteeldomein is het ideale vertrekpunt voor een ontdekkingstocht langs de slagvelden van 
1917. Op minder dan drie kilometer liggen onder meer het bekende Polygoonbos en Tyne Cot 
Cemetery, de grootste begraafplaats van de Commonwealth ter wereld. 
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Naast de balie van het museum vind je in het bezoekerssalon alle nodige informatie, ook voor wie 
gewoon wil wandelen, fietsen of een plekje zoekt om lekker te eten. 
In het kasteeldomein kom je helemaal tot rust. Een boek lezen op een bank in het park, hand in 
hand floreren langs de vijver of even de tijd nemen om stil te staan bij de geschiedenis van 
Wereldoorlog 1 in de ‘Poppy Gardens’, een bezoek aan de thematische tuinen die gewijd zijn aan de 
verscheidene Naties die meestreden in de Slag bij Passendale. 
 

Praktische info: 
Een bezoek aan het museum duurt ongeveer negentig minuten. 
Je bezoekt meer dan 600 m² expositieruimte!  
Reservatie voor groepen vanaf 15 personen vereist.  
Laatste toegang om 16u30!  
Gesloten van 16 november 2020 tot 1 februari 2022. 
 

Hans Van Bockstael, hoofdman Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Beselare 

 
 

 

Een werk van Tjok Desauvage 
(Izegem 1948) gemaakt tijdens zijn 
opleiding aan het Hoger Instituut 
Sint-Lukas te Gent. Heden is hij 
een internationaal gewaardeerd 
keramist. 

Sebastiaan was een soldaat in het 
leger van de Romeinse keizer 
Diocletianus. Hij was christen, 
ondanks dat dit in het Romeinse 
rijk verboden was. In het geheim 
hielp hij medechristenen om te 
ontkomen aan vervolging door de 
Romeinen. Toen de keizer er 
achter kwam dat Sebastiaan 
christen was, veroordeelde hij hem 
ter dood. Sebastiaan werd 
doorzeefd met pijlen. 

Nadat Sebastiaan met pijlen is beschoten, gaat de legende verder. Sebastiaan werd dood 
achtergelaten op het veld. De Heilige Irene kwam zijn lichaam halen en bemerkte dat hij nog leefde. 
Ze nam hem mee naar huis en verzorgde zijn wonden. Enkele dagen later was Sebastiaan hersteld 
en ging hij terug naar de stad om te protesteren tegen het anti-Christenbeleid van de keizer. 

In een gotisch altaarstuk van Giovanni del Biondo is te zien hoe het verder gaat. Opnieuw werd 
Sebastiaan opgepakt. Deze keer werd hij doodgeknuppeld en werd zijn lichaam in het riool gegooid. 
Op de plek waar dit gebeurd is, staat in Rome tegenwoordig een kerk ter ere van Sint-Sebastiaan. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

Foto uit de kunstverzameling van Patrick Syx. 
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hET DIEsTsE gIlDENBIER 
 

Gildenbier was oorspronkelijk een bier van de Diestse Brouwerij Cerckel.  
Toen Brouwerij Haacht deze brouwerij rond 1980 overnam, besloot ze het Gildenbier in haar 
gamma te houden.  

Het is een donker bier van hoge gisting met een 
alcoholpercentage van 7 %, een romige schuimkraag en een 
forse, zacht zoete afdronk. 
 
 

Niet alleen is dit bier rijk 
van smaak, het is ook 
de stille getuige van 
een traditierijk 
verleden. Een 1ste 

aanwijzing hiervan is de toegangspoort die afgebeeld 
staat op het etiket van het Gildenbier. Oorspronkelijk had 
deze poort geen verband met de oude Brouwerij Cerckel. 
Zij vormde de toegang tot het Minderbroedersklooster, 
opgericht in 1230 door Arnold V.  Tijdens de Franse 
Revolutie werd het klooster tot nationaal bezit verklaard, en in 1797 werd het verkocht aan burger 
Pirolet. Later werden de terreinen met o.a. nog de toegangspoort en de oude infirmerie aangekocht 
door Brouwerij Cerckel.  

