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Voorwoord 

 
Beste Gildebroeders en Gildezusters, 
 

Naar jaarlijkse traditie komen op het laatste weekend van juni de Kempische gilden bijeen voor hun 

gildefeest. Dit mag terecht hét hoogtepunt van het gildeleven  genoemd worden. 

Door de Hoge Gildenraad der Kempen werd dit jaar het feest toegewezen aan de Sint Joris gilde van 

Wuustwezel. 

Ook onze gilde was er natuurlijk  bij en de voorbije maanden werden door onze schutters, dansgroep, 

vendeliers en roffelaar extra inspanningen geleverd als voorbereiding op dit feest. 
 

Ook alle gildevoorwerpen die met het schoon inkomen werden meegedragen, werden opgepoetst en mooi 

versierd met bloemen. Zo konden we ons als een keurig uitgedoste groep laten bewonderen in het centrum 

van Wuustwezel.  
 

Het feest startte op zaterdag met de schietingen. Als winnaar van het schietspel vorig jaar op het gildefeest 

te Oostmalle, was doel 1 voorbehouden voor onze gilde. Dat zij deze plaats waardig zijn hebben ze 

nogmaals bewezen met weerom een welverdiende 1
ste

 plaats. Ook onze topschutter Benny Goetschalckx won 

met 18 rozen de rozenprijs. Proficiat aan het zestal; keizer Jan Nelen, koning Stanny Bosmans, Benny 

Goetschalckx, Dirk Van Campen, Rinus Mol en Dré Van Aert! 
 

Zondagmorgen begon met regendruppels . ‘s Middags moesten  37 Kempische Gilden met hun 

gildebezittingen zich verzamelen  voor het schoon inkomen, al dan niet voorzien van een paraplu, maar om 

13u30 konden alle paraplu’s opgeborgen worden en kwam de stoet op gang richting feestterrein. 

 Met 38 gildeleden, doedelzakspeler Jan Van Thillo, en maagd Ansje Cruysberghs zijn we nog steeds één 

van de mooiste groepen. We kregen  hiervoor de 4
de

 plaats toegewezen.  

Nadat alle gilden waren aangekomen op het feestterrein werd er begonnen met de wedstrijden dansen, 

vendelen en roffelen. Als eerste in het programmaboekje stonden onze vendeliers. 
 

Marc Van Looveren en zoon Wouter hadden samen een eigen uitvoering uitgewerkt. Spijtig genoeg  moest 

Marc wegens rugproblemen afhaken en stond Wouter er alleen voor. Zo moest hij op het laatste moment zijn 

versie aanpassen. Met veel zelfvertrouwen en onder begeleiding van tamboer Jan vendelde hij foutloos en 

werd dan ook beloond met een mooie 3
de

 plaats. Knap gedaan Wouter! 
 

Even later was het de beurt aan onze dansgroep met onze eigen dans “Kadril van Essen”. Omdat we beroep 

konden doen op een muzikant van een ander gilde, hebben we onze eigen muzikanten Roger en Carina 

kunnen inschakelen om zo aan zes danskoppels te komen. Onder het oog van onze dansleidster May 

Anthonissen werd er goed gedanst. Toch waren we teleurgesteld met de uitslag: een 7
de

 plaats. Het is nu 

wachten op het verslag van de jury om te weten wat de opmerkingen zijn. Proficiat voor jullie inzet en goede 

opkomst tijdens de repetities. Speciaal ook aan Carina en Rit die dank zij onze dansleidster May deze 

moeilijke dans op korte tijd onder de knie hebben gekregen. Onze deelnemende dansers waren: Roger Van 

Turnhout – May Raeymakers; Francois Spoelders- Rit Vandekeybus; Marcel Verbist – José Anthonissen; 

Fons Van Thillo –José Francken; Dirk Dansaert – Carina Otten; Stanny Bosmans – Kris De Ridder. Ook 

dank aan de mensen van het zangkoor Cantores voor de zangbegeleiding.  
 

Voor de wedstrijd roffelen was er heel wat belangstelling wanneer onze Jan Luyten aan de beurt kwam ,  

want hij was de te kloppen man.  Elk  jaar weet hij met zijn toverstokken wel iets nieuw te brengen. Weeral 

een 1
ste

 plaats voor Jan  met 1 puntje meer dan zijn concurrent uit Oostmalle. Proficiat Jan maar laat u niet 

voorbijsteken!  

 

Zo ziet u beste gildebroerders en gildzusters dat Essen weer heel wat punten heeft verzameld voor de cyclus  

landjuweel  dat volgend jaar wordt ingericht door de Sint Jorisgilde van Nieuwmoer. 

Nogmaals hartelijk dank allemaal voor uw deelname aan  dit gildefeest en voor uw inzet. 

Mij rest nog om u allen  een prettig en zonnig verlof toe te wensen! 

 

Uw hoofdman  

Fons  
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Gildecongres  26 april  2014 

 
Het Gildencongres wordt om de 2 jaar georganiseerd. De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, de 

Hoge Gildenraad der Kempen en de Hoge Gildenraad van Brabant slaan dan de handen in elkaar en 

organiseren een dagvullend congres. De organisatie van het 17
e
 Gildencongres werd toegewezen aan de 

Hoge Gildenraad van Brabant vzw. Alle gilden aangesloten bij de 3 bovengenoemde organen kunnen aan 

dit congres deelnemen. Onze gilde werd vertegenwoordigd door Fons, Piet, David en François. 

