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Beste Gildezuster, beste Gildebroeder, beste lezer,

Dit is het eerste exemplaar van onze nieuwsbrief ‘De 
Gildepijl’. De bedoeling is om alle Gildeleden op de 
hoogte te brengen van wat er te gebeuren staat bin-
nen de Gilde, wat er besproken werd in de bestuurs-
vergaderingen en welke beslissingen er genomen 
werden. 

Maar de nieuwsbrief is meer. Wens je zelf ook iets 
mede te delen, heb je een leuke reis gemaakt, hangt 
het recept van uw overgrootmoeder die zo heerlijk 
kriekskes oplegde nog aan uw frigo en wil je dit 
delen, stuur ons gerust een mailtje, wij publiceren 
het in één van de volgende uitgaves.
Er zijn meer dan 40 gildebroeders, dus we kunnen 
zeker enkele gazettekes vullen.

In ieder geval wensen we een Gildepijl te maken die 
kort bij de mensen staat en de lezers ook iets brengt, 
waar je naar uitkijkt om rustig op ’t WC eens te 
doorbladeren.

•De Braak is bij de firma Slabbinck in Brugge in al 
zijn glorie hersteld en op de nieuwjaarsreceptie voor 
het eerst voorgesteld aan iedereen.  De braak heeft 
een nieuw schouderstuk van katoenfluweel van 
zwart satijn.  Aan de buitenrand is de braak voor-
zien van goudgalon.
•We zijn momenteel volop aan het uitzoeken hoe 
we de eigenaars van de Dries de nodige bescherm-
ing kunnen bieden.  Daarmee bedoelen we de  on-
verdeelde mede-eigenaars van de Dries  

Woord vooraf

Bestuurlijke mededelingen
•Een werkgroep zoekt uit hoe we het breugheliaans 
4-uurtje een andere vorm kunnen geven en een 
nieuw elan.
•Binnenkort krijgen we de sleutel van ons lokaal in 
de Kersenpit en dienen we alles uit de gildekamer te 
verhuizen vanuit het oude gemeentehuis.
•Wat onderaan in het gemeentehuis was opgebor-
gen moet naar de container die nog moet gezet 
worden in de Gildelaan.
 

Bezoek onze website www.sintpietersgilde.be

De Gildepijl
Eindredactie: Wilfried De Koster

Onze Gildepijl is uw Gildepijl, 
bepaal mee wat er in opgenomen wordt.  
Alle input is welkom, contacteer:
Herman.debelder@telenet.be
s.andries@skynet.be



Tijdens onze jaarlijkse “Wens je Gildebroeder en 
Gildezuster een gelukkig Nieuwjaar” bijeenkomst 
werd ook onze nieuwe hoofdman Wilfried De Ko-
ster ingehuldigd. Een fiere Marleen stond erbij en 
zag dat het goed was.

Onze nieuwe hoofdman hield een kleine toespraak 
en heeft ook een toernee gegeven.
Hij wenste ons allen een bruisend en sprankelend, 
stralend en schitterend 2019 toe.
En dat we er nog ene mogen drinken.

Voorbije evenementen
WENSJEBROEDERENZUSTERGELUKKIGNIEUWJAAR

Donderdagschutters op  uitstap
Op tocht naar het ‘Land van Aalst’
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Eerdere pogingen om met onze 
Gilde naar het Brusselse Kruisboog-
museum te trekken hadden jammer 
genoeg niet tot een concrete datum 
geleid. Vandaar dat we op zes april 
uiteindelijk naar het Land van Aalst 
trokken. Busje komt zo, busje komt 
zo, eventjes geduld nog…. Erik vond 
het toch nuttig om eens te bellen en 
gelukkig maar want in plaats van 
in Mazel stond het busje op ons te 
wachten aan de kerk van Droeshout. 
Even later kon onze uitstap echt be-
ginnen. Gelukkig werden de dorsti-
gen in de tussentijd gelaafd. Bedankt Jan om de 
‘Chalet Couck’ aan ons ter beschikking te stellen!
Op de bus konden we kennismaken met de voor-
spellingen van Madame Soleil die vooraf perfect 
voorzien had dat zeventien dapperen de uitstap 
zouden maken, waaronder één dappere aspirant 
die via deze uitstap en de donderdagschietingen al 

proeft van zijn toekomstig gildeleven.
De gildecoins bleken een sterk beursjaar achter 
de rug te hebben. Proficiat aan de schutters die dit 
resultaat mee realiseerden.
Onze buschauffeur leed een beetje aan groothe-
idswaanzin: iedere brug die hij zag aankomen was 
volgens hem te laag voor zijnen bus. We hebben 
ons dan maar gebukt. De rit bracht ons naar Tragel-



Zelf zou ik me zeker geen keukenprinses noemen. 
Met een zus als kok beperkte ik mij in de keuken 
tot het klaarleggen van de ingrediënten, het snijden 
van de ajuin, het schillen van de aardappels en de 
afwas. Vandaar ook mijn voorliefde van een goede 
fruitsla als het mijn beurt is om iets klaar te maken. 