Ook de geschiedenis van het Gildenbier gaat terug tot ver in de tijd. Vergeelde documenten tonen 
aan dat dit Diesters bier reeds in de 12de eeuw, ten tijde van Jan I van Brabant (ook Jan Primus 
genaamd), gebrouwen werd. In de ‘Traité complet de la fabrication des bières’, uitgegeven in 1856, 
geeft ir. G. La Cambre een uitgebreide beschrijving van het brouwproces van het toen al geroemde 
Gildenbier. De faam van dit bier was zo groot, dat er zelfs speciale gedichten of liederen aan gewijd 
werden. Zo componeerde een zekere Alphons Bloemendal in 1871 een ‘Lied voor het Gildenbier’, 
terwijl we in het jaarboek 1931-1932 van de Diestersche Kunstkring een gedicht over het Diestersch 
Bier terugvinden, van de hand van Lambrecht Lambrechts.  

De oorsprong van het Gildenbier is nauw verbonden met de geschiedenis van de Diestse gilden. Hun 
bier werd alleen gebrouwen ter gelegenheid van het jaarlijks terugkerende gildebal. Reeds één jaar 
op voorhand brouwde de Gildenraad haar Gildenbier in een plaatselijke brouwerij. Dat gebeurde 
onder streng toezicht en de vaten bier kwamen daarna, onder bewaking van een betrouwbaar 
gildelid, in de kelders van het gemeentehuis terecht, om pas op de avond van het bal aangeslagen 
te worden.  

Op dit bal legden de kandidaat-leden de vuurproef af. Zij moesten om twaalf uur stipt op één been 
gaan staan en zo 1 liter Gildenbier uitdrinken. De meesten hadden op dat moment al wat Gildenbier 
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op en tijdens de proef kregen ze venijnige duwtjes van de andere leden om hen aan het wankelen te 
brengen. Wie erin slaagde om overeind te blijven tot zijn beker leeg was, werd aanvaard als nieuw 
gildelid.  

Na het bal trok men de restanten Gildenbier op flessen. Alleen de gildeleden kregen deze flessen 
mee, waarna het bier in hun kelders verder rijpte tot een ware godendrank.  

Tegenwoordig hoeft niemand meer gildelid te zijn om 
het Gildenbier te kunnen drinken.  Met respect voor de 
traditie heeft Brouwerij Haacht de productie van het 
Gildenbier op zich genomen, zodat iedereen die dit 
wenst kennis kan maken met dit unieke bier.  

We kunnen er nog aan toevoegen dat het bier vandaag 
alleen nog beschikbaar is op vat (30 liter). Je vindt het 
dus enkel terug in horecazaken of op lokale 
evenementen, voornamelijk in de regio Diest. 
 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
Met medewerking van Brouwerij Haacht 

 

OpDRAChT AAN ElKE EChTE sTAANDE WIpsChuTTER 
 Wanneer hij staat onder wip 
 Als heer, als werkman of als boer 
 Aanvaard van mij dan deze tip 
 Wees eerlijk, wees vriend, wees GILDEBROER 
 

 Niet steeds de hoofdvogel moet gij betrachten 
 Deze kans komt wel voor op elke toer 
 Vriendschap zal men van U verwachten 
 Oprecht, spontaan als GILDEBROER 
 

 Voor het zelfde doel moet gij werken 
 Al staat gij in de gilde al dan niet aan ’t roer 
 Al hebt gij het breed of moet gij beperken 
 Wat vooral telt… wees GILDEBROER 
 

 Aan wie deze gedachte met mij deelt 
 En al is dit werk geen literair voer 
 Ik draag het op, met U in beeld 
 Aan elk van U, mijn GILDEBROER 
 

 Willy Van der Heggen 
 
Willy Van der Heggen was secretaris-generaal bij de KNBBW van 1993 tot 2009. 
 
Marc De Bruyne, voorzitter KNBBW 
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TEKENBETEN 

 
Met de lente, zonnig en vochtig weer in zicht moeten we 
weer extra alert zijn op teken.  Het gevaar van de teek en 
een tekenbeet is dat hij ziektes bij zich kan dragen. De 
ziekte van Lyme is wel de meest bekende, maar er zijn 
nog een aantal andere ziektes waar een teek 
verantwoordelijk voor is. 
 
TekenNet-TiquesNet (wiv-isp.be) 

 
Een teek is een kleine spinachtige parasiet die leeft in bossen, graslanden, struiken en duinen. Hij 
heeft bloed nodig om zich voort te planten. Hij kan niet springen of vliegen maar wacht op planten 
of gras in een schaduwrijke omgeving tot er een dier of mens voorbij komt. Op dat moment laat de 
teek zich vallen en hecht zich vast aan de huid van het slachtoffer. Daarna zuigt hij zich gedurende 
meerdere uren vol met bloed. De teken zijn actief van maart tot oktober zodra de temperatuur de 
7 ° Celsius overschrijdt. 
 
