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Voorwoord

Met groot genoegen kan ik u laten weten dat de redactie bijna weer op volle 
sterkte is. Na de opvolging van Jeanne Pennings door Jan Meulemeesters is 
voorzien in de vacature van kringredacteur voor Peelland. In dit nummer ziet u 
een korte introductie van Jan, ik prijs mij gelukkig een redacteur in ons midden te 
hebben met veel journalistieke ervaring. Ook vanuit de kring Kempenland is een 
voordracht gekomen voor de opvolging van Piet van de Wiel die jarenlang en 
trouw de functie van kringredacteur voor Kempenland heeft vervuld. Binnenkort 
vindt het kennismakingsgesprek plaats, ik zie dat vol vertrouwen tegemoet.
Overigens is het wel zo dat in deze editie helaas geen kringnieuws van 
Kempenland is geplaatst, omdat er geen vervanging dan wel waarneming 
mogelijk was. De In Memoriams uit de kring Kempenland zijn wel gepubliceerd. 
Het is wellicht een schrale troost maar in de volgende editie zal heel veel nieuws 
uit Kempenland te zien zijn.

Tot slot, als u artikelen en foto’s aanlevert voor De Gildetrom gaat de redactie 
ervan uit dat wij die vrijuit kunnen publiceren zonder dat er, bij ons niet bekende, 
claimrechten van derden op rusten. Onderaan het colofon is een stukje tekst 
geplaatst waarin is vastgelegd dat aangeleverde kopij ‘vrij van rechten’ moet zijn. 
Als u hier vragen over hebt, neem dan contact op met mij dan wel uw 
kringredacteur. Ik wens iedereen opnieuw veel kijk- en leesplezier toe. n

Floris van Woensel
      Hoofdredacteur

Over de coverfoto
De concentratie en aandacht, en wie weet enige gezonde spanning, zijn te lezen op 
het gezicht van deze jonge vendelier die meedeed aan het indoor jeugdtoernooi op  
4 maart 2018 in Moergestel. n

COLOFON
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Zijn uw juiste adresgegevens bekend bij De Gildetrom?
Om te voorkomen dat u een editie van De 
Gildetrom mist, vragen wij u eventuele 
adreswijzigingen tijdig door te geven. Ook 

horen wij het graag van u als de huidige 
adressering onjuist staat vermeld op de 
plastic verpakking waarin wij de Gildetrom 

versturen. Correcties en wijzigingen kunt u 
doorgeven aan: secretariaat@degildetrom.nl. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Introductie nieuwe  
kringredacteur 
Peelland
Vanuit De Gildetrom ben ik, Jan Meulenmeesters, 
gevraagd om Jeanne Pennings op te volgen 
als redacteur Peelland. Bij deze stel ik mij 
graag kort aan u voor. Ik heb vrijwel mijn hele 
werkzame leven gewerkt in de journalistiek, 
eerst bij Dagblad De Stem, vervolgens bij het 
NOS-journaal, het Eindhovens en tenslotte het 
Brabants Dagblad. Inmiddels ben ik ruim tien 
jaar met pensioen. In mijn woonplaats Boekel 
ben ik eindredacteur van het heemtijdschrift 
De Wanmeule. Ik hoop met mijn journalistieke 
ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan  
De Gildetrom. n

E-mailadressen 
nieuwsbrief  
De Gildetrom
Als gevolg van verandering van mailserver 
voor de redactie van De Gildetrom is helaas 
een aantal e-miladresen uit het bestand 
van de ontvangers van de maandelijkse 
nieuwsbrief verloren gegaan.
Als u de maandelijkse nieuwsbrief niet in 
uw e-mail hebt aangetroffen, geef dan uw 
mailadres door aan: 
nieuwsbrief@degildetrom.nl zodat ons 
bestand zo snel mogelijk weer up to date is. n

VAN  
DE REDACTIE

Jan Meulemeesters

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 e-mail 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.
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In de begin jaren negentig van de vorige eeuw 
kregen we van de gemeente de beschikking 
over een overbodig noodklaslokaal. Dat 
hebben wij toen afgebroken en herbouwd 
als gildelokaal op het schietterrein. Nadat 
we hiervan meer dan twintig jaar gebruik 
maakten, kwamen er de laatste jaren steeds 
meer gebreken tevoorschijn, mede ten 
gevolge van de omgeving (bos) waarin 
het stond. Omdat allerlei ongedierte in het 
gebouw kwam en er daarmee schade werd 
veroorzaakt, moesten we overwegen om 
dit te gaan herstellen, wat ook enkele keren 
gebeurde. Echter de laatste jaren kwamen 
er steeds meer gebreken en problemen 
tevoorschijn, zoals asbest in het lokaal.

In 2012 begon binnen het bestuur de 
gedachte vorm te krijgen van een nieuw 
gebouw. Daarmee zijn we toentertijd aan de 
slag gegaan en hebben we de start gemaakt 
met een bouwtekening en de aanvraag 
van een bouwvergunning. Ook namen we 
iemand in de hand die ons zou helpen bij het 
benaderen van fondsen en instanties voor 
subsidies, donaties et cetera. De eerste indruk 
was dat dit op korte termijn wel ging lukken.  
Al snel bleek de financiële crisis ervoor te 
zorgen dat dit moment niet het juiste was en 
daarom is het plan toen op de plank gelegd. 
We zijn verder gegaan met de riemen die we 
hadden, echter daarmee verbonden was het 
verdere verval van ons gildelokaal.

Medio 2016 heeft het gildelokaal een stevige 
klap gekregen na de zomerstorm met 
hagel en hevige regen, met lekkages als 
gevolg. Toen was het noodzakelijk om een 
beslissing te nemen in de vorm van een grote 
hersteloperatie of nieuwbouw.
Het herstellen van het gebouw was erg 
moeilijk en daarmee bleef de onzekerheid 
over hoelang het gebouw nog mee zou gaan. 
Ook liepen we weer tegen de milieutechnische 
aspecten aan. De verzekeringsmaatschappij 
adviseerde om een asbestsanering uit te 
voeren, maar dat betekende dan ook dat het 
gebouw afgebroken moest worden.

Nadat we een financieel plaatje hadden 
opgesteld, hebben het bestuur en de leden in 
december 2016 besloten om te gaan voor een 
nieuw gildelokaal. Maar dat betekende tevens 
dat wij de organisatie van de gildekringdag 
van het Land van Cuijk in 2018 terug zouden 
geven, dit zou voor ons kleine gilde te 
belastend zijn om te organiseren.
In januari 2017 werd het oude gildelokaal 
op de juiste wijze door een asbestbedrijf 
gesaneerd en dit werd betaald uit een 
gemeentelijke subsidie. Hierna werd gestart 
met het grondwerk, het storten van de 
fundering, het optrekken van de muren  
et cetera.

Dit gebeurde grotendeels op de zaterdagen 
door de leden, met een ondersteuning door 
een grote groep vrijwilligers uit de Maashese 
gemeenschap die hun diensten aanboden.

We werden financieel ondersteund door 
een donatie uit het Fonds Maatschappelijke 
Projecten van de RaboBank Land van Cuijk 
en Maasduinen en sponsoring door Havens 
Graanhandel BV, Boomkwekerijen  
L. Akkermans, Jacobs Kachels en Rijck van de 
Ven Verzekeringen. Ook voor de levering van 
materialen werd de nodige ondersteuning 
geboden door onder andere Aannemersbedrijf 
School, GEMATO Bermveiligheidstechniek, 
Limburgse Bouwmaterialen, Jabo Techniek 
en Stevens Grondverzet. De sponsoractie 
in het dorp Maashees, waarmee inwoners 
bouwmaterialen konden sponsoren gaf een 
buitengewone reactie. Tevens werden wij nog 
financieel ondersteund door de kopkesmarkt, 
de toneelvereniging en de dorpsraad.

