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Voorwoord

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, zo schreef een van Nederlands grootste 
dichters, Herman Gorter, in 1889. Ook voor De Gildetrom zijn nieuwigheden van 
harte welkom. We zijn verheugd met onze nieuwe redacteur voor de kring 
Peelland, Jan Meulemeesters. In de volgende editie zal hij zich aan u allen 
voorstellen, de komende tijd doet hij dit in de kring Peelland persoonlijk.
Voor de kring Kempenland is helaas nog geen nieuwe kringredacteur in functie. 
Felix Crooijmans, de kringvoorzitter van Kempenland, heeft de honneurs voor 
deze editie met verve waargenomen, waarvoor hartelijk dank. Gezien zijn volle 
agenda was deze waarneming echter eenmalig, daarom ook zijn dringende 
oproep in het kringnieuws van Kempenland om opvolging van Piet van de Wiel. 
Omdat er binnen de redactie geen mogelijkheden zijn voor waarneming is 
invulling van deze post meer dan gewenst om te voorkomen dat Kempenland in 
de tweede editie van 2018 niet in beeld is.

Nieuwe media, en dan met name digitale, hebben de laatste jaren aan invloed en 
volume terrein gewonnen. Het aantal abonnees van de papieren Gildetrom neemt 
al enige jaren gestaag af. Wij beraden ons dan ook op hoe hier mee om te gaan en 
dit fraaie magazine, in welke vorm dan ook, levensvatbaar te houden.  
Alle suggesties van u als trouwe lezer stellen wij dan ook zeer op prijs in onze 
zoektocht.

Tot slot wens ik u allen veel leesplezier. n

Floris van Woensel
      Hoofdredacteur

Over de coverfoto
Opmerkelijke deelnemers aan de Olympische Winterspelen van 2018 of toch drie 
sportieve jeugdleden van het Barbaragilde uit Veghel? Hoewel deze jongens vast wel 
graag naar PyeongChang waren gereisd om de Nederlandse schaatsploeg aan het 
werk te zien, bleven ze gewoon in Veghel om daar een heleboel inwoners veel 
schaatsplezier te bezorgen. n

COLOFON
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Ik heb een afspraak gemaakt met Peter 
Verberne, hij heeft de overheid op de hoogte 
gebracht van mijn komst en dat heeft er toe 
geleid dat de hoofdman Jos van Lieshout 
aanschuift aan tafel, evenals archivaris Peter 
Berkers en oud-hoofdman Henk Berkers.

WAT VOOR GILDE IS SINT ANTONIUS ABT?
Het Gilde van Sint Antonius Abt is gevestigd 
te Lierop in de gemeente Someren. 
Het is niet bekend hoe oud het gilde is. 
Op het oudste gildeattribuut, de zilveren 
koningsvogel, staat: Lyrop 1620. Maar in 
het streekarchief is een overdrachtsakte 
van pachtgrond gevonden dat aantoont 
dat het gilde al in 1564 bestond. Het 
gilde heeft veel overeenkomsten met de 
andere schuttersgilden die aangesloten 
zijn bij de Noordbrabantse Federatie voor 
Schuttersgilden. Het is een schuttersgilde 
met kerkelijke tradities dat een goede band 
heeft met kerk en overheid. Jos van Lieshout: 
“We zijn niet zo uniek.” Het gilde heeft samen 
met het andere Lieropse gilde, Onze Lieve 
Vrouw van de Zeven Weeën, een schietterrein 
waar beide gilden op de zaterdagmiddag 
schieten met de kruisboog en het geweer. 
Volgens Peter Berkers voldoet het Gilde van 
Sint Antonius Abt aan de beschrijving die Jette 
Janssen geeft in haar boek: De deugd van 
broederschap.

 WIE MOGEN LID WORDEN?
Het Gilde van Sint Antonius Abt is een 
familiegilde. Iemand kan lid worden als hij/zij 
zestien jaar of ouder is en ‘van den bloede is’.  
Vóór 2000 betekende dit dat je de zoon van 
een gildebroeder moest zijn of gehuwd moest 
zijn met de dochter van een gildebroeder. 
Sinds 2000 kunnen vrouwen toetreden en is 
de voorwaarde voor lidmaatschap dat je vader 
en/of moeder gildelid is (geweest) of dat de 
partner gildelid is. Op mijn vraag waarom het 
gilde een familiegilde is zegt Peter Berkers: 
“Dat is gissen. We weten alleen maar dat het 
een voorwaarde voor het lidmaatschap is.”  
Jos van Lieshout: “Het gaat wel om 
doorlopend lidmaatschap. Als je opa lid was 
en je ouders zijn geen lid, vervalt voor jou het 
recht om lid te worden.”

In de ledenadministratie van het gilde is de 
verbinding (naar ouder of partner) van de 
bloedlijn opgenomen.

BETEKENT ‘VAN DEN BLOEDE’ DAT SINT 
ANTONIUS ABT EEN KLEIN GILDE IS?
De hoofdman moet lachen: “We hebben 266 
leden waarvan er 33 een uniform dragen.”  
De geüniformeerde leden voelen zich 
verplicht om aan bepaalde gildeactiviteiten, 
zoals de teerdag en de kringgildedag, mee te 
doen. De niet-geüniformeerde leden mogen 
aan alle gildeactiviteiten meedoen, ook aan 

vergaderingen, de teeravond en zelfs aan 
het tweejaarlijkse koningschieten. Maar als 
een niet-geüniformeerd lid zich tot koning 
schiet is hij/zij wel verplicht het uniform te 
gaan dragen. Het Lieropse gilde stimuleert 
de ouders om hun kinderen vroeg lid te 
laten worden en een uniform te laten dragen 
omdat ze dan mee kunnen doen aan het 
koningschieten. 

Op 4 december 2017 ga ik naar Lierop om uit te zoeken wat een familiegilde is. Het Gilde van Sint Antonius 
Abt uit Lierop is naar zeggen een familiegilde. Onderweg denk ik nog: zo’n familiegilde is vast en zeker een 
heel klein gilde met leden van één enkele familie. Maar is dat wel zo?

Wat is een familiegilde?

Voorwaarden om lid te worden van het Gilde 
van Sint Antonius Abt Lierop.

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Heeft De Gildetrom uw juiste gegevens?
Als u recent bent verhuisd dan wel 
verhuisplannen hebt, vragen wij u het nieuwe 
adres en eventueel andere gegevens zoals 
telefoonnummer of e-mailadres tijdig aan ons 

door te geven, zodat de bezorging van  
De Gildetrom geen vertraging voor u oploopt. 
U kunt de gegevens mailen naar: 
secretariaat@degildetrom.nl of per post 

versturen naar: Secretariaat De Gildetrom, 
Pastoor Castelijnsstraat 33, 5423 SP Handel.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

VAN  
DE REDACTIE



6 7

De jongste koning was achttien jaar.
De voorwaarde ‘van den bloede’ voor het 
lidmaatschap ziet men in Lierop niet als een 
beperking, maar als een voorrecht om lid te 
kunnen worden. Het gilde wil de bloedlijn in 
stand houden.

RECHTEN EN PLICHTEN
Alle leden, geüniformeerd of niet, betalen 
hetzelfde bedrag aan lidmaatschapsgeld en 
worden gefêteerd bij een jubileum.  
De geüniformeerde en niet-geüniformeerde 
leden werken samen bij acties die geld 
moeten genereren, zoals de jaarlijkse 
geraniumactie voor Moederdag en de 
tweejaarlijkse oud-ijzeractie. De niet-
geüniformeerde leden werken ook mee als het 
gilde zelf een gildedag organiseert. 
Het gilde biedt haar diensten aan bij Lieropse 
evenementen, bij voorkeur met een gesloten 
portemonnee. Dit betekent dat de organisatie 
van zo’n evenement weer klaar staat als het 
gilde een evenement organiseert.

GEWORTELD IN DE PLAATSELIJKE 
GEMEENSCHAP
In Lierop kennen ze - net als in Gemert - een 

Gruun Schut en een Rooi Schut. Het Gilde 
van Sint Antonius Abt is de Gruun Schut 
en de Rooi Schut is het Gilde van Onze 
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. De twee 
gilden maken tegelijk gebruik van hetzelfde 
schietterrein. Met het Gilde Onze Lieve 
Vrouw van de Zeven Weeën zijn afspraken 
gemaakt over het beheer en onderhoud van 
schietterrein De Roovere en de Mariakapel. 
Er is een beheercommissie met leden van 
beide gilden die het schietterrein beheert en 
exploiteert. Deze commissie rapporteert aan 
de overheden van beide gilden. Het gilde 
neemt deel aan de Hemelvaartprocessie te 
Ommel. Tijdens Koningsdag begeleidt het 
gilde in Lierop een optocht met versierde 
kinderfietsjes en is het aanwezig bij de aubade 
in Someren. Andere activiteiten die door het 
gilde worden opgeluisterd zijn de opening van 
de kermis, de intocht van Sint Nicolaas en 
de vijfjaarlijkse herdenking van de bevrijding 
van Lierop. Ieder jaar doet het gilde mee aan 
een schietwedstrijd voor het goede doel: de 
Stichting KansPlus. Deze wedstrijd wordt 
jaarlijks georganiseerd door de vijf gilden van 
Someren en Asten. De baten ervan worden 
geschonken aan KansPlus. n

Het Gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop d.d. 6 april 2004.

Een Lieropse 
schutters- 
herinnering
In 1947 was het gildehuis van het Gilde Sint 
Antonius Abt in café Molenzicht van Willy 
en Siena Manders. Bij Manders werd veel en 
goedvette worst gegeten: met het teren tijdens 
het toepconcours op de maandagavond en 
tijdens vogelpik- en biljartmiddagen of -avonden. 
Met kaarten werd er om worst getoept, maar 
bij wildconcoursen werd er getoept om een 
wildprijs. Zo had gildebroeder Harrie Verberne 
eens een haas als eerste prijs gewonnen. Hij was 
hier zo blij mee dat hij te diep in het glaasje had 
gekeken. Volgens eigen zeggen was hij zo zat als 
een konijn… Thuisgekomen gooide hij de haas 
meteen in de pan. Zijn vrouw Nel lag al op bed 
maar werd wakker van de herrie in de keuken. 
Ze kwam naar beneden, keek in de pan en zei: 
“Zôdde ge hum eerst nie stroepe?”

ANTONIUS ABT LIEROP
Deze groepsfoto is gemaakt op 8 januari 2012. 
Op die dag is Frits van de Ven 75 jaar lid van het 
gilde en wordt hij 92 jaar. Hij kreeg hiervoor een 
vendelhulde. Zijn kleinzoon Dirk van de Ven trad 
die dag in ’t pak en vier van zijn achterkleinkin-
deren waren voor de gelegenheid ook in het pak. 
De jubilaris vond het geweldig dat zijn kleinzoon 
en achterkleinkinderen ook in het pak waren. 
Hij zei altijd: “Ik ben gruts op de schut en gruts 
dat ik koning heb mogen zijn.” Hij was koning 
van 1984 tot 1986 en had het nog vele malen 
over zijn “75 jaar lidmiddag”. Hij overleed 
korte tijd later op 19 februari 2012. Op de foto 
staan vier generaties Van de Ven. Van links naar 
rechts: achterkleinzoon Stijn van de Ven, achter-
kleinzoon Luc Lantinga, zoon Ton van de Ven, 
achterkleindochter Fleur Lantinga, de jubilaris 
Frits van de Ven, schoondochter Hannie van de 
Ven-van Meijl, achterkleinzoon Joost van de Ven 
en kleinzoon Dirk van de Ven.

Een familiegilde wordt ook wel een bloedsgilde genoemd. Er zijn nog familiegilden in Noord-
Brabant, maar ook in Limburg en Vlaanderen. Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit 
Lierop is eveneens een familiegilde.
Jan Bogaerts, Willem Iven en Teo van Gerwen, Schuttersgilden in Noord-Brabant.  
Helmond: Uitgeverij Helmond, 1983.
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Harry Vanderhenst is de opperhoofdman 
(voorzitter) van de Hoge Gilderaad der 
Kempen, een koepelorganisatie van 62 
schuttersgilden in de Antwerpse Kempen. Hij 
vertelt dat de Hoge Gilderaad der Kempen 
contact heeft gezocht met de Federatie van 
Vlaamse Historische Schuttersgilden om 
samen te gaan werken. Het eerste doel is 
om de historische schuttersgilden op de 
lijst van Immaterieel Erfgoed Vlaanderen te 
krijgen. Het tweede doel is om te bezien of 
er een samenwerkingsverband tussen beide 
organisaties kan ontstaan. Vanderhenst: 
“Het samenwerkingstraject bestaat uit twee 
fasen: verkennen en goede afspraken maken. 
We zijn nu (eind september 2017) nog in de 
verkennende fase. De Hoge Gilderaad der 
Kempen blijft autonoom, de samenwerking 
heeft geen gevolgen voor de gewone 
gildeman of -vrouw, deze zal er niks van 
merken.” De toetreding tot de federatie moet 
nog goedgekeurd worden door de raad der 
hoofdmannen en -vrouwen. Deze raad is de 
wetgevende macht van de Hoge Gilderaad der 
Kempen. 

Om te begrijpen hoe een gildeorganisatie 
autonoom kan zijn binnen een andere 
gildeorganisatie neem ik contact op met 
Paul Stoop. Hij is de voorzitter van de raad 
van bestuur van de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden. Stoop: “De 
gewijzigde maatschappelijke verhoudingen 
vragen een ernstige aanpassing van de aloude 
schutterijen. Om deze onschatbare bron van 

Vlaamse volkscultuur niet verloren te laten 
gaan wil de federatie hierin een stimulerende 
en ondersteunende rol spelen. De federatie 
doet dit via drie pijlers: publiciteit, interne 
vorming en inventarisatie.” Stoop benadrukt 
dat de federatie geen sportorganisatie is, maar 
een culturele organisatie die het voortbestaan 
van het fenomeen gilde in Vlaanderen beoogt.
De federatie heeft een raad van bestuur, 
een redactieraad, een cultuurcommissie 
en een commissie OLS (Oud Limburgs 
Schuttersfeest). De federatie bestaat uit vier 
regio’s: Regio het Land van de Bockeryder, 
Regio Land van Ryen, Regio Schild en Vriend 
en de Regio Vlaanderen de Leeuw. De Hoge 
Gilderaad der Kempen zal te zijner tijd 
een nieuwe regio in de federatie zijn. Elke 
regio heeft zijn vertegenwoordiging in de 
federatieraad. Een regio bestaat uit meerdere 
schuttersbonden en uit niet-verbonden gilden. 
Verder heeft elke regio een eigen 
organisatiestructuur met een bestuur en 
werkgroepen of commissies voor de feitelijke 
gildeactiviteiten zoals schieten, dansen, 
roffelen en vendelen. De regio’s lossen hun 
problemen zelf op, maar kunnen daarbij 
rekenen op ondersteuning door de federatie. 
Elke regio organiseert haar eigen wedstrijden 
en feestelijkheden. De enige feestelijke 
activiteit van de federatie is de Vlaamse 
gildedag die jaarlijks wordt gehouden in 
steeds een andere stad. Stoop: “Op deze dag 
maken we kennis met elkaar en doen we aan 
kruisbestuiving: we leren van elkaar.”

De Federatie van Vlaamse Historische 
Schuttersgilden is een organisatie die niet 
te vergelijken is met de schuttersfederaties 
in Nederland. Belgische schuttersbonden 
en -gilden zijn lid van de federatie waardoor 
het lijkt dat de federatie boven de schutters 
staat. Maar in feite ondersteunt de federatie 
de schuttersgilden inzake overkoepelende 
belangen, zoals de aanvragen voor opname 
op de lijst van Immaterieel Erfgoed 
Vlaanderen. De federatie zorgt voor de 
creaties van een jongerenwervingsproject, 
voor lessenreeksen over gildefuncties en 
voor het behoud van het patrimonium. De 
federatie vertegenwoordigt de Vlaamse 
schuttersgilden bij de overheid inzake wetten 
of wetswijzigingen (zoals bij het verkrijgen 
van schutterslicenties), ondersteunt gilden bij 
administratie en verzekeringen, enzovoort.  

Zie hiervoor de website:  
https://www.vlaamseschuttersgilden.be/. n

In het zomernummer van het tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden lees ik dat de 
Hoge Gilderaad der Kempen van plan is zich bij de federatie aan te sluiten. Over het hoe en waarom neem ik contact 
op met de voorzitters van beide organisaties.

Samensmelting van Belgische  
schuttersorganisaties

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Nee? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Graag een ander woord voor gildewezen
Toen ik begin jaren negentig kennismaakte 
met het Gilde Sint Ambrosius uit Loon op 
Zand kreeg ik een flyer in handen waarin 
sprake was van het woord ‘Gildewezen’; het 
woord was geschreven met een hoofdletter. 
Ik was niet ingeburgerd in het fenomeen gilde 
en vroeg me af wat er precies met dat woord 
bedoeld werd. 

Het woord deed me denken aan het begrip 
‘Opperwezen’ uit de catechismuslessen, lang 
geleden. Een verklaring vond ik ook niet als ik 
het voorvoegsel gilde weghaalde, het woord 
wezen blijft over. Het woordenboek (internet 
had ik nog niet) gaf als betekenis: God, het 
zijn, het essentiële, het schepsel, het uiterlijk. 

Uiteindelijk gaf het Vroeg-Middelnederlands 
Woordenboek uitkomst, daarin wordt de zin 
‘Want hi sijn wesen onschonet met quaden 
werken’ vertaald als: hij (de mens) ontsiert 
zijn bestaan met slechte daden. Gildewezen 
betekent dus: het gildebestaan.

Maar waarom gebruiken we zo’n ouderwets 
woord als gildewezen? Ik mag aannemen 
dat we ons niet willen vergelijken met het 
Opperwezen. Of is de invloed van de priester-
pedagoog monseigneur dr. P.C. de Brouwer 
(1874-1961) veel groter dan ik vermoed? 
De Brouwer, die de bijnaam emancipator 
van Brabant had, stimuleerde immers de 
heropleving van katholieke gilden na de 

Tweede Wereldoorlog en vond dit zelfs een 
taak van de rooms-katholieke kerk.  

Ik stel voor om het woord gildewezen niet 
meer te gebruiken. Het woord bevestigt ons 
oubollige imago en daar willen we toch vanaf? 
Ik stel voor om voortaan gildebestaan te 
gebruiken, of gildebiotoop. Het gildebestaan 
is immers een biotoop waar we in gedijen. Er 
is tijd voor elkaar en voor de drie P’s: een potje 
schieten, een potje buurten en een potje bier. 
Het gildeleven is een goed leven.