 

Aanvankelijk zou het congres doorgaan op zaterdag 26 april 2014 te Zoutleeuw. In Nederland werd 26 

april echter als de jaarlijkse koningsdag uitgeroepen ter vervanging van de jaarlijkse koningingedag op 30 

april. De datum van de koningsdag was eerder bekend dan de datum van het gildecongres. Hierdoor hadden 

de meeste Nederlandse schuttersgilden hun pijlen reeds gericht naar hun geplande activiteiten op deze 1
e
 

koningsdag en zich niet ingeschreven voor het gildencongres. Bovendien hadden de aangesloten Sint-

Jorisgilden op 26 april hun jaarlijkse feestdag. Door 

het gering aantal inschrijvingen (en daardoor de 

onkosten te hoog) werd er op de congresvergadering 

van zaterdag 15 februari 2014 beslist om dit congres 

niet te laten doorgaan. Pater Dirk, bezieler van het 

congres en proost van de Hoge Gildenraad van 

Brabant kon hierbij niet aanwezig zijn wegens 

familiale omstandigheden en kon dus niets inbrengen 

om deze beslissing te weerleggen. Hij heeft samen 

met zijn omgeving en vader Abt van de abdij 

Keizersberg voorgesteld om het congres, in 

beperktere mate, te laten doorgaan in de Abdij 

Keizersberg op de prachtige site van de hertogelijke 

burcht te Leuven. Dit voorstel werd besproken en 

aangenomen. De daadwerkelijke organisatie werd 

gedragen door de Sint-Sebastiaansgilde Halle-

Booienhoven i.s.m. abdij Keizersberg en monastiek 

tijdschrift De Kovel. 

 

Het thema van het congres was ‘Tussen handboog en kromstaf’ en belichtte de raakvlakken tussen 

het gildewezen en de wereld van de abdijen in de Lage Landen, zowel op historisch als 

beschouwelijk vlak. Er werden 2 sprekers uitgenodigd die dit thema verder uitdiepten. 
 

0 – 0 – 0 

Wat stond er op het programma? 

09u00: Ontvangst in het atrium (inkomhal) 

09u45: Korte optocht naar de abdijkerk 

 Alle deelnemers gingen bergie af doorheen het groene 

gras, draaiden rondom een vrij dikke en oude boom 

en dan hetzelfde pad bergie op naar de abdijkerk. 

10u00: Plechtige eucharistieviering in de abdijkerk 

 De mis werd voorgegaan door gildeproost Dirk 

Hanssens osb. 

 Het koor bestond uit een 10-tal koristen van 

Keizersberg. De gezangen werden dan ook meestal 

in 10 octaven gezongen. 

11u00: Fotosessie op het voorplein van de abdij (groepsfoto) 

11u30: Congres in de kapittelzaal van Keizersberg 
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 Welkom door baron Christian de Meester de Ravestein, opperhoofdman van de Hoge Gildenraad van 

Brabant. 

 Historisch referaat door Prof. dr. Peter Nissen (zie verder). 

13u00: Lunch in de abdijrefter 

 Een gezellig en lekker samengesteld Breughel maaltijd (voor herhaling vatbaar!). 

 De tripel 9° Abdijbier Keizersberg konden 

we niet laten staan. 

14u15: Congres in de kapittelzaal van Keizersberg 

 Beschouwelijk referaat door gildeproost Dirk Hanssens osb (zie verder). 

15u00: Bezoek aan een paar abdijlocaties (in groepen) 

 Bezoek aan de kerk, sacristie, bibliotheek, atrium of kapittelzaal. 

15u30: Koffiepauze in het pand van de abdij 

 Koffie, thee, chocoladewafel of speculaas. 

16u00: Panelgesprek (zie verder) 

16u30: Slotbeschouwingen 

16u45: Receptie 

 De tripel 9° Abdijbier Keizersberg stond ons alweer op te wachten! 

 

0 – 0 – 0 
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Samenvatting van het historisch referaat ‘Gilden, kerk en klooster in een spanningsvolle geschiedenis’ 

door Prof. dr. Peter Nissen (°1957). Hij is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Faculteit der Filosofie, Theologie 

en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voorheen was hij in Nijmegen hoogleraar 

Kerkgeschiedenis en aan de Universiteit van Tilburg bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant (met o.a. begeleiding in 

onderzoek naar schuttersgilden). Sinds kort is hij remonstrants voorganger, zonder daarbij zijn katholieke – en in het 

bijzonder zijn benedictijnse – wortels te verloochenen. 
 

1. Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum (Ps 133,1) 

a. Broederlijkheid als gemeenschappelijk ideaal van kloosters (kerk) en gilden. 

 

2. Vanzelfsprekende relatie, met ups en downs, tussen gilde en kerk vanuit de ontstaansperiode van de 

gilden: 

a. Cultuur van de christenheid en de volkskerk. 

b. Parochiekerk als het hart van de lokale gemeenschap. 

 

3. Ontstaan van de gilden in de steden van Brabant, Vlaanderen en Artesië rond 1300. De bakermat van 

de gilden ligt in onze contreien. De volgende factoren hebben een rol gespeeld in het ontstaan van 

de gilden: 

a. De populariteit van schietwapens (handboog, kruisboog) en corporatieve organisatie in 

gilde. 

b. Het gilde als vorm van sociabiliteit, in stad en dorp. 

 

4. Symbool bij uitstek van de relatie tussen gilde en geloof is de patroonheilige. De volgende motieven 

hebben een rol gespeeld bij de keuze van een beschermheilige: 

a. Een levensverhaal: Joris, Sebastiaan, Catharina, Barbara 

b. Agrarische elementen: Antonius (varkensboeren), Ambrosius (imkers) 

c. Parochiepatronen (de parochie waarin een gilde werd opgericht): bv. Onze-Lieve-Vrouw. 

Het later samenvoegen van parochies geeft soms eigenaardige namen waarbij de historische 

band verdwijnt. 

d. Devoties: Heilig Bloed 

 

5. Er ontstond een nauwe relatie tussen schuttersgilden en religieuze broederschappen. Sommige 

broederschappen werden omgevormd tot schuttersgilden wegens: 

a. De behoefte aan vermaak (het schieten) 

b. Politieke omstandigheden (in Noord-Brabant): Er was een verbod op de openbare 

uitoefening van katholieke godsdienst. Een gildestoet was dan het alternatief voor de 

processie. 

 

6. Vanaf de vroegmoderne tijd komt de relatie tussen gilde en kerk onder druk. Een aantal gilden 

verdwijnen. Hier en daar worden gildebezittingen omgesmolten naar kerkbezittingen (kelken, …). 

a. In 16
e
 eeuw: de kerk maakt opmerkingen over het feestelijke van een gilde: drankgebruik, 

dansen, gemengde vermaak tussen gildeleden, … 

b. In 19
e
 eeuw: de pastoors propageren andere ‘katholieke’ verenigingen als alternatief. 