Door deze enthousiaste reacties zijn wij nu 
zover gekomen dat we het nieuwe gildelokaal 
kunnen openen. De Burgemeester / 
Raadsheer Karel van Soest heeft samen met 
de gildekoning het openingsritueel gedaan 
onder grote belangstelling van de inwoners 
van Maashees en buurgilden. n

Lees de historie van de totstandkoming van het nieuwe gildelokaal in Maashees van het Sint Joris- en Sint 
Anthoniusgilde. Dit project kent een lange aanlooptijd met als bekroning de opening op 22 april 2018. 

Wat er allemaal voorafgaat aan  
de opening van een nieuw gildelokaal

INFORMATIEF
Door: Ad Matheeuwsen

Openingswoord door kringvoorzitter  
Karel van Soest.

Openingshandeling gildegebouw door kringvoorzitter en koning Groeningen.
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Binnen de Federatie van Noordbrabantse Schuttersgilden, en met name in de kring Land van Cuijk, is het bekend 
dat Ravenstein een bloeiende gilde-cultuur heeft. Het Sint Barbara Gilde is alom gewaardeerd, niet alleen in het 
gildewezen. Minder bekend is dat in het verleden nog twee gilden actief waren in Ravenstein. 

Het zilver van het Sint Lucia Gilde Rave nstein in ‘bewaring’

INFORMATIEF
Door: Sint Anthonius en 

Sint Nicolaasgilde

Koningszilver.

O.v.v. Hanny Hamers-Heessen
kringredacteur Cuijk
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Behalve het Sint Barbara Gilde kende 
Ravenstein ook het Sint Lucia Gilde en het 
Gilde van Sint Jan Baptist, niet te verwarren 
met het Sint Jans Gilde uit Neerlangel. Van 
het Sint Jans Gilde zijn geen overblijfselen 
in de vorm van gildezilver of documenten 
beschikbaar, voor het Sint Lucia Gilde ligt dat 
anders. Het Sint Lucia Gilde is waarschijnlijk 
ontstaan doordat een vijftal gildebroeders, om 
welke reden dan ook, zich heeft afgescheiden 
van het Sint Barbara Gilde. Dit vermoeden 
bestaat omdat de oprichtingsakte van 28 
maart 1718 vrijwel identiek is aan die van het 
Sint Barbara Gilde. Een gedeelte van deze akte 
van het Sint Lucia Gilde van 28 maart 1718 
luidt als volgt:

“Wij Johan van Ravesteijn, Everadt Broes ende 

voorts gesamentlijke schepenen der Stadt Ravesteijn 

doen cond en maken kennelijk dat voor ons 

gekomen en erschenen is:

Matthijs Porters koningh der Broederschap van Ste 

Lucia alhier binnen Ravesteijn, alsmede Hendrik 

Jansen, Jan van Berchen, Jacobus Belders ende 

Willems, sijnde Dekens der gemelde Broederschap”.

Dan volgen onder andere de artikelen 
waaraan de broeders zich te houden hebben 
en de akte eindigt als volgt:
“Dog alles op de Genadigste Confermatie van Sijne 

Churvorstelijke Doorluchtigheijt van den Paltz 

als Heer tot Ravesteijn ofte van desselfs tijdelijke 

Drossaart,

“t welk wij schepenen voorschreven ten versoeke 

alsoo gedaan hebbende ende door den Landschrijver 

laten ondertekenen. Actum Ravesteijn den 28 

dagh der Maand Martius na de geboorte onzes 

Zaligmakers J.C.

Een duijsent zeven Hondert en achttien.

infidem

C.H. van Berchum

lantschrijver manu propria”

Sinds de Tweede Wereldoorlog stond het 
Sint Lucia Gilde op een laag pitje en sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw bestaat 
het niet meer. In gildekringen wordt vaak 
gesproken van “het gilde slaapt”. Dit is echter 
een onjuiste uitdrukking. Men bestaat of men 
bestaat niet. Als er geen leden meer zijn besta 
je niet meer en als je niet meer bestaat kun 

je ook niet slapen. Wel bestaat er nog zeer 
mooi gildezilver, waaronder een keizerskraag 
met drie vogels (zie foto), koningszilver (zie 
foto), koningsschilden, een hoofdschild, 
jubileumschilden, een gedenkplaat en een 
draagplaquette voor de koningin. Uniek is het 
zogenaamde begrafeniszilver, bestaande uit 
twee prachtig gedreven medaillons aan een 
ketting. (zie foto). Dit zilver droeg men als 
er een lid van het gilde begraven werd. Ook 
zijn er nog enkele attributen die waarschijnlijk 
werden gebruikt bij kerkelijke plechtigheden. 
Naast diverse documenten is er ook nog een 
vaandel van circa 200 bij 200 centimeter, 
donkerrood en met de beeltenis van de heilige 
Lucia. Verder zijn er nog vijf sjerpen in de 
kleuren rood en blauw, in diverse maten. Al 
deze voorwerpen waren in bewaring bij het 
parochiebestuur van de Sint Lucia parochie 
in Ravenstein. Om deze voorwerpen zeker te 
stellen voor de gemeenschap van Ravenstein 
zijn ze enige tijd geleden, met het oog op de 
parochiële herindeling, overgedragen aan 
het Sint Barbara Gilde en aldaar in bewaring 
gegeven. n

Het zilver van het Sint Lucia Gilde Rave nstein in ‘bewaring’

Keizerskraag.
Prachtig begrafeniszilver, twee gedreven medail-
lons aan een ketting.
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Tot 400 na Christus woonden de Romeinen 
in Groeningen. Op wat nu de Groeningse 
Bergjes (de Gruuningse Berg) heet, stond 
een Romeinse villa. Door wildgroei en 
overstromingen van de Maas is hier niets 
meer van over. Rond het jaar 1000 woonden 
er enkele tientallen mensen van Germaanse, 
Keltische en Frankische afkomst. Zij leefden 
van de oogst en bedreven ruilhandel. Geld 
was er nog niet. Op de Bergjes waren de 
bewoners redelijk veilig voor de Maas, die 
heel vaak buiten zijn oevers trad. Kort na 1100 
stortte het keizerrijk ineen. De Heren van 
Cuijk, die zich het land toe-eigenden, stelden 
leenheren aan zoals de heer van kasteel de 
Voirt. 
De dorpsherder ging dagelijks met de koeien 
richting de Maas naar de groene weiden en 
de schaapsherder met de schapen naar de 
woeste gronden ten westen van het dorp. 
Rond 1300 gingen de boeren zelf voor hun 
vee zorgen en in die tijd zijn de Maasheggen 
ontwikkeld. Maar de pest brak uit en de 
zwarte dood eiste een derde deel van de 
bevolking. Het land kon niet meer bebouwd 
worden en de hongerige en verarmde 
boeren en burgers trokken in bendes rond 
om aan eten te komen. De heilige Antonius 
werd aangeroepen en hieruit ontstond een 
schuttersgilde ter verdediging. 