Deze ingezonden brief is geschreven op 
persoonlijke titel. n

Samensmelting van Belgische  
schuttersorganisaties

INGEZONDEN
Door: Joke van Gils

Leestafelabonnement van De Gildetrom
Het is belangrijk dat schuttersgilden zich
presenteren in de maatschappij. Hieraan wil
De Gildetrom haar medewerking verlenen in
de vorm van een ‘leestafelabonnement’. 
Een gilde kan een of meerdere leestafelabon-
nementen afsluiten voor bijvoorbeeld de 
wachtkamer van de huisarts/tandarts, het 
gemeentehuis en de leeszaal van de plaatse-
lijke bibliotheek. Deze Gildetrommen worden 
rechtstreeks op de bestemde adressen 
bezorgd; de kosten zijn voor rekening van het 
gilde. Helemaal voordelig als je dit met meer-
dere gilden binnen één gemeente af kunt 
spreken. Wij kunnen dit leestafelabonnement 
aanbieden voor de prijs van slechts 

€ 5 ,- per jaar, inclusief bezorging. 
Stuur een email naar:
secretariaat@degildetrom.nl en vermeld 
daarin:
•   De naam en adres waar De Gildetrom 

bezorgd moet worden.
•  De naam, nummer en adres van het gilde 

dat het abonnement betaalt.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Zondag 8 oktober 2017 was het Budels Sint 
Jorisgilde te gast in de Belgische hoofdstad 
Brussel, waar zij ontvangen werd door de 
beschermheer en -vrouwe van het gilde, 
de heer en mevrouw Dor. Zij hadden de 
contacten gelegd met het gilde uit Brussel 
met de welluidende naam Grand Serment 
Royal et de Saint Georges des Arbalétriers de 
Bruxelles. Na een rondrit door het centrum 
van deze Europese hoofdstad waar de EEG 
duidelijk aanwezig is, eindigde de heenreis 
achter het Koninklijk Paleis van België.  
Daar heeft dit Brusselse gilde haar prachtige 
onderkomen waar je terug de tijd in gaat in 
de ondergrondse gewelven van Brussel. Je 
komt er ogen tekort om de vele historische 
voorwerpen en dergelijke te bekijken die er 
zijn uitgestald. 
Na een kort welkom werd de dag begonnen 
met een stadswandeling langs enkele van de 
vele hoogtepunten die de stad Brussel kent. 
Zo werden onder meer de kerk bezocht die in 
een ver verleden door de gilden van Brussel 
is gebouwd. In de vele ornamenten, beelden 
en details van de kerk is deze verbondenheid 
van de kruisboogschutters van dit gilde met 
de kerk nog altijd heel duidelijk zichtbaar. 
Onder deskundige leiding van de griffier van 
het Brusselse gilde werden verder een bezoek 
gebracht aan de Grote Markt en natuurlijk 
mocht een bezoek aan Manneke Pis niet 
ontbreken. We werden zelfs verrast door 
een bezoek aan zijn minder bekende zusje 
Jeanneke Pis. Het was ook meteen duidelijk 
dat men in Brussel over dit toeristische beeld 
heel verschillend denkt. 
In de namiddag volgde een gezellig samenzijn 
in het gildehuis waar we van een goed 
verzorgde maaltijd mochten genieten en 
konden proeven van de vele biersoorten die 
men er uitschonk. Natuurlijk werd er ook 
geschoten met de kruisboog. Een wedstrijd 

op de tien meter vlakbaan voor de gasten 
uit Budel en een mogelijkheid om ook met 
de grote balansboog eens te ervaren hoe het 
voelt om te schieten op twintig meter afstand. 
Onder de wedstrijd werden de diverse 
weetjes over en weer uitgewisseld. Bij een 
klein officieel gedeelte mocht regerend deken 
Martin Horst een zilveren schild aanbieden 
aan het Brusselse gilde als blijvende 
herinnering aan deze dag van wederzijdse 
verbroedering. Brussel had ook een beeldje 
in de vorm van een ferme handdruk als 
herinnering aan die dag voor Budel laten 
maken. Verder was er tot grote verrassing 
nog een fraaie beker gemaakt. Deze werd 
gewonnen door de koning van het gilde, 
Rens van Hunsel. Hij haalde het hoogste 
aantal punten op de vlakbaan tien meter. 
Beste schutter op de vlakbaan twintig meter 
mocht deze middag toch een dame zijn en 
wel Sandra Bergmans. Zij heeft als enige een 
roos weten te raken op deze grote afstand. 
Een bijzondere prestatie, want alle drie de 
koningen en de aanwezige gildenbroeders 
uit Brussel traden in vol ornaat aan om deze 
bijzondere prestatie te vieren met een speciaal 
ritueel. De geschoten roos werd uitgesneden 
en met lakzegel op een oorkonde op naam 

bevestigd. Na het poetsen van de schoenen 
van Sandra door de Brusselse deken van het 
gilde kreeg eenieder de kans haar te feliciteren. 
Natuurlijk werd door het Budelse gilde ook 
een hulde gebracht alvorens de terugreis 
naar Budel werd aangevangen. Voor de kerk 
die gebouwd is boven de gewelven waarin 
het gildehuis gevestigd is brachten de 
vendeliers een vendelgroet aan de Brusselse 
gilde-overheid met haar koningen. Daarna 
trokken we door het koninklijk terrein om 
voor het Koninklijk Paleis van België nog een 
groepsfoto te maken. We werden uitgeleide 
gedaan tot aan de bus door het Brusselse 
gilde. Al met al kunnen we terugkijken op een 
bijzondere dag die zeker in de toekomst nog 
een vervolg zal gaan krijgen. n

Het Budels Sint Jorisgilde was in oktober te gast in Brussel voor een dag vol verbroedering met het Brusselse Gilde 
Grand Serment Royal et de Saint Georges des Arbalétriers de Bruxelles. 

Verbroedering, Manneke Pis  
en Belgische gastvrijheid bij  
een bezoek aan Brussel

REPORTAGE
Door: Martin Horst

Het ontvangend gilde van Brussel en het Sint Jorisgilde Budel voor het  Koninklijk Paleis.

Het gilde trekt over het Koningsplein in 
Brussel
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Verbroedering, Manneke Pis  
en Belgische gastvrijheid bij  
een bezoek aan Brussel

JEUGD

Tijdens de tweede editie van de uitreiking van jeugdlintjes op maandag 20 november 2017 kregen negen jongeren, waaronder 
Christiaan Dankers van het Gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan, in het Vughtse raadhuis een lintje opgespeld door 
wethouder Saskia Heijboer. 
 

Jeugdlintje voor Vughtse vendelier Christiaan Dankers
Christiaan Dankers die als jongste lid van het 
Gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan laat 
zien dat het voortzetten van tradities ook voor 
de jeugd van deze tijd van grote waarde is. 
Christiaan was naar het gemeentehuis gelokt 
met het verzonnen verhaal dat er buitenlanders 
op bezoek waren in Vught aan wie moest 
worden verteld wat de rol van een gilde was. 
Eenmaal in het raadhuis was de verrassing voor 
Christiaan des te groter.
Andere jeugdigen in Vught die een lintje 
ontvingen waren Jens Faas die in december 
zijn beste vriend Duncan uit het water haalde 
voordat hij onderkoeld raakte. Mike de Wijs uit 
Cromvoirt kreeg het jeugdlintje vanwege zijn 
gewaardeerde werkzaamheden op basisschool 
De Leydraad waar hij onder andere zorgt voor 
het onderhoud van de natuurbelevingstuin 
en waar hij iedere dag hand- en spandiensten 
verleent voor de school. Verder werden er zes 
lintjes tegelijk uitgedeeld aan Duco op de Coul 
(12), Faris Saleh (12), Philip van den Boogaart 
(12), Rein Bluyssen (12), Naut de Haas (12) 
en Joris Ledeboer (13). Zij namen het initiatief 
om voor een klasgenoot die plotseling zijn 
vader verloor een voetbalgoal te regelen op een 
voetbalveldje in de buurt. Daarmee toonden zij 
volgens de wethouder dat ze betrokken waren 
bij het leed van een ander en dat zij met hun 
initiatief hadden bijgedragen aan een betere 
samenleving.
Wethouder Heijboer, in haar hoedanigheid van 
wethouder jeugdzaken, memoreerde direct 
aan de speciale datum twintig november. 
“Deze dag is de dag waarop de Verenigde 

Naties het Verdrag voor de Rechten van het 
Kind aannamen. Dat was al in 1989. 193 landen 
ondertekenden toen dit verdrag waaronder 
Nederland en er werd afgesproken welke rechten 
de kinderen tot achttien jaar hebben. De lintjes 
die hier vandaag in Vught worden uitgereikt, 
zijn voor jongeren die veel voor anderen doen: 
activiteiten op school, opkomen voor een gepest 
klasgenootje, hulp bieden aan een zieke ouder 
of bijspringen in het huishouden. Het zijn 
vandaag allemaal kinderen die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd en die een voorbeeld 
zijn voor heel veel mensen. De jeugd heeft de 
toekomst en dat hebben jullie laten zien. Ook op 
deze wijze kan je al op jeugdige leeftijd een held 
worden.”
De wethouder wees de goedgevulde raadzaal 
ook nog even op de gewaardeerde hulp van 
mevrouw Van de Berg, want: “Die weet alles van 
lintjes en hoe ze moeten worden aangevraagd. 
Dat doet ze ook jaarlijks bij het uitreiken van de 
lintjes op Koningsdag als de volwassenen hier 
worden uitgenodigd.” Daarna werden de ver-
sierselen uitgereikt waarbij iedere gedecoreerde 
zowaar ook nog eens plaats mocht nemen in de 
zetel van de burgemeester. 

HELDINNEN?
Tijdens de gesprekjes met de gedecoreerden 
werd uiteraard ook geïnformeerd naar de wijze 
waarop zij naar het Raadhuis waren gelokt en of 
zij al iets vermoedden. Het afhalen van paspoort 
of ID-kaart werd herhaaldelijk als smoes opge-
voerd, maar ook het geven van een demonstratie 
vendelzwaaien behoorde tot de lokkertjes. Na 

afloop was er limonade en gebak en uiteraard de 
knuffels van de goed opgekomen trotse ouders 
en ontroerde grootouders. Voor wethouder 
Heijboer werd het streven naar een vaste, terug-
kerende lintjesregen voor jeugdigen bewaarheid. 
“Goed te zien dat het experiment van vorig jaar 
een vervolg heeft gekregen. Ik zal me blijven 
beijveren om van deze manifestatie een traditie 
te maken. Hopelijk zullen er bij de derde editie 
ook heldinnen worden aangemeld, want ik ben 
er zeker van dat die er ook zijn in Vught. Dat was 
bij de eerste ronde ook het geval, toen waren de 
meisjes in de meerderheid.” n

Een trotse Christiaan in de 
burgemeestersstoel.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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De jeugd hoog in het vaandel bij het Sint Jorisgilde Bergeijk
Op veel momenten wordt er gediscussieerd en geschreven over de plaats van het gilde in deze tijd en 
hoe je de jeugd kunt betrekken bij en interesseren voor het gilde. 
Dit is een niet te onderschatten moeilijke opgaaf waarop geen eenduidig antwoord te vinden is. Wel 
kunnen de diverse gildes hun informatie en activiteiten delen en kan ieder gilde hier op zijn manier 
voordeel mee doen. Het Sint Jorisgilde Bergeijk heeft de laatste vijf jaren erg veel moeite gedaan om 
het schuttersgilde onder aandacht van de jeugd te brengen en het een plaats in de maatschappij te 
geven. Ten aanzien van het laatste heeft het gilde zich ingespannen om voor het plaatselijk verzor-
gingstehuis voor bejaarde en dementerende ouderen iets te kunnen betekenen in de vorm van het 
bouwen en verzorgen van voorzieningen voor de bewoners.

Het overige deel van deze tekst gaat over de 
activiteiten die het met jeugd van de basis-
scholen heeft opgezet. Om het schuttersgilde 
onder aandacht van de jeugd te brengen is het 
Sint Jorisgilde Bergeijk in samenwerking met 
Cultuurpunt Bergeijk vanaf 2012 gestart met 
schoolbezoekdagen aan het gilde. De opzet 
hiervan was en is voorlichting te geven over 
de tradities van de schuttersgilden zonder 
wervingsoogmerk.
In het verlengde van de geschiedenislessen over 
de middeleeuwen is het lesprogramma ‘Doar 
hedde de Guld’ met bijbehorende dvd bij de 
basisscholen geïntroduceerd. Hierbij is er extra 
aandacht voor de schuttersgilden.
Om de lessen over de middeleeuwen en het 
begrip schuttersgilden op educatieve wijze naar 
de basisschoolleerlingen over te brengen heeft 
het gilde een aantal activiteiten ontwikkeld. Deze 
zijn gebaseerd op de traditionele gildegebruiken 
en ze worden op het gildeterrein en in het 
gildehuis uitgevoerd. De opzet van de school-
bezoekdagen is dat alle leerlingen - door middel 
van een roulatiesysteem en onder begeleiding 
van gildebroeders - de aangeboden en op het 
gilde gerichte activiteiten doorlopen.

-  Bij aankomst worden de kinderen door het 
gilde in vol tenue en met slaande trom vanaf 
de toegangsweg begeleid naar het gildeterrein. 
Aansluitend marcheren ze samen een klein 
rondje over het terrein en vervolgens ontvangt 
het gilde de leerlingen in het gildegebouw.

-  Gildebroeders geven toelichting aan de hand 
van een kleine expositie van gildeattributen en 
andere voorwerpen die betrekking hebben op 
de middeleeuwen. De kinderen krijgen daarbij 
volop de ruimte om vragen te stellen. 

-  Van te voren hebben de kinderen tijdens de 
lessen geschiedenis zelf een ontwerp gemaakt 
voor schildjes. Deze ontwerpen graveren de 
leerlingen met elektrische graveerstiften op 
de verstrekte schildjes. Hieraan wordt een lint 
vastgemaakt zodat de kinderen ze kunnen 
dragen. 

-  Onder instructie wordt er getrommeld op 
gildetrommen. 

-  De leerlingen schieten met de laserkruisboog 
op de koningsvogels.

-  Onder begeleiding schieten ze met het 
luchtgeweer op de schoteltjes van verschillende 
diameters.

Om de gastvrijheid te benadrukken trakteert 
het gilde de leerlingen tijdens het volgen van de 
activiteiten in de pauzes op limonade met iets 
erbij. Degenen die het beste geschoten hebben, 
gaan op een vooraf bekendgemaakte datum 
afkampen voor gildeprins of gildeprinses. Dat 
afkampen vindt plaats bij het gilde. Ouders, 
grootouders en fans van de schutters zijn 
daarbij ook altijd van harte welkom. Aan het 
afkampen zijn ook prijzen verbonden. Nadat 
de gildebroeders met de leerlingen het hele 
programma hebben doorlopen is er nog even 
ruimte om na te praten. De kinderen krijgen 
dan een informatieblad voor de ouders en een 
folder over het gilde mee. Daarna vertrekken 
de kinderen met hun leerkracht(en) - onder 
begeleiding van het gilde bij het oversteken - 
weer naar school. De afgelopen jaren hebben de 
zes basisscholen van Bergeijk al diverse keren 
tijdens een woensdagmorgen op deze manier 
het gildehuis bezocht en daarbij belangrijke 

Een rondje over het terrein van het gilde.

JEUGD

Uitleg over het gilde.
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gilde-ervaringen opgedaan over de geschiedenis 
van de schuttersgilden. Gemiddeld nemen 
er 160 leerlingen per jaar deel in groepen van 
twintig tot dertig leerlingen. Zij zitten voor het 
grootste deel in de bovenbouw, in groep 7 en 8. 
Tot nu toe hebben we in deze vijf jaar ruim 800 
leerlingen mogen ontvangen in ons gildehuis 
en op het gildeterrein. Verder namen - eveneens 
in het kader van de schoolbezoeken - alle 1200 
basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 
groep 8 deel aan de Kringgildedag, die in 2015 
door het Sint Jorisgilde Bergeijk werd georgani-
seerd. Het thema van deze dag was “De jeugd 
hoog in het vaandel.” 

Uit oogpunt van werving en toename van jeugd-
leden is de opbrengst nihil. Maar zoals zo vaak 
met dit soort zaken verwacht het gilde op lange 
termijn hiervan de vruchten te plukken.
Voor de gildeleden is het steeds een prachtige 

ontmoeting waarbij jeugd en de oude gildebroe-
ders samen bezig zijn het gilde vorm te geven. 

De reacties van de kinderen is hartverwarmend 
en de scholen zijn heel erg positief. n
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Leerlingen obs De Toverlaars op bezoek in mouterij
Op donderdag 11 januari brachten een twintigtal 
leerlingen van groep acht van Openbare 
Basisschool De Toverlaars uit Etten-Leur-Noord 
een bezoek aan de Mouterij van het Schutsgilde 
Sint Hubertus Leur. Eén van de leerlingen, 
Sjoerd, zelf lid van het gilde, heeft hierbij zijn 
klasgenootjes de nodige uitleg over het gilde 
gegeven en ze daarna rondgeleid door het 
gebouw. Ook demonstreerde hij zijn schietkunst 
en beantwoordde hun vragen. Misschien 
schuilen er toekomstige gildebroeders in zijn 
klasgenootjes. Het bezoek was een groot 
succes. n

Demonstratie tamboers. 

JEUGD

Vier jonge gilde-
broeders op de 
Veghelse ijsbaan
Zoals bekend helpen de Veghelse gildebroeders 
en -zusters volop mee bij de onlangs geopende 
Veghelse ijsbaan op de markt. Bij de opening 
trokken enkele jeugdige gildebroeders zelf ook 
de schaatsen aan en zwierden even later over 
de ijsbaan. Mooi om te zien in hun historische 
gildekleding. n

Graveren van schildjes.
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Nieuwe dekenstok voor het gilde van Blitterswijck
De eerste gildemeester en de dekenschatbe-
waarder van het gilde van Blitterswijck hebben 
ieder eenzelfde dekenstok in de optocht 
wanneer het gilde uittrekt. Sinds het overlijden 
van Wilbert gaat, uit respect en eerbied, zijn 
dekenstok niet meer mee in de optocht. Tijdens 
het koningschieten van 18 juni 2017 schonk 
een inwoner van Blitterswijck het gilde een 
nieuwe dekenstok voor de toekomstige eerste 
gildemeester. Hubert Engelen van het Sint Joris 
Gilde uit Deurne, al vijfendertig jaar zeer nauw 
betrokken bij het gilde, was ook aanwezig op 

dit evenement. Hij zag dat het gilde nu twee 
verschillende dekenstokken had en dat kon 
natuurlijk niet! Hubert wilde het gilde precies 
eenzelfde nieuwe dekenstok schenken en hij 
nam contact op met gildebroeder Hay Gooren 
die dit direct regelde met de maker Pieter 
Zanders uit Venlo. Hubert kwam tijdens de 
jaarvergadering de nieuwe eerste gildemeester 
feliciteren en schonk het gilde deze nieuwe 
dekenstok. Zo heeft het gilde nu weer twee 
dezelfde prachtige exemplaren in bezit. Het 
gilde is Hubert hier zeer dankbaar voor. n

Emiel Weijs 
vijfentwintig jaar 
lid van het Sint 
Antonius-Abt 
Gilde
Emiel is een graag geziene gildebroeder 
en draagt meestal attributen in de optocht. 
Wegens zijn beroep als vrachtwagenchauffeur 
kan hij niet altijd aanwezig zijn, maar de 
voornaamste activiteiten (koningschieten en de 
teerdag) staan bij hem hoog in het vaandel. n

Nieuwe eerste gildemeester  
in Blitterswijck
Op dinsdag drieëntwintig januari hield het Sint 
Antonius-Abt Gilde haar jaarvergadering op de 
teerdag. Met de opening van de vergadering 
werd stilgestaan bij het overlijden van eerste 
gildemeester Wilbert Ingenpass. Wilbert 
overleed op 3 maart 2017 en was zestien jaar 
lang eerste gildemeester. Het belangrijkste 
punt van de vergadering was dan ook het 
kiezen van een nieuwe eerste gildemeester. 
Gildebroeder Jan-Willem Franssen werd tijdens 
de vergadering hiervoor gekozen. Jan-Willem 
treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader 
Jan Franssen die, voor Wilbert, 29 jaar lang 
eerste gildemeester was. De familie Franssen is 
geen onbekende in het gilde van Blitterswijck. 
Vanaf 1843 is de familie Franssen in het 
gildewezen van het Sint Antonius-Abt Gilde 

Blitterswijck aanwezig. n

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Storm over 
gildeterrein in 
Blitterswijck
De storm van donderdag 18 januari raasde 
met grote snelheid over het gildeterrein van 
het Sint Antonius-Abt Gilde in Blitterswijck, 
met als resultaat dat de schietinstallatie 
het begaf. Het afgelopen jaar hebben veel 
gildeleden tijd en energie gestoken in het 
opzetten van deze schietinstallatie. Het is 
een flinke strop, maar dit zal weer zo snel 
mogelijk hersteld gaan worden. n

Dekenschrijfster Lucie Hofmans biedt jubi-
laris Emiel Weijs de oorkonde en de 
bloemen aan.

De verwoeste schietinstallatie.

Koning Stef Katelaan voorziet Jan-Willem 
Franssen van het draagzilver en feliciteert 
hem met zijn benoeming tot eerste 
gildemeester.

Gildebroeder Hubert Engelen overhandigt 
eerste gildemeester Jan-Willem Franssen de 
nieuwe dekenstok voor het gilde.
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Robijnen en Gouden jubilaris in Ravenstein.
Ton Verhoeven is alweer veertig jaar 
gildebroeder van het Sint Barbara Gilde en 
Henk Heessen maar liefst vijftig jaar. Op 12 
november 2017 was de feestdag om daar bij 
stil te staan. Het gilde vertrok in optocht door 
Ravenstein om Ton en Henk thuis op te halen, 
waarna we om elf uur begonnen met een mis 
in de Garnizoenskerk. Na de mis volgde de 
traditionele vendelgroet voor de jubilarissen. 
Vervolgens toog het gilde naar teerhuis De 
Keurvorst voor de feestelijke middag en 
receptie. Hoofdman Bert Vleming stond in 

zijn toespraak stil bij het lange gildeverleden 
van Henk en Ton. Henk is tamboer en leidt 
nieuwe tamboers op. Niet alleen voor het Sint 
Barbara Gilde maar ook voor andere gilden. 
Ton Verhoeven staat wapenmeester Wim 
Peters bij met alle zaken rond de schutsboom. 
En beide jubilarissen staan uiteraard altijd klaar 
om de handen uit de mouwen te steken. Ton 
Verhoeven wist het gilde nog te verrassen met 
een zeer mooie gift. Hij schonk het hele gilde 
een nieuwe veer voor op de hoed. n

Vriendendag bij Sint Barbara Gilde te Ravenstein
Het Sint Barbara Gilde hield, samen met enkele 
vrienden, de eerste vriendendag. Het gilde heeft 
ruim tachtig ‘vrienden van Sint Barbara’. Het 
werd tijd om de band tussen de vrienden en het 
gilde verder te versterken. Na de ontvangst met 

koffie in teerhuis Stadsherberg de Keurvorst 
werden de aanwezigen door beschermheer 
Martin Jan van Mourik meegenomen in de 
geschiedenis van het gildewezen. Op een 
luchtige manier werden alle tijden doorlopen 

en werd ook een korte blik naar de toekomst 
geworpen. Na de presentatie verplaatste het 
gezelschap zich naar de schutsboom op De 
Bleek, waar met het geweer op de klep kon 
worden geschoten. Verschillende vrienden 
zijn vaste schutters tijdens het jaarlijkse 
burgerkoningschieten op Koningsdag, maar op 
de klep schieten bleek toch wel iets anders te 
zijn dan op de houten vogel. Maar er is zeker 
ook wel raak geschoten en uiteindelijk werd 
mevrouw van de Vlugt uitgeroepen tot winnaar. 
Voor de vrienden was er tevens de mogelijkheid 
om een trom of vendel ter hand te nemen.  
Met name bij het vendelen kwamen de 
vrienden er achter dat vendelen toch meer 
voeten in de aarde heeft dan vaak gedacht 
wordt. Het vendel heeft een behoorlijk gewicht 
en het viel dan ook niet mee om een rondje te 
draaien. De middag werd afgesloten met een 
gezellig onderonsje in  
De Keurvorst. Alle aanwezigen waren van 
mening dat het een geslaagde middag was die 
zeker een vervolg moet krijgen. n

Sint Barbara Gilde benoemt ‘Vrienden van Verdienste’
Op zaterdag 30 september 2017 zijn Albert 
van den Bergh, Geert van Rossum en Ger 
Theunissen door het bestuur van het Sint 
Barbara Gilde benoemd tot ‘Vriend van 
Verdienste’. Het Sint Barbara Gilde heeft 
een grote groep ‘vrienden’. Zij zijn geen lid 
van het gilde maar dragen het gilde wel een 
warm hart toe. Albert, Geert en Ger hadden 
vorig jaar zitting in het stichtingsbestuur dat 
de gildedagen in Ravenstein organiseerde. 

