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WORKSHOP DE NIEUWSTE SCHOOL 

Op verzoek van de directie van De Nieuwste School (een van hun projecten is een 

protegé van de Jan Kruijssenstichting) heeft ons gilde een workshop gegeven voor 

brugklassers. De workshops worden meestal door ouders gegeven en maken deel uit 

van het lesplan. Voor de workshops o.l.v. de beide dekens 

(geassisteerd door: zie foto) hadden zich acht leerlingen opgegeven. 

Het ging om 4 bijeenkomsten van een lesuur. 

Aan de orde kwamen: het gildewezen, zijn geschiedenis en tradities 

(met een verkleed-partij); het reilen en zeilen van het enige 

handboogschuttersgilde dat koninklijk is (waaronder het ‘showen’ van 

de keizer), een uurtje op doel schieten en een uur mastschieten op 

een vergroot deksel.  

Het schieten met de lichtere cycloopboog vond plaats onder strikte 

begeleiding, want de afspraak was om pas vanaf 16 jaar een boog te 

hanteren. Veiligheid voorop. Maar deze knapen tellen als 16-jarigen 

dank zij de grondige training. Grondig, want ze heb-ben binnen en 

buiten bijna evenveel punten gehaald als de gemiddelde gildebroeder. 
 

De leerlingen gingen huiswaarts met elk een certificaat en een uitnodiging voor ouders, 

ooms en andere sportievelingen om 29 september op het Sint Michielschieten te 

komen en het beter te doen. 

SCHUTTERS NAAR POPPEL 

Dinsdag 4 juni is het lotavond. Uw komst kan uw lotgenoten een drankje bezorgen. 

Dinsdag 11 juni is het een gewone schietavond en geen buitenverschieting. 

Op dinsdag 18 juni kunnen we niet in ons gildehuis terecht.  

Het Koninklijk Gilde van Sint Sebastiaan uit Poppel heeft de schutters onder ons die 

avond uitgenodigd voor een onderlinge wedstrijd in Poppel. 

Daar hebben zij een nieuwe prachtaccommodatie.  

Adres: Krommendijk 102, 2382 Poppel 1. 

Aanvang: 20 uur eerste schoten op de wip 

Aankomst graag om 19.30 uur (opspannen) 

 

 
1 U rijdt het dorp door, Mieke Pap voorbi,j de baan naar Turnhout op. Rechts ziet u Garage Bols liggen. U slaat 
daar het weggetje links (Heesdijk) tegenover Garage Bols in. 
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Wanneer het donker wordt, gaat men binnen op doel schieten, en ook bij slecht weer. 

Als u mee wilt schieten, moet u zich opgeven of bij Marcel KK of bij de deken-schrijver. 
 

In augustus komen er vier of vijf Poppelse schutters van hun kant in ons gildehuis en 

dan schieten we ook zowel op de wip als op doel. 
 

Dinsdag 25 juni kunnen we weer niet bij Mutsaers terecht en is er geen schietavond 
 

Dinsdag 23 juli is het Oliebollenkermisverschieting 

 

VERBROEDERING 2019 

Sint Joris als gilde dat dit jaar koning schiet, organiseerde op zondag 26 mei de 

verbroedering met goed weer, een bescheiden opkomst en een gezellige ambiance. 

Van het koninklijke Sint Sebastiaan waren er zes schutters (en dan moet het gilde bij 

betalen). De afspraak was dit jaar: entree alleen ten behoeve van de zilveren insignes. 

Op de hapjes tracteerde het gastvrije kruisboogschuttersgilde, 

De beste prestatie voor het koningskruis leverde Leo Damen (Dionysius). Op de 

vreemde wapens wonnen: Lesly Smit (Joris 44 pnt), Robert de Wit (Dionysius 50 p,) en 

Sietze Graafsma (Sebastiaan, 47 p.) Zij kregen ieder een zilveren medaille. 

Op zijn eigen handboog had Sietze minder succes of minder geoefend, want hij had op 

alle wapens precies het gemiddelde van alle deelnemers. Daar is een wisselprijs voor: 

het Letchertschild. Dat ging naar Bart ten Have, die exact evenveel punten had als 

Sietze (namelijk 56) maar die bij de loting meer geluk had. 

 


