Ontstaan van de Sint – Lambertusgilde MELDERT
Stichtingsdatum 17 September 1937
Op een zonnige nazomerdag zaten een paar vrienden in een café een stevige pint
te pakken en wat na te praten over de zware dagtaak die zij achter de rug
hadden.
Na vele pinten kwamen JAN, FONS en FRANS LUYTEN op het idee een gilde
op te richten, cafébaas JEF LEUS werd erbij geroepen en de gilde werd gesticht.
Het volgende probleem was welke naam geven we aan onze gilde. Gewoonlijk
was het de patroonheilige van de parochie, maar de naam “Heilige Familie Gilde
was nu niet bepaald de juiste naam. De stichtende leden kozen dan maar de
heilige van de dag en dat was 17 September 1937 de Heilige Lambertus.
Meteen werd er een bestuur gekozen en een reglement opgesteld door de vier
pioniers, voorzitter Hubert Vanderheyden, Secretaris Jan Luyten,
Penningmeester Alfons Luyten en Kapitein Mon Jamar. In 1938 werd de eerste
vlag aangekocht en in het jaar 1939 werd de eerste wip ingeplant te Blanklaar.
Op 06 Augustus van hetzelfde jaar werd reeds de eerste schieting gehouden toen
nog met het jachtgeweer. De eerste die zich koning schoot was Hubert Debrie,
die de volgende 2 jaar werd opgevolgd door Fre Corthout en Jozef Leus.
De gildebroeders waren van geen kleintje vervaard en gingen hun munitie zelf
maken. Het poeder werd verdubbeld en men stopte er zelf loden ballen in,
kortom het werd een kleine oorlog. Het werd zelfs zo erg dat de buren niet
buiten kwamen alvorens de koningsvogel niet gevallen. Daarom werd wijselijk
besloten om over te gaan tot het handboogschieten wat vandaag de dag nog
altijd het geval is.
Naast het handboogschieten werden er in de gilde ook gildebals gehouden ,zoals
koning uithalen en kermis gilde bals.
Dat het tijdens deze feestelijkheden niet altijd rustig verliep bewijst het volgende
voorval letterlijk overgenomen uit de eerste gildeboeken

St.Lambertusgilde Blanklaer Meldert
Ten jare 1945 den 6-11 was het dankfeest voor de gilde in de zaal bij Jozef Leus
rond 11u des avonds wordt het feest verstoord, door ongewenschte jongens een
zekere L.Luyten zoon van O.Kuppens kwam dronken de zaal binnen, en bracht
ruzie met een gildebroeder de welke hij een slag op het hoofd toebracht
waarvoor 50 Francs moet betalen. Dan werd hij door den hoofdman buiten den
zaal gezet ,die toen hij buiten was vrijwillig twee slagen toe in de deur waardoor
er twee ruiten stukvlogen. Een van deze stukken glas trof een andere
gildebroeder in het been. Daarvoor moest de ongewenschte 75 Francs betalen
en 200 Francs voor de kapotte ruiten. Den totale somme van 325 Francs te
betalen door de ongewenschte. L.Beets en A. Jans medegezellen van den
ongewenschte krijgen elk een boete van 25 Francs. Deze boete moet worden
betaald aan den koning Fre Corthout alvorens zij tot gilde werden toegelaten.
Namens het bestuur 06 11 1945
Spijtig genoeg beschikken we over zeer weinig gegevens over de eerste 30 jaar
van het bestaan van de gilde en krijgen wij pas een degelijk beeld vanaf 1968
over de werking en de afrekeningen van onze gilde.
Zo was er op 17-09-1968 in de kas 985 Frank
En op het spaarboekje 19821 Frank
De gilde bestond uit 80 leden. Swinnen Andre was Voorzitter en Goossens
Amandus penningmeester/secretaris
Tijdslijn
• 1971 : Een nieuwe vlag wordt aangekocht voor de som van 17675 frank
Ingewijd op vrijdag 17 sept 1971 door Meeter Mevr Louis
Appelen – Vranckx en peter Dhr Louis Beets
• 1975 : Nieuwe schietboom geschonken door Burgermeesters Meldert
en Schaffen
• 1977 : Nieuwe kledij gekocht voor 17030 Frank
• 1978 : Nieuwe kledij voor de vrouwelijke leden voor 31325 frank
• 1979 : Nieuwe kostuums voor de mannen kostprijs 80000 frank
• 1980 : Aansluiting bij het verbond Gewest Beringen
• 1983 : Corthout Ronny schiet zich Keizer van het Gewest Beringen en
wordt nationaal Jeugdkampioen
• 1984 : 2 Nieuwe Schuttersmasten ter waarde van 250000 Frank
• 1985 : Gijbels Jozef volgt Goossens Amandus op als voorzitter
• 1986 : Goossens Guy wordt nationaal kampioen Juniors in De Haan
• 1987 : Viering 50 Jaar bestaan Meldert

• 1990 : Vanderlinden Jozef Keizer Meldert St Lambertus
• 1991 : Mertens Theo schiet zich Keizer Gewest Beringen
Na het ontslag wegens gezondsheidsredenen van Gijbels Jozef als voorzitter
werd op 17 Nov 1996 een nieuw bestuur verkozen , met als nieuwe voorzitter
Maes Theo. Gijbels Jozef was toen 11 jaar voorzitter van de gilde.

Wordt vervolgt
1996- 2009