Zij hebben daar gigantisch veel energie en 
tijd in gestoken en mede door hun inzet zijn 
de gildefeesten een groot succes geweest. 
De Vrienden van Verdienste ontvingen van 
Arnold van Zanten, die gildekoning was 
ten tijde van de gildefeesten, een zilveren 
draagspeld. En uiteraard waren er bloemen 
voor de dames van alle leden van het stich-
tingsbestuur. n

V.l.n.r. Albert, Geert en Ger.

V.l.n.r. Henk Heessen en Ton Verhoeven.

Een toost op eeuwige vriendschap.
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Bestuurswisseling bij Soester gilde
Tijdens een goed bezochte algemene leden-
vergadering in december 2017 hebben de 
gildebroeders ingestemd met een wisseling in 
de samenstelling van het bestuur. Wim Kok, 
tevens commandant van het gildekorps, gaf 
aan dat hij niet meer herkiesbaar was. Hij heeft 
in het bestuur plaats gemaakt voor Johan van 
den Hoff. Wim Kok heeft zes jaar lang deel 
uitgemaakt van het gildebestuur. Hij blijft nog 
wel als commandant aan het gildekorps ver-
bonden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 
het Soester gilde, werd op een speciale wijze 
nog afscheid van hem genomen. n

Gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst 
Soester Gilde
Op de eerste zondag van januari hield het 
Soester gilde in het gildehuis haar inmiddels 
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Aan de 
hand van een mand met aandenkens blikte 
ouderman Kees Wantenaar terug op een voor 
het gilde zeer bijzonder 2017 met als absoluut 
hoogtepunt het zeer geslaagde Landjuweel. 
Daarnaast werd aandacht besteed aan Wim 
Kok, die zijn bestuurscarrière had beëindigd 
tijdens de algemene ledenvergadering. 
Gildekoning Martijn van Dijk hing vervolgens 
het schild met zijn foto op boven de bar van het 
gildehuis. Deze blijft daar hangen tot de nieuwe 
gildekoning eind augustus bekend is, waarna 
het schild een plaats krijgt in de galerij der 
Koningen in de gildekamer van het museum 
Soest.
De nieuwjaarsbijeenkomst is een terugkerende 
informele ontmoeting voor gildeleden, 

gildevrienden, sponsors, Soester verenigingen 
waarmee een band bestaat en ook het College 
van Burgemeester en Wethouders. Ook deze 
keer weer een geslaagde happening. n

Wim Kok en Ouderman Kees Wantenaar.

Gildekoning Martijn van Dijk hangt het 
fotoschild op.

Theo Heijligers.

Theo Heijligers 
Koning der 
Koningen 
Kruisboog Vlak
Op zondag 10 december was Theo Heijligers 
de beste schutter van de Brabantse Kruisboog 
Bond. Het komende jaar mag hij zich ‘Koning 
der Koningen’ noemen van de Brabantse 
Schuttersgilden. Deze titel vergaarde Theo in 
Overloon door, in een tijdsbestek van drie en 
een half uur, vijftig kruisboogpijlen te schieten. 
Door de focus te leggen op concentratie en 
zich niet af te laten leiden door het randge-
beuren, wist Theo het hoogste aantal punten 
van alle Brabantse kruisboogschutters te 
schieten. Deze prestatie is uniek omdat voor 
het eerst in achtentwintig jaar deze titel door 
iemand uit Oploo wordt gewonnen.
Uiteraard is het Sint Matthias Gilde enorm 
trots op Theo. Het is het resultaat van trainen, 
passie en de juiste beheersing van lichaam en 
geest. 
Mocht je Theo een keer aan het trainen willen 
zien of mocht je graag eens tips van hem 
krijgen, kom dan op een dinsdagavond vanaf 
acht uur naar de Watermolen en ervaar zelf 
het kruisboogschieten. Entree en koffie zijn 
gratis. Wees welkom. n

Het kost maar 5 euro
Het kost maar € 5,00 om een advertentie van vier kolomregels in 

De Gildetrom te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent.  
U kunt de tekst, maximaal vier kolomregels, sturen aan:

De Gildetrom
Past. Castelijnsstraat 33 

5423 SP Handel
of secretariaat@degildetrom.nl

Rekeningnummer: 
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74

T.n.v. Stichting De Gildetrom
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Jan Kemps  
eredeken  
Sint Catharinagilde 
Tongelre
Tijdens de patronesdagviering op 25 
november 2017, is Jan Kemps benoemd tot 
eredeken van het Sint Catharinagilde, omdat 
hij vijfenzestig jaar gildebroeder is. Dit is 
bevestigd met een oorkonde, vervaardigd 
door de kapitein van het gilde, Eric Annal. In 
1952 komt Jan als jonge knaap bij het gilde en 
is dat tot nu toe gebleven. Hij is inmiddels 81 
jaar. Van het gilde krijgt Jan ook nog eens de 
zilveren 65 uitgereikt door de regerend deken. 
Het kringbestuur van Kring Kempenland laat 
zich ook niet onbetuigd. Zij zijn aanwezig om 
Jan de gouden rozet van Kring Kempenland 
op te spelden die bij dit jubileum hoort. n

Het 43ste Zilveren Brabantkruis 2017 
Sint Joris Gilde Gestel in Eindhoven
De eerste zondag begon met wind en zon 
in de morgen en regen in de middag. De 
tweede en derde zondag was het ’s morgens 
mooi weer en in de middag weer regen. Na 
de derde zondag hadden we een schutter 
met zestig treffers en nog vier kanshebbers, 
zij moeten dan wel de laatste zondag twintig 
treffers erbij schieten. De vierde zondag 
werkte het weer wel mee. Een heel klein buitje 
en wat wind, een mooie dag om te schieten. 
Om drie uur konden we beginnen met 
kampen met drie schutters met zestig tref-
fers: John Kelders en Martijn Vorstenbosch 
van het Sint Jorisgilde Oerle en Erwin 
Snelders van Sint Caecilia Gilde Veldhoven. 
John en Martijn misten een schot en Erwin 

schoot het plaatje van vijf centimeter eraf. 
Hij was de winnaar van ‘Het Zilveren 
Brabantkruis’.  Bij de veteranen waren er nog 
twee kanshebbers voor negenenvijftig treffers 
op de vierde zondag, ze moesten de laatste 
zondag dus wel twintig treffers schieten. 
Helaas lukte dit ze beiden niet. Er bleef een 
schutter over met achtenvijftig treffers en die 
werd dus de winnaar. Dit was Ad Aarts van 
het Onze Lieve Vrouwe Broederschap die 
deze prijs vorig jaar en het jaar daarvoor ook 
al gewonnen had.  

Wil je het ook eens proberen? Zet dan de 
volgende data in je agenda: 28 oktober en  
4, 11 en 18 november 2018. n

Wie wordt de nieuwe correspondent van Kempenland?
De grootste kring van de NBFS telt zo 
ongeveer 1400 leden. Bekwame mannen en 
vrouwen met elk zijn of haar eigen talent. De 
één kan goed schieten, de ander vendelen 
of trommen. Er zijn goede hoofdmannen 
en kapiteins, vaak ook geweldige penning-
meesters of secretarissen. Er zijn zeker ook 
mensen met een goede taalvaardigheid die 
tevens ook nog een beetje met een computer 

om kunnen gaan. Zoals u weet is na jaren 
trouwe dienst, waarvoor we hem zeer dank-
baar zijn, Piet van de Wiel teruggetreden als 
correspondent voor Kring Kempenland. 
Mede dankzij uw kringvoorzitter staat er een 
aantal artikelen in de eerste uitgave van dit 
jaar. Ik ben echter niet van plan voor de rest 
van het jaar het correspondentschap van Piet 
op me te nemen. Indien er niemand opstaat 

om deze mooie klus te gaan klaren dan kan 
dat consequenties hebben voor de volgende 
nummers.
Ik hoop dan ook dat er tussen de 1400 leden 
iemand is die het aandurft.

Felix Crooijmans, kringvoorzitter Kring 
Kempenland. n

Een trotse Jan Kemps met oorkonde. Erwin Snelders (l) en Ad Aarts (r).

KRINGNIEUWS 
Kempenland
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Twee jubilarissen Sint Annagilde Nederwetten
Op zaterdag 9 september heeft het Sint 
Annagilde uit Nederwetten twee jubilarissen, 
Sjef Teunisse zestig jaar lid en Ad van de Rijt 
veertig jaar lid van het gilde, gehuldigd.
Sjef Teunisse werd op achttienjarige leeftijd 
op 1 oktober 1957 lid van het gilde. Van 1958 
tot 1966 was hij bestuurslid als jonge-deken, 
van 1971 tot 1980 was hij bestuurslid als 
deken-schrijver (secretaris) en van 1988 tot 
1990 was hij koning van het gilde. Van 1962 
tot 1997 heeft hij in de Kringschietcommissie 
gezeten. Sjef is altijd een actieve schutter 
geweest en op 26 juni 1988 werd hij 
Nederlands Kampioen Geweerschieten op 
de wip. Verder heeft Sjef altijd actief meege-
holpen bij het opbouwen en inrichten van ons 
gildeterrein met schietbomen en een eigen 
gildehuis.
Sjef is ook nu nog altijd aanwezig bij vergade-
ringen, schietwedstrijden, gildedagen en alle 
verdere activiteiten die met het gilde te maken 
hebben. Nu het lopen en het zien minder 
worden, houdt hij zich meer bezig met 

kaarten en biljarten. Voor al deze activiteiten 
ontving hij van het gilde een zilveren schildje 
met zestig jaar lidmaatschap en een prachtige 
bos bloemen. Van de Kring Kempenland ont-
ving hij het gouden schild met lustrumrozet 
60 jaar, opgespeld door districtsraadsheer de 
heer Bemelmans van District Noord.

Ad van de Rijt werd op vierenveertigjarige 
leeftijd op 1 december 1977 lid van het gilde.
Ad is altijd een actieve schutter geweest, ook 
het schrijven tijdens schietwedstrijden ging 
hem goed af tot dat het zicht minder werd. 
Verder was hij actief bij de opbouw en het 
onderhoud van ons gildeterrein. Ad is altijd 
als één van de eersten bij elke activiteit (onder 
andere vergaderingen) aanwezig, maar gaat 
ook graag op tijd naar huis. Daarnaast is 
kaarten één van zijn geliefde bezigheden.
Voor dit lange lidmaatschap ontving Ad van 
het gilde een prachtig natuurstenen bord met 
de jaartallen en een foto. Voor zijn vrouw Tiny 
was er een prachtige bos bloemen. Van de 

Kring Kempenland ontving hij het zilveren 
schild voor veertig jaar gildebroeder en deze 
werd opgespeld door onze districtsraadsheer 
de heer Bemelmans in aanwezigheid van 
kringvoorzitter Felix Crooijmans.
Na deze huldiging volgde er een vendelhulde 
door de vendelier van het gilde en daarna 
een receptie die heel goed bezocht was door 
familie en vrienden van de jubilarissen. Na 
deze receptie was er nog een gezellig samen-
zijn met wat hapjes en de nodige drankjes die 
ook bij het gilde horen. n

Nieuwe koning Ronnie Verhagen en nieuwe vaandrig  
Eric Verhagen bij het Sint Catharianagilde Son
Zondag 27 augustus werd het voor de familie 
Verhagen een zeer feestelijke dag bij het 
koningschieten. In de gildemis voorafgaand 
aan het koningschieten werd eerst Eric 

Verhagen ingewijd als nieuwe vaandeldrager. 
Hij nam deze taak over van Wim van den 
Berg. De vertrekkend vaandeldrager is in 
1944 in Son geboren en werd in 1966 lid 
van het gilde. Binnen het Sonse gilde speelt 
Wim al jarenlang een grote rol als één van 
de dragende krachten. Hij is begonnen als 
vendelier, vanaf 1985 de vaandeldrager en in 
1998 toegetreden tot het bestuur. Sinds 2013 
is Wim tevens de keizer van het gilde.  
Na de aankondiging van Wim dat hij na  
tweeëndertig jaar het vaandel wilde over-
dragen werd vervolgens met algemene 
instemming besloten dat Eric deze belang-
rijke taak over zou nemen. In de gildemis 
werd hier een officieel moment van gemaakt. 
De nieuwe vaandrig Eric Verhagen (achten-
vijftig jaar) is sinds 1979 lid van het gilde. 
Hij was voor zijn benoeming tot vaandrig 
achtendertig jaar actief als vendelier en is 
tevens de plaatsvervangend hoofdman van 
het gilde. Hij is bijzonder trots dat hem deze 
eer te beurt viel.
Pastor Bakermans had in zijn functie van 

gildeheer de eer het vaandel over te mogen 
dragen van Wim naar Eric. Na de mis werd 
in de kerk de eed van trouw aan het wereldlijk 
en kerkelijk gezag nog vernieuwd en werd 
er door het gilde een vendeldemonstratie 
gegeven. Daarna vertrok het gilde met burge-
meester en pastor naar het Zonhove terrein 
waar het eigenlijke koningschieten begon.  
Uit de voorrondes kwamen hoofdman Ad Ras 
en tamboer Ronnie Verhagen (achtentwintig 
jaar) als de twee finalisten naar voren. In de 
spannende eindstrijd leken de kansen steeds 
te draaien maar het was tenslotte Ronnie die 
met het 203de schot het laatste stukje van de 
vogel naar beneden schoot. Ronnie maakte 
daarmee het feest voor de familie Verhagen 
op deze dag compleet. De eerste koning die 
Eric als vaandeldrager mocht huldigen werd 
dus zijn eigen zoon Ronnie!
De familie Verhagen is een echte gildefamilie. 
Ook de andere zoon van Eric is namelijk lid 
van het gilde en ook de dames van de familie 
zijn zeer betrokken bij het wel en wee van  
het gilde. n
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Sjef Teunisse (l) en Ad van de Rijt (r).

Vaandrig Eric en koning Ronnie Verhagen.
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Nieuwjaarsreceptie Sint Jorisgilde Heeze
Op 7 Januari 2018 was de traditionele nieuw-
jaarsreceptie bij het Sint Jorisgilde Heeze. 
Alle gildebroeders, gildezusters, begunstigers 
en belangstellenden hadden zich verzameld 
in het gildepaviljoen ‘De Santen’. Na het 
uitwisselen van de nieuwjaarswensen nam 
baas-deken Rens Guitjens het woord. Hij gaf 
een terugblik op het afgelopen gildejaar. Vele 

hoogtepunten passeerden de revue. Ook 
maakte hij de winnaar van het wisselschild ‘de 
beste schutter 2017’ bekend. Het schild werd 
uitgereikt door opper-deken Peter Janssen aan 
Stephan Nuijts. Deze mag nu het wisselschild 
het hele jaar dragen. Er waren ook volop 
hapjes en drankjes voor iedereen. Het was een 
gezellige en geslaagde ochtend. n

Koningschieten Gilde Sint Joris 
Zesgehuchten
Zaterdag 9 september gaan we de koning 
afhalen. Daarna gaan we naar de kerk. Na de 
dienst volgt het vendelzwaaien, de rondgang 
en de koffietafel.
Om half drie wordt begonnen met het 
aanmelden bij de schietboom. De schutters 
Clemy, Janny, Naomi, Ad, Theo (de huidige 
koning), Willem en Georges doen mee. 
Wethouder mevrouw Hoekman en de pastoor 
lossen de eerste schoten. Na 120 schoten lijkt 
de houten vogel murw geschoten. Dan schiet 
Ad Ketelaars de laatste stukken naar beneden. 
Met vijfendertig jaren gildebroederschap is 
hij de koning van ons gilde. Ad is al dertig 
jaren schietleider van ons gilde en zeven jaren 
kapitein.
Theo Thomas mag zijn bestuurstaak als 
koningsdeken van ons gilde voortzetten. 
Ad draagt de functie van kapitein over aan 
plaatsvervangend kapitein Georges Krekel. 
Vaandrig Martijn van Druenen legt de eed 
van trouw af. Dan volgt de vendelhulde aan 
het koningspaar. Ad heeft aangegeven dat het 
vrij drinken is de rest van middag en avond. 

Naomi Engel is nu afgetreden en is weer tam-
boer en instructrice tamboers. Met haar was 
de jeugd vertegenwoordigd in het bestuur. 
Daarna begint de receptie en aansluitend de 
feestavond voor de gildeleden en aanhang. 
Ook is er gaandeweg de avond nog wat te 
eten. Zo wordt een fantastische dag, met 
droog weer gedurende de dag, afgesloten. n

Frans Mennen 
veertig jaar 
gildebroeder
Op zaterdag 18 november jongstleden is 
op de teeravond van Gilde Sint Caecilia 
Veldhoven gildebroeder Frans Mennen gehul-
digd voor zijn veertigjarig lidmaatschap bij 
Gilde Sint Caecilia, zijn dertigjarige dienst als 
bestuurslid binnen het gilde én voor twintig 
jaar vendelier. Al met al redenen om hem te 
huldigen met een gouden kringonderschei-
ding, uitgereikt door de districtsvoorzitter, in 
de aanwezigheid van zijn familie. Het was een 
gezellige avond met een grote opkomst die 
tot vroeg in de ochtend gevierd werd. Frans 
bedankte alle aanwezigen op eigen wijze door 
het schenken van een consumptiebon en 
aandenken. Voor de deken-schatbewaarder 
was er op zijn beurt een enveloppe met 
bijdrage voor de avond. n
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Koning Ad en echtgenote Ineke.

Frans Mennen.Peter Janssen (l) feliciteert Stephan Nuijts. Gezellig en geslaagd.
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Sint Jorisgilde Bladel installeert  
gildeheer Janus de Vocht
Tijdens de najaarsvergadering in ons gildehuis 
werd Janus de Vocht op 7 november 2017 
geïnstalleerd als derde gildeheer sinds de 
heroprichting van het Sint Jorisgilde Bladel. 
Janus hield na zijn installatie een verras-
sende, soms ludieke, inauguratiespeech. 
Hieronder enkele markante citaten uit het 
verhaal van Janus. “Hier sta ik dan, uw 
gildeheer. Uw ‘achtenswaardig burger van 
beiderlei kunne’. Die woorden heb ik niet 
zelfverzonnen. Ze komen uit jullie Caert. Het 
woord achtenswaardig staat niet voor niets 
in de Caert. Die zegt immers verder: indien 
de gildeheer aanstoot mocht geven door 
zijn gedrag of het gilde mocht benadelen of 
trachten te benadelen, kan de vergadering van 
gildebroeders met tweederdemeerderheid van 
stemmen besluiten hem van zijn waardigheid 
te ontheffen.

Inwoners van Bladel ‘van beiderlei kunne’ 
kunnen gildebroeder en gildeheer worden, zo 
bepaalt de Caert. Betekent dit, zo vroeg ik mij 
af, dat het gildelid de beide seksen in zichzelf 
moet verenigen en dus tegelijkertijd man en 
vrouw moet zijn? Of is het lid genderneutraal? 
In het laatste geval loopt jullie gilde ver op de 
ontwikkelingen vooruit.  

