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Aan het woord: Martijn Heister, secretaris Willem Tell
Geachte schuttersvrienden en schuttersvriendinnen,
Van harte welkom in Silvolde
Schuttersvereniging Willem Tell.

en

van

harte
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bij

Schuttersvereniging Willem Tell, in 1898 opgericht met als doel om
kermisfeesten te organiseren, heeft zich in haar uitgebreide
geschiedenis onmiskenbaar in de (silvoldse) gemeenschap vast
geworteld. Anno 2018 is de vereniging ten opzichte van haar beginjaren
flink veranderd. Tegenwoordig bestaat de schuttersvereniging uit vier
onderafdelingen, te weten: de drumfanfare, de schietsport, de
vendeliers en een seniorenafdeling. Het keurkorps zijn de
geüniformeerde leden van diverse onderafdelingen, samen met de
commandant, tamboer-maitre, schutters, vaandeldrager en natuurlijk
het symbool van onze vereniging, Willem Tell en zoon.
Het portfolio aan activiteiten is in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Naast de organisatie van één
van de meest drukbezochte kermissen in het jaar, treedt de vereniging regelmatig aan bij activiteiten
in en rondom de gemeente en huisvest zij diverse andere verenigingen in het verenigingsgebouw,
dat vooral met de hulp van vrijwilligers is gebouwd. Hierbij kunt u denken aan een schilderclub, een
houtsnijclub, een schietvereniging en een egerländer blaaskapel. De vereniging is ook erg trots op de
huisvesting van de voedselbank, waardoor zij indirect een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de
medemens in de gemeenschap. Een verantwoordelijkheid die wij als vereniging zeer serieus nemen.
In 2018 bestaat onze mooie vereniging 120 jaar en wat is er nou een mooiere manier om dit samen
met andere verenigingen op een schuttersconcours te vieren? Het is namelijk niet alleen een dag
deze verjaardag te vieren, maar het is ook een dag waarop tradities en schutterscultuur gedeeld
worden met de gemeenschap om ervoor te zorgen dat de schutterscultuur ook blijft voortbestaan.
We zijn trots, dat we op deze dag 20 verenigingen mogen ontvangen!
Met dank aan ons bestuur, onze vrijwilligers en alle anderen die ons in de voorbereiding op alle
mogelijke manieren hebben ondersteund, hebben we onze uiterste best gedaan om voor u als
deelnemende vereniging of bezoeker een mooie dag neer te zetten.
Wij wensen alle deelnemende korpsen onder ons motto: Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid
een sportieve, maar vooral gezellige dag toe! Onze bezoekers wensen wij veel plezier bij het
toekijken van dit mooie kleurrijke spektakel.
Martijn Heister
Secretaris Willem Tell Silvolde