 

7. Vanaf 1930 herkent de kerk in de gilden een bondgenoot tegen de modernisering. 

a. Kerk en gilden willen samen opkomen voor het behoud van de traditionele samenleving. 

 

8. Het volkskatholicisme in Vlaanderen en Nederland kwijnt weg: ontkerkelijking, o.a. het kerkbezoek 

daalt (op de dag van vandaag is nog slechts 6% van de katholieke bevolking aanwezig bij de 

wekelijkse misviering). 

a. Gevolg: de relatie tussenkerk en gilde is geen natuurlijke vanzelfsprekendheid meer. 

b. Uitdaging: 
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i. Een gesprek rond kerk en geloof, in een sfeer van verbondenheid en tolerantie. Een 

gilde kan niet teren op nostalgie! 

ii. Het aanboren van het ‘sociale kapitaal’ van de broederlijkheid (Ps 133). 

Voortbouwen, gilden en kerk moeten samen een weg zoeken naar de eeuwenoude 

traditie in de huidige moderne tijd. Misschien kunnen de kloostergemeenschappen, 

omwille van hun broeder- en zusterlijkheid, hierbij een dienst bewijzen. Onderling 

respect tonen! 

0 – 0 – 0 

 
Samenvatting van het beschouwelijk referaat ‘De ‘dresscode’ van de kinderen Gods’ door Dirk Hanssens 

osb (°1962). Hij is monnik van de Leuvense benedictijnenabdij Keizersberg. Hij publiceert in het raakvlak van de 

monastieke spiritualiteit en de hedendaagse cultuur (poëzie en beeldende kunst) en is sinds 2008 hoofdredacteur van het 

door hem geconcipieerde blad De Kovel (monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland). In 2002 werd hij proost 

van de Hoge Gildenraad van Brabant. 
 

1. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, onder de volgende voorwaarden: 

a. Samenkomsten met waarmerk van eenvoud en ongedwongenheid 

b. Geen winstbejag 

c. Reëel contact 

d. Savoir-vivre (eerbied, openheid, geloof, hoop, gelijke kansen, …) 

 

2. De ‘sjibbolets’ Honi soit qui mal y pense en Evangelii Gaudium: 

a. Toelichting: Een sjibbolet is een uitspraak die eenduidig aangeeft of de spreker al dan niet 

tot een bepaalde groep behoort. Vaak bevat een sjibbolet klanken of klankreeksen die 

dusdanig specifiek voor een bepaalde taal zijn, dat een niet-moedertaalspreker niet in staat is 

ze correct te realiseren. 

b. Honi soit qui mal y pense: Schande aan hem die er kwaad over denkt! 

c. De huidige Paus Franciscus schreef met Evangelii Gaudium - De Vreugde van het Evangelie 

- een bijzonder document. In deze pauselijke brief of aansporing, gericht aan bisschoppen, 

priesters, diakens en alle gelovigen benadrukt de paus hoe belangrijk het is de vreugde van 

het Evangelie, uit te dragen. Deze vreugde ligt besloten in een persoonlijke relatie met de 

Heer. Wie de vreugde daarvan ervaart, wil en moet haar delen, stelt de paus. 

 

3. De dynamiek van de evangelisatie en het missionaire elan, onder de volgende voorwaarden: 

a. Herbronning en vernieuwing (eed van de trouw) 

b. Één van hart en één van geest (achter het vaandel opstappen) 

c. Geen ideologische scherpslijperij of kluwen van regelgeving. 

 

4. De eenzelvige welnesscultuur versus cultuur van verbondenheid: 

a. Tegenwoordig draait alles om de competitiviteit en is men gevoelloos geworden aan de 

noodkreet van anderen! 

b. Genezing, bevordering en versterking van menselijke relaties. 

 

5. Sclerose (of folklore) versus waardering voor de stimuli van de Geest. 

a. Volkscultuur is drager van een eigen wijsheid die we met grote dankbaarheid moeten 

herkennen. 

 

6. Het gilde 

a. Is een baken van ontmoeting en integratie 

b. Is een dam tegen egoïstische verzuring en praktisch relativisme 

c. Is geen museumstuk of een folkloristisch fossiel 

d. Bevat eenheid scheppende symbolen en rituelen. 
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7. De mystiek van de broederschap en de pelgrimage zijn vormen van incarnatie. 

 

8. Het voertuig van de genade: de specifieke cultuur en de eigen aankleding. 

 

9. De Commissio Mixta in het bisdom ’s Hertogenbosch (2013): een gemiste kans? 

a. Het gildewezen en de Kerk zijn door de eeuwen steeds nauw met elkaar verbonden geweest. 

Die verbondenheid wordt door elk gildelid bezegeld door de eed van trouw aan God, 

Koning en Vaderland. Elke tijd geeft daar een eigen invulling aan. Zo ook onze tijd, al doen 

zich in onze tijd een aantal ontwikkelingen voor waardoor de vanzelfsprekendheid van de 

band tussen gildewezen en Kerk onderwerp van gesprek is. Monseigneur Hurkmans 

constateerde dat het ‘schuurt’ in de relatie. Hij nam samen met het hoofdbestuur van de 

Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden het initiatief om de bestaande situatie onder 

ogen te zien. Daartoe werd een commissio mixta ingesteld bestaande uit een 

vertegenwoordiging van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en een 

vertegenwoordiging van de Kerk. De Commissio Mixta werd geleid door een externe 

onafhankelijk voorzitter. De Commissio Mixta kreeg de opdracht om de bestaande relatie 

tussen het gildewezen en de kerk te doordenken en aanbevelingen te doen. De 

schuttersgilden hadden het moeilijk met de wijze van onderlinge communicatie, vaak was 

het eenrichtingsverkeer. De kerkelijke macht wees hen op hun plichten (eed van trouw), 

eerder dan een open discussie te houden! 

b. De inhoud van dit rapport is te vinden op 

www.bisdomdenbosch.nl/Documents/rapport%20Commissio%20Mixta.pdf 

 

10. Slotbeschouwing: 

a. Aandacht voor het substraat van een gezonde geloofsbeleving. 

b. De ‘dresscode’ van de kinderen Gods (voor de gelovigen: in het koninkrijk van de hemel). 

 

0 – 0 – 0 

 

Samenvatting bij het panelgesprek over ‘De betekenis van de gilden voor de hedendaagse kerkbeleving’. 