Ik ben heel erg blij met de benoeming.  
Ik bedank jullie daarvoor en beloof oprecht dat 
jullie op mij kunnen rekenen”.                                              
De vergadering werd enthousiast opgeluisterd 
door tamboer Teun Huijsmans, het jongste lid 
van ons gilde. Na zijn uitvoering, samen met 
zijn instructeur Christ Vingerhoets, ontving 
hij trots uit handen van onze hoofdman de 
gildesjerp en de pluimige gildebaret. n

Verschieting Dries van Agt wisselschild
Op zondag 22 oktober 2017 vond bij Gilde 
Sint Lucia in Steensel de verschieting 
van het Dries van Agt wisselschild plaats. 
Door onze beschermheer de heer Van Agt 
werden we met mooie woorden welkom 
geheten en zijn we gestart met het vrijen 
van de schutsboom. Hierna werd met een 
enthousiaste groep van gildebroeders gestart 
met een spannende wedstrijd. Helaas kon 
de winnaar van vorig jaar, Theo van de Broek, 
het schild niet behouden. Dit jaar heeft Pepijn 
Caers het schild gewonnen nadat hij met het 
eenenzeventigste schot de mooie uitgedoste 
vogel naar beneden wist te schieten. Na het 
overhandigen van het schild en de felicitaties 
door de heer Van Agt werd een vendelhulde 
gebracht. Nadien hebben we samen met onze 
beschermheer nog een gezellig samenzijn 
gehad in onze gildekamer.
De verschieting van dit schild is tot stand 
gekomen doordat de heer Van Agt, voormalig 

minister-president, enkele jaren geleden een 
schild aan het gilde heeft geschonken. Op dit 
schild is het Vredespaleis van Den Haag afge-
beeld met de woorden: “Vrede door Recht”. 
Ongeveer veertig jaar geleden is door onze 
toenmalige hoofdman Wim van Hooff met 
de heer Van Agt afgesproken dat als de heer 
Van Agt minister-president zou worden, het 
gilde een vendelhulde zou komen brengen. 
Het kwam inderdaad zover; de heer Van Agt 
werd gekozen tot minister-president en reeds 
gemaakte afspraken werden nagekomen. In 
april 1978 werd een vendelhulde gebracht aan 
de nieuwe minister-president bij het Catshuis 
in Den Haag. Hierbij is met wederzijds 
goedkeuren de heer Van Agt benoemd tot 
gildeheer van het gilde. Tot op heden hebben 
we altijd zeer goede contacten onderhouden 
en is hij met regelmaat bij onze activiteiten 
aanwezig. n
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Dries van Agt feliciteert Pepijn Caers.

Gildeheer Janus de Vocht.

Jongste lid Teun Huijsmans.
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Rectificatie: in editie 4 van 2017 zijn per abuis enkele zinnen toegevoegd aan dit artikel die daar niet bijhoorden. Daarom hierbij de juiste versie met nog-
maals de foto.

Een gildekoning die de naam ‘Weijtmans’ draagt.
Op maandag 28 augustus 2017 heeft het 
Gilde Sint Joris weer zijn driejaarlijkse koning-
schieten gehouden op het ‘Schutsheike’, 
samen met ons zustergilde Sint Antonius 
– Sint Sebastiaan. Omdat beide gilden 
‘koning’ schieten moeten we eerst loten. 
Ons zustergilde was erop gebrand om 
ditmaal het koningschieten te mogen 
openen. Hoofdman Piet Vromans en Johan 
Vriens bespreken samen de loting. Johan 
kiest voor munt. Johan gooit de munt op: 
‘munt’; Gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan 
mag beginnen. De vogel van oud-koning 
Bart Vromans Az. is gemaakt van gewoon 

hout, maar wel zeer groot, hierdoor moest 
er worden geholpen. Na een spannende 
strijd schiet Christiaan Weijtmans koning. 
Er waren 184 schoten nodig om de vogel 
neer te halen en hij gaf daarmee de overige 
twaalf gildebroeders en -zusters het nakijken. 
Net als zijn vader, in 1949, schiet hij op zijn 
eerste koningswedstrijd zich tot koning van 
Gilde Sint Joris. Het is een veel voorkomende 
traditie dat een gildebroeder die de eerste 
keer meegaat zich ook koning schiet.

Christiaan is 59 jaar oud en sinds kort lid van 
ons gilde. Christiaan schiet met de kruisboog 

op wip. Zijn vrouw Silvia is hiermee koningin 
van ons gilde geworden. n

Teerdag en huldiging bij Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk 
Op zaterdag 13 januari 2018 heeft het Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk haar jaarlijkse 
teerdag gevierd. Zoals gebruikelijk begon 
deze dag met een eucharistieviering, 
opgedragen door pastoor Dorssers. Daarna 
hebben de gildebroeders een vendelgroet 
gebracht ter vernieuwing van de eed van 
trouw aan het kerkelijk- en wereldlijke gezag. 
De gildebroeders vertrokken naar hun 
onderkomen De Korf waar zij onder het genot 

van koffie en een Brabants worstenbroodje 
deelnamen aan de jaarvergadering. Hier 
werd het afgelopen jaar doorgenomen en 
alvast een blik in het nieuwe jaar geworpen. 
Na afsluiting van de vergadering volgde een 
gezellige middag met allerlei activiteiten 
(kaarten, biljarten, darten).
Voor de inwendige mens werd ’s avonds een 
uitstekend verzorgd buffet geleverd door 
catering Très Bien uit Waalwijk.
De avond had ook nog een feestelijk tintje, 
want gildebroeder Leo van Hulten werd 
gehuldigd met zijn vijftigjarig jubileum. Leo is 
vanaf zijn lidmaatschap al tamboer. Als klein 
manneke kwam hij geregeld met zijn vader 
(gildebroeder Leonard van Hulten) mee 
naar het gilde. Leo bleek een uitzonderlijk 
muzikaal talent te zijn en heeft verschillende 
grote prijzen in de wacht gesleept tijdens vele 
gildedagen. Wij zijn als gilde erg blij dat Leo, 
sinds jaar en dag, nieuwe tamboers onder 
zijn hoede neemt. Tevens heeft Leo meer dan 
twintig jaar als dekenschrijver in het bestuur 
gezeten. Hij is een gildebroeder in hart en 
nieren en staat gevraagd en ongevraagd voor 
het gilde klaar. De hoofdman heeft hem dan 
ook met trots een zilveren schild opgespeld. 
Leo’s echtgenote kreeg een prachtige bos 
bloemen overhandigd. n

Toon van Falier 
benoemd tot erelid 
in Haarsteeg
Toon van Falier werd zaterdag 13 januari 
gehuldigd voor zijn verdiensten voor het gilde. 
Dit voor zijn vijftigjarig lidmaatschap van het 
Gilde Sint Ambrosius, waarvan dertig jaar als 
tamboer en als lid van de schietcommissie waar 
hij het onderdeel vrije-hand regelde. Daar hij 
een zeer actief lid is met meerdere functies heeft 
het bestuur besloten hem erelid te maken. Hij 
ontving hiervoor de zilveren bijenkorf uit handen 
van de hoofdman Frans Mommersteeg. Deze 
titel houdt tevens in dat Toon vrijgesteld is van 
contributie, maar natuurlijk mag hij altijd wat 
schenken aan het gilde! Zijn kleindochter Laura 
van Falier had zelfs haar verjaardag verzet om 
hierbij aanwezig te kunnen zijn. n

V.l.n.r. Frans Mommersteeg, Laura van 
Falier, Toon van Falier, Paula van Falier.

Koning Christiaan Weijtmans en Koningin 
Silvia Weijtmans.

Leo van Hulten krijgt ter gelegenheid van 
zijn vijftig-jarig jubileum een zilveren schild 
opgespeld.

KRINGNIEUWS 
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Huldiging bij het gilde in Nuland
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in gemeen-
schapshuis De Meent in Nuland op zondag 
14 januari werd ons Gilde Sint-Antonius Abt 
in het zonnetje gezet door burgemeester 
Mikkers van ’s-Hertogenbosch, omdat ons 
gilde was genomineerd door Dorpsraad 
Nuland in de categorie verenigingen wat 
betreft ‘Nuland Promotie’. Een prijs voor 
die vereniging die ons dorp Nuland op een 
positieve manier uitgedragen heeft gedurende 
het afgelopen jaar. Voordat het zover was 
stonden we te wachten in een aparte zaal 
om vervolgens in vol ornaat en in formatie 
met slaande trom en bazuingeschal de grote 
zaal in te lopen. Eenmaal opgesteld voor het 
podium werd hoofdman Gerry van der Schoot 
samen met koning Twan Leenders en keizer 
Hans van der Donk op het podium verwacht 
en kreeg het gilde deze mooie oorkonde uitge-
reikt. Hoofdman Gerry van der Schoot sprak 
nog een dankwoord uit aan de dorpsraad en 

aan de burgemeester en voegde eraan toe dat 
het fijn zou zijn als ook hij, net als zijn voor-
ganger, onze doelen zou behartigen. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie werd ook nog Motel 
van der Valk in het zonnetje gezet en werd 
de Nulander van het jaar bekend gemaakt. 
Kortom een geslaagde dag en zeker voor ons 
gilde. n

Teerdag Gilde 
Sint Antonius Abt 
Nuland
Op zaterdag 20 januari stond onze jaarlijkse 
teerdag op het programma.
Uiteraard begon de dag met een gildemis 
waarin het nieuwe lid Richard Hurkens werd 
ingevendeld.
Daarna volgde de rondgang door het dorp, 
die werd afgesloten met een goed verzorgde 
koffietafel bij de Tielebar. Na het jaaroverzicht 
2017 door hoofdman Gerry van der Schoot 
werd afscheid genomen van instructeur Cor 
Houdijk, die van het gilde een tinnen bord 
met inscriptie ontving en van de tamboers 
en bazuinblazers en beeld voorstellende een 
tamboer en een bazuinblazer.
Hierna werd Ad Tielemans geprezen voor zijn 
jarenlange inzet voor het gilde en gehuldigd 
voor zijn veertigjarig jubileum met een 
zilveren schild. Door een afvaardiging van de 
overheid van Gildenkring Maasland werd hem 
een ‘kringonderscheiding in zilver’ opgespeld 
en kreeg hij de bijbehorende oorkonde 
overhandigd.
Vervolgens werd Willy van der Linden namens 
alle gildebroeders gehuldigd door ere-
hoofdman Theo Hanegraaf als ‘gildebroeder 
van het jaar 2017’.
Hierna kreeg Theo Hanegraaf de oude 
zilveren afbeelding van Antonius Abt overhan-
digd, die hij jarenlang heeft meegedragen op 
zijn oude hoofdmansstaf.
Tenslotte was er nog de uitreiking van de 
prijzen door de commissies en werd met een 
feestmiddag de teerdag 2018 afgesloten. n

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt 
Vorstenbosch 
Op zaterdag 20 januari werd de teeravond 
gehouden in ’t Gildebergske. Na de officiële 
opening door hoofdman Johnnie was er de 
huldiging van Maarten Ketelaars die veertig 
jaar lid van onze vereniging is. Maarten kreeg 
een kringonderscheiding in zilver met bijbeho-
rende oorkonde namens Kring Maasland en 
van het eigen gilde was er een tinnen bord en 
een bos bloemen voor zijn vrouw Ria.
Jan van den Broek werd voor zijn vijftig jaar 
lidmaatschap nogmaals gehuldigd.

Voor zestig jaar lidmaatschap kreeg Gerrit 
Nooijen een onderschild bij zijn schild dat 
hij ter ere van vijftig jaar lidmaatschap had 
ontvangen. De titel ‘gildebroeder van het 
jaar’ was dit jaar voor alle vrouwen, ze kregen 
allemaal een roos. Na de huldigingen was er 
een heuse gildekwis, de leden werden in tien 
teams verdeeld en het team met de meeste 
goede antwoorden werd naar voren geroepen. 
Door de gildebroeders uit Dinther werd het 
gilde van drank voorzien. n

De gildebroeder van het jaar, de jubilaris en 
zijn echtgenote.

Hoofdman, koning en keizer met de mooie 
oorkonde naast burgemeester Mikkers. 

De trotse jubilarissen met hun echtgenotes: Gerrit Nooijen, Jan van den Broek en  
Maarten Ketelaars.

KRINGNIEUWS 
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Jaarmis met invendelen nieuw lid
Op zondag 14 januari was er in het teken 
van de traditionele teerdag van het Gilde Sint 
Antonius Abt Vorstenbosch een Heilige Mis 
in de Lambertuskerk te Vorstenbosch. De 
teerdag zelf werd een week later gevierd. 
Op een frisse morgen ging de gildestoet 
in optocht van het clubhuis naar de kerk. 
Tijdens deze Heilige Mis werden de over-
leden leden van het gilde herdacht. Tevens 
werd tijdens deze viering een nieuw lid 
ingevendeld, te weten Wilbert van Lankveld.
Ook was er een gildelid met een vijftigjarig 
jubileum: Jan van den Broek. Hoofdman 
Johnnie had een keurig woordje voorbereid 
over de verdiensten van Jan in de afgelopen 
jaren. 
Na afloop van de mis was er op ’t 
Gildebergske voor alle aanwezigen in de kerk 
samen met de gildeleden een kopje koffie 

met krentenmik. Tevens werd voor het eerst 
geschoten met nieuwe persluchtgeweren, die 
we ook bij de jeugd en nieuwe leden willen 
gaan promoten. n

Nistelrodese gildebroeders eervol 
onderscheiden 
Tezamen met de twee te decoreren gilde-
broeders Christ Cuijpers en Bert van der 
Loop trokken zeven gildebroeders van het 
Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina uit 
Nistelrode zaterdag 4 november 2017 naar 
‘Het Kasteel’ en het ‘schuttersgebouw’ van 
de schutterij in het plaatsje Doornenburg. 
Hier celebreerde de Belgische - Nederlandse 
Nobele Orde van De Papegay, welke als orde 
van verdienste onder andere eer bewijst aan 
personen die zich inspannen om het erfgoed 
van hun gilden in stand te houden, haar 

academische zitting. 
Haar 42ste Investituur werd voor het eerst, 
op uitnodiging van het Gilde Gijsbrecht 
van Aemstel van Doornenburg en Honderd 
Morgen, in Nederland gehouden.
Als eerste werd na de plechtige opening onze 
ere-hoofdman Ton Vorstenbosch, als schei-
dend lid van het bestuur van de Orde, geëerd 
met een bijzonder fraai gekalligrafeerde inge-
lijste oorkonde. Dit als dank voor zijn onvoor-
waardelijke inzet tot het instandhouden van 
de sociale en culturele waarden van gilden en 
schutterijen.
Christ Cuijpers mocht de gouden eremedaille 
en Bert van der Loop de bijzonder fraaie 
zilveren medaille in ontvangst nemen. Dit, 
zoals ten overstaan van enkele honderden 
aanwezige gilde- en schutsbroeders uit 
binnen en buitenland werd medegedeeld, 
voor hun nimmer aflatende positieve inbreng 
voor het gildewezen in het algemeen en het 
gilde van Nistelrode in het bijzonder.
Tijdens de genoeglijk verlopende receptie 
werd de mogelijkheid aangegrepen de 
vriendschapsbanden met de vele aanwezige 
schuts- en gildebroeders aan te halen.
Met een zeer tevreden gevoel keerde onze 
gildedelegatie huiswaarts. n

Barbaraviering in 
Dinther
Met slaande trom en vliegend vaan trok het 
Sint Barbara Gilde Dinther naar de 
Sint Servatiuskerk voor de jaarlijkse viering 
van haar patroonheilige.
De Heilige Mis werd voorgegaan door pastor 
Joost Jansen en geassisteerd door twee 
gildebroeders, Fred van den Berg en Piet van 
den Akker. Het gildekoor zong op voortref-
felijke wijze de begeleidende liederen, hierin 
bijgestaan door de fameuze gitarist Rico van 
Hooren en tamboer Bob Verhoeven.
Tijdens deze plechtigheid werd Harrie 
Hanegraaf geïnstalleerd als gildebroeder door 
de eed van trouw af te leggen met een punt 
van het gildevaandel in de hand. Harrie was 
voorheen lid van het Consulaat, een gildever-
lengende vereniging waarin men zich zonder 
tenue kan begeven. Harrie, welkom.
Een tromsolo, gecomponeerd door Bob 
Verhoeven, werd door Sem en Bob Verhoeven 
ten gehore gebracht.
In zijn geheel een mooie plechtigheid, waarna 
op uitnodiging van hoofdman Jan van Eerd 
iedereen werd uitgenodigd om nog even te 
komen nagenieten in het gildehuis, waar ook 
gelegenheid was tot het feliciteren van de 
nieuwe gildebroeder Harrie Hanegraaf.
De worstenbroodjes werden traditioneel 
geschonken door schutsdame Paula Luijkx, 
onze dank daarvoor. n

Harrie Hanegraaf legt bij zijn installatie de 
eed van trouw af.

De groet met het vaandel aan het einde van 
de gildemis.

Bert van der Loop, Ton Vorstenbosch en 
Christ Cuijper.
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In de Lambertuskerk klonk de eed van trouw van vier 
nieuwe gildebroeders
Op zaterdag 9 december 2017 werd het 
Sint-Barbarafeest gevierd; zij is de bescherm-
heilige van het Veghelse gilde. De heilige 
Barbara wordt al vanaf de middeleeuwen 
vaak gekozen als patrones en bescherm-
heilige van gilden en beroepsgroepen met 
gevaar en onstuimige situaties; mijnwerkers 
en brandweerlieden bijvoorbeeld. Ook in de 
oorspronkelijke oude middeleeuwse kerk in 
Veghel was er al een aparte plaats voor haar 
gemaakt door de broederschap.
Maar alle aandacht ging uit naar de vier 
nieuwe gildebroeders van het Veghelse Sint 
Barbara Gilde. Erwin Oonk, vader van een 
jong gezin met twee leuke meiden, gaat bij 
het gilde verder als tamboer en kruisboog-

schutter. Vader Jos Geurden werd in de 
Lambertuskerk aangenomen als lid en vende-
lier. Heel bijzonder was natuurlijk dat hij met 
zijn twee zonen, een tweeling, toetrad: Diaro 
en Moreno Geurden. Beiden zijn leerlingen 
van het voortgezet onderwijs in Veghel en zij 
willen verder als vendelier en tamboer. Met 
hun vader doen ze ook mee aan de wedstrijd-
competitie kruisboogschieten. Trouwens, 
met de kruisboog van opa, een gildebroeder 
die helaas vorig jaar overleed. Zij kregen na 
de eed van trouw hun gildehoed van koning 
Michel van Lieshout en staande deken Henk 
Maurix. 
Na de bijzondere bijeenkomst in de Sint 
Lambertuskerk, waar ook wethouder Jan 

Goijaarts en zijn vrouw namens het College 
van Meierijstad aanwezig waren, trok het 
gilde naar het gildehuis voor een gezellige 
feestavond. n

Kruisboogcompetitie regionale  
gilden in Veghel
Zesenzeventig gildebroeders en zusters uit 
Geffen, Rosmalen, Uden, Oss, Nistelrode, 
Erp, Heeswijk, Dinther, Nuland, Maren-
Kessel, Vorstenbosch en Veghel schoten met 
hun kruisbogen mee in de vierde wedstrijd 
op zondag 28 januari jongstleden van de 
regionale competitie van vijf wedstrijden. Het 
gildeterrein van het Veghelse Sint Barbara 
Gilde heeft drie schietbomen van twaalf 
meter hoog, dus mannen, vrouwen en jeugd 
konden met drie tegelijkertijd schieten. 
Spannende strijd na vier wedstrijden.
Het maximale puntenaantal van vijftien 
rake schoten werd deze zondag door drie 

schutters behaald. Er zijn klassen zodat een 
beginner niet tegen een ervaren schutter 
hoeft uit te komen. C-schutters kunnen door-
groeien naar de B- en dan naar de A-klasse. 
Elke klasse kent als prijs een zilveren herin-
neringsschild voor de winnaar. De laatste 
wedstrijd is in Nuland op zondag 18 februari 
gehouden. Aangezien er ook tien Veghelse 
schutters meedoen is er in de C-klasse kans 
op zilver, want na vier wedstrijden worden 
de eerste vier plaatsen bezet door Veghelse 
schutters. Het weer was prima, de verzorging 
was heerlijk; er waren veel positieve reacties 
van de schutters. n

Het is me gelukt! 
Presentatie koningsschild Johan Vriens

Mijn hoofdmansteken deed ik even af
voor ik me onder de boom begaf 
Ik schoot hem half “daar gaat mijn kans”
Maar ik heb mijn voorgangers verslagen
en mag nu ook de koningstitel dragen

Deze mooie woorden zijn terug te vinden op het 
koningsschild dat zaterdag 20 januari 2018 op 
de jaarlijkse statiedag gepresenteerd werd door 
koning en hoofdman Johan Vriens van het Sint 
Antonius Sint Sebastiaan gilde te Udenhout. 
Na een spannend strijd was hij diegene die op 
maandag 28 augustus 2017 het laatste stuk 
van de vogel naar beneden schoot. “Het is me 
gelukt” staat op de achterkant van het schild 
geschreven. Koning worden heeft niets te maken 
met geluk hebben. Koning word je door op het 
juiste moment een prachtig schot te lossen 
waardoor het je is gelukt om koning te worden. 
Een bijzonder tekst die met veel trots gedragen 
mag worden. n

Johan Vriens biedt zijn prachtige konings-
schild aan.

