
Sint-Sebastiaansgilde
2 juli 2017

Terrein 
den Dries

Koningschieting

Iedereen welkom!
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Op 2 juli weten we wie de volgende drie jaar de nieuwe koning van de Sint-
Sebastiaansgilde van Retie wordt. Dan organiseert de Retiese schuttersgilde 
het koningschieten. Wie de (houten) vogel van de wip schiet, wordt de nieuwe 
koning. Die koning mag de volgende drie jaar de mooie, oude gildebreuk 
dragen. De gilde nodigt iedereen uit om samen met hen dit moment te beleven 
en vieren!

Om 11u start de picknick van ‘Zomer in Retie’ aan den Dries. Aansluitend 
vindt daar het koningschieten plaats.

De eerste keizer van Retie?
Voor het eerst in het 595-jarig bestaan van de gilde kan er iemand keizer 
worden. Wie drie keer op rij koning schiet, wordt keizer. Wordt de huidige 
koning op 2 juli de eerste Retiese keizer?

Een oude traditie – springlevend in Retie
De schuttersgilden bestaan al sinds de middeleeuwen. Ze stonden in voor de 
bescherming van de inwoners en goederen van hun dorp. Wanneer hun rol als 
beschermer afneemt, blijven ze actief in wedstrijden, landjuwelen en feesten. 
Het gildeleven is rijk aan tradities: vendelen, koningschieten, doorgeven van 
de ‘breuk’, enz. Tradities die in Retie gekoesterd worden!
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FEEST IN RETIE!

PROGRAMMA
11u00  
Start picknick ‘Zomer in Retie’

12u00  
Start optreden - live band 

13u30  
Gildestoet door Retie, 
i.s.m. Koninklijke fanfare de Lindegalm 
en de naburige schuttersgilden
• Na de stoet start het koningschieten
•  Na de officiële koninschieting mag 
 wie dat wil proberen om zelf ‘koning’ 
 te schieten op de staande wip.

LOCATIE
Terreinen Gemeenschaps-
centrum Den Dries
Kerkhofstraat 37, Retie

MEER INFO?
Op www.uitinretie.be of 
www.erfgoedcelkerf.be 
Of via Jan Smeyers
014 37 01 95 
smeyersjan@telenet.be

Het Gildecafé is doorlopend open!