Aan het woord: André Bluemink, voorzitter Kring de Achterhoek
Beste Gildebroeders en zusters, Schuttersvrienden en vriendinnen.
Schuttersfeest in Silvolde, vanwege het 120-jarig bestaan van
Schuttersvereniging Willem Tell Silvolde. Dit feestelijk gebeuren gaan wij
massaal vieren met de KRINGDAG 2018 van Schutterskring De Achterhoek
en wel op zondag 6 mei. Er komen 21 schutterijen en gilden
bijeen om met elkaar te strijden om de prijzen. Het is geweldig dat zoveel
verenigingen zich voor deze kringdag hebben aangemeld. Samen zullen wij
er een mooie dag van gaan maken, met als inzet, iedereen te laten zien wat
wij in onze schutterscultuur te bieden hebben en hoe wij van jong tot oud
onze schutterswereld koesteren en uitdragen. Op een
broederlijke en sportieve manier zullen de krachten gemeten worden, met
als hoogtepunt, het Kringkoningschieten. Wie wordt er Kringkoning 2018 van Kring De Achterhoek?
Als bestuur van Kring De Achterhoek spreken wij onze waardering uit naar Schuttersvereniging
Willem Tell die in het kader van haar 120-jarig bestaan de organisatie van deze Kringdag op
zich neemt.
Willem Tell heeft al eerder bewezen dergelijke grote evenementen aan te kunnen. Daarom zien
wij als bestuur van Kring De Achterhoek deze dag met het volste vertrouwen tegemoet.
Onze bestuurlijke wens is dat deze dag zal bijdragen het 120-jarig bestaan de juiste kleur en
aandacht te geven, zodat deze dag voor iedereen onvergetelijk zal zijn. Daarom is het zeker de
moeite waard om deze kringdag op 6 mei op het sportcomplex De Munsterman te komen
bezoeken. Daar vele wedstrijden en shows te zien zullen zijn, nodigt schuttersvereniging Willem
Tell u uit om samen met hen dit feest te vieren.
Bestuur en leden van harte proficiat met het behalen van deze mijlpaal, en bijzonder veel
succes met het verloop van deze kringdag. Hartelijk dank alvast voor de organisatie.
Als trouwe bezoeker van vele concoursen en schuttersevenementen elders, verdienen jullie op
zondag 6 mei een geweldige kringdag.
Deelnemende verenigingen veel succes deze dag bij de wedstrijden, maar vooral veel
schuttersplezier, waarbij we massaal bij elkaar zijn. Dat het kijken naar elkaars optreden en het
feesten met elkaar een belangrijke plaats mag innemen.
Jurycollege, schietcommissie en kringcommandanten veel wijsheid in de taak van beoordelen
en leiding geven.
Tot slot spreek ik de wens uit, dat wij allen deze dag mogen beleven in het teken van onze
Gelderse Schuttersfederatie:
BROEDERSCHAP, TROUW en DIENSTBAARHEID.
André Bluemink
Voorzitter Kring De Achterhoek

Aan het woord: Wim Sanders, voorzitter Gelderse Schuttersfederatie
St. Hubertus
Welkom in de “Achterhook”
Welkom in Zillewold of Sillevolde… Oude termen die ooit zeer waarschijnlijk
bij de vroegere ontstaansgeschiedenis van de schutterijen en gilden in dit
dorp en deze streek vaak genoemd zullen zijn. Zeker als we spreken over de
ontstaansperiode van de schutterij uit Silvolde in 1898. Bijna 120 jaar
geleden werd Willem Tell opgericht met als doel de schutters en
kermisfeesten aangenaam en gezellig door te brengen. Mooi is het ook om
te weten dat in de naam Silvolde eigenlijk al de ontstaansgeschiedenis zit
van Wilhelm Tell….
Het woord Silvolde komt van Suli, een huis dat uit een ruimte bestaat… en
dat is precies wat Willem Tell ook doet… alle leden bij elkaar in hun mooie clubgebouw met één
hoofdruimte… waarin de leden elkaar kunnen treffen… en dat dus al gedurende een ruime periode.
En nog steeds leeft deze schutterij volop in de gemeenschap. Nog steeds hopen de leden van
de schutterij dat zij ooit het koningsschot mogen lossen en zo het middelpunt van de
vereniging mogen worden. En dat is waar het soms ook om draait in de schutterswereld…
een keer die hoogste eer… om samen met je schuttersvrienden en vriendinnen te kunnen
vieren dat jij dat jaar de beste en de gelukkigste bent geworden…
Willem Tell was ook zo’n goede schutter, die zijn leven en dat van zijn zoon redde uit de
handen van de landvoogd, zo wordt er beweerd… maar hoe het ook zij… Willem Tell is wel
een goede en dappere legende geweest en heeft daarmee vele verenigingen geïnspireerd.
Een mooi thema is dat ook voor de kringdag van De Achterhoek waar we vandaag te gast
mogen zijn. Een keer die hoogste eer… die van Kringkoning van de Schutterskring De
Achterhoek. Elke koning die mee schiet vandaag zal dat willen zijn… en vanavond dan
gehuldigd worden als beste schutterskoning van maar liefst 25 verenigingen.
Veel schutterijen en gilden zijn ooit opgericht om de saamhorigheid te vergroten in hun dorp
of stad. Gemeenschapszin, Trouw, Broederschap en Dienstbaarheid hadden in die vroegere
tijd een hele andere betekenis als vandaag de dag. Toch zijn die waarden in zekere zin blijven
bestaan. We zijn nog steeds als schutters en gildeleden trouw aan onze schutterij en vieren
we dat we met elkaar in broederschap mogen leven. En daar mag vandaag hier in Silvolde
best de nadruk op worden gelegd. Laten we vieren dat we op een kringconcours als vandaag
mogen strijden om de hoogste eer en de beste prijzen maar laten we ook begrip hebben
voor elkaars tradities. Alleen op die manier kunnen we het schuttersleven, ook in de
Achterhoek, levend houden voor de toekomst. Kunnen we jonge leden enthousiasmeren
voor onze doelstellingen en kunnen we de bewoners van onze dorpen interesseren voor
onze gebruiken.
Ik hoop dat elke deelnemer vandaag aan alle wedstrijden net zo geïnspireerd mag zijn om te
winnen en om gezamenlijk feest te vieren zoals Willem Tell dat deed en zoals hij was. En
daarmee wens ik iedereen vandaag heel veel schuttersplezier toe in Silvolde in Broederschap, in
Trouw en in Dienstbaarheid.
Wim Sanders
Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.