Omstreeks 1400 werd de bevolking, die nog 
steeds op de bergjes woonde, gedwongen 
haar kapelletje naar het westen te verplaatsen 
en daar ook te gaan wonen. De mensen waren 
al Christenen zoals we uit de geschiedenis 
terug kunnen halen. Rondom de kapel werd 
een driehoekige schans gebouwd en een 
waterput gegraven en ook een poel om de 
dieren te laten drinken. De boerderijtjes 
kwamen buiten de schans te liggen. Bij 
dreigend onraad konden de mensen zich 
verschansen en zich verdedigen tegen de 
vijand. 
Mogelijk bestond de ‘bruderschap’ al eerder. 
In een akte geschreven in 1400 wordt 
al gesproken over ‘De Bruderschap van 
Gruningen’. Naar verluid is deze bruderschap 
overgegaan in een ’beschuttersgilde’. Deze 
bestaat uit beschermers van de kapel die toen 
is gebouwd, maar dit zijn ook beschutters van 
‘Huis en Heerd’. 

Het gilde van Groeningen werd officieel 
opgericht op 4 april 1494, op de zogeheten 
Ambrosiusdag (Reeckenboeck 1494). 
Sint Antonius was de oorspronkelijke 
beschermheilige zoals bij vele andere gilden 
(bijvoorbeeld het bakkersgilde). Hij werd 
aangeroepen ter bestrijding van de pest en 
het Antoniusvuur, een ziekte die ontstond 

door het ‘moederkoren’, een schimmel die 
regelmatig voorkwam in tarwe en rogge.  
De arme bevolking viel hieraan ten prooi.  
De rijken aten de betere kwaliteit waardoor zij 
niet ziek werden. Het werd dan ook wel ‘de 
armeluisziekte’ genoemd.

Uit een gildebrief, geschreven in het jaar 1716, 
blijkt dat Sint Nicolaas als patroonheilige 
is toegevoegd aan de Sint Antoniuskapel 
en aan het Groeningse Gilde. Sint Nicolaas 
van Tolentijn is beschermer van het vee en 
beschermde de bevolking tegen onheil. Het is 
niet duidelijk wie hem hierheen gehaald heeft. 
Er zijn meerdere verhalen: pastoor Joseph van 
Nievelle zou in 1662 zijn verering naar hier 
gebracht hebben. Hij was een minderbroeder, 
een afdeling van de Franciscanen. 
Een andere versie is dat frater Mattheus 
Arnoldi, in de periode 1666-1681 pastoor van 
Vierlingsbeek-Groeningen, de verering van 
Nicolaas van Tolentijn als beschermer naar 
hier heeft gebracht. 
Wij dragen de twee patroonheiligen Sint 
Anthonius en Sint Nicolaas nog altijd met ons 
mee op het hoofdvaandel bij iedere keer dat 
het gilde mag uittreden. 
Tijdens deze dagen kunt u meegenomen 
worden naar het verleden, daar er een 
middeleeuws kamp aanwezig is. n

Vaandel Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde, 
Groeningen. Het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde, Groeningen.

Het Gildenfestijn 2018 in Groeningen nadert. Als lezer nemen wij u mee naar het verleden en de tijd dat het 
Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde ontstaan zijn.

Gildenfestijn 2018 in Groeningen

INFORMATIEF
vervolg
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“Hebben jullie hier wel toestemming 
voor, vroeg de marechaussee toen wij met 
slaande trom (Jan Leenders) en schallend 
bazuin (Peter van Hees) het Binnenhof 
opmarcheerden”, vertelt hoofdman Jos 
Huijben. “Jazeker, we zijn op uitnodiging van 
het CDA”, zei ik nog, maar het ging blijkbaar 
om toestemming van de politie. “We werden 
teruggestuurd naar het plein waar Syrische 
vluchtelingen in hongerstaking waren. Bij 
de hoofdingang kon ik wel Jesse Klaver van 
Groen Links de hand drukken, maar werd ik 
terugverwezen naar de publieksingang. Daar 
moest al ons zilver door de scanner bij de 
veiligheidscontrole. Alleen de trom bleek te 
hoog voor de scanapparatuur. 

CDA-kamerlid René Peters uit Oss heeft ons 
daarna uitstekend rondgeleid, al was daar een 
tweede veiligheidscontrole voor nodig. De 
CDA-fractiekamer is een juweeltje, je voelt je 
er in de Middeleeuwen. Ook de bibliotheek 
van het parlement is wondermooi, in de 
vorm van een Chinese draak met de staart 

op de grond, het geschubde lijf langs de 
balustrades en de kop in de top. Peters bleek 
een rasverteller, die ook uitvoerig stilstond 
bij de ontstaansgeschiedenis: “Begonnen 
als een vesting van turf, modder en palen”, 
aldus Huijben. Het laatste kwartier wilde het 
Boekelse gilde de publieke tribune bezoeken, 
maar ook daar werden zij tegengehouden, 
met het argument dat “al die uniformen de 
aandacht zouden afleiden van het debat”. 
“Het is duidelijk dat ze daar in Den Haag niet 
gewend zijn aan gildes, toch een verschijnsel 
van het katholieke zuiden”, zo concludeert 
Huijben. Hoe het gilde in Den Haag terecht 
kwam? “Op 17 november 2012 waren we 
op uitnodiging van CDA-Brabant in het 
Provinciehuis in Den Bosch. We slaagden daar 
voor een (eenvoudige) quiz over staatkunde 
en naar aanleiding daarvan kregen we een 
uitnodiging om naar Den Haag te komen. 
Zo is het gekomen”.

Foto middenpagina: Het gilde marcheert 
onder het poortje van het Binnenhof door. n

Het Boekelse Gilde Sint Agatha is op 14 maart van dit jaar op het  
Binnenhof tegengehouden door de marechaussee en teruggestuurd.  
Lees hieronder hun belevenissen en leerzame ervaringen.  

Gilde tegengehouden 
op Binnenhof

REPORTAGE

Gildenfestijn 2018 in Groeningen

FEDERATIE-
NIEUWS

In de Algemene Vergadering van 17 april 
2018 heeft een aantal benoemingen  
plaatsgevonden. Herbenoemd in het 
Federatiebestuur voor vier jaren zijn de heren 
Mark Pijnenburg (penningmeester),  
Karel van Soest (voorzitter Land van Cuijk), 
Felix Crooijmans (voorzitter Kempenland) en 
Frans van de Burgt (secretaris Peelland).
Mevrouw Annie Maas-van Dijk van het 
Sint Catharinagilde in Den Dungen is tot 
opvolgend federatiesecretaris benoemd.  
Op de hoofdliedendag 2018 vindt de officiële 
overdracht plaats.
Tot secretaris van de Federatieve Commissie 
Trommen en Bazuinblazen is benoemd Frank 
Smetsers uit Oirschot. 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 

bent en de advertentie geen commercieel 
oogmerk heeft.  