Drie van de vier nieuwe gildebroeders in 
Veghel.

Mooi zicht op het schietterrein in Veghel.
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Jaarlijkse statiedag in Udenhout: De jeugd heeft de toekomst 
Op zaterdag 20 januari 2018 heeft de jaarlijkse 
statiedag van het Sint Antonius Sint Sebastiaan 
Gilde te Udenhout plaatsgevonden. Deze 
dag begon met een mis door onze pastoor 
Looyaard en stond in het teken van de bood-
schap ‘heb elkander lief’. In het leven spelen 
soms tegenovergestelde belangen en ‘heb 
elkaar lief’ kan hiermee wel eens onder druk 
komen te staan, maar als je elkaar vasthoudt, 
oprecht luistert en niet (ver)oordeelt dan 
gebeuren de meest mooie dingen.

In het middagprogramma kwamen we de 
tegenovergestelde belangen al tegen bij een 
spannende strijd om de Boslust-trofee. Er werd 
gestreden en de concurrentie was zeer groot. 
Het was de zesjarige Mila Faasse die er van-
door ging met de prijs! 
Met haar laatste kracht schakelde zij oud-
Europakoning Toon Weijtmans uit.
Het was een bijzonder mooie dag vol liefde en 
sportiviteit. n

Jubilea Gilde Sint Catharina Den Dungen
Tijdens de naamdag werden drie gildebroeders 
in het zonnetje gezet. Als waardering voor zijn 
veertig jaar inzet ontving Eeg van Helvoort van 
het gilde een zilveren Catharinaspeld.  
Eeg heeft zich in al die jaren op vele fronten 
verdienstelijk gemaakt, niet alleen als schutter, 
maar ook als vakman in het maken van de 
specifieke gildematerialen en tweemaal bij de 
bouw van een gildehuis. Van Kring Maasland 
ontving Eeg een onderscheiding met de bijbe-

horende oorkonde. Een welverdiend bloemetje 
ging naar zijn echtgenote Jet van Helvoort.  
Een boeket bloemen ging naar Huub van 
Alebeek voor zijn vijfenzestigjarig lidmaatschap 
en het derde boeket ging naar Frans van Ewijk 
voor zijn vijfenvijftigjarig jubileum. n

Ton Smits benoemd tot erehoofdman
Vanwege zijn veertig jaar hoofdmanschap 
wordt Ton Smits benoemd tot erehoofdman 
van Gilde Sint Catharina Den Dungen.  
Een eretitel die je niet zomaar krijgt. 
Een bontgekleurd gezelschap is op vrijdag 
3 november aanwezig in het gildehuis in Den 
Dungen. Een broederlijke sfeer, een hapje 
en een drankje en diverse sprekers steken 
de loftrompet uit voor Ton. Voorafgaand aan 
het feestelijke gebeuren wordt door de jonge 
gildebroeders een vendelgroet gegeven.  
Het gilde heeft verschillende verrassingen 
voor Ton in petto. Naast de benoeming 
tot erehoofdman wordt zijn eigen zilveren 
Catharina opgespeld. Verschillende toe-
spraken worden gehouden en de gildeleden 
delen letterlijk en figuurlijk pluimen uit voor 
op zijn hoed. Ton zelf biedt het gilde een 
prachtig zilveren schild aan, het ontwerp is 
van echtgenote Sjaan.  
Op de foto van links naar rechts;
- voorzitter Kring Dommelgroep, Ad Kools
- hoofdman Kring Maasland, Jurgen Swinkels

- hoofdman gilde Sint Catharina, Ton Smits
- echtgenote van de hoofdman, Sjaan Smits

- burgemeester Jan Pommer
- gildeheer pastor Chris van Beurden. n

Mila Faasse won een geweldige trofee.

Eeg en Jet van Helvoort met de oorkonde 
ter gelegenheid van zijn jubileum.

Een toost op de erehoofdman.
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Na veertig jaar 
nieuwe hoofdman
Einde 2017 werd bij het Gilde Sint Catharina 
in Den Dungen feest gevierd. Ton Smits was 
op dat moment veertig jaar hoofdman en 
werd flink in de bloemetjes gezet. Vooraf had 
Ton aangekondigd het hoofdmanschap over 
te willen dragen. Opvolger Cor van Ewijk nam 
tijdens de naamdagviering de hoofdmanstaf 
en de bijbehorende sjerp in ontvangst. n

Kampioenschieten 
bij Gilde Sint 
Catharina te Vught
Op zondag 17 september heeft het Gilde Sint 
Catharina haar jaarlijks kampioenschieten 
gehouden.
Hieraan werd door tien gildebroeders 
deelgenomen. De gildezusters schoten om 
het LAS-wisselschild. Hieraan werd door vijf 
gildezusters deelgenomen.
Vijf gildebroeders hadden geen enkele misser: 
Jos van Gogh, Toon van Hoogwaarden, Thijn 
van de Sande, John van den Wittenboer, 
Frank van Wetten. Na het kampen was de 
uitslag: eerste en Schutterskampioen 2017 
Jos van Gogh, tweede Frank van Wetten, 
derde Thijn van de Sande en vierde Toon van 
Hoogwaarden. Deze vier vormen een viertal 
voor de wedstrijden op gildedagen.
Bij de gildezusters wist Flora van Wetten 
beslag te leggen op de eerste plaats, zij won 
het LAS-wisselschild, tweede werd Erica van 
Loon, derde Mia van de Sande, vierde Anny 
Heessels en vijfde Wisselien Lamboo. n

Jubilarissen gehuldigd bij Gilde Sint 
Catharina Vught
Het Gilde Sint Catharina heeft afgelopen 
zaterdag 25 november haar jaarlijkse statiedag 
gevierd. De dag begon met het uithalen van 
gildebroeder Robert Kluytmans.
Hierna volgde een Heilige Mis in de Heilig 
Hartkerk, de eed van trouw werd afgelegd 
aan het kerkelijk gezag en de vendelgroet 
werd gebracht aan de kerkelijke en wereldlijke 
overheid. 
Tijdens de koffietafel in het gildehuis Café 
van Berkel werden Jos van Gogh en Ron 
Zijlemans geïnstalleerd als jonge deken en 
Robert Kluytmans en Johnnie van Rixtel als 
oude deken. Koning Frank van Wetten bood 
zijn koningsschild aan, want volgens oud 
gebruik moet de nieuwe koning het konings-
zilver vermeerderen met een nieuw stuk.
Daarna werden de jubilarissen gehuldigd. 
Vaandrig Bert Lamboo, Johnnie van den 
Wittenboer en Toon van Hoogwaarden voor 
hun vijfentwintigjarig lidmaatschap, Leo 
van Kuijk voor zijn veertigjarig lidmaatschap 
en Thijn van de Sande voor zijn zestigjarig 

gildejubileum. Ze kregen allen een mooi zil-
veren schild opgespeld door hoofdman Bert 
Kluytmans. Wethouder Peter Pennings bood 
Thijn Van de Sande namens de gemeente 
een taart aan met zijn foto erop en voor zijn 
echtgenote was er een bos bloemen.
Als klap op de vuurpijl werd hoofdman Bert 
Kluytmans door de wethouder toegesproken 
en werd medegedeeld dat het de Koning had 
behaagd hem de Koninklijke onderscheiding 
‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ toe te 
kennen voor zijn vele verdiensten. Na een 
dankwoord van de hoofdman werd deze 
nog toegesproken door de beschermvrouwe 
mevrouw Houben-van Lanschot.  
Deze memoreerde met mooie woorden zijn 
verdiensten voor het gilde.
Er volgde een serenade door drumband  
De Oude Post waar Bert instructeur is.  
Die werd met grote dank aangenomen.
Hierna werd de dag op traditionele wijze 
voortgezet en afgesloten met een diner in  
het gildehuis Café van Berkel. n

Ton Smits heeft zijn hoofdmanstaf overge-
dragen aan de nieuwe hoofdman Cor van 
Ewijk.

Hoofdman Bert Kluytmans werd Koninklijk 
onderscheiden als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Alle jubilarissen bijeen.

De beide kampioenen Jos van Gogh en 
Flora van Wetten. 
Rechts vaandrig Bert Lamboo.

Foto: Erica van Loon
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Onderscheidingen in Helvoirt
Op de teerdag van het Gilde Sint Catharina-
Sint Barbara te Helvoirt, die op 2 december 
2017 werd gehouden, was er voor eerste 
hoofdman Henk van Schijndel een feestelijke 
taak weggelegd.  
Hij mocht twee onderscheidingen opspelden. 
Als eerste bij jubilaris Antoine Dousi voor 
zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap. Hij 
was al eerder als tamboer bij ons gilde, 
maar te jong om als volwaardig lid te 
mogen fungeren. Met het bereiken van de 
achttienjarige leeftijd is hij als volwaardig 
lid tot ons gilde toegetreden. De tweede 
jubilaris is Antoon van Schijndel. Hij 
kreeg zijn medaille opgespeld voor vijftig 
jaar lidmaatschap, ook door onze eerste 
hoofdman Henk van Schijndel, de oudere 
broer van Antoon. n

Koningsfeest Gilde Sint Catharina en 
Barbara Schijndel 
Zondag 26 november jongstleden kwam het 
Schijndels Gilde Sint Catharina en Barbara 
met tromgeroffel en bazuingeschal aan bij 
de woning van gildekoning Mari van Heesch 
om hem en zijn vrouw op te halen voor het 
koningsfeest. 
Op het koningsfeest sprak de hoofdman van 
het gilde een woordje en feliciteerde Mari 
vervolgens met zijn koningschap. Zijn vrouw 
Ria kreeg namens het gilde een mooie bos 
bloemen overhandigd voor hun gastvrijheid. 
Nadat Mari iedereen welkom had geheten, 
heeft hij zijn koningsschild aangeboden aan 
het gilde. Hierna volgde de uitslag van de 
kruisboogcompetitie. De schutters van het 

Schijndels gilde schieten om de twee weken 
met de kruisboog op de wip. De punten 
worden aan het einde van de competitie bij 
elkaar opgeteld. 
De eerste prijs werd gewonnen door onze 
koning Mari van Heesch met drieënzeventig 
van de vijfenzeventig geschoten pijlen. 
Tweede werd Jo van de Boogaard met  
tweeënzeventig rake schoten. De derde prijs 
ging naar Ton van Heesch en Ben van de Rijdt 
met drieënzestig van de vijfenzeventig pijlen 
en als vijfde eindigde Ad Kools met tweeën-
vijftig rake schoten. 
Nadat de officiële handelingen waren verricht 
kon het feest echt beginnen. 
Ria van Heesch, tevens landjonker van het 
gilde, had voor een heerlijk warm en koud 
buffet gezorgd. Na vele gezellige uurtjes 
met livemuziek op de gitaar gespeeld door 
aspirantlid Mari van der Heijden, konden 
Mari en Ria van Heesch terugkijken op een 
zeer geslaagd koningsfeest. n

Een feestelijke  
gildemis in 
Schijndel
Op zaterdag 25 november was het Gilde 
Sint Catharina en Barbara Schijndel samen 
met Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan uit 
Gemonde aanwezig bij de eucharistieviering 
in de Heilige Servatiuskerk in Schijndel. Deze 
viering stond in het teken van Christus Koning 
en het feest van Sint Cecilia en Sint Catharina. 
Ook de koninklijke harmonie uit Schijndel 
was aanwezig om deze viering muzikaal op te 
luisteren. n

Antoine Dousi met zijn onderscheiding.
Antoon van Schijndel krijgt de onderschei-
ding opgespeld.

De vendelgroet aan koning Mari van Heesch 
van het Schijndelse gilde.

Logo Gilde Sint Catharina en Barbara, 
Schijndel.
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Mari van Heesch nieuwe koning Gilde Sint Catharina en 
Barbara Schijndel 
Het Schijndels gilde heeft sinds zondag 24 
september weer een nieuwe koning. Het was 
Mari van Heesch die onder veel belangstelling 
van bezoekers het laatste stukje van de vogel 
naar beneden schoot. Er waren 192 schoten 
nodig om de houten vogel naar beneden 
te halen. De dag begon met een eucharis-
tieviering in de Heilige Servatiuskerk op de 
Markt in Schijndel. Burgemeester Fränzel en 
Wethouders Witlox, Gooijaarts en van der 
Pas-van Nuland vergezelden het gilde tijdens 
deze viering. Na de Eucharistieviering ging 
het gilde naar haar gildeaccomodatie aan de 
Rooiseheide.
Hier liepen de gildeleden driemaal om de 
schutsboom en zongen zij hun gildelied. Toen 
konden de versierselen van de oude koning 

Marco Verbakel-Steenbakkers worden afge-
nomen, zodat de gildeleden na de lunch weer 
voor de nieuwe koning konden gaan schieten. 
Nadat er verschillende rondes voorbij 
waren begon het echt spannend te worden. 
Uiteindelijk was het Mari van Heesch die de 
houten vogel naar beneden wist te halen. Na 
de installatie kreeg de nieuwe koning namens 
het gilde voor het bordes van de pastorie 
een vendelgroet aangeboden. Hier werd de 
nieuwe koning gepresenteerd aan pastoraal 
medewerker de heer Anton Bijnen. Bij binnen-
komst in de pastorie mocht de nieuwe koning 
als enige, op zijn sokken, over het vaandel 
lopen. Uiteindelijk werd de gezellig dag met 
het drinken van de koningswijn en een lekker 
hapje weer afgesloten. n

NNieuwe gildeheer en een jubilaris bij  
Gilde Sint Catharina - Sint Joris
Op 25 november 2017 werd er bij het Gilde 
Sint Catharina - Sint Joris de jaarlijkse teerdag 
gevierd. De teerdag had dit jaar een extra 
feestelijk tintje want er werd een nieuwe 
gildeheer geïnstalleerd en er was een jubileum 
te vieren. De dag begon met een Heilige Mis 
en tijdens deze mis werd kapelaan Gideon 
van Meeteren geïnstalleerd als gildeheer. De 
kapelaan werd tijdens deze mis bijgestaan 
door twee oud-gildeheren, namelijk emeritus 

pastoor Jan Schepers en pastoor Robert 
van Aken. In het gildehuis ‘De Schutsboom’ 
werd jubilaris hoofdman Henk van Helvoirt 
in het zonnetje gezet. Henk zit vijftig jaar in 
de overheid van het gilde. Tijdens de leden-
vergadering van 27 mei 1967 nam Henk als 
deken-rentmeester plaats in de overheid. In 
deze vijftig jaar bekleedde Henk diverse func-
ties. Zo was Henk tweemaal vier jaar koning 
van het gilde en in 1991 volgde Henk zijn 

vader Martien van Helvoirt op als hoofdman. 
Henk ontving voor dit jubileum een vergulde 
zilveren speld in de vorm van het rad van Sint 
Catharina en een oorkonde. Zijn vrouw Mien 
van Helvoirt kreeg een grote bos bloemen 
voor haar steun en als dank voor de vele uren 
die Henk op pad was voor het gilde. De feest-
avond werd opgeluisterd door de Brabantse 
troubadour Noud Bongers. n

De trotse nieuwe koning Mari van Heesch 
met zijn echtgenote.

De nieuwe gildeheer Gideon van Meeteren.
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Loek Vink vijftig jaar gildebroeder 
Moet u zich voorstellen. Een eigen auto lag 
voor veel mensen nog niet binnen handbe-
reik. Je ontmoet een leuke vrouw. Zelf woon 
je in Den Haag, zij woont in Midden-Brabant. 
Dat was dus elke keer een soort wereldreis 
met de trein; de zestiger jaren van de vorige 
eeuw. Dan blijken er in je aanstaande schoon-
familie aangetrouwden te zijn die lid zijn van 
het plaatselijke schuttersgilde. Een tot dan 
toe onbekend fenomeen. Er is ook een zang-

koortje waarvan de meeste leden tevens lid 
zijn van het gilde. En vijftig jaren later vier je 
een bijzonder jubileum. In het kort het levens-
verhaal van Loek Vink die tijdens de statiedag 
van het Oisterwijkse Gilde Sint Sebastiaan op 
zaterdag 20 januari in het middelpunt stond 
vanwege zijn gouden jubileum. Hij ontving 
een fraai zilveren kleinood en werd voor zijn 
verdiensten benoemd tot ouderling in het 
bestuur.

In de beginjaren van zijn verbondenheid 
met het gilde was Loek vendelier en vormde 
samen met verschillende anderen binnen het 
gilde een unieke groep van soms wel meer 
dan tien vendelzwaaiers die vaak ook buiten 
Oisterwijk het mooie vendelspel toonden. 
Later werd Loek zilverdrager van de mooie 
zilveren schilden die een stukje geschiedenis 
van het gilde laten zien. Ook is Loek hand-
boogschutter. Het kleine houten koffertje 
met daarin zijn persoonlijk wapen wordt 
door hem gekoesterd. Verschillende jaren 
was hij voorzitter van de schietcommissie 
van het gilde, vanaf 1992 gedurende ruim 
twintig jaren lid van de schietcommissie van 
Gildekring Maasland. Het mooiste moment 
beleefde Loek op de kermismaandag in 1994. 
Hij had zelfs zijn familie uit het westen van 
het land uitgenodigd een keer naar Oisterwijk 
te komen voor het koningschieten bij het 
gilde. Zelfs neefjes en nichtjes kregen een vrije 
dag van school. Alsof het zo moest zijn schiet 
Loek zich bij het 123ste schot tot gildekoning. 
Drie jaren lang heeft hij het gilde op waardige 
wijze vertegenwoordigd. n

Een bijzonder gildelid
We spreken in het jaar 2016. Op de statiedag 
staat na vele jaren opnieuw op de agenda van 
Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 
het tot dan nogal heikel punt: ‘Mogen er 
vrouwen tot ons gilde toegelaten worden?’.
Mevrouw Hanne van Aart, wethouder van de 
gemeente Heusden, gaf op deze statiedag aan 
dat, als men in de vergadering tot een akkoord 
zou komen, zij zich beschikbaar zou stellen als 
potentieel gildelid.
De vergadering besloot na een aantal stem-
ronden over en weer tot een ‘ja’. Vanaf dat 
moment was het dus mogelijk dat er in ons 
gilde zowel mannen als vrouwen, ongeacht 
waar zij wonen, gildebroeder of -zuster mogen 
worden.
Hiermee was mevrouw van Aart dus min of 
meer verplicht om haar belofte na te komen. 
Nu deed het zich voor dat zij op 16 november 
afscheid zou nemen als wethouder om op 20 
november tot burgemeester van Loon op Zand 
te worden benoemd. De overheid van het gilde 
besloot om haar op haar afscheid te benoemen 
tot beschermvrouwe.

Zo geschiedde en op 16 november begaf een 
kleine delegatie van het gilde zich naar sporthal 
‘Dillenburcht’ in Drunen waar haar afscheid 
werd gevierd. Nadat hoofdman Eric-Jan van 
Eggelen een kort woord tot haar had gericht, 
bood hij haar een draagsjerp aan met een mooi 
geborduurd logo en haar titel. Behalve deze 
sjerp overhandigde hij haar een bijbehorende 
oorkonde die hij eerst voorlas. Mevrouw van 
Aart was zichtbaar verrast en gaf aan met 
trots de titel te zullen voeren. Na dit onderdeel 
volgden nog toespraken en werd haar een 
receptie aangeboden.
Het gilde feliciteerde haar en met ‘vliegend 
vaandel en slaande trom’ verlieten zij de 
sporthal in de wetenschap een bijzonder lid 
aan hun gilde te hebben mogen toevoegen, 
een vrouw en ook nog wel de burgemeester 
van een buurtdorp. Een lid waar wij als gilde 
trots op zijn. Het gilde wenst mevrouw van Aart 
alle goeds en succes in haar nieuwe functie 
en dankt haar dat zij ook de gildefunctie heeft 
willen aanvaarden. n De beschermvrouwe, geflankeerd door de 

jeugdprins.