Gesprekspartners waren 

 Prof. dr. J.A. Nissen: Zie boven 

 Toon Osaer (°1957): Hij is historicus en begon zijn loopbaan in het Documentatiecentrum voor Religie, 

Cultuur en Samenleving en als assistent op het departement Geschiedenis van de KU Leuven. In 1988 werd hij 

woordvoerder van kardinaal Godfried Danneels, eind jaren 1990 was hij zowel redacteur van het 

interdiocesane weekblad Kerk&Leven (parochieblad) als Nederlandstalig woordvoerder van de Belgische 

bisschoppenconferentie. In 2005 werd hij hoofdredacteur van Kerk&Leven. Thans is hij algemeen directeur 

van de drukkerij en uitgeverij Halewijn en directeur van de Katholieke Televisie en Radio-Omroep 

(Braambos). 

 François Vunckx (°1950): Hij is sinds 2011 hoofdman van de Koninklijke Sint-Pietersgilde van Mazenzele, 

opgericht in 1541 en eigenaar van het perceel De Dries en het Sint-Pietersaltaar en –beeld in de kerk van 

Mazenzele. Medio augustus 2014 is hij gastheer van het Groot Brabants Gildefeest omdat een van zijn 

gildebroeders dit jaar de koningsbreuk van Brabant draagt. Beroepshalve is hij OCMW-secretaris in Opwijk. 

Moderatrice was 

 Anne Steel-Desplenter: Zij studeerde o.a. Geschiedenis van de Oudheid en Archeologie aan de KU Leuven. 

Ze gaf meer dan 30 jaar het vak esthetica in het Sint-Pieterscollege in Leuven en was als gids verbonden aan de 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Thans is ze nog actief als reisbegeleider van het 

Davidsfonds voor cultuurhistorische trips naar Italië, Egypte en India. Zij is lector in de zondagsvieringen van 

abdij Keizersberg. 
 

Een aantal notities: 

 De gilden zijn verenigingen tegen de verzuring van de samenleving. 

 Het gemeenschapsgevoel moet terug bijgebracht worden. 

http://www.bisdomdenbosch.nl/Documents/rapport%20Commissio%20Mixta.pdf
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 Het ‘schuren’ tussen de schuttersgilden en de kerkelijke hegemonie: Geloof beleven is ook een 

groepsbeleving. 

 Gilden zijn verankerd op een lokaal gebied, een plaatselijke gemeenschap. Hierdoor wordt het gevoel 

van thuis zijn behouden! 

 Verhouding kerk en gilden: 

o Kerkelijk wordt er vaak van boven naar beneden gewerkt: hun verwachtingen formuleren 

zich meer in het aanhouden van de kerkelijke voorschriften. 

o Gilden zeggen, kijk van onderuit naar boven en blijf niet vasthouden aan wat gewend is bij 

veranderingen. Parochiale aanhankelijkheid. 

o Naastenliefde betonen en geen kerkelijke levenswijze. Kan dat wel? Waarom zou dit niet 

kunnen? 

 Snelheid en vluchtigheid van de samenleving doen de menselijke relaties broos worden: 

o Streven naar duurzaamheid bij aansluiten in een gilde. 

o Geef de mensen initiatieven. 

o Uitstraling van de groep in de gemeenschap. 

o Alles wordt gemaakt door ‘mensen’, ook met hun beperktheden. 

 Slotbeschouwing: 

o We moeten voortbouwen op menselijk kapitaal! 

 

0 – 0 – 0 

 

Wist je datjes in het kader van dit congres: 

 Bezieler van het congres was monnik Dirk Hanssens osb. Weet u wat de toevoeging ‘osb’ betekent? 

De vele ordes en congregaties hebben hun eigen Latijnse naam. De kloosterlingen zetten achter hun 

naam de afkorting van de orde. Zo is ‘osb’ de afkorting van Ordo Sancti Benedicti (orde van  de 

Benedictijnen). Zie www.katholiek.nl/betekenis-van-afkortingen-van-orden-en-congregaties 

 Monnik Dirk Hanssens osb was voorganger van de misviering. Hierin kreeg hij als proost van de 

Hoge Gildenraad van Brabant een zilveren breuk omgehangen uit handen van baron Christian de 

Meester de Ravestein, opperhoofdman van de Hoge Gildenraad van Brabant. 

 Voor aanvang van zijn beschouwelijk referaat legde Dirk Hanssens osb zijn eed af  en werd beëdigd 

gildelid van de Sint-Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven. Hij had zelf de tekst van eedaflegging 

opgezocht en kwam zo terecht bij een artikel uit een parochieblad in 1924. 

 De meeste gilden hebben grote moeite met het aanwerven van leden. Er is echter ook een gilde 

waarbij kandidaat leden op een wachtlijst staan, met name de Koninklijke Sint-Pietersgilde van 

Mazenzele. In een artikel n.a.v. hun 450 jaar bestaan in 1991 kan je het volgende lezen: ’De 

noodzaak tot beschutten van de plaatselijke gemeenschap tegen plunderingen en overvallen, 

optreden bij brand en epidemiën en de behoefte aan broederschap zijn de voornaamste drijfveren 

geweest tot het oprichten van schuttersgilden op het einde van de dertiende en het begin van de 

veertiende eeuw. Deze schuttersgilden waren bewapend en, daar het dragen van wapens enkel aan 

mannen was voorbehouden, waren de Gilden dan ook enkel mannengezelschappen. Ook vandaag 

nog bestaat de Sint-Pietersgilde uit 45 gehuwde, mannelijke leden. Om te kunnen toetreden moet 

men van onberispelijk gedrag zijn, zijn kristelijke plichten vervullen, behoren tot de 

parochiegemeenschap van Sint-Pieter Mazenzele en, in handen van de Hoofdman, onder de wip, 

trouw en onderdanigheid zweren aan de Hoofdman, ouderlingen en bestuur van de Gilde. De 

kandidaturen van de aankomende leden worden bijgehouden op een rol, volgens datum van 

aanvraag. Bij overlijden of ontslag van een Gildebroer wordt de vrijgekomen plaats opgevuld.’ Ook 

in 2014 blijft het aantal mannelijke leden van 45 gehandhaafd. Een samenwonend koppel is zelfs 

getrouwd om op de wachtlijst te kunnen staan! Momenteel staan er 3 gehuwde paren op de 

wachtlijst. (www.sintpietersgilde.be) 