Aan het woord: Otwin van Dijk, Burgermeester Gemeente OudeIJsselstreek
Beste organisatoren en bezoekers van de Kringdag,
De eerste keer dat ik van schuttersvereniging Willem Tell
hoorde was ik nog maar net burgemeester van Oude
IJsselstreek. Tijdens mijn kennismakingsronde door de
gemeente las ik in mijn agenda ‘morgen kennismaken met
Willem Tell’. “Willem Tell?”, vroeg ik me af, “is dat
schieten?” Van die appel op het hoofd van zijn zoon of is
het de Willem Tell van die ouverture van Rossini? Dat stuk
dat met de trompetters begint? Ik stelde me in op beide:
schieten én muziek, Ik vind ‘t namelijk allebei leuk. En het
bleek allebei te zijn. Dubbel feest dus.
Willem Tell doet op de Kringdag van zondag 6 mei in Silvolde haar naam eer aan: we gaan natuurlijk
schieten. Het is tenslotte een schuttersvereniging. Het gaat er dan om wie het beste schiet, maar het
is vooral ook een muzikale dag, waar ik met veel plezier naar uitkijk. Muzikaal én visueel, want laat ik
de vendeliers en de majorettes niet vergeten.
Vorig jaar bij de Concoursdag in Varsselder-Veldhunten hoorde ik hoeveel mensen in onze gemeente
actief zijn als vrijwilliger in en om de schutterijen; bijvoorbeeld als kledingverzorgster, cateraar of
sponsor. Meer dan 1000! Ik heb inmiddels velen van hen de hand mogen schudden, maar vast nog
niet allemaal. Ik hoop degenen die ik gemist heb - laat ik in schutterstermen blijven - dit jaar nog te
treffen.
Heel veel van die vrijwilligers gaan op deze Kringdag ongetwijfeld weer een schitterende dag
beleven, samen met heel veel gasten van buiten de gemeente. Die komen optreden of komen kijken,
maar vooral komen genieten.
En daarmee zijn de leden van Willem Tell niet alleen scherpschutters en verdienstelijke muzikanten,
maar vooral ook heel goede ambassadeurs van hun dorp en van onze gemeente. En dat nu al 120
jaar.
Hulde!
Veel plezier vandaag.
Otwin van Dijk
Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

Programma Kringdag de Achterhoek
09:15 uur
10:00 uur
10:30 uur
11:00 uur
11:30 uur
13:00 uur
13:30 uur
17:30 uur

Ontvangst
Aanbieding erewijn
Commandantenbespreking
Koningsparade naar Zorgcentrum Azora.
Start marswedstrijden, met aansluitend defilé. Verzamelpunt Zorgcentrum Azora aan
de Laan van Schuylenburg.
Officiële opening
Aanvang diverse wedstrijden
Installatie nieuwe kringkoning met aansluitend de prijsuitreiking.

