“Elkaar leren kennen, iets van een ander
leren en samen plezier maken staan bij deze grote
Europese beweging centraal!”

www.estdeinze2021.eu
#estdeinze2021
∙ Gratis toegang ∙

DEINZE 2021
Deinze verwelkomt je met open armen. De stad ligt
aan de oevers van de Leie en vormt er met haar meanderende omgeving, één van de fraaiste stukjes van
Oost-Vlaanderen. De Leie wordt omschreven als een
echt paradijs voor wie rust, natuurschoon en kunst
weet te waarderen. In Deinze klopt een dynamisch
hart. Blikvangers zijn het centrum van de stad met de
volledige stadskernvernieuwing, het mudel met zijn
unieke collecties aan werken van bekende ‘Leieschilders’, het provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen met jachthaven, de omgeving van Astene Sas en
het grafelijke kasteel Ooidonk met zijn prachtige Franse tuin. Deinze heeft nog andere troeven. Je kan er ook
kennismaken met de volkskundige, archeologische en
industriële aspecten van de Leiestad. Die heeft niet alleen oog voor zijn erfgoed maar houdt ook de tradities
in ere.

www.estdeinze2021.eu

Verantwoordelijke uitgever: EST Deinze 2021 vzw

20, 21 & 22 augustus 2021

EST DEINZE 2021
De organisatie van het Schutterstreffen 2021 werd
door de Europese Gemeenschap van historische
Schuttersgilden (E.G.S.) toegewezen aan de
Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde
Sint-Sebastiaan ‘Eendracht van Ooidonk’
www.eendracht-van-ooidonk.com.
Samen met de stad Deinze werd hierover overlegd
en de gemeenteraad gaf zijn principieel akkoord op
26 januari 2016.

Het Europees Schutterstreffen (EST)
Programma EST DEINZE 2021
EST is meer dan een schietwedstrijd. Het is een
driejaarlijks feest waarbij schutterijen, schutbroeder-

Vrijdag 20 augustus

schappen en schuttersgilden uit verschillende landen
elkaar ontmoeten. Bij het EST gaat het, naast de strijd

Eucharistieviering (Onze-Lieve-Vrouwe Kerk)

om de Europese koningstitel, ook om de persoonlijke

Officiële opening EST DEINZE 2021

ontmoeting van alle Europese schutters. Wedstrijden
in het schieten, het trommelen, het vendelen en het

Zaterdag 21 augustus

feestvieren versterken de onderlinge Europese banden en vriendschappen. Ook het samenkomen van

Konings- en Prinsenschieten

de jeugdleden wordt in de E.G.S. bevorderd.

Schietwedstrijden: verschillende schietdisciplines en
oefenparcours
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