 

Vriendelijke gildebroederlijke groeten, 

François. 

http://www.katholiek.nl/betekenis-van-afkortingen-van-orden-en-congregaties
http://www.sintpietersgilde.be/
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Openingschieting staande wip 1 mei 2014 

 

 

Uitslag schieting 

 

Naam Hoofdvogel Zij Kal vogel totaal 

 
5 4 3 1 punten 

Boeren Pat 1 
  

3 8 

De Rooy Kees 1 
  

1 6 

Aerts David 
 

1 
 

2 6 

Beerlandt Jurgen 
 

1 
 

2 6 

Van Gink Piet 
  

1 1 4 

Van Landeghem Albert 
  

1 1 4 

Van Campen Dirk 
   

3 3 

Snoeck Veerle 
   

2 2 

Quick Gerard 
   

1 1 

Van Landeghem Rene 
   

1 1 

Bosmans Stanny 
   

1 1 

Boeren Leo 
   

1 1 

Michielsen Tom 
   

1 1 

Jaspers Jan 
    

0 

Tuytelaers Jaak 
    

0 

Jaspers Fons 
    

0 

Hereygers Will 
    

0 

Pelkmans Maria 
    

0 

Hontele Walter 
    

0 

Kenis Inge 
    

0 

Wierckx Lucienne 
    

0 

Anthonissen May 
    

0 

Hereygers Rob 
    

0 
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Workshop”creatief met kralen” 6 mei 2014 

 
Op vraag van enkele gildezusters werd er op dinsdag 6 mei  

om 19.00u een workshop georganiseerd ‘creatief met 

kralen’.  José (van de Fons) en An (van de Jurgen ) hadden 

hiervoor onze gildezuster Marga Balemans bereid 

gevonden om deze workshop te geven in ons gildelokaal  

en…… ook het materiaal  en de nodige werktuigen 

hiervoor mee te brengen, wat voor ons dan ook super 

gemakkelijk was.  

 

Marga had voor ons 3 verschillende modellen 

tentoongesteld waaruit iedereen kon kiezen welke ze wilde 

maken, de gemakkelijke, de iets moeilijke of als derde 

keuze, de moeilijkste, maar mooi waren ze zeker alle drie. 

Voor deze workshop schreven  9 gildezusters zich in om die avond met een mooie, zelfgemaakte  

halsketting thuis te kunnen pronken!                                                                   

 

Wanneer die avond de hele groep aanwezig was kregen we een kop koffie of iets anders, met een 

lekker stuk(je) cake, gebakken door Sofie (van de Benjamin) en neem het van mij aan, deze was heel 

lekker!!  Maar niet getreuzeld, beginnen was de boodschap of we kregen ons sieraad niet klaar die 

avond. Marga gaf deskundige uitleg over de drie mogelijkheden en de daarbij horende draden, kralen, 

slotjes, kalotjes, pletpareltjes, knopen enz. Ook allerlei tangetjes met de nodige uitleg  kwamen 

tevoorschijn, dus het werd al snel duidelijk dat er wel gewerkt moest worden.  

 

Op een lange tafel lagen allerlei pareltjes in vele kleuren van klein tot 

groot te schitteren en       dan was het aan ons dus …… kiezen maar. 

Dit was toch wel een hele klus hoor en zoals het spreekwoord zegt 

“met passen en meten ( kiezen en kijken in dit geval) wordt de meeste 

tijd versleten” is geen overbodige uitspraak.  Er werden dan ook 

allerlei  parels gekozen in de kleur die je zelf wou om ze dan even 

snel weer terug te leggen en…. vervolgens een heel ander assortiment 

te kiezen. Het was voor sommigen onder ons (vooral mezelf) niet 

gemakkelijk! 

 

Eenmaal gekozen welke parels kwam de volgende stap, de parels in 

de juiste volgorde leggen en zorgen dat ze op de tafel en …..José, niet 

onder de tafel belanden. Eenmaal alles in de goede volgorde op de 

tafel lag, was het tijd voor het echte werk nl. het rijgen. Viv (van de 

Rudy) en ikzelf kozen toch het moeilijkste sieraad, maar….. moeilijk 

gaat ook hé.  

 

Er werd dan ook goed geregen, geplet, geknoopt, en ja zelfs gehaakt 

voor het moeilijkste sieraad. Dat haken, ik had het toch een beetje onderschat, maar we waren 

gewaarschuwd, al ging het bij Viv precies wel iets sneller hoor (of ik was wat trager misschien).  
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Tussen de bedrijven door was er toch een beetje tijd om snel iets te drinken met jawel een lekker stuk 

cake, we kregen er weer nieuwe energie van, wat toch wel nodig was! Marga……die  had er toch een 

hele klus aan om iedereen te helpen, en haar hulp werd dan ook zeer op prijs gesteld. Mede dankzij 

haar en het ijverige werk van alle cursisten, mocht ieder van ons die avond naar huis met een mooi 

sieraad ! 

 

Zijn  jullie benieuwd naar het resultaat van alle cursisten, kom dan zeker naar de eerstvolgende 

ledenvergadering en je zal ze allen (misschien) kunnen bewonderen aan de hals van onze modellen!!! 

Bedankt Marga voor de leerrijke avond! 

 

Ria van Wezel 
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Inventarisatie gildebezittingen H.G.K. 8 mei 2014 

 

Op 8.5.14 werd door HGK ism Dienst Erfgoed Antwerpen ons gildelokaal gebruikt om 

inventarisatie te maken van gildenbezittingen van onze gilde en de omringende gilden : St Jorisgilde 

Nieuwmoer, St Jorisgilde St Job en St Andriesgilde Wildert.  Specifiek ging het om de beelden, 

blazoen, boeken en trommen. 

