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MICHIELSSCHIETEN 

Dat is schieten op de feestdag van  Sint Michiel of liever Sint Michaël, de 

aartsengel. Eigenlijk is zijn feestdag op 29 september. Niet omdat hij dan 

geboren of gestorven is want dat gebeurt niet met engelen, maar omdat op 

die datum in Rome een basiliek met zijn naam werd gewijd. Het Michiels-

feest is inmiddels gekoppeld aan het oogstfeest en het begin van de herfst. 

Voor het gilde is deze bijzondere dag ook de “sluiting van het doel”. Lang 

geleden werd er alleen buiten geschoten en dat gebeurde dus enkel in de 

zomermaanden. Vroeger, toen wij nog kleine kinderen hadden, maakte Se-

bastiaan er een groots kinderfeest 

van. Ook nu zijn de kinderen nog 

steeds welkom, maar die schieten 

nu mee op de pluimen in de prijzen-

boom. De hoofdprijs die dag is 

‘ONZE BAS’, de trotse schutter,  

een geschenk van Sjef en Lien  

van Son  ter gelegenheid van hun 

40-jarig huwelijksfeest. 

Ook deze zondag was het ‘sluiten 

doel’. De mast werd onttakeld en 

nu het ook vroeger donker en  

kouder gaat worden zal er weer 

binnen geschoten worden.  

Voor de technische ploeg een  

klein klusje.  

            

Maar voor de 

middag om was 

en de tocht naar 

I Pin Ke kon wor-

den onderno-

men was er nog 

een heel gezelli-

ge schietmiddag 

met  heerlijk  

nazomerweer.  



Gedurende die aangename 

middag, waar veel gildebroe-

ders en -zusters aanwezig 

waren, werd er niet alleen 

gekletst, maar natuurlijk ook 

op de pluimen geschoten. 

Wim schoot er in één schot 

maar liefst drie tegelijk af en 

voor de keizer bleef het heel 

lang oefenen tot er toch nog,  

gelukkig voor hem, eentje 

naar beneden kwam.  

Behalve de feestdag van 

Sint Michaël werd ook de 

geboortedag van Trix ge-

vierd. De 75e nog wel!    

Dit kroonjaar was een rondje waard 

en dus werd het glas geheven op de 

nog vele jaren die we Trix toewen-

sen!  Haar buren, waar die avond 

ook nog een barbecue zou zijn, had-

den vast het huis versierd…. 



En dan is er natuurlijk nog de prijsuitreiking! De hoofdman houdt de spanning erin. Maar toch het cluster plui-

men dat Wim in één schot naar beneden haalde was, ondanks de zeer gevarieerde waarde van elke trofee,  vol-

doende om winnaar te zijn en Bas weer mee terug naar huis te nemen.  

De keizerin had ook nog voor prijzen gezorgd: een heerlijke fles Wild Pig, het persoonlijke huismerk van me-

vrouw Haen - Evers. Een voor de beste vrouwelijke schutter, Lidewijde, en één voor de beste gast, het petekind 

van koning Cécile! Voor alle drie:  welgemeende gelukwensen!!! 

En dan op weg naar I Pin Ke!! 

Weet je nog dat dit een voortzetting is van de ‘chinees’ die aan het eind van deze dag altijd werd geregeld bij 

Kees Verberk thuis. En voor de kindjes waren er dan door Els gebakken frietjes. Ze moesten wel hun bordjes 

goed  aflikken zodat die, voor volgend jaar weer, schoon in de kast konden……     

                   Gerda 


