
Belgische wipschutters met kanonnen
naar Gongres

KATIPENHOUT - Het 58' nationaal congres van de
Staande V9ipschutters vond ditmaal olaats in de feestzaal
van het scf,oolcomplex te h"g, bii lelegenheid van het
t25-iarig bestaan vãn de plaatseliike schuttersgilde Sint
Selvâtiu¡. Vooraf trok een optocht door de straten van het
noe landetiike dorp Berg, waãrbii bloemen wtirden neerge-
legã vóór tet standbeeld der gesneuvelden aan de kerk.
Oõn de haditionele ,frommelslag" ritmeerde de stap,
ten¡'iil standaarden en vlaggen voor het kleuniike effect
zorgden.
Bii dergelijke jaarlijkse gebeur- op het kasteel Ter Loenst de eer
teåis trãUbðn rireestäl de-konin- bswijzen, toen Keizer Karel er
sen en keizers met hun gilde- oþ bezoek kwam. Naast de nog
Ëráak het meeste bezienL nit steeds bestaande gilde, telt de

keer *as er evenwel een andere ggmegqle momenteel ook een

Ëitu""ge", vermits ,,De Een- 20-tat llggende wipmaatschap-
¿tucittF "it tr¡echeleti opgedo- pijen' Maar staànde yinmaaq-
L"¡w"r *èi""Lel" eeuniõooo- schappii..Concordia schiet toch
õünoñ¡ii"î, ¿iã2è-'ü"üóói- 39,s ?t!!$.-de hoofdvogel .af'
i;-"'nñÑ;ü-ü"t sfàd;Ëü* L9y{:."1'^j1"{ gereden we4e+
vo;;õ?"iãje"h"iã ñãa'üõã* lp P:'9:,yippeir naar het

å*å:r*;:,ifå;-m"r¿ìfriaü¡ï:üåiî,¡:ËiüliË!:1ii;
rïiTl"îlÈ,ffiilryiïr ffii ËFä1}ffi'1;:î;::'
Ëf:*f::i""äiu.ã3i"';iåî'å:Ï"Jf:#::ïilf U':*l{*i
i9$eqed9 zich,over dit folklo- Ì""'üåäiåliir"ut een nationaal
ristisch element.iË'üiì*linär* ;:lËì"uffHäu"lå"'i:T*üi:
Burgemeester Verhoeven blikte jarig bestaan van Concordia.
eveñ in het verleden terug. Spreker overhandigde vervol-
Reeds in 1538 mocht de Kam- gens een sierschotel aan voor-
penhcr' St -sebastiaansgilde zitter Costermans en een twee-

de aan de voorzitter van de
jubiierende St.-Servatiusgilde.
Secret¡iris Mortier, lichtte de
activiteiten van 1981 toe. Mees-
ter Costermans stelde voor de
herinnering aan de schaal A1-
bert I, die destijds door deze
vorst aan de maatschappij werd
geschonken, levendig te houden
door het zenden van een tele-
gram aan koning Boudewiþ,

namens de 280 aangesloten
schutterssilden- Hii dankte het
semeentebestuur vôor de ont-
iangst, de vaandrigs en breuk-
dragers voor hun luisterrijk
vertõon, de ruiters en de konin-
klijke fanfare ,,Þe Toonkunst"
voor hun medewerking, waarna
het gulden,boek werd getekend
en er overgegaan werd tot de
uitloting van de kampioen-
schappen. - (L.K.)

Ti.jdens het nøtionaal congtes uan de Staonde Wipschutters te
Berg, werd,en cloor btngemeester Verhoet¡en aw Kømpenhout
si,erlchalen ouerhondi.g{ aan uciorzitter Costermøns en o'øn het
bestuur pøn de Sint-Sensaøsgil'd,e. - (L.K)

Een gezicht op de menigte tijdens de hulde aan het monúment van de oorlogsløchtoffers