 

Er werd o.a. toelichting gegeven ivm met mogelijke restauratie van ons oud kasboek.    Ook drong 

men erop aan om de  oude gildevlag die ontleend is aan de Heemkundige kring te laten restaureren. 
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Forelvissen Loenhout 31 mei 2014 

 

Op 31 mei gingen we voor de eerste keer forellen.  Aanleiding waren onze doelschutters die al eens 

van een andere uitdaging houden.  Volgens de jeugd zouden al die bompa’s geen vis kunnen vangen 

met hun oude vislijntjes.  Er werd heel wat gewed.  Het tegendeel moest dus bewezen worden. 

 

We huurden in de namiddag put 2 af bij Den Heibaard in Loenhout.  Om 14u konden we eraan 

beginnen.  Het zonneke scheen en alle 18 deelnemers waren in form. 

 

Iedereen had snel zijn perfecte visplaats gevonden.  Fons en Jaak gooiden in en hadden al direct 

beet.  Het zag er allemaal veelbelovend uit! 

 

Dan kwamen ze 80 forellen op de put zetten.  Tom ving ze meerdere keren met 2 tegelijk.  David 

had dan weer last van een hongerig klein viske.  Walter haalde rustig de ene na de andere binnen 

onder assistentie van Veerle.  Kasper moest iedereen depaneren en ondertussen ook nog iets 

proberen te vangen. 

 

Tegen de avond hadden we in totaal 86 

forellen gevangen. 

 

Grote winnaars van de dag waren Walter 

en Tom.  Die hadden ieder 13 forellen 

gevangen.  Na een muntje tossen ging 

Walter met de hoofdprijs naar huis. 

 

Aan ons Miet werd ook gedacht.  Als 

enige vrouwelijke deelnemer, heel de 

dag goed haar manneke gestaan.  

Alhoewel ze nog nooit een visstok had 

vast gehad, sloeg ze toch zelf 2 forellen 

aan de haak. 
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De troostprijs voor de meest “triestige” visser van de dag ging naar Patje.  Of 

hij beet heeft gehad, kan hij niet zeggen.  Als hij nog maar naar zijn dobber 

keek, vielen zijn ogen al dicht. 

 

Verder wil ik iedereen die zijn vismateriaal ter beschikking van anderen heeft 

gesteld nog eens extra bedanken.   

 

Alle forellen werden onderling verdeeld zodat niemand met lege handen naar 

huis ging. 

 

 

          Een geslaagde dag! 

 

         Volgend jaar terug? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassement van de beste vissers: 
 

Naam Aantal forellen 

Tom Michielsen en Walter Hontelé 13 

Jaak Tuytelaers, David Aerts, Jurgen Beerlandt 7 

Paul De Backer 5 

Dirk van Campen, Benjamin Nelen 4 

 

 

Forel in papillotte op de barbecue 
 

- 4 forellen 

- 2 rode uien 

- 1 citroen 

- Arachide olie 

- rozemarijn 

- peterselie 

- zeezout 

- peper 
 

Hak wat peterselie grof.  Snij de uien in ringen.  Halveer de citroen en snij in partjes.  Wrijf de 

forel in met zeezout en peper (ook binnenin).  Bestrijk aluminiumfolie met wat olie.  Leg de vis 

erop.  Vul de binnenzijde van de vis met peterselie, ui en citroen.  Strooi er wat rozemarijn over.  

Vouw de pakketjes dicht en grill ze in 10-15 minuten gaar op de barbecue.  Keer ze halverwege. 

Smakelijk!!! 

 

An Sels 
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Schietspel Olen 1 juni 2014 

 

  
Uitslag: schieting Handboog 

  
Punten 

 
Reg. No Gilde Rozen Punten Landjuweel 

       

 

5 Essen Sint Sebastiaan 48 1572 400 

 

59 Westerlo Sint Sebastiaan 51 1540 395 

 

8 Herentals Sint Sebastiaan 37 1536 390 

 

22 Lille Sint Sebastiaan 48 1536 385 

 

70 Poppel Sint Sebastiaan 36 1483 380 

 

69 Gierle Sint Ambrosius 33 1466 375 

 

45 Schoten Sint Sebastiaan 24 1404 370 

 

71 Vlimmeren Sint Sebastiaan 25 1373 365 

 

56 Vosselaar Sint Sebastiaan 18 1299 360 

 

42 Schelle Sint Sebastiaan 34 1289 355 

 

41 Rijkevorsel Sint Sebastiaan 13 1276 350 

 

60 Westmalle Sint Sebastiaan 21 1256 345 

 

7 Hemiksem Sint Sebastiaan 16 1239 340 

 

74 Herselt Sint Joris 26 1176 335 

 

36 Oud Turnhout Sint Sebastiaan 10 1074 330 

 

37 Pulle Sint Sebastiaan 32 990 325 

 

43 Schilde Sint Sebastiaan 43 987 320 

 

49 Tielen Sint Sebastiaan 18 905 315 

 

20 Lichaart Sint Sebastiaan 10 868 310 

 

39 Retie Sint Sebastiaan 15 825 305 

 

46 St Ant,Zoersel Sint Huybrechts 9 749 300 

 

11 Heultje Sint Niklaas 13 697 295 

 

65 Wuustwezel Sint Sebastiaan 8 671 290 

 

6 Gierle Sint Sebastiaan 5 630 285 

 

66 Zandhoven Sint Sebastiaan 9 463 280 

 

18 Kasterlee Sint Sebastiaan 1 308 275 

       

       

 
Reg. No Rozenprijs 

  
Punten 

 
5 Benny Goetschalckx 

  
Landjuweel 

  
Sint Sebastiaan Essen 16 Rozen 50 
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Wisselschaal Burg. G . Van Tichelt 8 juni 2014 

 

Naam Hoofdvogel Zij Kal 
kleine 

zijvogel vogel totaal 

 
5 4 3 2 1 punten 

Nelen Jan 1 1 
 

1 2 13 

De Rooy Cees 
 

3 
  

1 13 

Nelen Olivier 1 
  

1 3 10 

Van Thillo Fons 
 

1 
  

6 10 

Tuytelaers Jaak 1 
 

1 
 

1 9 

Bosmans Stanny 
 

1 
 

2 1 9 

Boeren Patrik 
   

1 3 5 

Boeren Leo 
    

4 4 

Nelen Gert Jan 
    

3 3 

Herreygers Wil 
    

2 2 

Pelckmans Maria 
    

1 1 

Aerts David 
    

1 1 
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Fietstocht 9 juni 2014 

 

 

 

 

Met 25 gildenleden vertrokken we om 

10 uur vanaf het Heuvelplein.       Een eerste stop werd gehouden aan ’t station in Heide.   