Loek Vink, de trotse jubilaris.
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Leo Konings, een groot vendelier
Een groot vendelier staat tijdens het NBFS 
VTBS toernooi in Eindhoven klaar voor de 
wedstrijd. De zenuwen zijn anders dan vieren-
veertig jaren geleden toen Leo voor de eerste 
keer het wedstrijdterrein betrad.
Ik sta naast Jurgen Swinkels en praat met 
hem over het beeld dat ik heb van Leo. In mijn 
ogen de beste vendelier ooit. Ik meet dit af 
aan de wedstrijden waarin ik samen met hem 
in de A-klasse heb gestreden. Beiden eerste 
geworden op het landjuweel in Soest in 1987 
als voorbeeld. We waren aan elkaar gewaagd 
in die tijd. Maar naast deze persoonlijke 
vendelmomenten waarin we elkaar bestreden, 
heeft Leo in deze vierenveertig jaar 118 indivi-
duele zilveren prijzen bij elkaar gevendeld.
•  1 x 4de prijs; 3 x 3de prijzen, 22 x 2de prijzen 

en 92 x 1ste prijzen;
•  4 prijzen in de C-klasse; 3 prijzen in de 

B-klasse; 58 prijzen in de A-klasse; 31 prijzen 
in de vaandelklasse boven de veertig en 22 
prijzen in de vaandelklasse vijftig jaar en 
ouder;

• 10 x NBFS-kampioen;
• 5 x prijs op een landjuweel.
Trots vervolg ik mijn verhaal, waar Jurgen 
geboeid naar luistert, terwijl we het vendelen 
bewonderen. Netjes worden de slagen 
afgewerkt. We komen bij een serie gooislagen. 
Ineens een schok door het publiek, Leo grijpt 
bij het vangen van de vlag mis, het vendel valt 
op de grond en met een handgebaar maakt 
Leo zijn teleurstelling duidelijk. Het vaandel 
wordt opgerold en de laatste wedstrijd op 
individueel niveau is ten einde. We praten 
met enkele toeschouwers en Leo nog even na 
en een groot vendelier loopt terug naar het 
secretariaat. De plicht roept en Leo helpt de 
organisatie verder met het verloop van de dag.

Nu tijdens het schrijven van deze tekst kan 
ik vertellen dat we op 16 september 2018 het 
NBFS VTBS toernooi zelf organiseren, wellicht 
wel ter ere van een groot vendelier. Wel kan ik 
vertellen dat we Leo hebben weten te strikken 
om samen met onze vendelgroep toch nog 
één wedstrijd samen ten strijde trekken. n

Ad Konings, vijftig jaar gildebroeder in Esch
Tijdens de najaarsvergadering van het Essche 
Sint-Willebrordusgilde op de laatste zondag 
van september, werden een aantal jubilarissen 
gehuldigd. Eén van hen, Ad Konings, kon toen 
wegens gezondheidsredenen niet aanwezig 
zijn. Daarom trok het voltallige gilde op 
zondag 5 november jongstleden, na afloop 
van de Willebrordusviering in de kerk, naar 
‘Zorgcentrum Buitenhuis’ om de jubilaris 
alsnog in het zonnetje te zetten voor zijn vele 
verdiensten voor het gilde. Van 1981 tot 1985 
was hij koning van het gilde en vanaf die tijd 
tot 2005 maakte hij deel uit van de overheid, 
waarbinnen hij de functies van deken-
rentmeester en hoofdman heeft vervuld. 

Onder zijn leiding werd het gilde gedwongen 
te verhuizen van het schietterrein achter ‘Café 
de Twee Zwaantjes’ naar de huidige locatie 
op het sportpark. Na zijn hoofdmanschap 
heeft hij zich nog verdienstelijk gemaakt als 
vaandeldrager, een functie die hij vervulde 
zolang zijn gezondheid het toeliet. Voor 
zijn verdiensten heeft hij tien jaar geleden 
al de kringonderscheiding in goud van 
kring Maasland ontvangen. Nu werd hem 
door hoofdman Jeroen van de Ven een fraai 
jubileumschild opgespeld en kon hij onder het 
genot van een kopje koffie en in het bijzijn van 
kinderen en kleinkinderen nog even gezellig 
nabuurten met de leden van het gilde. n

Jubilaris Ad Konings krijgt het jubileum-
schild opgespeld door hoofdman Jeroen van 
de Ven.

Vendelier Leo Konings.

Een kast vol prijzenzilver gewonnen door 
Leo Konings.
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Sfeervolle inzegening gildekeizer  
Piet van Erp 
De inzegening van keizer Piet van Erp van het 
Sint-Jorisgilde Geffen was een feest. Het begon 
met een sfeervolle, heel mooie Heilige Mis, 
voorgegaan door gildeheer pastoor David van 
Dijk. Het gildekoor Sint Barbara uit Dinther 

zong de Brabantse mis, die geschreven is 
door de onlangs overleden Henk Habraken. 
Hierdoor was Henk ook nog een beetje 
aanwezig. Een volle kerk met veel familie, 
wethouder Annemieke van de Ven van de 
gemeente Oss en vrienden en bekenden, die 
allemaal genoten van de eenvoudige maar 
mooie inzegeningsceremonie. Er volgde een 
vendelhulde op het plein, waarna iedereen 
welkom was in het gildehuis voor koffie, 
een drankje en een broodje.  Hoofdman Jan 
van der Heijden heette iedereen welkom, 
wethouder Annemieke van de Ven vertelde hoe 
zij het ervaren had en keizer Piet gaf uitleg over 
zijn prachtige keizersbreuk. Daarna werd er 
getoost met de door Maarten van der Dussen 
aangeboden wijn en het ‘lang zal hij leven’ 
gezongen. Voor keizer Piet, zijn vrouw Tonny 
en het hele Sint-Jorisgilde een prachtige dag. n

Onderscheiding 
voor Ad van den 
Elzen uit Uden
Tijdens het tweeënveertigste Plechtige 
Investituurkapittel van de Nobele Orde van 
de Papegay op 4 november 2017 heeft Ad 
van den Elzen van het Gilde Sint Barbara 
en Sint Lucia uit Uden de zilveren medaille 
ontvangen. De plechtigheid vond plaats in het 
kasteel van Doornenburg. n

Nieuwe koning in Uden
Niels Swinkels heeft zich op 14 oktober tot 
koning geschoten van het Gilde Sint Barbara 
en Sint Lucia uit Uden. Op achtentwintig 
oktober tijdens de koningsmis werd Niels als 
nieuwe koning geïnstalleerd.  
Hierbij namen we afscheid van Ad van  
den Elzen die een zeer waardig koning is 
geweest. n

Nieuwe accommodatie voor Sint Sebastiaangilde
Met een kanonschot, afgevuurd door wet-
houder Frank den Brok, werd de nieuwe accom-
modatie van het Sint Sebastiaangilde Oss op 11 
november 2017 officieel geopend. Aan de rand 
van wijkpark de Strepen is een nieuw gildehuis 
gerealiseerd bestaande uit units. Verder staan 
er drie kruisboogbomen en liggen er vier jeu-
de-boulesbanen. Hoofdman Hans Pennings 
verwelkomde de wethouder en de genodigden, 
waaronder delegaties van de Osse gilden en de 
Hoge Schuts. Verder vrienden en vrijwilligers 
die meegewerkt hebben aan de bouw en inrich-
ting. Een periode van twaalf jaar tijdelijk verblijf 
aan de Spitsbergerweg en negen jaar intensief 
overleg met de gemeente werd nu afgesloten. 

Hans bedankte de gemeente en alle anderen 
die meegewerkt hebben. Wethouder den Brok 
benadrukte, naar aanleiding van bezwaren uit 
de buurt tegen de komst van het gilde, dat de 
gemeente de openbare ruimte waar mogelijk 
wil laten gebruiken voor activiteiten van de 
burgers. Pastor Willem Renders zegende het 
gebouw in en onthulde een groot beeld van 
Sint Sebastiaan dat het gilde in bruikleen heeft 
gekregen. Beschermvrouw Aleida van den 
Heuvel tenslotte wenste haar gilde een goede 
toekomst toe op deze stek. Een passende 
dronk sloot het officiële deel daarna af.
Vanwege de naderende winter is de verdere 
inrichting van het terrein uitgesteld tot het 

voorjaar. Voor buurtbewoners en andere 
belangstellenden wordt nog een open dag 
gehouden. n

De opening van de nieuwe accom-
modatie met een kanonschot.(zie ook de 
midddenpagina).

Gelukkig is er veel plaats in het gildehuis.

Keizer Piet van Erp.

Ad toont trots zijn onderscheiding.

De nieuwe koning Niels Swinkels tijdens 
zijn installatie.
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Carla Kortmann beschermvrouwe van Gilde Sint Catharina
Tijdens haar jaarlijkse teerdag op 25 
november jongstleden heeft Gilde Sint 
Catharina haar beschermvrouwe, Carla 
Kortmann, geïnstalleerd. Tevens zijn er 
deze dag een drietal jubilarissen gehuldigd; 
Sjef van Roessel en Sebastiaan van de 
Wouw zijn vijfentwintig jaar lid van ons 
gilde en Theo Persoons is al veertig jaar lid.
Voor zover wij in het bestaan van ons gilde 
(opgericht in 1477) kunnen nagaan, heeft 
ons gilde nog nooit een beschermheer of 
beschermvrouwe gehad. Carla Kortmann, 
vrouw van onze oud-burgemeester Yvo 
Kortmann, was blij verrast toen wij haar 
voor deze functie vroegen. Nadat we haar 
uitgelegd hadden wat deze functie inhield, 
een soort ambassadrice van ons gilde die 

ons gevraagd en ongevraagd van advies 
voorziet, is ze volmondig op ons voorstel 
ingegaan.
Tijdens het begin van de heilige mis is ze 
officieel geïnstalleerd; haar sjerp werd door 
pastoor Francis gezegend en vervolgens 
omgehangen door onze hoofdman 
en koning. Zo kon zij als volwaardig 
beschermvrouwe aan de mis deelnemen.
Na een uitgebreide Brabantse koffietafel in 
café De Brouwer, zijn we in café De Klaore 
verder gegaan met het huldigen van onze 
jubilarissen en afronding van de installatie 
van onze beschermvrouwe. 

Sjef van Roessel en Sebastiaan van de 
Wouw kregen na lovende woorden van 

onze hoofdman een zilveren speldje 
opgespeld door onze kersverse bescherm-
vrouwe voor hun verdiensten van vijfen-
twintig jaar lidmaatschap. n

Jos Beerens benoemd tot eredeken
Tijdens de algemene ledenvergadering van het 
Gilde Sint Antonius Abt uit Liempde, welke 
gehouden is op 13 november jongstleden, 
is voormalig deken-schrijver Jos Beerens 
benoemd tot ere-deken. Volgens hoofdman 
Roger van Laere is dat te danken aan de meer 
dan dertig jaar dat Jos deze functie met grote 
nauwgezetheid heeft vervuld. In een kort dank-
woord, waarbij ook zijn echtgenote Tineke 

werd betrokken, prees hij de grote inzet die Jos 
telkenmale aan de dag heeft gelegd. Als dank 
overhandigde hij aan Jos een nieuwe sjerp met 
daarop geborduurd de functie van ere-deken. 
Hierna werd Jos door alle gildeleden gelukge-
wenst met deze eretitel. Wij hopen dat Jos en 
Tineke nog geruime tijd mogen genieten van 
het gildewezen. n

Koningschieten bij gilde Sancta Barbara 
Oirschot
Op kermismaandag 25 september was de 
dag aangebroken dat de strijd om het koning-
schap van ons gilde weer kon beginnen. Al 
vroeg werden we gewekt door de tamboers en 
iedereen was om negen uur in ons gildehuis. 
Daar werd eerst de vendelgroet gebracht aan 
onze hospes en hierna gingen we naar het 
huis van onze hoofdman en koning Corne 
Fonken. Na het brengen van de vendelgroet 
en het traditionele “lepelen” werden we uitge-
nodigd om binnen te komen en te genieten 
van de gereedstaande drank en spijzen. 
Onze reis vervolgden we per bus naar onze 
gildetuin. Na de uitreiking van de prijzen voor 
de maandagavondcompetitie begon de ver-
schieting van het Piet Bogmans wisselschild 
voor de aspiranten. Dit werd gewonnen door 

Tom van Hersel. Om drie uur werd de boom 
vrijgemaakt door de burgemeester die met het 
eerste schot de vogel wist te raken. De strijd 
kon beginnen en na een spannende strijd was 
het de regerende koning Corne Fonken die het 
laatste stukje van de vogel naar beneden wist 
te halen.
De standaardrijder ging het nieuws 
vertellen aan zijn vrouw en nadat die gear-
riveerd was kon de installatie plaatsvinden. 
Traditiegetrouw gingen we naar het huis 
van de nieuwe koning en vervolgens naar 
ons gildehuis waar een uitstekende maaltijd 
gereed stond. De dag werd besloten met een 
rondgang langs de Oirschotse cafés en we 
kunnen terugkijken op een goed geslaagde 
dag. n

Installatie van beschermvrouwe  
Carla Kortmann.

Ere-deken Jos Beerens (midden).

Koning Corne Fonken.
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Theo Persoons vijftig jaar gildebroeder
Theo Persoons, veertig jaar lid van ons gilde 
en ruim tien jaar van een ander gilde, kreeg 
voor zijn veertigjarig lidmaatschap een schildje 
uitgereikt door Bert van de Staak, voorzitter van 
het kringbestuur van Kwartier van Oirschot. 
Voor zijn verdienste van meer dan vijftig jaar 
gildebroeder kreeg hij ook nog een kroontje 
uitgereikt door Jan van Rooij, penningmeester 
bij het kringbestuur. Als afronding van de instal-
latie kreeg onze beschermvrouwe een speld 
overhandigd door ons gilde, welke ontworpen 
is door onze plaatselijke beeldend kunstenaar 
en edelsmid, Kees Ketelaars. Aan onze deken-
schrijver, Jan Wolfs, was de eer om deze speld 
op haar nieuwe sjerp te spelden. Vervolgens 
nam Carla, als volwaardig geïnstalleerd 
beschermvrouwe van Gilde Sint Catharina, 
het woord. Zij sprak, nadat ze de jubilarissen 
toegesproken had, nog een woord van dank 
uit. Hierbij herhaalde ze nogmaals, zoals ze 
reeds in de kerk beloofd had, dat ze er alles 

aan zou doen wat in haar vermogen ligt om 
haar functie en taken naar gilde-eer en geweten 
uit te voeren. Namens de gemeente was wet-
houder Smits ‘s middags bij het ceremoniële 
gedeelte aanwezig en sprak de jubilarissen en 
beschermvrouwe toe en feliciteerde hen met 
hun verdienste en benoeming.

Tenslotte was er gelegenheid om de jubilarissen 
en beschermvrouwe te feliciteren, waarna  
de dag in gebroederlijke sfeer werd voortgezet.
Na het avondeten kwam er een einde aan  
deze zeer bijzondere dag voor Gilde Sint 
Catharina. n

Oud-hoofdman Ad 
van Aaken vijftig 
jaar gildebroeder
Op de teerdag van het Wintelrese gilde werd 
oud hoofdman Ad van Aaken in het bijzijn 
van zijn vrouw Leen en enkele bruidjes onder-
scheiden vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap 
van het Gilde van Onze Lieve Vrouwe en de 
Heilige Willibrordus. Weer een bijzondere mijl-
paal. Ad, proficiat namens alle gildebroeders. n

Marcel van 
Hest koning der 
koningen
Zo tegen het einde van 2017 toch nog een 
mooie afsluiter voor het Wintelrese Gilde van 
Onze Lieve Vrouwe en de Heilige Willibrordus. 
Marcel van Hest wist zich als huidige koning 
ook nog eens tot koning der koningen te 
schieten van de gemeente Eersel. Een gewel-
dige prestatie, Marcel proficiat. n

Gildebroeders 
wensen elkaar 
gelukkig nieuwjaar 
Al vroeg in de middag vulde de gelagkamer 
van de Wintelrese Neerhoeve zich met 
gildebroeders die elkaar het beste wensten 
voor het nieuwe jaar en erna samen opklonken. 
Later op de middag liet het wildbuffet zich 
goed smaken, traditioneel klaargemaakt door 
gildebroeder Ben van de Berk. Tradities zijn er 
om in ere te houden. Iedereen de beste wensen 
voor 2018 van het Wintelrese gilde. n

V.l.n.r.: Carla Kortmann, Sjan van Roessel, Sjef van Roessel, Theo Persoons, Sebastiaan van de 
Wouw.

Oud-hoofdman Ad van Aaken, echtgenote 
Leen en de bruidjes. Marcel van Hest koning der koningen. Gildebroeders in de gelagkamer.



Burgemeester van Oirschot geïnstalleerd als eredeken
De patroonheilige-dag van Gilde Sint 
Sebastiaan Oirschot begon op zaterdag 20 
januari 2018 met het verzamelen om kwart 
over acht ’s ochtends voor het tekenen van 
de presentielijst en een kopje koffie in ons 
gildehuis Hof van Solms. Daarna om negen 
uur een eucharistieviering aan het gildealtaar 
van Gilde Sint Sebastiaan in onze straalkapel 
in de Sint Petrusbasiliek. Tijdens de mis werd 
een rouwschild met daaronder een driehoekig 
zilveren onderschild opgehangen in een 
speciale kast. In het onderschild was de datum 
gegraveerd van overlijden en de naam van de in 
het vorige jaar overleden gildebroeder en knegt 
Peter Broeren.
Na de mis terug naar ons gildehuis voor 
een kopje koffie met de tijdens de mis 
aanwezige leden, de partners van de leden en 
nabestaanden van overleden leden, Vrienden 
van ons gilde en natuurlijk onze gildeheer 
deken pastoor Spijkers. Vervolgens gingen de 
gildebroeders een verdieping hoger voor hun 
koffiemaaltijd in de kapelzaal. Na de koffiemaal-
tijd is het dan kaarten en buurten tot het tijdstip 
van de feestvergadering om één uur.

FEESTVERGADERING
Het zou een drukke feestvergadering worden: 
installatie van de nieuwe burgemeester 
van Oirschot, mevrouw Judith Keijzers - 
Verschelling, tot eredeken van ons gilde, 

installatie van vier nieuwe gildebroeders en 
aansluitend de huldiging van vier jubilarissen.
Na opening van de feestvergadering door 
hoofdman Jos de Croon hield onze archivaris 
Piet Machielsen een voordracht over de traditie 
dat burgemeesters van de gemeente Oirschot 
eredeken worden van Gilde Sint Sebastiaan 
Oirschot. Die traditie begon in 1896 toen 
Johan C.W. Breton van Lith werd geïnstalleerd 
als erelid. Na hem volgden door de jaren 
heen nog zeven heren: Jhr. Carel H.M.J.J. van 
Nispen tot Sevenaer, Charles W.E.G. Janssens, 
Eduard A.M.A. Steger, Henri K.J.M. Cappetti, 
Piet A.M. Sanders, Frits G.I.M. Speetjens en 
Ruud A.L. Severijns. En dan nu, als negende 
burgemeester, geen man maar een vrouw: 
Judith Keijzers. Hoofdman Jos de Croon vroeg 
de burgemeester naast het vaandel te komen 
staan, een punt daarvan vast te houden en de 
hoofdman de volgende tekst na te zeggen: “Ik 
ben bereid, zoals mijn voorgangers dat ook 
deden, eredeken van het Sint Sebastiaansgilde 
te worden”. Vervolgens werd haar de gildesjerp 
omgehangen en werd een zilveren speld op de 
sjerp bevestigd met daarop de tekst ‘Eredeken’ 
en het Jeruzalemkruis. 

VIER NIEUWE GILDEBROEDERS
Na installatie van de eredeken werden Grard 
Smetsers (27), Dirk van Kollenburg (33), Cees 
Hems (64) en Noud van de Ven (65) in het 

bijzijn van naaste familie geïnstalleerd als 
gildebroeder van het gilde. Zij zorgen daardoor 
voor vernieuwing van het gilde. Nadat nieuwe 
leden tijdens een ledenvergadering gedurende 
het jaar schriftelijk worden ‘bijgestemd’, zijn ze 
direct volwaardig lid, maar de installatie is altijd 
tijdens de patroonheilige dag.