Veel schutterijen met buitenactiviteiten zijn gelegen in bosrijke gebieden, parken enz.… 
Ook schutters kunnen dus het slachtoffer worden van een tekenbeet. 
Controleer na elke activiteit uw volledige lichaam als je door lang gras, dode bladeren, door struiken 
of hagen hebt geploeterd om schuttersmateriaal te recupereren. 

 
Een tekenbeet is niet pijnlijk.  
Eens volgezogen met bloed is een teek even groot als 
een kleine erwt.  
Een teek heeft voorkeur voor warme en vochtige zones. 
Na enkele uren kan de beet beginnen jeuken. 
 
Een tekenbeet is 
doorgaans niet 

gevaarlijk maar kan wel een rol spelen bij het overbrengen van 
verschillende ziektes zoals de ziekte van Lyme binnen Europa. 
Deze ziekte kan snel gedetecteerd en behandeld worden, 
zonder behandeling kan de ziekte ernstige medische gevolgen 
veroorzaken. De ziekte van Lyme is redelijk makkelijk te 
herkennen. Na een beet ontstaat er een duidelijk rode kring of 
vlek, dit is meestal binnen drie tot tien dagen zichtbaar. Heb je 
zo een kring, ga dan onmiddellijk naar uw huisarts. 
 
Verwijder een teek zo snel mogelijk. Gebruik geen enkel product om de teek te verdoven zoals 
ether, alcohol of zalf. Een teek verwijderen kan best geschieden door een verpleger of EHBO-helper 
indien beschikbaar, anders kan je dit laten doen door iemand met een vaste hand. Gebruik hiervoor 
een tekentang of pincet en verwijder de teek via de kop in één vloeiende beweging zonder draai-
effect, nadien ontsmetten en gedurende minimum 10 dagen evalueren. 
 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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ACTIVITEITEN Om NAAR uIT TE KIJKEN 
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500 JAAR KONINKlIJKE sINT-JORIsgIlDE OOsTmAllE 1523 – 2023 
 

 GILDEFEEST 2023 

UITNODIGING 

 

Beste gildebroeders en gildezusters, 

De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Oostmalle jubileert dit jaar met haar 500-jarig bestaan.  

De feestelijkheden zullen plaatsvinden op zaterdag en zondag 24 en 25 juni 2023 te Malle, 
deelgemeente Oostmalle. 

De schietstanden staan opgesteld in kampeerdomein “Vier Winden”, Turnhoutsebaan 117 te 
Oostmalle (voormalige speeltuin op de hoek Turnhoutsebaan-Talondreef). 

Op zondag wordt het feest gevierd op de feestweide in kasteeldomein “De Renesse”, Lierselei 30 
te Oostmalle. 

Dit is het programma: 

Zaterdag:  13.00 uur: schietspel van de 6 wapens in domein “Vier Winden” 

Zondag:  9.30  uur: eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk 
  11.00 uur: heildronk in kasteel De Renesse voor genodigden 
  12.00 uur: feestmaal in feestzaal De Notelaar (inschrijving via gilde) 

13.30 uur: schoon inkomen (startplaats Hoogstraatsebaan) 
                 14.30 uur: wedstrijden dansen, vendelen, roffelen 
  16.00 uur: herdenking tornado van zondag 25 juni 1967 om 16.17 uur 
  18.00 uur prijsuitreiking 
 

Bij deze hebben wij het genoegen u allen op dit feestelijk gebeuren uit te nodigen. 
 

Met gildebroederlijke en – zusterlijke groeten, 
 
Koninklijke Sint-Jorisgilde Oostmalle. 
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Gildedag FVHS, zondag 24 september 2023 
De Gildebroeders en -zusters van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Beselare nodigen U 

uit in het kasteeldomein van Zonnebeke. 

Zonnebeke is een Belgische gemeente in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen, de 
streek die gekend is als de Westhoek. De gemeente omvat vijf deelgemeenten: Beselare, Geluveld, 
Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke en telt ruim 12.500 inwoners. De plaatselijke bevolking 
spreekt van 'Zunnebeke'. 

Het Kasteel van Zonnebeke was in de 18de eeuw de vroegere abtswoning van de verdwenen 
Augustijnenabdij, maar werd vernield tijdens de oorlog. Een volledig nieuw gebouw werd in 1924 
opgetrokken op het kasteeldomein. Het huisvest nu het Memorial Museum Passchendaele 1917. 