 

Picknicken in de omgeving van de Vroente te Kalmthout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een tussenstop in De nieuwe drenck  omgeving 

Bergen o Zoom. 

 

Eindigen deden we in Café Tivoli te Nispen. 
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Gildenfeest Wuustwezel  28 - 29 juni 2014 

 

 

Uitslag: 
Handboog 

    Reg: Gilde   Rozen Punten   

5 Essen Sint Sebastiaan 51 1545 400 

69 Gierle Sint Sebastiaan 41 1525 395 

8 Herentals Sint Sebastiaan 43 1500 390 

22 Lille Sint Sebastiaan 23 1499 385 

59 Wersterlo Sint Sebastiaan 41 1482 380 

74 Herselt Sint Joris 33 1451 375 

70 Poppel Sint Sebastiaan 28 1437 370 

45 Schoten Sint Sebastiaan 35 1435 365 

41 Rijkevorsel Sint Sebastiaan 24 1411 360 

56 Vosselaar Sint Sebastiaan 17 1334 355 

24 Loenhout Sint Sebastiaan 21 1316 350 

60 Westmalle Sint Huybrechts 23 1315 345 

7 Hemiksem Sint Sebastiaan 22 1215 340 

46 St Antonius Zoersel St Hybrechts 11 1207 335 

21 Vlimmeren Sint Sebastiaan 15 1121 330 

42 Schelle Sint Sebastiaan 30 1044 325 

20 Lichtaart Sint Sebastiaan 10 981 320 

35 Schilde Sint Sebastiaan 13 981 315 

36 OudTurnhout Sint Sebastiaan 5 915 310 

6 Gierle Sint Sebastiaan 7 798 305 

49 Tielen Sint Sebastiaan 13 745 300 

39 Pulle Sint Sebastiaan 12 718 295 

65 Wuustwezel sint Sebastiaan 8 687 290 

39 Retie Sint Sebastiaan 9 546 285 

18 Kasterlee Sint Sebastiaan 7 506 280 

66 Zandhoven Sint Sebastiaan 4 449 275 

Reg. No Rozenprijs 
  

Punten 

5 Sint Sebastiaan Essen 
  

Landjuweel 

 
Goetschalckx Benny   18 Rozen 50 
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Uitslag : Schoon Inkomen Quotering Punten X 3 

Reg,nr Gilde op 100 Landjuweel 

64 Wuustwezel Sint Joris Organisatie   

33 Nieuwmoer Sint Joris 97,5 292,5 

23 Loenhout Sint Joris 95 285 

35 Oostmalle Sint Joris 93,75 281,25 

5 Essen Sint Sebastiaan 91,25 273,75 

26 Meer Sint Joris 91,25 273,75 

2 Brecht Sint Joris 85 255 

59 Westerlo Sint Sebastiaan 85 255 

40 Rijkevorsel Sint Joris 82,5 247,5 

71 Vlimmeren Sint Sebastiaan 81,25 243,75 

68 Gierle Sint Ambrosius 80 240 

63 Wuustwezel Sint Christoffel 78,75 236,25 

31 Minderhout Sint Joris 76,25 228,75 

66 Zandhoven Sint Sebastiaan 76,25 228,75 

44 Schoonbroek Sint Sebastiaan 75,5 226,5 

48 Sint Lenaarts Sint Joris 75 225 

20 Lichtaart Sint Sebastiaan 72,5 217,5 

56 Vosselaar Sint Sebastiaan 72,5 217,5 

39 Retie Sint Sebastiaan 70 210 

61 Wildert Sint Andries 67,5 202,5 

65 Wuustwezel Sint Sebastiaan 67 201 

7 Hemiksem Sint Sebastiaan 66,25 198,75 

24 Loenhout Sint Sebastiaan 65 195 

60 Westmalle Sint Sebastiaan 63,75 191,25 

71 Poppel St Sebastiaan 63,13 189,39 

6 Gierle Sint Sebastiaan 62,5 187,5 

19 Lichtaart Sint Antonius 62,5 187,5 

22 Lille Sint Sebastiaan 62,5 187,5 

3 Castelré Sint Joris 61,25 183,75 

34 Olen Sint Antonius 58,75 176,25 

28 Meerle Sint Joris 57,5 172,5 

49 Tielen Sint Sebastiaan 57,5 172,5 

12 Hoogstraten Sint Joris 53,75 161,25 

25 Meer Sint Ambrosius 53,75 161,25 

45 Schoten Sint Sebastiaan 53,75 161,25 

29 Meerle Sint Sebastiaan 52,5 157,5 

47 Sint Job in 't Goor Sint Joris 51 153 

1 Arendonk Sint Sebastiaan 77,5 232,5 
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Uitslag 
Gildendansen   Quotering Punten X 2 

Reg. No Gilde op 100 Landjuweel 

35 Oostmalle Sint Joris 84,96 169,92 

23 Loenhout Sint Joris 84,4 168,8 

33 Nieuwmoer Sint Joris 82,6 165,2 

59 Westerlo Sint Sebastiaan 80,16 160,32 

61 Wildert Sint Andries 78,14 156,28 

31 Minderhout Sint Joris 74,92 149,84 

5 Essen Sint Sebastiaan 73,92 147,84 

66 Zandhoven Sint Sebastiaan 72 144 

6 Gierle Sint Ambrosius 0 0 

40 Rijkevorsel Sint Joris 0 0 

60 Westmalle Sint Sebastiaan 0 0 

70 Poppel Sint Sebastiaan 0 0 
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Uitslag : Vendelen   Quotering Punten 

Reg. No Gilde op 100 Landjuweel 

23 Loenhout Sint Joris 87,5 87,5 

26 Meer Sint Joris 79,5 79,5 

5 Essen Sint Sebastiaan 76 76 

35 Oostmalle Sint Joris 73,75 73,75 

31 Minderhout Sint Joris 71,25 71,25 

59 Westerlo Sint Sebastiaan 71 71 

66 Zandhoven Sint Sebastiaan 60,5 60,5 

22 Lille Sint Sebastiaan 58,25 58,25 

40 Rijkevorsel Sint Joris 53,25 53,25 

2 Brecht Sint Joris 52 52 
 

 