Dus toen men mij vroeg om een goed recept uit 
mijn hoed te toveren moest ik al ver gaan zoeken. 
Een oud recept dan nog liefst, zo een dat zijn dien-
sten al bewezen heeft? Mijn oog viel op het oude 
briefje met de titel de “Wafels van peter Pierre” 
Steeds met Allerheiligen maakte peter Pierre (papa 
van Herman nvdr )  een 200 tal wafels en bracht 
die toen rond bij de 5 kinderen. Pas op dat was 
naar Dworp, Kester, Herne, Hannuit en Mazenzele. 
Is het een oud recept of niet We weten het niet 
De ene bron zegt dat het van Wis van Frans van 
Pie pastoor was. Voor ons zijn het “De wafels van 
Peter “

Ingrediënten:
1kg Bloem
40gr gist
0.5 eetlepel zout
6 eieren
375 gr vetstof
Half scheutje olie
Halve lepel suiker
1l melk
0.5l spuitwater of sodawater
2p vanillesuiker
0.5 pak beschuiten

Bereiding
Doe de melk en het spuitwater bij elkaar
Los hierin de beschuiten op door in kleine brokjes 
te breken
Voeg bloem toe en roer met garde
Laat vetstof smelten
Voeg suiker, vanillesuiker, olie en zout toe
Los de gist op in lauw water
Voeg de eigelen toe aan het mengsel.
Voeg de boter en de gist toe. Klop eiwit tot schuim 
en schep door beslag. Laat rusten tot het volume 
verdubbeld is.
En dan: Bakken maar.
De wafels worden warm gegeten.

Koken met ... Gerda
WAFELS VAN PETER PIERRE
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sport, waar de bowlingbanen op ons lagen te wa-
chten. Eentje zelfs met de banen dicht! Michel V.N. 
zag vanuit de loge dat alles goed was. Dat sommi-
gen meer aanleg hebben voor dit spelletjes werd al 
snel duidelijk. Maar onthoud het goed: iemand die 
een strike gooit mag minder gooien dan degene die 
dat niet doet. 
Nadat de schoentjes terug omgeruild waren voor 
ons eigen schoeisel namen we plaats in de bus. 
Onze  nieuwe bestemming was het ravissante 
Ternat, waar we bij Manu een sappig en mals en-
trecootje als versterking voor de burger konden nut-
tigen. Gelukkig was er maar één gildebroeder die 
zijn Duvel op de tafel ontbond. Hij kreeg dan ook 
prompt een verse geserveerd (waarvoor dank ;-) 

Na de lekkere maaltijd stond het busje reeds te wa-
chten om ons terug te brengen naar Mazel, waar de 
dag werd afgesloten bij de lokale neringdoeners. 
Bedankt aan iedereen voor de ambiance en om mee 
te gaan op onze tocht. Op donderdag 25 april begint 
het buitenseizoen van de donderdagschietingen en 
staan alle liefhebbers om 19.00 uur weer paraat 
onder de wip, net zoals elke andere laatste donder-
dag van elke maand tot en met september.
Nog één kleine mededeling: de donderdagschut-
ters zullen 100,00 EURO bijdragen aan de gildekas 
voor het gebruik van de elektriciteit op de Dries.
Nog een dikke merci en de Gilde ter ere,

  De donderdagschutters



WIT JE DAT...
een goede voorbeiding op Sinksen, 
het halve werk is om in topvorm koning te worden!

