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 Schuttersgilden in Groot – Nieuwerkerken

 Binderveld

Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan (1506?)

 Kozen

Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan (1631?)

 Nieuwerkerken

Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan (1657?)

 Wijer

Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan (1742?)
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 Schuttersreglement uit 1769.

 Oudst gekende goedkeuring dateert van 1506.

 In 1825 werd het oude schuttershuis afgebroken.

 Schutterskraag (-ketting):

Wordt bewaard bij Emiel Strauven en Mario Schurmans.

 Beeld van Sint-Sebastiaan bevindt zich in de 
parochiekerk.
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Schuttersreglement uit 1769.
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 Sebastiaan zou onder de Romeinse keizer Diocletianus als 
officier van de keizerlijke lijfwacht in 288 om zijn christelijk 
geloof zijn gemarteld, en met pijlen doorboord.

 Hij zou begraven zijn in de catacombe aan de via Appia te Rome, 
nabij de huidige kerk San Sebastiano.

 Hij werd populair als patroonheilige van de soldaten, de 
schuttersgilden en allerlei ambachtslieden.

 In de Renaissance tijd was het afbeelden van martelaren zeer 
geliefd. Sint-Sebastiaan als onderwerp gaf aan de kunstenaars de 
gelegenheid om ongeremd in het kerkelijk interieur ook het 
mannelijk naakt af te beelden.

 Zijn kerkelijke feestdag wordt gevierd op 20 januari, feestdag 
waarop ook de schuttersgilden met festiviteiten inhaakten.
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16Beeld van Sint-Sebastiaan bevindt zich in de parochiekerk.



 Vlag met het jaartal 1651.

 Op de Schuttersketting zou het jaartal 1631 staan.

 Herberg “het Koetske”.

 Schuttersketting:

Verzameling van het Openlucht Museum Bokrijk.

Breuken met de jaartallen 1631-1642-1685-1730-1749-1839 en 1904.
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Herberg ’t Koetske



 Bestaand reglement uit 1791.

 Statuten van een schuttersgilde, opgericht in 1657.

 Oefenveld van een half bonder op “den Dries”.

 Mogelijk is deze schuttersgilde opgeheven na de 
Franse Revolutie.
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Bestaand reglement uit 1791



 Oprichting goedgekeurd op gemeenteraad 1 juni 1886.

 In 1909 maakte kleermaker Théofiel Lambrechts een 
ruitvormige vlag waarop o.a. het jaartal 1886.

 Deze vlag wordt bewaard in de kerk.

 Café “het Moleke” aan de Verlaerstraat was het 
verenigingslokaal, met schietstand.

 Schuttersketting:

Deze bestaat nog en wordt ergens bewaard in privébezit.
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22In 1909 maakte Théofiel Lambrechts een ruitvormige vlag met jaartal 1886.



23Café ‘t Moleke aan de Verlaerstraat