Zonnebeke en zijn deelgemeenten tellen tientallen oorlogsmonumenten en militaire kerkhoven, 
zoals een gedenkzuil met bovenaan aan elke zijde een bronzen "7" die herinnert aan de 7th Royal 
Artillery Division. De zuil werd in 1924 opgericht. Het Buttes New British Cemetery en aansluitend 
Polygon Wood Cemetery zijn twee Britse militaire begraafplaatsen. Op beide begraafplaatsen 
samen liggen ruim 2.200 gesneuvelden begraven. Op een heuvel op de begraafplaats staat ook het 
Fifth Australian Division Memorial voor de gesneuvelde soldaten van deze divisie. 

De Westhoek heeft veel te bieden, hier alvast een voorsmaakje waarvan jullie kunnen genieten...  

https://youtu.be/Nk7bUe81vA4 

 

De Gilde en de FVHS heten jullie alvast van harte welkom! 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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Bond Maas en Kempen viert 75e verjaardag. 
 

Dit jaar viert de Bond van Schutterijen Maas en Kempen haar 75ste verjaardag. Het grote feest zal 
plaatsvinden op zaterdag 30 september 2023 in zaal De Stegel te Molenbeersel en zal worden 

voorafgegaan door een eucharistieviering en een korte optocht. Tijdens de optocht wordt er even 
halt gehouden bij het borstbeeld van ‘Pierre Creemers’, de grote bezieler. 'Meester Creemers', 

zoals hij genoemd werd in de streek, was een schutter in hart en nieren, oprichter en 1ste voorzitter 
van de Bond Maas en Kempen. 

 

********************************************************************************* 

Europäisches Schützenfest 2024 in Mondsee 
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INTERNATIONAL CARTOON CONTEST ‘BULLSEYE’ 2022 TORHOUT, BELGIUM 

 

 
 

STEFAAN PROVIJN - BELGIUM 
 

EXPOSITIE ‘SCHOT IN DE ROOS’ – TORHOUT 
LUC DESCHEEMAEKER – CURATOR TENTOONSTELLING 

PAUL WARLOP – HOOFDMAN TORHOUTSE KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN 
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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 
Voor meer informatie kan je best contact opnemen met het secretariaat. 

 

vlaamseschutters@skynet.be 

AAN AllE gIlDEN/sChuTTERIJEN  
 
Elke regio bezit een 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 wij vragen deze vlaggen zoveel mogelijk te gebruiken bij speciale activiteiten en/of 
feestelijkheden. Ze kunnen bij bovenvermelde personen worden opgehaald en terug 
worden ingeleverd. 
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Wij hebben nog kentekens van de EGS en het Belgisch Overlegorgaan in voorraad. 
 

                                                      
 

           Sticker E.G.S. € 1,00                            Manchetknopen E.G.S. € 14,00 
 
 

                                                                                                         
 

          Pin ster E.G.S. € 2,00                                           Pin B.O. € 1,00 
 
 
 

Deze kentekens kunnen worden aangekocht tijdens het Nationaal Koningsschieten 
of bij de penningmeester Willy Willems. 

Tel: 0476/971067  
E-mail: willy.willems4@telenet.be 
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Surf zeker eens naar  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be  
 

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 ons redactielid Davy Ickx. 

 

 

Heeft uw gilde/schutterij een website of een plaats op sociale media? Laat 
het ons weten!  
 

 

Geachte voorzitter, secretaris, webmaster,  
 
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 die al deze informatie verzamelt voor publicatie op de website van de Federatie. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
Davy Ickx, webmaster 
 

Davy Ickx  
Tel: 016 63 24 16  
E-mail: davy.ickx@scarlet.be 
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Ontvang het tijdschrift per e-mail.  

Ontvang je graag het nieuwe tijdschrift vanaf dit is verschenen?                                                       
Stuur je e-mailadres samen met de naam van uw gilde of schutterij naar 
online@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp "Inschrijven tijdschrift". 
 
Wil je het bericht niet meer ontvangen?                                                                                          
Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven tijdschrift" naar 
online@vlaamseschuttersgilden.be. 

                                                 

Wil je volledig op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt binnen 
de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden? 

Surf dan naar www.vlaamseschuttersgilden.be en download het tijdschrift dat 3 keer per 
jaar verschijnt. Je kan ook eerder verschenen tijdschriften downloaden, zo heb je alle 
vorige informatie die reeds verschenen is. 

 
 

Teksten en/of foto’s voor het tijdschrift nr. 57 insturen voor 10 juni 2023 naar onderstaand 
mailadres. 

koen.de.graeve1@telenet.be  
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vzw  

Federatie van Vlaamse  
Historische Schuttersgilden 

 
 

 
 