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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Sint Barbaragilde uit Dinther naar de kaderdag 
De jaarlijkse kaderdag van gildekring ‘Hoge 
Schuts’ werd dit jaar gehouden op 8 april bij 
het Gilde Sint Barbara en Sint Lucia te Uden. 
De kaderdag is een jaarlijks terugkerende dag 
waarop jeugdvendeliers, -tamboers en -bazuin-
blazers kunnen oefenen voor een echte jury. Zij 
krijgen hierbij gerichte tips en tops van juryleden 
die ook op gildedagen jureren. Een mooie dag 
voor jonge gildeleden om kennis te maken met 
het wedstrijdelement op een laagdrempelige 
manier. Vanuit ons gilde waren wij met drie van 
onze jeugdvendeliers aanwezig. Luna, Iris en 

Stan hebben hier ook daadwerkelijk voor een 
jury gevendeld. Aan het einde van de wedstrijden 
van de individuele vendeliers hebben onze drie 
vendeliers ook nog samen in een groep geven-
deld, genoten van het prachtige weer en met 
jeugdleden van andere gilden gespeeld. Daar is 
deze dag natuurlijk ook voor. Aan het einde van 
de dag volgt er een heuse prijsuitreiking waarbij 
er gestreden kan worden om de wisselbokaal. Er 
deden zes vendeliers mee. Luna behaalde hier 
de 3de prijs, Iris de 4de prijs en Stan de 5de prijs. n

Zeskringen Kampioen Handboog op Doel
Het is buiten zeer koud, maar het is mooi 
om binnen te schieten met de handboog. 
Het is zondag 25 februari, we zijn in Alphen, 
Kring Baronie en Markiezaat, bij het Gilde Sint 
Willibrordus. Dit gilde heeft de organisatie van 
het zeskringen jeugdtoernooi Handboog op 
Doel op zich genomen. 
In hun gildehuis lagen de banen er netjes bij en 
één voor één kwamen de jeugdschutters binnen. 
Rond de klok van twee uur was iedereen er klaar 
voor. De hoofdman opende het toernooi en de 
schutters konden aan hun 25 pijlen beginnen. 
Ze mochten eerst twee proefpijlen schieten en 
daarna elke ronde een pijl. 
Er waren drie klassen gemaakt: tot en met 12 
jaar op tien meter, van 13 tot en met 14 jaar op 

achttien meter en 15 tot en met 17 jaar, ook op 
achttien meter.
Na twaalf rondes was er een korte pauze om 
even wat te drinken. Pijl voor pijl werd de 
spanning opgevoerd, er werd goed geschoten, 
maar het was vooral gezellig en de onderlinge  
verbroedering was goed te merken.
Na het laatste schot klonk er een applaus voor 
alle schutters. Toen kon er worden geteld.
Bij het onderdeel 15 tot en met 17 jaar schoot 
Michael Weijtmans van het Sint-Jorisgilde uit 
Udenhout zich kampioen. Met 210 punten, een 
8,4 gemiddeld, een persoonlijk record.
Bij het onderdeel tot en met 12 jaar behaalde 
Tymo Melis de 4de plaats. n

De prijsuitreiking aan de jeugdige vendeliers.

V.l.n.r.: Hoofdman van gildekring Maasland 
Jurgen Swinkels, kampioen Michael 
Weijtmans, hoofdman van gildekring Baronie 
en Markiezaat Hennie Hoppenbrouwers en 
hoofdman Ton van Waes.

NBFS Jeugdkampioen kruisboog op wip 
Op zondag 15 april wordt het NBFS kruisboog-
toernooi gehouden bij het Gilde Sint Jan te 
Soerendonk. Het was een dag met zon in de 
morgen, maar ook met wind en in de middag 
was het bewolkt. Met zes schutters reist Gilde 
Sint Joris Udenhout af naar Soerendonk. We 
schieten al vroeg. Onze twee jeugdschutters, 
Michael Weijtmans en Tymo Melis, mochten 
meeschieten bij de viertallen.
Het viertal schiet 51 punten. Michael en Tymo 
waren de besten, met elk 14 punten, dus ze 
stonden er goed voor voor de jeugdtitel. Toen 
begon het lange wachten. Pas om half vier 
wisten ze dat ze tegen elkaar moesten schieten 
in de finale. Michael voorop en telkens deed 

Tymo hetzelfde. Pas na de 8ste kampronde, 
zeven maal een schouderschot, op een wip 
van vijftig meter, wist Michael Weijtmans een 
verschil te maken.

Michael prolongeerde zijn titel NBFS 
Kruisboog op Wip jeugdkampioen. Tymo 
behaalde de 2de plaats. Michael ontving uit 
handen van de koning van het Sint-Jansgilde 
het bijbehorende zilveren schild. Deze werd 
bijgestaan door Henk de Hair (bestuur van de 
NBFS), Mark Pijnenburg (lid van de Federatieve 
Schietcommissie) en de hoofdman van het 
Sint-Jansgilde uit Soerendonk. n De koning van het Sint-Jansgilde overhandigt 

Michael Weijtmans het zilveren schild.
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Er namen natuurlijk ook meisjes deel. Geconcentreerd aan het werk. Goed trommen voor de jury. 

Geslaagd indoor jeugdtoernooi in Moergestel
Alhoewel het Gilde Sint Sebastiaan en Barbara 
Moergestel niet actief deelneemt aan vendel- en 
tamboerwedstrijden heeft het wel de uitdaging 
op zich genomen om een jeugdtoernooi te 
organiseren. Het gilde en de deelnemers kijken 
terug op een gezellige en sportieve dag. 

De hoofdman Jan de Rooij opent de dag op 
zondagochtend 4 maart, met een oproep aan 
de deelnemers van het vendel-, tamboer- en 
bazuintoernooi om zich op te stellen. Met alle 
kleuren en in netjes verzorgde kleding lopen, 
begeleid door tromgeroffel zoals dat hoort, 
de deelnemers door de zaal. Een lust voor de 
ogen van de toeschouwers. Als je goed oplet 
zie je dat ze er klaar voor zijn. Wat gespannen, 
maar met blije gezichten. In de winter zijn er 
geen gildedagen en daarom is dit toernooi een 
welkome activiteit.

Om deel te nemen aan het toernooi mag je niet 

ouder zijn dan zestien jaar. De ruime aanwezig-
heid van deelnemers laat zien dat er wel degelijk 
potentie is bij de jeugd om bij het gilde te 
komen. De inzet om perfect het vendelgebed te 
brengen, de trom te roeren of bazuin te blazen 
is maximaal. Een foutje is niet erg want, zoals 
de voorzitter van de vendelcommissie Harry 
van Nunen zegt: “Het is niet moeilijk, maar een 
kwestie van oefenen en oefenen baart kunst.”
 
Wat is er dan zo leuk aan bazuinblazen? Daar 
weet de jongste deelnemer Jayden Reijnders 
wel antwoord op: ”Dat er veel kracht in zit en 
dan heb ik twee dingen te doen.” Dit is een 
insidersopmerking die alleen een deskundige 
bazuinblazer begrijpt. Max van Rosmalen, een 
tamboer van hetzelfde Sint Antonius Abt gilde 
Nuland, vult aan met de woorden dat Jayden het 
heel goed doet.

Bij de wat oudere toekijkende gildebroeders 

zijn er zorgen dat er niet genoeg aanwas is 
van jeugd om deze mooie disciplines onder 
de jeugdigen in stand te houden. Het zijn juist 
deze dagen waarop het gilde de kans krijgt om 
te laten zien dat er wel degelijk jeugdigen actief 
zijn bij de gilden. We zouden de opmerking van 
Max ter harte moeten nemen. “Er zijn slechts 
enkele dagen per jaar waarop de jeugd kan 
deelnemen aan dit soort wedstrijden.” Het hele 
jaar elke week oefenen, daar mogen best meer 
wedstrijden aan verbonden zijn. Immers, bij het 
voetballen spelen ze ook meer wedstrijden dan 
drie per jaar.