18 essentiële remedies tegen ziekten
uit de 18de eeuw

ZIEKTE SOORT WIJN DAGELIJKSE DOSIS
Allergie Médoc 1 glas
Bloedarmoede Graves 4 glazen
Aderverkalking Muscadet 4 glazen
Bronchitis Bourgogne of Bordeaux 3 kopjes
Verstopping Anjou blanc of Vouvray 4 glazen
Aandoening kransslagaders Droge Champagne 4 langwerpige glazen
Buikloop Beaujolais nouveau 4 glazen
Koorts Droge Champagne 1 fles
Hoge bloeddruk Alsace of Sancerre 4 glazen
Menopauzestoornis Saint-Emilion 4 glazen
Zenuwinzinking Médoc 4 glazen
Vetzucht (obesitas) Bourgogne 4 glazen
Erge vetzucht Rosé de Provence 1 fles
Reumatiek Champagne 4 langwerpige glazen
Abnormale gewichtsverlies Côtes de Beaune 4 glazen
Traagwerkende lever Droge Champagne 4 langwerpige glazen
Aandoening van de nieren Gros-plant-du-pays-nantais 4 glazen
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De fles ontkurken Aan de kurk rieken Langzaam uitgieten Mentaal 
voorbereiden

Kijkplezier Ruikplezier Smaakplezier Genezen!



Je weet hoe het is, je staat te wachten op het vertrek 
van de Paardenprocessie en begint over het een en 
ander te praten en stilaan weg te dromen. Zo ook 
gebeurde bij enkele Gildezusters en Gildebroeders. 
”Ik zou graag eens naar Firenze gaan, awel ik ook en 
zo gebeurde het, de Citytrippers waren geboren. 
In 2018 was het voor de 2de maal dat de Gilde 
haar verkenners er op uit stuurde. Na Firenze viel 
Porto te beurt. Dat het heuvelachtig was hadden we 
vernomen, maar soms was het toch serieus afdalen. 
Aan de rivier de Douro genoten we van de zon, 
zowel buiten als in een glaasje Porto. We leerden 
ook dat oude witte Porto roder wordt en rode oude 
Porto witter wordt. Kwestie van naar elkaar toe 
groeien gesproken. Het Portohuis lag achterin, en 
had toevallig de naam Augustinus (Ook de naam 
van een wereldbekende sigarenclub).  De prachtige 
gebouwen en de brug gebouwd door Eiffel blijven in 
ons geheugen gegrift. Het stadje Guimaraes hebben 
we met een bezoek vereerd. Het prachtige kasteel 
dat uitkijkt op het pittoreske stadje is zeker een 
bezoek waard ook al waren sommigen van de groep 
er al eens geweest en anderen niet.

Dankzij de staking van Brussels Airlines mochten we 
zelfs een dagje langer blijven.
De terugreis ging dan ook nog eens over Frankfurt 
zodat we die luchthaven ook nog mogen 
bewonderen hebben. 

De Citytrippers:
Mady, Nancy, Gerda, Luc, Jos en Herman 

Op reis met...

• Dit jaar vallen het Brabants Gildefeest en de Opwijkse Paardenprocessie niet op dezelfde dag. Zondag 
16 juni zakken we af naar Humelgem voor het Brabants Gildefeest en op 23 juni stappen we mee in de 
Paardenprocessie. VINK DEZE DATA ALVAST AAN IN JULLIE AGENDA.

• Twee andere data om te onthouden: onze prijsschieting van 15 Augustus op De Dries EN ons vieruurtje 
(we houden ons tot nader order aan de naam) van zaterdag 28 september. OPGEPAST: ons vieruurtje gaat 
dit jaar door op zaterdag én in de Kersenpit. Allen op post…

• Broeders Luc en Eric zetten andermaal hun schouders onder de organisatie van de donderdagschietingen. 
Afspraak elke laatste donderdag van de maand onder de muitwippen (zie kalender). 

Onze Gilde zendt drie peletons uit voor de gildekampioenschappen. Ter info geven we hierbij meer details 
over de locaties en tijdstippen:
• WEERDE, zondag 28 april 2019: onze gilde schiet om 11u20, vertrek aan ons lokaal om 10u30
• DURAS, zaterdag 25 mei 2019: wij schieten om 11u, vertrek aan lokaal om 9u30
• HUMELGEM, zaterdag 1 juni 2019: wij schieten om 11u, vertrek aan lokaal om 10u10
De koning der koningen schieting gaat door op zondag 2 juni in Humelgem. Onze koning en alle 
sympathisanten worden om 16u30 in Humelgem verwacht.
Aangezien onze eigen koningsschieting op 9 juni plaats vindt, na de Koning der Koningen schieting dus, zal 
Erik Vanderborght (koning 2018) onze gilde vertegenwoordigen.    