JUBILARISSEN
Daarna volgde de huldiging van jubilarissen: 
in 2018 zijn Hans Megens en Stijn Nuyens 
beiden vijfentwintig jaar lid, Hans van Nooijen 
is veertig jaar lid van ons gilde en eerste 
hoofdmansdeken Wim van den Biggelaar is in 
wisselende functies onafgebroken vijfenveertig 
jaar lid geweest van de overheid van ons 
gilde en zal in maart 2018 terugtreden. De 
hoofdman had voor ieder van hen wat feiten en 
wetenswaardigheden. Hans en Stijn ontvingen 
de Jeruzalemspeld met daarin ‘vijfentwintig’ 
gegraveerd, Hans kreeg het ‘veertigspeldje’ en 
een kring- onderscheiding en Wim ontving een 
speciale Sint Sebastiaanspeld voor bijzondere 
verdiensten. Na deze huldiging volgde nog 
wat kaarten en buurten voordat het tijd was 
voor de warme maaltijd: wildbouillon, gerookt 
speenvarken met hete bliksem en als toetje 
een peer-kaneel Panna Cotta. Tot slot werd de 
rondgang ingezet en lieten we ons, na een dag 
binnen in ons gildehuis Hof van Solms, in een 
paar cafés zien. n
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Wisseling van de wacht
Op de jaarlijkse teeravond van het gilde 
Sint Willibrordus uit Casteren vond op 10 
november 2017 een wisseling van de wacht 
van de hoofdman plaats. Hoofdman Grard 
Liebregts vond het tijd dat hij, na veertien jaar 
hoofdman te zijn geweest, het stokje over 
moest dragen aan een nieuwe hoofdman. 
Deze nieuwe hoofdman hebben we gevonden 
in de persoon van Frans Corstiaans (58).
Frans is sinds 1991 lid van ons gilde en al jaren 

actief in het bestuur als deken schatbewaarder. 
In het dagelijkse leven is Frans werkzaam bij 
de firma Heymans. Hij is getrouwd met Lies 
Dirks en vader van een dochter Kim en een 
zoon Sjors. Van 2012 tot 2015 was hij koning 
van het gilde, dus hij heeft zijn sporen al ruim-
schoots verdiend. We danken Grard voor zijn 
jarenlange inzet, en wensen Frans veel succes 
voor in de toekomst. n

Tweede termijn voor koning Edgarth de Laat
Nadat het geplande koningschieten in 
september afgelast moest worden werd op 
zondag 29 oktober de herkansing ingezet. In 
de vroege ochtend ging ons Gilde Sint Joris in 
vol ornaat door de straten van Diessen onder 
begeleiding van Gilde Sint Sebastiaan en een 
aantal afgevaardigden van de overige gilden 
van de gemeente Hilvarenbeek. Daarnaast 
ondersteunde Gilde Sint Joris uit Oirschot 
ons gilde met tamboers en een bazuinblazer 
omdat onze tamboers fysiek niet in de gele-
genheid waren. Om half tien kwam het kleur-
rijke tafereel bij de Willibrorduskerk aan voor 
de Heilige Mis. Deze werd mede opgeluisterd 
door de aanwezigheid van onze gildeheer 
monseigneur Ron van den Hout. Na de mis 
trok het gilde naar partycentrum Hercules 
voor koffie met worstenbrood en rond de klok 
van half twaalf vertrok het gezelschap naar 

de schuttersweide van het gilde. Daar was al 
flink wat belangstelling van de dorpsbewoners 
en na alle officiële verplichtingen werd 
koning Edgarth de Laat van zijn koningszilver 
ontdaan en kon het koningschieten echt 
beginnen.
Er waren vijf fanatieke schutters die de strijd 
aangingen voor het koningschap. Na een 
klein uurtje schieten en 215 schoten later was 
de nieuwe koning bekend. De vogel was weer 
goed geraakt door Edgarth de Laat en hij 
mocht zich dus voor een tweede termijn als 
koning laten kronen. 
Nadat hij opnieuw gekroond was en na 
de rechten en plichten opnieuw te hebben 
aanvaard was het tijd voor de erewijn. Na 
de erewijn trok het gezelschap weer terug 
naar partycentrum Hercules om de dag daar 
feestelijk af te sluiten. n

Grard Liebregts en de nieuwe hoofdman 
Frans Corstiaans.

Koning Edgarth de Laat.



Karel Koolen coördinator van de gilden 
in Deurne
Tijdens de laatste overlegvergadering van 
de vier Deurnese gilden in december is 
Vlierdenaar Karel Koolen geïnstalleerd als de 
coördinator van de Deurnese Gilden; Gilde 
Sint Antonius-abt, Gilde Sint Joris, Gilde Sint 
Hubertus en Gilde Sint Willibrordus. Als onaf-
hankelijke zal Karel de overlegvergaderingen 
voorzitten. Deze functie werd zesendertig 
jaar geleden gecreëerd om de vier gilden in 
Deurne nauwer tot elkaar te brengen en te 
laten samenwerken. Theo Posthumus, Nol 
van Gisteren, Martien van der Wallen en Cor 
van Dijk zijn hem voorgegaan. Karel is evenals 
zijn voorgangers niet verbonden aan welk 
gilde dan ook. Hij kan zich objectief opstellen 
en alle gilden van adviezen voorzien zonder 
een gilde voor te trekken. Karel is verbonden 
aan de PABO de Kempel in Helmond en hij 
zet zich in voor de parochie Heilige Willibrord 

Deurne als voorzitter van de contactgroep 
Vlierden. n

Jubilarissen bij Gilde van Sint Antonius 
Abt Lierop
Tijdens de jaarlijkse teeravond op 19 januari 
2018 huldigde het gilde haar jubilarissen. Frits 
Berkers, Harrie Berkers en Frans Verhoeven 
vanwege hun vijftigjarig lidmaatschap.  
Toon Manders en Leo Verberne waren vijfen-
twintig jaar lid. Vijfentwintig-jarige jubilaris 
René van Gastel kon niet aanwezig zijn.  
Hij is dezelfde avond op een andere locatie 

op het feest ter gelegenheid van zijn 65ste 
verjaardag gehuldigd. Hoofdman Jos van 
Lieshout had voor elke gildebroeder een 
mooie toespraak, waarna iedere jubilaris een 
speldje en bloemen ontving. De gehuldigden 
namen daarna de felicitaties van de aanwezige 
gildebroeders en -zusters in ontvangst. n

Optrekdag met een 
gouden rand bij 
Sint Antonius Sint 
Sebastiaangilde 
Gemert
Een feestdag in hartje winter vieren valt niet 
mee. Het weer moet meewerken en dat deed 
het ook. De glans van de nieuwe banieren, 
jubilarissen en nieuwe deken was intens.  
Een kapiteinsontbijt om half acht werd 
besloten met een vendelgroet, Gruun 
Schutslikeur en een danklied voor 
afscheidnemende kapitein Frans van Dijk. 
Een Eucharistieviering, de gebruikelijke 
vendelgroeten aan priester, burgemeester en 
de zeven jubilarissen, samen 290 gildejaren 
(maarliefst vier vendelgroeten in 2,5 uur, een 
knappe prestatie van de vendeliers) vormden 
het begin. Hoogtepunt was de verkiezing 
van een nieuwe deken, een ongehuwde 
jongeman, ditmaal de 27-jarige installateur 
Luuk van den Elsen, nieuwe generatie uit een 
oude gildefamilie. Hij zal zijn twee ooms en 
drie achterneven in het gilde opvolgen. De 
jubilarissen werden gehuldigd onder weder-
zijdse aanbieding van geschenken, met twee 
kringonderscheidingen en de benoeming van 
Frans als lid van verdienste. ‘s Middags werd 
hij voor het versierde woonhuis geïnstalleerd. 
De weg naar het gildehuis kende achttien 
stops voor felicitaties met een handdruk en 
een glaasje drank. Een gildemaaltijd en een 
druk bezochte receptie, plus de gildeavond 
begonnen met twee dansen op de trom, 
vormden het besluit. n

Staand v.l.n.r.: Frits Berkers, Toon Manders, Frans Verhoeven en Leo Verberne; zittend: Harrie 
Berkers.

Karel Koolen.

V.l.n.r.: regerend deken Peter Lathouwers 
junior, nieuwe deken Luuk van den Elsen en 
afgaande deken Roel van Lijssel.
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Kapiteinswisseling in Gemert 
Op de optrekdag 2008 werd Frans van Dijk 
voor een periode van vier jaar tot kapitein 
van het gilde gekozen. Zijn functie werd in 
de jaren 2012 en 2016 bevestigd. Na tien jaar 
het gilde op straat te hebben aangevoerd en 
na vele malen gevraagd te hebben om het 
kostuum netjes te verzorgen, gedisciplineerd 
op te treden en even zo vele keren het 
kapiteinsontbijt in zijn huis aan te hebben 
geboden, maakte hij in het najaar bekend zijn 
functie neer te leggen. Die mededeling kwam 
onverwacht en het gilde moest op zoek naar 
een broeder die hem wilde opvolgen. Op de 
optrekdag werd Willy Tielemans met ruime 
meerderheid als opvolger gekozen. Deze werd 
na het bekend worden van de uitslag direct 
geïnstalleerd en met de waardigheid van de 
functie omhangen. De afgetreden kapitein 
schonk hem een nieuwe en degelijke kapi-

teinsfluit. De proef daarmee slaagde honderd 
procent.
Frans van Dijk werd met algemene stemmen 

tot lid van verdienste van het gilde verkozen, 
als dank voor het werk, dat hij in die tien jaar 
heeft verricht. n

Gemert een stukje groener 
Op de teerdag van het Sint Antonius en Sint 
Sebastianus Gilde Gemert kleurt de straat 
al groen vanwege de groene vendelvlaggen. 
In de parochiekerk hangen de groene sluiers 
boven het altaar. Dit jaar was er een bijzonder 
element aan toegevoegd. Toen het gilde vanaf 
het gildehuis optrok naar de kerk om de 
feestdag te openen met een Eucharistieviering 
had niemand de vlaggenmasten voor het 
gemeentehuis in de gaten gehad. Men 
richtte de blik vooruit en naar de grond om 
beducht te zijn op een oneffenheid. Tijdens 

de vendelgroet aan de burgemeester viel het 
zelfs niet op, want toen was het niet nodig om 
het hoofd achterover te buigen om naar de 
masten te kijken. Tijdens de huldiging van de 
jubilarissen werd alles helemaal duidelijk. De 
gouden jubilarissen Nico Krol en Wim van de 
Weijer hadden bedacht, dat de één witte en 
twee groene banieren het op die dag wel goed 
zouden doen aan de drie vlaggenmasten. 
En dat deden zij ook. De burgemeester 
vermeldde zijn blijheid daarover tijdens de 
erewijn. n

Sint Antonius Sint Sebastiaangilde Gemert eert zeven jubilarissen
Na de besloten optrekdagvergadering op 
twintig januari jongstleden werden de deuren 
geopend voor de huldiging van maar liefst 
zeven jubilarissen, te weten: Antoon van de 
Laar (ouderling) zestig jaar; Nico Krol (voor-
zitter en gildemeester) en Wim van de Weijer 
(piekendrager) vijftig jaar; Tom en Mari van 
Lijssel (beiden ouderling) veertig jaar; Maarten 
van Schalen (ouderling) en Ben Maas 
(gildemeester) vijfentwintig jaar lid. Zesmaal 
kon voorzitter Nico felicitatiewoorden tot hen 
richten, maar eenmaal moest hij dit overlaten 
aan de vicevoorzitter Fons van Katwijk, want 
hij kon zichzelf moeilijk huldigen. Van iedere 

jubilaris werd de doopceel gelicht over zijn 
activiteiten binnen het gilde. Van de zeven 
jubilarissen zijn er vier tot deken gekozen, de 
anderen werden gevraagd voor een bepaalde 
functie. Natuurlijk werd er zilver opgespeld 
in de vorm van een speld dan wel een schild. 
Nico Krol en Wim van de Weijer werden door 
voorzitter Henk de Hair van de Kring Peelland 
onderscheiden met de vijftigjarenspeld. 
Ook lieten de jubilarissen zich van de goede 
kant zien met geschenken in geld, een gilde-
meesterspiek en drie banieren. Bij de receptie 
kwamen velen, ook de beide plaatselijke 
gilden, geluk wensen. n
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Kapitein F. van Dijk. Kapitein W. Tielemans.

De nieuwe banieren.

V.l.n.r. Toon van Lijssel, Mari van Lijssel, Ben 
Maas, Toon van de Laar, Wim van de Weijer, 
Nico Krol, Maarten van Schalen.
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Twee hoge onderscheidingen voor  
broeders Sint Catharinagilde
Op zaterdag 4 november 2017 is gildebroeder 
Eef Luyben bevorderd tot Officier in de Nobele 
Orde van de Papegay. Deze onderscheiding 
binnen het gildewezen wordt verleend aan 
gildebroeders die zich uitzonderlijk verdien-
stelijk hebben gemaakt voor hun eigen gilde 
of in kringverband actief zijn geweest voor 
het gildewezen. Eef Luyben was al drager van 
de Gouden medaille en heeft de bevordering 
ontvangen vanwege zijn vijftigjarig lidmaat-
schap van het Sint Catharinagilde en zijn 
jarenlange bestuurlijke inzet voor het gilde. 
Ook onderscheiden is gildebroeder/vendelier 

Frank Koolen. Hij heeft de Gouden medaille 
met papegaai ontvangen vanwege zijn tome-
loze inzet voor het gilde als kamerbewaarder, 
vendelinstructeur, bestuurslid en klusjesman 
van het gilde. Het gilde heeft Frank Koolen 
voorgedragen voor de onderscheiding omdat 
hij de constante factor is achter de schermen 
van het gilde en altijd klaar staat als het gilde 
een beroep op hem doet. Gildebroeder Frank 
was onder ‘valse voorwendsels’ naar het 
Gelderse Doornenburg gelokt en wist niet 
dat hij deze dag een onderscheiding zou 
ontvangen. n

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel en IVN slaan de 
handen ineen
Op zaterdag 9 december 2017 was het einde-
lijk zover, toen werden officieel de handteke-
ningen gezet voor het Samenwerkingsverband 
De Beemd, door de voorzitters van het IVN 
(Instituut voor natuureducatie en duurzaam-
heid) en het Onze Lieve Vrouwe Gilde zodat, 
zoals al eerder aangegeven was, het IVN kan 
starten met het aanleggen van een gedeeltelijk 
natuurgebied op onze grond net achter het 
IVN-gebouw. Wij hebben als gilde daar een 
stuk grond van ongeveer twee hectare liggen 
dat altijd als weiland in gebruik is geweest en 
nu dus gedeeltelijk een mooi natuurgebied 
gaat worden. Nu is het zo dat landbouwgrond 
in prijs veel duurder is dan grond welke als 
natuurgebied te boek staat en dus waren wij in 
eerste instantie sceptisch. Als we dit zouden 
gaan doen dan wordt onze grond veel minder 
waard als er ooit over verkoop gesproken zou 
moeten worden. Maar nu bleek dat hiervoor 
een goede subsidieregeling bestond waarvan 
wij gebruik konden maken.
Op een bijeenkomst van STIKA, een organi-
satie die onder andere de subsidie regelt voor 
natuurgebieden, het IVN en ons gilde zijn de 
mogelijkheden besproken. Omdat onze grond 

nog verhuurd was aan Harry van Dooren 
hebben we met Harry een gesprek gehad en 
die vond het, gezien zijn leeftijd en gezond-
heid, een goed plan om iets anders met onze 
grond te gaan doen. Daarna is ons door 
Martien Vinken van STIKA allerlei informatie 
aangeleverd en hebben we alle papieren die 
hiermee van doen hebben goed doorge-
nomen. Henk van der Velden heeft vervolgens 
een mooi en goed contract samengesteld en 
na verschillende aanpassingen is dit contract 
door de voorzitters geaccordeerd.  
Op zaterdag negen december is hier een 

officieel tintje aan gegeven door in het 
IVN-gebouw met verschillende genodigden 
(zoals onder andere de Mooi Laarbeker, 
Radio Kontakt, Wethouder T. Meulensteen, 
Martien Vinken, enkele gildebroeders en 
de tuinwerkgroep van het IV) de officiële 
handtekening te zetten op een document dat 
inmiddels ingelijst in het Paviljoen staat. Nu is 
het nog wachten totdat de officiële vergunning 
verleend wordt en dan kan het IVN aan de 
slag. Als alles voorspoedig verloopt, hopen 
we in mei / juni het terrein officieel te kunnen 
openen met het gilde en het IVN. n
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Eef Luyben en Frank Koolen.

Jos van den Heuvel en Cees Burghouts.



Arie van de Kimmenade 
schutterskampioen
Jaarlijks wordt door de kruisboogschutters 
van Gilde Sint Agatha Boekel een interne 
competitie gehouden. Op 16 september 2017 
wordt de finale geschoten op de vier masten 
die staan op het gildeterrein. 
De finale is erg spannend, want het verschil 
tussen de twee nog echte kanshebbers voor 
de titel ‘Gildekampioen 2017’ is slechts één 
punt. Maar beiden schieten vandaag dertien 

punten, waardoor Arie van de Kimmenade 
gildekampioen 2017 wordt met een totaal van 
vijfentachtig punten. Jo Vluggen wordt tweede 
met vierentachtig punten en Jan Oerlemans 
derde met zevenenzeventig punten. Tijdens 
de vriendenavond op 6 november wordt Arie 
het bijbehorende wisselschild omgehangen 
door een familielid van Jan Bemens, de over-
leden schenker van het schild. n

Nieuwe hoofdman in Lierop
 Tijdens de jaarlijkse teeravond op 9 december 
2017 van het Onze Lieve Vrouwe van de 
Zeven Weeën Gilde uit Lierop heeft er een 
hoofdmanwisseling plaatsgevonden. Thieu 
Scheepers heeft afscheid genomen na zes-
endertig jaar een bestuursfunctie te hebben 
bekleed waarvan vijftien jaar hoofdman. Hij is 
vervangen door Angel van Moorsel. n

Gildehuis in een geheel nieuw jasje
Het gildehuis van Gilde Sint Agatha Boekel 
is in 2012-2013 opgetrokken uit, aan elkaar 
gekoppelde, containers van een oud 
schoolgebouw. Voorzieningen om er ooit 
een gevel omheen te zetten waren destijds 
al genomen. De ruimte onder het gebouw 
werd al spoedig erg vochtig en het platte dak 
was aan vernieuwing toe. Begin dit jaar werd 
daarom besloten om er een stalen constructie 
overheen te zetten, een stenen muur omheen 
te metselen en een schuin dak op te maken. 
Gildeleden en ingehuurde vaklui maakten van 
de containerbouw in enkele maanden tijd een 
prachtig gildehuis dat gezien mag worden. 
Op maandag zes november, tijdens de 
jaarlijkse avond voor de vrienden van het 
gilde, werd het gebouw officieel heropend 
door gildekoning Gerrit Janssen. Na het door-
knippen van een geel lint gaat het genodigde 
gezelschap naar de grote zolderruimte, waar 
een ingehuurde vlakschietbaan is opgesteld. 
Het gilde heeft nu de mogelijkheid om niet 
alleen buiten op de schietmasten, maar ook 
binnen op de zolderruimte met kruisbogen 

en/of met luchtbuksen te schieten.
Leden van gilde Sint Agatha hebben nu een 

mooi onderkomen waar ze erg trots op zijn. n
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V.l.n.r. Angel van Moorsel en Thieu Scheepers.

Het vernieuwde gildehuis.

Schutterskampioen Arie van de Kimmenade.



Jan Oomen nieuwe gildekoning Sint 
Willibrordusgilde Alphen
Op 30 september 2017 was weer de gebrui-
kelijke statiedag bij het Sint Willibrordusgilde 
te Alphen. Een zeer gezellige dag met als 
hoogtepunt het koningschieten. 
Na de gebruikelijke onderdelen, Eucharistie-
viering, koffietafel en jaarvergadering, werden 
de bogen door de leden klaargemaakt. Al met 
al waren er uiteindelijk zeven leden die serieus 
aan het koningschieten deelnamen. 
Zo rond kwart over vier wordt het spannend, 
de vogel wordt zodanig geraakt dat deze erg 
los komt te staan. Jan Oomen wist uiteindelijk, 
met een welgemikt schot op de goeie plek, de 
vogel (die hij zelf gemaakt had) van de paal af 
te schieten. Zo werd Jan Oomen voor de eerste 
maal in zijn leven gildekoning van het Sint 
Willibrordusgilde. 
Daarna vond de handwassing plaats, werd de 
koningsbreuk bij Jan omgehangen en werd 
hij samen met zijn vrouw geëerd met erewijn 
en een vendelhulde. Hierna liep hij als nieuwe 
koning over het moedervaandel het gildehuis 
binnen. Een eer die alleen de nieuwe koning te 
beurt valt. Aansluitend vond de receptie plaats 
en kon iedereen Jan feliciteren.

Jan, proficiat met het koningschap en maak er 
iets moois van! n

Nieuwe deken-
schrijver Gilde Sint 
Hubertus Leur
Tijdens de jaarlijkse statiedag van het Gilde 
Sint Hubertus, die dit jaar op zaterdag 28 
oktober plaatsvond, heeft deken-schrijver 
Ruud de Graaf, die zes jaar lang deze functie 
op een uitstekende wijze heeft bekleed, de pen 
doorgegeven aan gildebroeder Peter Struys. Hij 
zal gedurende de komende periode van drie 
jaar de functie van deken-schrijver van het gilde 
vervullen. n 
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Prijsuitreiking flobertschutters Kring de Baronie  
25 november 2017
Gilde Sint Jan Wernhout is lid van kring 
Baronie en Markiezaat, maar daarnaast 
ook van de FSKB (Flobert Schutters Kring 
Baronie).
De prijsuitreiking was dit jaar bij Gilde Sint Jan 
Wernhout. De aanvang van de avond was om 
acht uur. Het was een gezellig samenzijn en 
de prijsuitreiking werd door de voorzitter van 
de FSKB, Frans Roelands gedaan. Allereerst 
werd begonnen met een moment stilte voor 
de overleden leden die het afgelopen jaar 
zijn heengegaan, daarna werd verder gegaan 
met de prijsuitreiking in diverse klassen: 
Hoofdklasse, Ere-, A-, B-, C- en D-klasse. 
Daarna de uitslag persoonlijk totaal, uitslag 
teams totaal en uitslag Beker. Er waren weer 
mooie bekers en schildjes voor de leden die 
prijs hadden. De avond werd voortgezet onder 
het genot van een drankje en een hapje. n

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat

Jan Oomen en echtgenote.

De prijswinnaars.