Het Gilde Sint Sebastiaan en Barbara is blij 
dat de deelnemers genoten hebben van het 
toernooi. Er heeft zich (helaas) nog geen gilde 
gemeld voor de organisatie van het volgende 
jeugdtoernooi. Maar we weten dat deze snel 
komt, want een toernooi als deze geeft kleur en 
vreugd aan de gildejeugd. n

JEUGD

Alle deelnemers van het toernooi.
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Kringjaarvergadering Land van Cuijk
Op een koude zaterdag, 24 februari, vond in 
Linden de jaarlijkse kringvergadering plaats 
welke traditioneel gestart werd met de Heilige 
Mis met gilde-eer en koffietafel. Tijdens de 
vergadering was er -naast de normale agenda-
stukken ook een gastspreker in de persoon van 
Olivier Verstappen, jeugdcommissie NBFS. 
Ook werd er afscheid genomen van Henk 
Jans als commissielid geweerschieten. Olivier 
Verstappen was opmerkelijk gekleed, namelijk 
half gilde en half casual en zette hiermee het 
statement dat de NBFS-jeugdcommissie nog 
steeds niet compleet is. Twee kringen, waar-
onder Kring Land van Cuijk, hebben nog geen 
afgevaardigde in de jeugdcommissie. Olivier 

gaf in zijn pleidooi aan dat het gilde aantrek-
kelijk moest zijn voor de jeugd, niet alleen door 
gilde-activiteiten, maar juist door activiteiten 
om het gilde heen. Een vereiste voor kring Land 
van Cuijk is dat ze een jeugdcommissie gaan 
opzetten, waarbij één van de bestuursleden 
de jeugd in zijn portefeuille gaat nemen of 
dat er hiervoor een aparte bestuursfunctie 
wordt gecreëerd. Dit is een mooi doel voor het 
komend jaar. 
Het kringbestuur en de commissie geweer-
schieten namen op een gepaste wijze afscheid 
van Henk Jans (lid van Gilde Salvator Mundi). 
Henk is jarenlang lid van de schietcommissie 
geweest. Al eerder ontving hij voor zijn vijfen-

twintig jaar commissielid een speldje, vandaar 
dat Henk nu uit handen van de kringvoorzitter 
een oorkonde overhandigd kreeg. n

Sint Antonius Abt Gilde plaatst voor de 29ste maal meiboom

Op 27 april, Koningsdag, plaatste het Sint 
Antonius Abt Gilde van Blitterswijck voor de 
29ste maal de meiboom. De koningsfeesten 
werden op deze dag in Blitterswijck groots 
gevierd door de dorpsinwoners. Gestart 

werd er met een grote optocht door het dorp, 
begeleid door de muziekvereniging Moed en 
IJver, die werd gevolgd door de schoolkinderen 
met de versierde fietsen, steps en eigen crea-
ties. Onderweg werd de meiboom opgepakt 
door acht gildebroeders en op het kerkplein 
geplaatst. 
Een meiboom is een omgezaagde boom die 
ergens wordt geplaatst als symbool van nieuw 
ontwakend leven. Boven in de meiboom 
wordt vaak een groene krans gehangen als 
teken van steeds terugkerende gebeurtenissen 
waarmee het een symbool van de levensdraad 
is. Het plaatsen van een meiboom is een al 
zeer oud Germaans en Slavisch gebruik, dat in 
grote delen van Europa voorkwam. Door het 
symbool van vruchtbaarheid te plaatsen werd 

gedacht dat de vruchtbaarheid van vee, akkers 
en mensen werd bevorderd. Het oude gebruik 
is niet geheel verdwenen en komt in sommige 
gemeenten nog voor, waarbij het gepaard gaat 
met allerlei feestelijkheden. Daar waar de mei-
boom nog wordt geplaatst wordt dit meestal 
gedaan door de schutterijen en schuttersgilden.
Het idee van een meiboom komt echter niet 
alleen voor in de lente maar ook bij huwelijken 
en geboorten en het bereiken van het hoogste 
punt van een nieuwgebouwd huis of het bin-
nenhalen van de oogst. In die gevallen betreft 
het meestal geen boom maar een tak die soms 
wordt versierd met linten. De plaatsing hiervan 
is dus niet afhankelijk van de lente maar heeft 
wel met iets nieuws te maken. n

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Koningsdag Ravenstein levert drie koningen op
Nadat het kanon op de Maasdijk ter ere van 
Koning Willem Alexander was afgeschoten 
konden de schutters naar de Bleek voor de 
schietwedstrijden. Allereerst werd het nieuwe 
lasergeweer in gebruik genomen. Dankzij de 
Dorpsraad, het Loterijfonds, de Legaat van 
Cooth en de Ondernemersvereniging heeft 
het Sint Barbara Gilde dit geweer aan kunnen 
schaffen. Dit geweer gaat ingezet worden bij 
diverse jeugdactiviteiten. Bij het laserschieten 
was het zeer spannend. In de voorronde 
wisten Bram van Schijndel en Ravi Tijssen 

steeds het doel te raken. In de finale, waarbij 
er een extra moeilijkheidsgraad was, wist 
Ravi Tijssen één keer meer het doel te raken 
en hij mag zich burgerprins 2018 noemen.  
Bij de burgers waren er dertig personen die 
wel zin hadden om een jaar lang burgerko-
ning te zijn. Nico Arnts (215de schot) deed 
de vogel naar beneden tuimelen. Hij deed dit 
ook al eens in 2013. Beschermheer Martin 
Jan van Mouriks haalde bij het 118de schot 
de vogel bij het Sint Barbara Gilde omlaag. n Beschermheer Martin Jan van Mourik, prins 

Ravi Tijssen en burgerkoning Nico Arnts.

De meiboom van Blitterswijck wordt geplaatst.

Mevrouw Jans, Henk Jans en kringvoorzitter 
Karel van Soest.

14
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Rectificatie: in de vorige editie van De Gildetrom is per abuis een verkeerde foto geplaatst bij het 
nieuws over de teerdag van het Sint Ambrosiudgilde in Baardwijk. Daarom publiceren wij, met 
aanbieding van excuses, dit stukje nogmaals en nu met de juiste foto.

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 onder-
komen ‘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 feeste-
lijk 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

Nieuw wisselschild Hoge Schuts
De hier prijkende afbeelding is die van het 
fraaie wisselschild voor de standaardruiters 
van de Hoge Schuts, de overkoepelende 
organisatie van een dertiental gilden.
Het schild, voorstellende een standaardruiter 
in volle overgave in actie tijdens het ring-
steken, is een ontwerp van en deels gespon-

sord door gildebroeders 
Adriaan de Wit en Ruud 
van der Linde van het 
Gilde Sint Antonius 
Abt-Sint Catharina uit 
Nistelrode.
Tijdens de jaarlijkse 
gildedagen van de 
Hoge Schuts 

strijden de standaardruiters om de eer om 
dit schild een jaar lang te mogen dragen 
bij de officiële optredens van hun gilde. De 
standaardruiter doet dat door, gezeten op zijn 
paard, in volle galop een kleine open metalen 
ring, die op ruiterhoogte is opgehangen, aan 
zijn lans te steken. Slaagt een standaardruiter 
erin om het schild voor de derde maal te 
winnen, dan verwerft hij het in eigendom. 
Het voormalige wisselschild is gewonnen 
door de standaardruiter Hoogzaad van 
het Gilde Sint Antonius Abt te Nuland. 
Standaardruiter Cor Geenen van het Sint 
Antonius Abt Gilde uit Vorstenbosch wist 
ditmaal de eerste plaats voor zich op te eisen. 
Met vreugde nam hij het schild in ontvangst 
en met trots constateerde hij dat zijn naam 
als eerste op de achterzijde van het schild, 
onuitwisbaar gegraveerd stond. n

Contactavond 
Sint Barbaragilde 
Dinther
Op zaterdag 3 maart 2018 kwam het hele gilde 
met familie en aanhang naar het gildehuis 
voor de jaarlijkse contactavond. Een avond 
met vertier zodat iedereen zich kan vermaken 
met datgene wat de eigen mensen op de 
planken brengen. Het is ook de avond van 
de jubilarissen: Ad Meulenbroek was veertig 
jaar gildebroeder en Harry van Zutphen vijf-
entwintig jaar. Voor Ad was een afvaardiging 
van Gildekring Maasland gekomen om hem 
te huldigen met een oorkonde en speld, voor 
Harry en Ad was er ook een mooie gilde-
onderscheiding van het Sint Barbaragilde, 
heren proficiat. 