Data om te onthouden...
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April   
 Zondag 21 april Pasen
 Maandag 22 april Paasmaandag en Paardenprocessie in Hakendover
 Zaterdag 27 en zondag 28 april 1ste Beurt kampioenschap in Weerde
 Donderdag 25 april Avondschieting
Mei   
 dinsdag 7 mei Bestuursvergadering
 Zaterdag 25 mei 2de Beurt Kampioenschap in Duras voor Midden-Brabant
 Zondag 26 mei 2de Beurt Kampioenschap in Duras voor Oost-Brabant
  
 Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag Algemene statutaire vergadering 
 Donderdag 30 mei ? Avondschieting ?
Juni   
 Van 1 tot 7 juni Dagelijkse oefenschietingen in       
  het kader van de komende Sinksenfeesten
 Zaterdag 1 en zondag 2 juni 3de Beurt Kampioenschap en Koning der Koningen in Humelgem
 Zaterdag 8 juni  Gildefeesten
 Zondag 9 juni Gildefeesten
 Maandag 10 juni  Gildefeesten
 Donderdag 13 juni Statutaire bestuursvergadering: goedkeuring kasverslag
 Zondag 16 juni BRABANTS GILDEFEEST - Humelgem 
 Zondag 23 juni Paardenprocessie in Opwijk
 Donderdag 27 juni  Avondschieting 
Juli   
 Donderdag 25 juli Avondschieting
Augustus   
 Donderdag 15 augustus Prijsschieting op den Dries
 Donderdag 29 augustus Avondschieting
  
September   
 Donderdag 26 september Avondschieting
 Zaterdag 28 september Tafelen met de Gilde (Bruegheliaans 4-uurtje)
 Zondag 29 september Dag van de Federatie der historische gildes in Deinze
Oktober   
 Donderdag 31 oktober Avondschieting
November   
 maandag 11 november Wapenstilstand en huldiging aan het monument
 Donderdag 28 november Avondschieting

Kalender
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Onze Gilde is lid van de Federatie van de Vlaamse Historische Schuttersgilden. 
Deze organiseert haar 18de Gildedag op zondag 29 September 2019 in Deinze.  
Deze datum komt onze gilde niet zo goed uit want de dag voordien organiseren 
wij ons etentje in de Kersenpit. Het zou mooi zijn mochten we deel kunnen 
nemen aan deze gildedag. De federatie komt tussen in de kosten voor het 
transport (bus). Zijn er mensen die mee willen gaan? Contacteer s.andries@
skynet.be. De site van de Federatie is alvast een bezoekje waard, je kunt er hun 
tijdschrift kostenloos inkijken.
 www.vlaamseschuttersgilden.be

Federatie van de Vlaamse
Historische Schuttersgilden
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Het is onze broeders zeker niet ontgaan dat er tijdens de evenementen die onze Gilde 
organiseert of waar ze  aan deelneemt duchtig naar de sigaren wordt gegrepen.
Onze  gilde   telt dan ook een hoog aantal leden (11?) die lid zijn van de enige 
eigenste Mazelse sigarenclub, Augusteyn. Ontstaan in de Kleine Deugd, toen het 
nog een      zeer klein deugdje was, in de breinen van Jos, Patrick en Stefan, ging de 
eerste bijeenkomst door op donderdag 22 september 2011 . Zo wordt  tot vier maal 
per jaar in private sfeer sfeer gedegusteerd. Tijdens elke bijeenkomst worden twee 
sigaren gerookt en aan een oordeel onderworpen. Daarbij gaan de rum, de bieren en 
de hapjes vrolijk over de lippen en wordt er volop gepraat over het ene of het andere 
actueel onderwerp.
Natuurlijk ontbreken de nodige moppen niet    …Op donderdag 28 maart bezocht 
Augusteyn de Casa del Habano in Brussel. Er wordt momenteel actief nagedacht over 
het organiseren van een reis naar Cuba……….   

De sigaar minnende broeders



Lazy Bitch, Mac & the Balmo’s III, 
de namen klinken jullie allicht reeds 
vertrouwd in de oren…..   Jos Heuvinck 
is actief als  gitarist in beide groepen 
(bas bij de Balmo’s en lead gitaar bij Lazy 
Bitch), Luc Vandenbrant maakt deel uit 
van de Balmo’s III ritmesectie (drums). 
Het loont echt de moeite om beide 
groepen eens aan het werk te zien.
De muziek van Mac & the Balmo’s III kan 
onder Outlaw Country Music worden 
gecatalogeerd. De groep bracht in 2018 
haar eerste CD uit.  Wat Lazy Bitch uit de 
baffels jaagt kan worden bestempeld als 
zware, buis van Eustachius bedreigende, 
mature rock & rollah met volslanke 
barbietrekjes (de poppen vliegen in het 
rond).  

Muziek spelende broeders

Efkes lachen


