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KONINGSSCHIETEN 
A.s. zondag vervullen we onze controlerende plicht door toe te zien of het koningsschieten 
van de kolveniers wel correct en integer verloopt. 
De dag begint met een hoogmis in de kerk van ’t Heike die om half elf (10.30 uur) aanvangt. 
We zijn vóór 10 uur op het parkeerterrein aan de Noordhoekring (achter de benzinepomp) 
Vertrek optocht om 10.10 uur in volgorde Joris –Sebastiaan - Dionysius. 
We offeren op de trom. 
Na de mis is er de gebruikelijke vendelgroet. 
De lunch, het vrijen van de boom en het schieten vindt allemaal plaats bij het gildehuis van 
St.Dionysius. 
U wordt vriendelijk verzocht met feliciteren van de nieuwe koning te wachten tot na de 
installatieplechtigheid. 
Daarna vloeit de erewijn. 
Na 18.00 uur zijn er ook warme versnaperingen te koop. 
 

SPORTIEF TREFFEN 
Voor de verbroedering van de handboogschutters van de Kleine Kring op zaterdag 9 
september 2017 hebben zich vijf schutters met de eigen boog gemeld.  
Cécile, Marcel, Eduard, Jan en Leo of Ludo. 
Die zien elkaar dus die middag om 14.30 uur in het Gildehuis van OLVr Broederschap op 
Sportpark  De Stevort (Vossenhol 1) in BIEST-HOUTAKKER (natuurlijk niet in Biezenmortel, 
seniele man, zei hij tegen zichzelf). 
 
EVA OP LESBOS 

Afgelopen zaterdag is Eva Smulders na vijf weken Lesbos weer thuis gekomen. Ze schrijft: “In 

gedachten ben ik nog op Lesbos. Het was heftig om te zien hoe de mensen daar leven maar 

daarom was het extra fijn dat ik daar kon werken en iets bij kon dragen. Ik heb veel geleerd 

en veel mensen ontmoet. De hulp op Lesbos is nog hard nodig. Er komen nog bijna dagelijks 

bootjes aan. Er is heel weinig doorstroom en de mensen verblijven lange tijd in de kampen 

op Lesbos [..] eerst naar het kamp Moria. Dit kamp wordt door het leger gerund, is overvol 

en heeft ondraaglijke omstandigheden. 

De meer kwetsbare vluchtelingen zoals gezinnen met kinderen kunnen door naar het kamp 

Kara Tepe. Op dit kamp werkte ik met Movement on the Ground. Op het kamp organiseert 

MoG verschillende activiteiten met als doel de bewoners te helpen {...]. Met de kinderen 

wordt er gespeeld, gesport, getekend en gelezen. Twee keer per week is er Cookies & 

Conversation, hier helpen we de bewoners met hun Engels. Drie keer per week is er het 

Giving Cafe, hiervoor maken we een klein hapje voor de bewoners. Op woensdagavond is er 

Ladies Night, dit was mijn favoriete activiteit. Het is een groot feest waar alleen maar 

vrouwen komen zodat zij ook twee uur hebben om even hun zorgen te vergeten en los te 

gaan. [...] 

Buiten deze activiteiten zijn er ook nog verschillende projecten om het kamp beter te 

maken. Tijdens mijn verblijf werd er bijvoorbeeld gewerkt aan de bouw van nieuwe 



zonnepanelenstations zodat alle huizen voortaan elektriciteit hebben. Hiervoor moest ik 

kabels leggen en heb ik ook nog iets geleerd over elektriciteit. Ook heb ik in het begin 

meegeholpen om meer schaduwplekken te creëren. 

Ik vond het mooi en ook leuk om met zoveel verschillende mensen en bewoners samen te 

werken. Iedereen zet zich in voor hetzelfde doel. Dat schept een band. 

Ik werkte zes dagen in de week op het kamp en zondag had ik dan mijn vrije dag. Op deze 

dag kon ik uitrusten en het eiland verkennen. Ook ben ik geregeld naar het strand geweest. 

Lesbos is een mooi eiland en ik raad het dan ook zeker aan om daar een keer op vakantie te 

gaan!  Dat is niet alleen mooi voor jezelf maar ook voor de lokale ondernemers op Lesbos die 

de inkomsten van het toerisme goed kunnen gebruiken. 
 

Ik ben heel erg verrast door alle donaties en bemoedigende woorden die ik heb ontvangen, 

niet alleen van mensen die mij persoonlijk kennen maar ook van mensen die ik nog nooit 

ontmoet heb. Meerdere keren zag ik een naam bij een donatie staan waarvoor ik aan mijn 

ouders ging vragen wie dat was. Dat vind ik heel bijzonder. 

Dank zij jullie bijdragen heb ik kunnen helpen op Lesbos en ook een mooie donatie kunnen 

doen aan Movement on the Ground. Ik wil jullie daar nogmaals heel hartelijk voor danken. 
 

Het afscheid van Kara Tepe vond ik moeilijk. Niet alleen omdat ik er een goede tijd heb 

gehad maar ook omdat ik heb gezien hoe hard er daar hulp nodig is. Volgende week verhuis 

ik naar Amsterdam waar ik politicologie ga studeren aan de UvA. […] Ik heb ook zin in mijn 

nieuwe studiejaar. Mijn ervaringen op Lesbos, de ontmoetingen met veel verschillende 

mooie mensen, de saamhorigheid en vriendschap neem ik mee in mijn hart. Met mijn  

afscheid van Lesbos eindigt zeker niet mijn betrokkenheid bij Movement  on the Ground en 

de vluchtelingen. Ik zal me daar voor in blijven zetten.  

Heel erg bedankt dat jullie mij hebben geholpen in dit avontuur. 

 

LIEF EN LEED 

Hanneke van den Bogaart is weer thuis. De operatie is wonderwel voorspoedig verlopen. Nu 

is het wachten op wat uitslagen van nader onderzoek. Op basis daarvan wordt een vervolg 

gepland. Onvoorstelbaar, maar ze is weer volledig in de weer. Wat een bink, zei iemand. Ze 

dankt de gildebroeders en gildezusters hartelijk voor het meeleven en de steunbetuigingen. 

Dat gaf niet alleen een gevoel van verbondenheid maar heeft ook zeker bijgedragen aan het 

herstelproces. 

 

Gildebroeder Stan Claassen heeft vanaf 1 augustus dag-en-nacht hulp. Hij heeft pijn maar 

dat belet hem niet om als altijd breed lachend in zijn stoel te zitten. Als u in de buurt bent, 

loop even aan, kom achterom. Dat stelt hij erg op prijs. 

 