Tijdens de acts waren er vier deelnemende 
partijen. Iris en Luna met een goed inge-
studeerde dans. Bob en Sem Verhoeven 
met een goed opgezette act, met een zelf 
gecomponeerde tromsolo. Ad Verhagen en 
Jan van Gerwen met een parodie over het 
eigen gilde. Joris, Emile, Bart en Rick kwamen 
in het urinoir elkaar tegen, met de nodige 
humor. Het waren Ad Verhagen en Jan van 
Gerwen die de eerste prijs kregen toegedicht 
van de jury, het was verdiend. Na nog gezellig 
natafelen kon iedereen terugkijken op een 
gezellige contactavond. n

KRINGNIEUWS 
Maasland

Leo van Hulten krijgt ter gelegenheid van 
zijn vijftigjarig jubileum een zilveren schild 
opgespeld.

De jubilarissen Harry van Zutphen en  
Ad Meulenbroek.

De act die de eerste prijs won.
Het nieuwe wisselschild  

voor de standaardruiters.



Een bijzonder  
aandenken aan  
het koningschap
De aftredende koning Peer van Hulten van het 
Gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus van 
Besoijen heeft na het overhandigen van zijn 
koningsschild aan het gilde een tattoo laten 
zetten. Het motto van de aftredende koning 
Peer van Hulten: “Dan heb ik altijd nog mijn 
koningsschild bij me.” n

Peer van Hulten toont trots zijn tattoo.
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Zeskringen jeu de boules toernooi in Dinther
Op zondag 8 april waren er drie gilde-
activiteiten: de kaderdag voor de jeugdleden 
in Uden, een delegatie ging naar Grave 
alwaar de landelijke vestingsteden-dagen 
werden georganiseerd en ons gilde mocht dit 
jaar het zes-kringen jeu de boules toernooi 
organiseren. Het mooie weer zorgde voor 
een prachtige ambiance bij alle activiteiten.
Bij het boulen waren er zestien triplets, 
waarvan maarliefst vijf van het Sint 
Barbara Gilde. Acht gilden streden om de 
zilverprijzen, ieder gilde kon maximaal één 

zilverprijs winnen, zodat uiteindelijk ook de 
nummers vijf en zes nog zilver behaalden! 
De eerste prijs Landjonker werd gewonnen 
door het team Jo Manders, Will van Oorschot 
en Ad van Zutphen. De tweede, derde en 
vierde plaats waren ook voor het Sint Barbara 
Gilde, echter zonder zilver. Het tweede 
zilver Heerboer werd met een vijfde plaats 
gewonnen door het gilde uit Esch en het 
derde zilver Pachter ging met een zesde 
plaats naar Heeswijk. n

Veghelse kruisboogschutters op de 
eerste plaats
In de regionale kruisboogwedstrijden zijn op 18 
februari in Nuland twee eerste prijzen behaald 
door Veghelse schutters van het Sint Barbara 
Gilde. Het zijn Gertjan Centen in de C-klasse en 
Moreno Geurden in de jeugdklasse. René Moïze 
de Chateleux had een mooie derde plaats. 
Gertjan Centen gaat nu door in de B-klasse 
en ontmoet daar schutters die net als hij hun 
sporen al hebben verdiend.

REGIONALE WEDSTRIJDEN
Tientallen schutters uit dertien gilden doen mee 
aan deze wedstrijden. De competitie wordt 
jaarlijks georganiseerd door de schietcommissie 
van de Hoge Schuts in de regio Oost-Brabant 
in plaatsen zoals Heeswijk, Maren-Kessel, 
Vorstenbosch, Erp en Veghel.

VOLGENS OUDE TRADITIES MOET EEN 
SCHUTTERSGILDE SCHIETEN
Van oudsher schieten schuttersgilden met 
bogen en geweer. Toch was het bij het Veghelse 
gilde alweer een tijd geleden dat er met een 
groep van een tiental tegelijk werd meege-
schoten in de competitie. Het enthousiasme 
om te schieten is gelukkig terug bij dit actieve en 
bloeiende gilde. Binnenkort wordt ook de traditie 
van het schieten met een (klein kaliber) geweer 
in ere hersteld door deze enthousiaste groep. 
De interne zomercompetitie van het Veghelse 
gilde zal nu dus bestaan uit kruisboogschieten 
en geweerschieten. De regionale wedstrijden 
met het geweer zullen een volgende uitdaging 
worden. n

C-klasse winnaar Gertjan Centen.

Moreno Geurden, winnaar bij de jeugd.

Er werd serieus gestreden voor zilver.
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Nieuwe koning in 
Besoijen
Tweede Paasdag 2 april was weer het twee-
jaarlijkse koningschieten bij het
Gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus van 
Besoijen. Nadat beschermheer burgemeester 
Kleijngeld en gildeheer pastoor Dorssers de 
schietbomen hadden gevrijd, volgde een span-
nende en sportieve wedstrijd. Gildebroeder 
Anton Hamers wist als enige alle twaalf de 
wippen eraf te schieten zodat hij de komende 
twee jaar de nieuwe koning is van het Gilde 
Sint Crispinus & Sint Crispinianus van 
Besoijen. n

Verrast en ontroerd
Dat was Harrie van Zutphen, toen deze het 
raampje van zijn voordeur opendeed en hij 
de burgemeester van Bernheze, Marieke 
Moorman, zag staan. “Ik wist niet wat me 
overkwam”, zei Harrie geëmotioneerd. Achter 
de burgemeester stonden de vele familieleden 
en de gildebroeders Fred van den Berg en 
Nico van Zutphen van het Gilde Sint Barbara 
Dinther. Harrie kreeg uit handen van Marieke 
Moorman het lintje lid in de Orde van Oranje 
Nassau opgespeld voor zijn vele verdiensten 
bij het gilde. Zo is Harrie al lid sinds 1983 en 
heeft hij in diverse commissies gezeten zoals 

gildekoor-, evenement- en schietcommissies. 
Ook is hij jaren actief geweest als bestuurslid 
in de overheid. Tegenwoordig is Harrie nog lid 
van het gildekoor, van de kledingcommissie 
en het genootschap en zorgt hij ervoor 
-samen met zijn vrouw Maria- dat het gilde-
gebouw er spik en span bijstaat. Harrie is ook 
tweemaal koning geweest, te weten in 1991 en 
2001. ‘s Avonds trok het gilde, met een flinke 
delegatie van 48 gildebroeders, naar huize 
van Zutphen om een vendelhulde te brengen. 
Namens het Gilde Sint Barbara Dinther, profi-
ciat Harrie met je eervolle onderscheiding. n

Anton Hamers, de nieuwe koning in 
Besoijen.

