
 

 

 

Gildevrienden en vriendinnen, Schuttersleden  

en iedereen die het schuttersleven een  

warm hart toedraagt, 

Nog even en de oliebollen staan weer op tafel.  

Sommige van u maken ze traditioneel nog zelf,  

anderen halen ze bij de bakker of in de diverse verkooppunten… 

Hoe dan ook… het is een traditie! Oliebollen eten met Oud en Nieuw! 

Een traditie die al vele jaren een vaste gewoonte is geworden in ons bestaan. 

Net zoals de traditie van het schutters en gildeleven.  

Of het nu van Gelderland is of van Limburg of Brabant of zelf van Europa,…..  

het is een traditie die ons boeit, verbindt en bezighoudt, soms,  

tot in ons dagelijkse leven. 

En of je nu een blauw pak of een groen pak draagt,  

Of je nu een hoed op je hoofd draagt of een pet, …… 

Een sabel of een vendel vasthoudt, ….We denken allemaal aan hetzelfde. 

Saamhorigheid! Dat is wat we willen uitstralen en willen uitdragen. 

En ook met elkaar willen beleven, een leuke strijd die misschien ook nog tot prijzen leidt. 

Maar absoluut niet tot haat en nijd. 

Je kunt ook allemaal een “geweer” of een “raket” afvuren, ….  

Maar dan draag je absoluut geen saamhorigheid en vrede uit.  

Nee,… dan draag je juist bij,….. aan haat en nijd. 

Ik hoop samen met u dat er in de komende tijd weer vrede mag komen in vele landen,  

dichtbij en ook verder bij ons vandaan….. dan wordt het leven misschien voor iedereen een echt 

schutters en gilde bestaan. 

Laten wij samen in 2023 weer het voorbeeld zijn in onze 

dorpen van Gelderland. 

Laten wij samen laten zien dat we kunnen strijden maar 

beter nog, ….dat we kunnen verbroederen, ook al hebben 

we soms verloren.  

Want ook dan is de saamhorigheid het belangrijkste wat er is. 

Namens het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus,  

wens ik alle schutters en gildeleden van Gelderland,  

hele fijne feestdagen toe en een goed begin van 2023. 

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten op een (of meerdere)  

van onze mooie evenementen in het komende jaar,  

want ook dat is een traditie, die we niet verloren mogen laten gaan. 

 

Wim Sanders 

Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie 

St. Hubertus.  

 