Aanrijroute en Parkeergelegenheid
De routes worden d.m.v. pijlen aangegeven. U kunt zonder problemen door het dorp. Onze
verkeersregelaars helpen u ook graag verder.

Marsroute
Start: Laan van Schuylenburg – Marktstraat – Markt – Pr. Bernhardstraat – Schoolstraat – Mgr.
Nolensstraat – Dr. Schaepmanstraat – Dr. Dreesstraat – Mgr. Nolensstraat – Savornin Lohmanstraat –
Berkenlaan – Einde: Munstermanstraat
Let op! De verenigingen lopen aan de hoofdingang van de sportclub voorbij en gaan ca. 100 m.
verder, via het trainingsveld, langs de tent richting het hoofdveld. De route op het veld is gemarkeerd
zodat de verenigingen die klaar zijn met het defilé óf gaan beginnen met het defilé zonder elkaar te
hinderen door kunnen lopen.
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Aankomende evenementen
Graag brengen we de volgende evenementen nog bij u onder de aandacht!
27 mei 2018
10 juni 2018
17 augustus 2018
9 september 2018
13 oktober 2018
4 november 2018

Kringdag Rijk van Nijmegen en de Betuwe in Gendt
Kringdag de Liemers in Giesbeek
Europees Schutterstreffen in Leudal
Federatieve Schuttersdag in Pannerden
Bielemantreffen in Nieuw Dijk
Marketentsterstreffen in Lobith

Wij wensen de organiserende verenigingen veel succes met de voorbereidingen en de deelnemende
verenigingen sportieve en gezellige dagen toe!

Huisregels Kringdag de Achterhoek

De gedragsregels zijn er om het voor iedereen veilig en gezellig te
houden!
Om totale chaos te vermijden wordt een ieder verzocht de aanwijzingen van het personeel
op te volgen.
Als we niet kunnen inschatten wie je bent en hoe oud je bent, kan het noodzakelijk zijn dat
we jouw legitimatie willen zien.
Wapens en drugs hebben we niets mee. Dus hier ook niet toegestaan
Op het gehele terrein worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd. Of het nu gaat
om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
Seksuele intimidatie en racisme wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt,
kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.
Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van de organisatie.
Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich op het terrein bevindt blijft zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
Alcohol onder de 18 mag hier niet. Om dit in goede banen te leiden zullen er bandjes worden
uitgedeeld indien er getwijfeld wordt aan deze leeftijdsgrens (tussen de 18 en 25 jaar).
Roken in de tent, dat mag niet. Ga naar buiten of gebruik de aangegeven locatie(s).
Wij zorgen voor de drank, eten en muziek. Dus neem alleen je portemonnee en de
gezelligheid mee en laat de rest thuis.
Voor ieders veiligheid is het niet toegestaan om met glas te werken.
Iedereen werkt mee met een positieve inzet. We denken mee, zijn sociaal, maken duidelijke
afspraken en komen deze na. We hebben respect voor opvattingen van anderen en voelen
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van deze Kringdag.
Als er toch bezoekers zijn die deze gedragsregels niet kunnen respecteren dan zijn we
genoodzaakt deze van het terrein te moeten verwijderen.

Maak er een onmundig gezellig feest van!!!

Bedankt voor uw komst!

Schuttersverening
Willem Tell Silvolde
www.willemtell.net
willemtellsilvolde@gmail.com