De mooie trofee wordt uitgereikt aan de 
winnaar.

De decorandus wordt geëerd door zijn gildebroeders.

Drunen heeft 
weer een nieuwe 
puntenkoning
In de maand maart komen de schutters van 
het Sint Hubertus Gilde Drunen weer bijeen. 
Na in de wintermaanden het gehele gildeter-
rein opgeknapt te hebben, zeker na de najaars-
storm, werd er op zondag 25 maart tijdens de 
tweede schietronde van het schietseizoen weer 
geschoten voor de titel puntenkoning. Op deze 
dag deden er negentien schutters mee en na 
de eerste ronde waren er zes schutters met 
twaalf punten. Na het afkampen was Henk van 
de Wiel de schutter met de meeste punten. 
Koning Patrick Weijers reikte de bijbehorende 
trofee uit. De trofee heeft de vorm van een 
liggend hert en is vernoemd naar de oud-keizer 
Jan Klerks. n

Gildehuwelijk in 
Drunen
Op vrijdag 19 januari 2018 trad gildebroeder-
tamboer Bas van Loon in het huwelijk met 
Joyce Oome. En zoals een goed gebruik 
betaamt bracht het Sint Hubertusgilde uit 
Drunen het bruidspaar een vendelgroet. Bas is 
al jaren een gewaardeerde gildebroeder. n
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Bestuurswisseling in Drunen
Op zondag 28 januari 2018 werd de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van het Sint 
Hubertus Gilde Drunen gehouden. Na de 
opening door koning Patrick Weijers werden 
de diverse punten behandeld. Bij het punt 
‘verkiezingen’ voor de diverse commissies 
werd na een lange tijd afscheid genomen 
van Ad Smits als eerste deken, hij wordt 
opgevolgd door Jud van Veggel. Tevens werd 
er afscheid genomen van de kapitein Jan 
Brokken, hij wordt opgevolgd door Gerard 
Lamboo. n

Een speciale nieuwjaarsreceptie
Het was weer gezellig druk deze zondag 7 
januari 2018 op de nieuwjaarsreceptie van het 
Sint Hubertus Gilde te Drunen. Na de nodige 
handen geschud te hebben en geluisterd te 
hebben naar de nieuwjaarstoespraak van 
onze hoofdman Ton den Teuling, nam Fred 
Hardy het woord. Fred Hardy is voorzitter 
van de KNV EHBO-district Noord-Brabant-
Limburg en hij was aanwezig samen met 
Caroline Nieuwkoop van de EHBO-afdeling 
Heusden. Op zaterdag 18 november 2017 
kreeg Juliët Klerks -de vrouw van Tom Klerks 
(vendelier bij het gilde)- een hartstilstand. 
Tom heeft haar gereanimeerd zonder maar 
iets van EHBO af te weten. Deze levensred-
dende actie was reden om Tom te eren met 
de Gouden Pleister. n

Feest in het vooruitzicht in Drunen
In oktober 2018 bestaat het Sint Hubertus 
Gilde uit Drunen alweer zestig jaar na 
heroprichting. Dit heugelijke feit viert zij op 10 
juni 2018 middels een verbroederingsdag met 
diverse gildes uit de gemeente Heusden en 
een gastgilde uit Leur. Op deze dag hebben 
we een gezamenlijke mis en daarna zijn er 
op het gildeterrein aan de Steegerf diverse 
onderlinge wedstrijden in geweerschieten, 
vendelen, trommen en jeu de boules. Vindt 
u het leuk om eens kennis te maken met het 
gilde, kom dan gerust iedere zondagmorgen 
vanaf half elf een keer langs. Op bijgaande 
foto is het organisatiecomité druk aan het 
vergaderen om er een succesvolle dag van te 
maken. n

De nieuwe eerste deken van het Sint 
Hubertus Gilde.

Juliët en Tom Klerks met de Gouden Pleister.

Het actiecomité druk met de voorbereiding.

Het Sint Hubertus Gilde heeft een nieuwe 
kapitein.
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Jubilarissen en een nieuw lid bij Sint Joris Gilde Berlicum
Het Sint Joris Gilde Berlicum heeft op 21 en 
22 april teeravond en Sint Jorisdag gevierd. 
Tijdens een zeer gezellige teeravond zijn 
vier jubilarissen gehuldigd: Albert van Lith, 
vijfenzestig jaar tamboer en schutter; Wim 
van Helvoort, vijftig jaar gildebroeder; Ad 
van Lith, vijftig jaar tamboer en bazuinblazer; 
Henk Kappen, veertig jaar gildebroeder.
Voordat de gildemis begon, zijn voor 
in de kerk twee nieuwe overheidsleden 
geïnstalleerd: Richard van Lith en Rick 
Kappen, de zoon van de hoofdman. Ook 
is er dit jaar een nieuw lid ingevendeld 
en wel Piet Schellings. Dit gebeurde 
op het kerkplein onder aanvoering van 
hoofdman Henk Kappen. De gildemis werd 
voorgegaan door onze nieuwe gildeheer 

Frank van Roermund. Na de mis hebben we 
kunnen genieten van de vendelgroet, een 
optreden van onze bazuingroep en van de 

pannenkoek die dit keer werd geslagen door 
Albert van Lith (deze had Albert ruim dertig 
jaar niet meer geslagen). n

Een memorabele statiedag
Het is 14 april 2018 en rond acht uur ’s 
ochtends verzamelen de gildebroeders van 
gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 
om te vertrekken naar de woning van koning 
Richard van Dommelen. Na een kort infor-
meel samenzijn vertrekken we naar de kerk, 
waar de gildemis wordt gehouden met als 
voorganger Pastor David Lebrun. Tijdens de 
dienst werd door de hoofdman stilgestaan bij 
het vijfenzestigjarig lidmaatschap van Gerard 
van Drunen. Gerard heeft zijn sporen binnen 
het gilde verdiend als standaardruiter en korte 
tijd ook als lid van de overheid. Ook werd 
Bart Pullen gememoreerd, hij was dit jaar 
zesenzestig jaar lid. Bart heeft vele van onze 
vendeliers opgeleid. Zowel aan Gerard als aan 
Bart werd een herinneringsspeld uitgereikt. 
Na de dienst ging het gilde naar de koffietafel, 

waaraan voor het eerst Hanne van Aart in 
haar functie als beschermvrouwe bij ons 
aanschoof. Ook de gildeheer en de huidige 
wethouder waren te gast. Hierna kon worden 
overgegaan tot de jaarvergadering. Een heel 
belangrijk punt was dit jaar het stemmen voor 
het aannemen van tien potentiële nieuwe 
leden, waaronder maar liefst zeven vrouwen. 
Zij werden allen toegelaten. De hoofdman 
feliciteerde hen en zei dat menig ander gilde 
jaloers zou zijn op zo een grote aanwas.