 

Uitslag : Roffelen   Quotering Punten 

Reg: 
    5 Essen Sint Sebastiaan 108 108 

35 Oostmalle Sint Joris 107 107 

22 Lille Sint Sebastiaan 104 104 

66 Zandhoven Sint Sebastiaan 104 104 

23 Loenhout Sint Joris 103 103 

31 Minderhout Sint Sebastiaan 103 103 

33 Nieuwmoer Sint Joris 103 103 

40 Rijkevorsel Sint Joris 102 102 

34 Olen Sint Anthonius 101 101 

50 Tongerlo Sint Norbertus 99 99 

71 Vlimmeren Sint Sebastiaan 97 97 

2 Brecht Sint Joris 95 95 

1 Arendonk Sint Sebastiaan 93,5 93,5 

26 Meer Sint Joris 93 93 

30 Merksplas Sint Sebastiaan 93 93 
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Wist je dat…….. 
 

Onze gilde deelnam aan het Mariabergfeest (Centrum) op 15 juni 2014 van 13u00 tot 17u00, met 

het handboogschieten op de liggende wip. De activiteiten waren opgebouwd rond het thema 

‘Country en Western – Het wilde westen’. De organisatie startte een zoektocht naar een aantal 

nieuwe activiteiten.  

- Tijdens een voorafgaand overleg met de directie van de lagere 

school werden de mogelijkheden van de door het gilde 

aangeboden activiteit toegelicht, de standplaats en de 

veiligheid besproken. Beide partijen zagen een samenwerking 

wel zitten! 

- In totaal werden 310 activiteitbonnen ontvangen, zodat 155 

kinderen driemaal een poging waagden tot het afschieten van 

een vogel. Dit betekent ook dat in totaal 465 pijlen opgeraapt 

werden. 

- Een stempel op een stempelkaart was de beloning voor een 

neergeschoten vogel. Een volle stempelkaart was dan goed 

voor deelname aan een tombola. 

- Eenmaal werd zelfs de hoofdvogel afgeschoten door een jonge 

dame. Een aantal kinderen hebben zelfs 5 tot 8 keer al dan 

niet succesvol hun kunnen gedemonstreerd. 

- Mijn dank aan alle collega gildeleden tot het bewerkstelligen 

van deze geslaagde activiteit. 

 

 

 

- Maria Pelckmans tijdens de wipschieting te Lichtaart ze voor de 1
ste

 keer de 

hoofdvogel heeft afgeschoten.. 

   

- onze gilde medewerking verleende op de Roefeldag en de kinderen konden 

schieten op de liggende wip. 
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Oud worden in deze tijd 

 

 

Het is gewoon niet voor te stellen, 
Je moet met een mobieltje bellen, 
Je kunt er ook een tekst op lezen 
Je moet altijd bereikbaar wezen 
En dat kan dus niet gewoon 
Met een doodgewone telefoon. 
  
Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen, 
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken. 
Pure zenuwsloperij, achter jou zie een rij 
kwaad en tandenknarsend staan, 
want de trein komt er al aan. 
  
Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uit geteld. 
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur. 
Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent. 
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren 
Allemaal voor jou gemak, heb je alles onder dak. 
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg. 
  
Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer. 
Anders sta je buiten spel, op www, punt nl. 
Vind je alle informatie, wie behoed je voor frustratie. 
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers Microsoft. 
Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor. 
Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd 

 

Ria van Wezel 
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Van harte gefeliciteerd 

 

   Juli           Augustus 

 

5 Krijnen Rudy 

 Spoelders Francois 

6 Van Nassauw Gerard 

 Van Campen Dirk 

17 Mertens Kees 

19 van Gink Piet 

21 Verbist Marcel 

23 Quick Gerard 

 Bosmans Stanny 

24 Nelen Benjamin 

26 Sels An 

27 Van Meel Marcel 

  29 Van Gink Leo 
 

 

 

 
 

25 jaar huwelijk 

Kerstens Andre en De Leeuw Els 

11.08.1989 

 

Hans Peeters en Jooris Reine 

12.08.1989 

 

30 jaar huwelijk 

Van Looveren Marc en Konings Marleen 

11.08.1984 

 

45 jaar huwelijk 

Van Meel Marcel en Verdurme Monique 

19.07.1969 
 

 

3 Boeren Patrick 

9 Bastiaansen Paula 

17 Hontele Walter 

18 Pockele Leo 

20 Suykerbuyk Wis 

21 Van Thillo Alfons 

26 Danssaert Dirk 

28 Van Ginneken Anthony 

30 Franck Rudy 
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Activiteiten 
 

   Juli         Augustus 

 
01 19.30 uur Schieting op staande wip 
06 14.00 uur Wipschieting Schilde 
07 20.00 uur Raadsvergadering 
08 19.00 uur Schieting op staande wip 
13 14.00 uur Doelschieting Essen 
15 19.00 uur Schieting op staande wip 
17 20.00 uur Dansrepetitie 
20 14.00 uur Doelchieting Schelle 
22 19.00 uur Schieting op staande wip 
27 14.00 uur Sponsorschieting Lichtaart 
29 19.00 uur Schieting op staande wip 
31 20.00 uur Dansrepetitie 

 

 

 

 

 

 

 

                     Een zeer fijne  !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hopelijk niet te veel nodig !  
 

 

 

 

 

 

 

Tot’n volgend Sepke ! 

03 14.00 uur Wipschieting Zoersel 
03  Antwerpse gildenfeesten 
04 20.00 uur  Raadsvergadering 
05 19.30 uur Schieting op staande wip 
10 14.00 uur Kip- en wijnschieting 
12 19.00 uur Schieting op staande wip 
14 20.00 uur Dansrepetitie 
17 14.00 uur Doelschieting O Turnhout 
19 19.00 uur Schieting op staande wip 
24 14.00 uur Wipschieting Essen 
24 14.00 uur Zilverenpijlsch Bergen o Zoom 
26 19.00 uur Schieting op staande wip 
28 20.00 uur Dansrepetitie 
31 14.00 uur Bosmierenschieting Schilde 