  
Guido Coolen (85)
Ere-beschermheer 
† 30 augustus 2017
Sint Anthonius Abt Gilde, Deurne (Peelland)

Op 1 juli 2017 ontvingen we het droevige bericht 
over het overlijden van onze ere-beschermheer 
Guido Coolen. Hij was voordat hij in 2015 het 
stokje overgaf, dertig jaar lang beschermheer van 
het Sint Anthonius Abt gilde Deurne. Guido heeft 
altijd een grote betrokkenheid getoond bij ons 
gilde. Hij was er bij in goede en mindere tijden en 
heeft het gilde altijd een warm hart toegedragen.
Op 7 juli 2017 vond de uitvaart met gilde-eer 
plaats in Oisterwijk.

Thieu Bruurs (85)
Gildebroeder
† 30 augustus 2017
Sint Joris, Diessen (Kwartier van Oirschot)

Thieu Bruurs was een trouwe gildebroeder die 
altijd aanwezig was. Hij was veertig jaar lid bij 
ons gilde. Maar de guld had hem al eerder in zijn 
greep in Casteren. In totaal was hij ruim zesen-
zestig jaar lid. Wij gedenken Thieu als een grote 
vriendelijke man die het graag met de jeugd van 
doen had en met de tijd meeging.

harrie havermans (94)
Erelid, gildebroeder
† 13 oktober 2017
Gilde Sint-Willibrordus, Klein-Zundert (Baronie en 

Markiezaat)

Harrie was als drager van de eremedaille 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in 
zilver en van de welzijnspenning van de gemeente 
Zundert.
Op 24 juni 2017 was Harrie 71 jaar lid van het 
gilde. Hij was een gildebroeder die meer dan 
vijfentwintig jaar deel uitgemaakt heeft van de 
overheid.
Wij verliezen in Harrie een gildebroeder die tot het 
laatst toe interesse toonde over het wel en wee 
van het gilde.   

Janus riJkers(84)
Gildebroeder 
† 25 oktober 2017
Sint Sebastiaan, Borkel (Kempenland)

Op 25 oktober 2017 is onze gildebroeder Janus 
Rijkers overleden.
Janus was ruim eenendertig jaar lid van het Gilde 
Sint Sebastiaan Borkel.

Theo roesT

Koning, vaandrig, bestuurslid
† 21 oktober 2017
Het Heilig Sacramentsgilde, Hulsel  

(Kwartier van Oirschot)

Theo was vanaf 1955 lid. Theo heeft zich 
koning van het gilde geschoten en is jarenlang 
bestuurslid en vaandrig van ons gilde geweest. 
Theo was binnen ons gilde een fanatieke kruis-
boogschutter. Elke zondag was hij van de partij 
waarna hij na de schietwedstrijd graag een potje 
biljartte met andere gildebroeders in ons clubhuis 
‘t Drieske. Wij gedenken Theo als een gezellige 
gildebroeder.

monseiGneur PieT van velThoven (91)
Gildebroeder
† 6 november 2017
Gilde Sint Agatha, Boekel (Peelland) 

Niet geheel onverwacht kregen wij het bericht 
dat onze gildebroeder en oud-pastoor van 
Venhorst was overleden. 
Hij moest in 2015 tegen zijn zin stoppen als 
pastoor maar bleef wel in de pastorie van 
Venhorst wonen totdat, volgens zijn naasten,  
dat niet meer ging. 
De laatste weken van zijn leven verbleef hij in 
een zorgcentrum in Schaijk, waar hij is overleden. 

Frans van rooiJ (81)
Gildebroeder
† 13 november 2017
Sint Servatiusgilde, Lieshout (Peelland)

Het Sint Servatius Gilde Lieshout nam met 
droefheid kennis van het overlijden van hun 
medebroeder Frans van Rooij. Voor het gilde 
is dit een groot verlies, Frans was een fijne en 
gezellige gildebroeder die wel van een geintje 
hield.
Sinds april was hij lid van het gilde, vanaf mei 
1985 was hij gildebroeder en bekleedde de 
functie van standaardruiter.
De plechtige eucharistieviering vond plaats op 
16 november 2017 in de Parochiekerk Onze 
Lievevrouw van Lourdes te Mariahout waar Frans 
met gilde- eer zal worden begraven.
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e.J.h. huisman (93)
Ere-Aalmoezenier Deken 
† 16 november 2017
Sint Martinusgilde, Gennep (Land van Cuijk)

Tijdens iedere vergadering sprak hij inspirerende 
woorden om ons als Sint Martinusgilde te 
bemoedigen en door te gaan met waar wij als 
gilde mee bezig waren. Met name tijdens het 
Patroonsfeest vervulde hij een belangrijke rol.
Op zondag tijdens de fakkeloptocht leidde hij 
het spel van Sint Martinus en de bedelaar rond 
de brandstapel. Ook bij het koningschieten 
sprak onze aalmoezenier een gebed uit dat wij in 
vriendschap en eenheid samen zouden strijden 
om de koningstitel.

niCo reTera (75)
Gildebroeder 
† 21 november 2017
Sint Jorisgilde, Bergeijk (Kempenland)

Nico Retera is op 21 november 2017 overleden. 
Hij was een zeer betrokken gildebroeder die 
vooral zijn kennis en vaardigheid op het gebied 
van  bouwzaken belangeloos voor het gilde 
beschikbaar stelde. In 2016 is hij gehuldigd voor 
zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap. 
Door zijn ziekte kon hij helaas al enige tijd niet 
meer deelnemen aan de gildeactiviteiten.
Op maandag 27 november hebben zijn gilde-
broeders Nico tijdens zijn laatste gildereis met 
gilde-eer begeleid naar het parochiekerkhof van 
Bergeijk.

sJaan de JonG (78)
Gildebroeder
† 22 november 2017
Gilde Sint Jan, Wernhout (Baronie en Markiezaat)

Sjaan was vanaf 1964 lid en heeft zijn lidmaat-
schap met veel plezier mogen beleven. Hij 
was koning van 1966 tot 1970. Verder was hij 
van 1985 tot 1987 deken en van 2001 tot 2016 
ouderman. In 2014 is zijn vijftig jaar lidmaat-
schap gevierd. Voor Sjaan had het gilde altijd een 
speciale plek in zijn leven en hij heeft zich er altijd 
volledig voor ingezet. Waar het gilde hem altijd 
dankbaar voor was en zal blijven.  

Jan roiJmans (75)
Gildebroeder / Bode
† 25 november 2017
Sint Jorisgilde, Reusel (Kempenland)

Jan was veertig jaar lid van ons gilde en heeft zijn 
jubileum nog mogen vieren.
Bode van ons gilde was Jan van 1993 tot 2015.
Veel regelwerk deed Jan samen met zijn vrouw 
Corrie voor ons gilde.
Na een ernstig ongeval eind september 2014 is 
Jan helaas nooit meer hersteld.
Jan Roijmans was in Reusel beter bekend als ‘Jan 
van de Paachter’.

Frans van eiJken (80)
Gildebroeder 
† 28 november 2017
Sint Jorisgilde, Bergeijk (Kempenland)

Door een noodlottig ongeval is Frans op 28 
november 2017 plotseling overleden. Hij was 
eenenvijftig jaar gildebroeder en Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Frans was gildebroeder in 
hart en nieren en een markante persoonlijkheid 
die als bouwheer het gildehuis vorm gaf, zeer 
verdienstelijk lid was van de schietcommissie en 
actief kruisboogschutter in de regio.
Op maandag 4 december hebben de gildebroe-
ders van het Sint Jorisgilde hem tijdens zijn 
laatste gildereis met gilde-eer begeleid naar het 
parochiekerkhof van Bergeijk.

Frans vriJsen (66)
Gildebroeder, knecht, deken 
† 5 december 2017 
Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus, Wintelre 

(Kwartier van Oirschot)

Hij was ruim drieënveertig jaar lid van het 
gilde. Frans overleed na een kort ziekbed. 
Hij was zeer betrokken bij het gilde en onze 
barbecuespecialist.

arnold BarTholomeus (65)
Gildebroeder 
† 9 december 2017
Gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus, 

Wintelre (Kwartier van Oirschot)

Hij was ruim vijfendertig jaar lid van het gilde. 
Arnold sukkelde al langer met zijn gezondheid 
maar is toch nog snel overleden. Hij was altijd 
bij al ons gildegebeuren aanwezig en je kon 
ondanks alles altijd een beroep op hem doen.
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sJeF van oorT (77)
Gildebroeder, dekenschrijver
† 2 januari 2018
Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap, 

Biest-Houtakker (Kwartier van Oirschot)

Sjef was een echte gildebroeder. Hij was bijna 
zevenentwintig jaar lid van ons Gilde en een 
actieve gildebroeder-schutter. Van 1998 tot 
2004 was Sjef dekenschrijver van ons gilde. Wij 
konden bij Sjef voor allerlei werkzaamheden voor 
het Gilde terecht. Door het overlijden van Sjef 
verliezen wij een waardig gildelid. Wij hebben 
Sjef op 6 januari met gilde-eer begraven. 

JooP vaGevuur (76)
Gildebroeder
† 3 januari 2018
Sint-Jorisgilde, Sint-Oedenrode (Kwartier van Oirschot) 

Joop Vagevuur is kort na de herleving van het 
gilde in april 1996 lid van het gilde geworden. Als 
dirigent lag het voor de hand dat hij de leiding 
kreeg over de muzikanten van het gilde. Wij 
hadden aan hem een fijne gildebroeder, die de 
discussie niet uit de weg ging. Toen zijn fysieke 
krachten minder werden heeft hij tot het laatst zijn 
betrokkenheid getoond. 

Cees nouws (91)
Gildebroeder
† 4 januari 2018
Gilde Sint Jan, Wernhout (Baronie en Markiezaat)

Cees was vanaf 1966 lid van het gilde en heeft zijn 
lidmaatschap met veel plezier mogen beleven. 
Van 1986 tot 1988 was hij deken van het gilde. 
Hij heeft de trommel gepacht van 1993 tot 1998. 
In 2016 hebben we zijn vijftig jaar lidmaatschap 
gevierd.
Voor Cees nam het gilde altijd een speciale plaats 
in zijn leven in. Hij heeft zich altijd volledig voor 
het gilde ingezet, waar het gilde hem altijd dank-
baar voor was en zal blijven.  

Frans Baselmans (94)
Gildebroeder
† 5 januari 2018
Gilde Sint Antoniusschut, Eeneind-Opwetten 

(Kempenland)

Vrijdag 5 januari 2018 ontvingen wij het droeve 
bericht dat onze gildebroeder Frans Baselmans op 
94-jarige leeftijd was overleden. Frans was sinds 
1967 lid van onze Schut en vierde vorige zomer 
nog zijn vijftigjarig jubileum. De laatste jaren 
was Frans rustend lid maar hij bleef een actieve 
gildebroeder. Jarenlang  was Frans tamboer van 
ons gilde. In 1982 schoot hij zich tot koning. Op 
twaalf januari heeft de crematie met gilde-eer 
plaatsgevonden. Wij verliezen in Frans een echte 
en vooral trouwe gildebroeder.

leo koninGs mzn (71)
Gildebroeder
† 6 januari 2018
Sint-Willebrordusgilde, Esch (Maasland)

Op 6 januari 2018 is onze gildebroeder Leo 
Konings Mzn. plotseling overleden.
Gedurende vijfendertig jaar was hij lid van ons 
gilde. Tijdens de uitvaartplechtigheid flankeerde 
het gildevaandel de kist.

Toon venmans (86)
Gildebroeder en Ouderling
† 8 januari 2018
Gilde Sint Jan Baptist, Duizel (Kempenland) 

Toon is na een lang en bewogen leven rustig 
ingeslapen in het zorgcentrum te Bladel. Hij was 
vijfendertig jaar lid en voelde zich zeer betrokken 
bij het gilde. Ondanks dat zijn vrouw, gildezuster 
Netje, in 2012 overleed bleef Toon het gilde 
trouw bezoeken. Hij was trots verscheidene 
jaren ouderling van het gilde te mogen zijn. 
We missen in hem een markant persoon.

Gerard hurkmans (86)
Gildebroeder
†  9 januari 2018
Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën te Lierop 

Op 13 januari 2018 hebben we met gilde-eer 
afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde 
gildebroeder Gerard Hurkmans.
Gerard was achtenvijftig jaar lid van het gilde en 
was een zeer werkzame gildebroeder. Hij was 
tweemaal koning van ons gilde. Verder verza-
melde hij vele jaren oud papier voor het goede 
doel, met alle bijkomende werkzaamheden.  
Dat hij ruste in vrede.
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harrie van den Bersselaar (85)
Gildebroeder
† 11 januari 2018 
Gilde Sint Joris, Udenhout (Maasland)

Harrie was tweeëntwintig jaar lid van het gilde en 
tevens de echtgenoot van onze beschermvrouw 
Lies van den Bersselaar.
Een gildebroeder waarbij het hart voor het gilde 
op de goed plaats zat. Hij was een man van 
cultuur en stond het bestuur bij als raadsman. 
Een uitspraak van Harrie die passend is voor het 
gilde: “van geven word je niet armer, maar juist 
rijker”. Op donderdag 18 januari is van Harrie 
met gilde-eer afscheid genomen in de 
Sint Lambertuskerk te Udenhout. 

sJeF verhoeven

Gildebroeder, oud-koning, keizer
† 11 januari 2018
Sint Joris, Diessen (Kwartier van Oirschot)

Sjef Verhoeven was sinds 1968 lid van ons gilde. 
Hij schoot zich in 1973 voor het eerst koning 
en 1977 voor de tweede termijn. In 1981 schoot 
hij zich tot onze eerste keizer. Hij mocht deze 
functie zesendertig jaar bekleden. Wij herinneren 
Sjef als een trouw lid dat van de traditie van het 
gilde hield en zich waar het kon inzette voor het 
gilde.

Ben morselT

Gildebroeder
† 12 januari 2018
Gilde Sint Sebastiaan, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Ben Morselt was sinds 1990 gildebroeder.  
Ben genoot van de jaarlijkse patroonsdag in 
januari. Bridgen met zijn medebroeders, verhalen 
opdissen, een biertje erbij en dan na het eten 
op de fiets naar huis. In 2015 vierde Ben zijn 
vijfentwintigjarig lidmaatschap. Op een vraag van 
de rentmeester wie daarbij uit te nodigen, zei hij: 
“Paus Franciscus”. Dat was de humor van Ben 
Morselt.

rinus Goorden (78)
Gildebroeder, hoofdman
† 15 januari 2018
Sint Ambrosiusgilde, Teteringen  

(Baronie en Markiezaat)

Rinus was ruim veertig jaar actief betrokken bij 
het schuttersgilde.
Waarvan de laatste veertien jaar als hoofdman. In 
2017 is mede door de inzet van Rinus de kring-
gildedag door zijn gilde georganiseerd. 

harry oPheiJ (88)
Ere-hoofdman
† 22 januari 2018
Gilde Sint Sebastiaan, Oisterwijk (Maasland)

Twee dagen na de Staatsiedag, op maandag 22 
januari, overlijdt Harry Opheij, erelid van het 
Oisterwijkse Gilde Sint Sebastiaan. Hij was van 
augustus 1982 tot januari 1990 als burgemeester 
van Oisterwijk erehoofdman van het gilde. Hij 
was een betrokken erehoofdman en erelid.

nellie van nunen (89)
Gildezuster
† 25 januari 2018
Gilde Sint Joris, Udenhout (Maasland)

Nellie was negen jaar lid van het gilde. Ze is op 
late leeftijd lid geworden via haar overleden man 
Jo van Nunen. Een gildezuster die al jaren mee-
ging met het gilde en graag een partijtje jeu de 
boules speelde. Nellie en Jo blijven aan het gilde 
verbonden door de ’Van Nunentrofee’ die zij in 
het leven hebben geroepen. Nellie van Nunen is 
met gilde-eer begraven op woensdag 31 januari 
achter de Sint Lambertuskerk te Udenhout.

Cees van de Pas (79)
Gildebroeder, knecht
† 25 januari 2018
Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap,  

Biest-Houtakker (Kwartier van Oirschot)

Cees van de Pas is plotseling overleden. Cees 
was zevenentwintig jaar lid van het gilde en een 
actieve gildebroeder-schutter. De eerste jaren 
van zijn lidmaatschap was Cees de knecht van 
het gilde. Vooral zijn humor zullen wij op de 
schietavonden missen. Op 31 januari hebben wij 
Cees met gilde-eer begraven.

Tiny Beekmans (84)
Gildebroeder, erelid
† 1 februari 2018
Gilde Sint Ambrosius, Haarsteeg (Maasland)

Onze oud-hoofdman Tiny Beekmans is op 1 
februari 2018 overleden. Hij was lid van het gilde 
vanaf 1966 en heeft vanaf 1969 diverse functies 
bekleed waarvan dertig jaar als hoofdman. Mede 
door zijn grote inzet voor ons gilde heeft Tiny een 
kringonderscheiding ontvangen en is hij met zijn 
vijfentwintig-jarig hoofdmanschap geridderd in de 
Orde van Oranje Nassau en op 14 januari 2017 
benoemd tot erelid. Het Gilde Sint Ambrosius zal 
zijn betrokkenheid en wijze raad missen.

Mogen zij allen rusten in vrede
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Wie wat wanneer?
Op de gildedag te Vessem in 1949 maakte Martien Coppens deze 
actiefoto. Wie herkent de kruisboogschutter onder de boom en wellicht 
ook de toeschouwers?

TERUGBLIK OP EERDER GEPUBLICEERDE FOTO’S:
De herhaalde oproep (zie foto in nummer 3 (2017), pagina 51) heeft 
ditmaal onder de lezers vruchten afgeworpen! Het betreft de inzege-
ning van het Hagelruis op buurtschap Boord door pastoor  
H.A. Aldenhuijsen. Deze gebeurtenis is door Nard Vogels vastgelegd 
en vond plaats op Goede Vrijdag 4 april 1958. De plechtigheid 
werd door verschillende verenigingen, onder andere de Rij- en 
Jachtvereniging Sint Clemens en Heilig Kruisgilde Gerwen, opgeluis-
terd. Echter, de gildebroeders zijn niet geïdentificeerd.

Helaas hebben we geen lezersrespons op de foto van Jan Stedler 
mogen ontvangen (zie nummer 4 (2017), pagina 55). Vandaar het 
verzoek om alsnog te reageren. Uit welke tijd dateert de opname?  
En wie o wie zijn de jeugdige gildebroeders, koningen en andere leden 
van het Heilig Bloedgilde uit Boxmeer?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl)  
of naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@telenet.be). n

FOTO UIT  
VERVLOGEN TIJDEN 

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.

Het Heilig Bloedgilde van Boxmeer.Wie is deze kruisboogschutter?
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GILDEFEESTEN IN 2018

15  april
NBFS toernooi kruisboog op wip bij Sint Jansgilde Soerendonk.
27 mei
Jeugdtoernooi Kring Kempenland deelname mogelijk voor hele 
NBFS bij Sint Jorisgilde Bladel.
03 juni
Kringdag Kring Kempenland bij het Evoluon te Eindhoven.
10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem
24 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.
01 juli
Kringdag Land van Cuijk bij Sint Antonius en Sint Nicolaasgilde 
Groeningen.
08 juli
Kringdag Maasland bij gilde Sint Joris Udenhout.
17, 18 en 19 augustus
Europees Schutters Treffen in Leudal (L) 
02 september
NBFS toernooi geweerschieten bij Sint Sebastiaangilde te Borkel.
16 september
NBFS toernooi VTBS bij Sint Willebrodusgilde te Esch.

GILDEFEESTEN IN 2019

19 mei
Vrij gildefeest bij Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris 
Middelbeers.
02 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Heilig Kruisgilde Gerwen.
30 juni
Kringdag Maasland bij Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk.
01 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Maasland.
08 september
Kringdag Peelland bij Sint Hubertusgilde Liessel.
15 september
NBFS toernooi VTBS bij gilde Sint Sebastiaan, Lage Mierde.

GILDEFEESTEN IN 2020

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Peelland.
17 mei
Vrij gildefeest bij Sint Jorisgilde Moergestel.
07 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Sint Catharina – Sint Barbaragilde 
Leende.
12 juli
Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde Deurne
23 aug
Vrij gildefeest. Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, Wintelre.
30 augustus
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Antonius Abt, Terheijden.
06 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Baronie en Markiezaat.
13 sept
Kringdag Peelland bij Sint Lambertusgilde Someren –Eind.
20 september
NBFS-toernooi VTBS bij Sint Servatiusgilde Lieshout.

GILDEFEESTEN IN 2021

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Baronie en 
Markiezaat.
16 mei
Kringdag Peelland bij Sint Willibrordusgilde Bakel.
06 juni
Kringdag Kempenland bij Sint Jan Baptist Oerle. 
13 juni
Vrij gildefeest gilde Sint Anthonius Sambeek.
11 juli
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oostelbeers
05 september
NBFS-toernooi Geweerschieten in Kring Peelland.
19 september
NBFS-toernooi VTBS in Kring Peelland.

GERESERVEERD VOOR FEDERATIEVE TOERNOOIEN
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);

• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Voor verdere jaren zie het schema op de federatieve website: www.schuttersgilden.nl