Tevens werden er twee nieuwe bestuursleden 
gekozen. Het volgende gildejaar zal een druk 
jaar worden door de op handen zijnde organi-
satie van de Kringdag Maasland 2019. 
Na de jaarvergadering vertrok het gilde naar 
het gildehuis voor het koningschieten. 
Er werd sportief gestreden om de konings-
vogel naar beneden te halen. Met het 276ste 
schot was het Adwan de Pinth die het gelukte. 
Hij mag nu gedurende twee jaar de titel 
koning voeren. De nieuwbakken koning was 
zichtbaar gelukkig en alle gildebroeders en 
gildezusters feliciteerden hem. n

Gemonds schut-
tersviertal wordt 
federatiekorps-
kampioen
Op zondag 15 april jongstleden hield het 
Sint-Jansgilde uit Soerendonk het federa-
tiekampioenschap kruisboogschieten op 
wip. Met een achttal schutters uit beide 
Gemondse gilden is aan dit kampioenschap 
deelgenomen. Het eerste viertal van het Sint 
Joris & Sint Catharinagilde, bestaande uit 
Martien van de Loo, Wilfred van der Leest, 
Roland Rooijakkers en Henry van der Schoot, 
wist de kampioenskorpsprijs in de wacht te 
slepen. Zij wisten negenenvijftig van de zestig 
schoten raak te schieten. Individueel wist 
Wilfred het verst te geraken. Hij eindigde op 
een knappe tweede plaats. n

De vier jubilarissen. Het nieuwe lid Piet Schellings.

Een aantal nieuwe gildeleden.
De federatiekampioenen: v.l.n.r. Wilfred, 
Roland, Martien en Henry.
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Statiedag in Elshout
Op 16 september 2017 had de Onze Lieve 
Vrouwe Schuts in Elshout veel te vieren. 
Piet de Wit en Adrie Moonen vijftig jaar, Jan 
Smits veertig jaar en Alexander Smits, Marton 
van Sluisveld, Jorrit, Haico en Jurgen Klerks 
vijfentwintig jaar lid. Natuurlijk reden voor een 
feestje. ’s Morgens traditioneel de schiet- en 
jeu de boules wedstrijden. Leuk was het dat er 
zoveel deelnemers waren, ook bij het ballen. 

De jubilarissen werden opgehaald en met een 
bus naar de kerk gereden. Na afloop was er 
koffie en gebak in de Spil, waarna de huldiging 
door de hoofdman plaatsvond met de 
bijbehorende insignes. Jan Smits werd door 
een grote delegatie van de kring Maasland 
verrast met de kringonderscheiding. De 
jubilarissen boden de schuts een mooi houten 

hart aan waarin de namen van de overleden 
gildebroeders en -zusters worden vermeld in 
een mooi zilveren plaatje, ook werd nog een 
cheque overhandigd. De schuts kreeg van Jan 
Smits nog een maquette van de opstelling 
van de schuts. Diverse sprekers huldigden de 

jubilarissen, waarbij zeker de gildevrienden 
niet vergeten mogen worden. Zij schonken 
wederom een mooi bedrag. De receptie 
volgde en toen barstte het feest los met een 
heerlijk buffet en heel wat drankjes. Kortom, 
een zeer geslaagde statiedag. n

Koningschieten in Elshout
Op dinsdag 24 april 2018 vond het jaarlijkse 
koningschieten van Gilde Onze Lieve Vrouwe 
Schuts weer plaats. Vanaf het stamcafé ‘in 
den Gekroonden Hoed’ marcheerden we naar 
de kerk voor een plechtige eucharistieviering. 
Na een uitstekende koffietafel werd een kleine 
vergadering belegd. Traditioneel bood de 
huidige koning een koningschild aan. Mari 
en Mieke schonken een schitterend schild: 
een groot hart, lichtjes gehamerd, met daarop 
een koe en een kalf. De hoofdman bedankte 

hen voor het voorbeeldig uitvoeren van het 
koningschap gedurende het afgelopen jaar. 
Daarna werden twee nieuwe gildebroeders 
geïnstalleerd, Adri de Bonth en Jan van Es. 
De hoofdman las hen de rechten en plichten 
van het gildebroederschap voor, waarna zij de 
eed van trouw aflegden. Beide ontvingen een 
certificaat en een zilveren speldje in de vorm 
van een hart als teken van hun lidmaatschap. 
Rond elf uur konden we dan eindelijk gaan 
schieten. De boom werd gevrijd door Frank 

Horvers van de gemeente Heusden, gevolgd 
door onze gildeheer en beschermvrouwe. Het 
werd een spannende wedstrijd en met het 
120ste schot wist Johan Klerx het laatste hout 
naar beneden te halen. Bij de jeugd wist Jordi 
Smits weer de titel jeugdkoning te behalen. In 
optocht werd de koningin opgehaald. Franka 
was helemaal trots op haar Johan. 
In de Spil wachtte ons soep met broodjes, 
waarna we een gezellige middag hebben 
gehad. Het was een zeer geslaagde dag. n

Kringhoofdman Jurgen Swinkels met jubilaris 
Jan Smits. Een hele rij jubilarissen in Elshout.

De nieuwe gildebroeders Adri de Bonth en Jan van Es. De beide koningen Johan Klerx en Jordi Smits.
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Het gilde en een kleurrijke 
kinderoptocht
Aan het Sint-Jorisgilde Geffen werd alweer 
veel jaren geleden gevraagd de versierde 
fietsjes en andere voertuigen van kinderen, 
die deelnemen aan de optocht, te jureren. De 
medailles die de kinderen hiermee verdienen, 
worden na de optocht door de gildekoning 
uitgereikt.

Ook dit jaar was er weer een grote deelname 
door kinderen. Na het jureren sloot het gilde 
aan bij de stoet naar het dorpsplein, waar 
eerst gevendeld werd voor de gedecoreerden. 
Daarna werden de winnaars bekend gemaakt 
en werden door gildekoning Albert de 
medailles omgehangen. n

Diamanten  
huwelijk  
gildebroeder 
Antoon met  
Nolda Snijders
Onze gildebroeder Antoon Snijders was op 8 
januari 2018 zestig jaar getrouwd met Nolda.
Het Gilde Sint Barbara en Sint Lucia heeft een 
vendelgroet gebracht, daarna werd het bruids-
paar gefeliciteerd en kregen ze een mooie bos 
bloemen. Alle aanwezigen waren zeer verrast 
en hebben ervan genoten. n

Een prachtige Sint-Jorisdag
Dé manier om het feest van de patroonheilige 
van ons gilde te vieren. Op 22 april begon het 
Sint-Jorisgilde Geffen de dag met een sfeervolle 
Heilige Mis met daarna een rondgang door 
enkele straten van Geffen. De koffie stond klaar 
bij aankomst in het gildehuis. Hier kregen we 
een demonstratie van onze tamboers onder 
leiding van instructeur Jan van Thiel. Prachtig!
Na een prima lunch ging het gilde naar de 
schietboom, waar met de kruisboog geschoten 
moest worden voor de titel ‘dagkoning’. Met 
grote belangstelling volgden alle gildeleden de 
wedstrijd. Jan van der Heijden, onze hoofdman, 

was vandaag de beste en mocht het zilveren 
schildje in ontvangst nemen. Terug in het 
gildehuis werden de winnaars van de interne 
competities geweerschieten, kruisboogschieten 
en jeu de boulen bekend gemaakt en werden 
de diverse prijzen in ontvangst genomen. Ook 
werd er gevendeld voor de nieuwe ‘dagkoning’. 
We waren maar net op tijd binnen voor een 
hevige onweersbui losbarstte. Buiten was het 
bar en boos, maar binnen was het heel gezellig. 
Er stond een heerlijk buffet klaar dat alle eer 
werd aangedaan en rond negen uur was het tijd 
om de boel af te sluiten. n

Dagkoning is hoofdman Jan van der 
Heijden.

Het diamanten bruidspaar Snijders.

Afvaardiging van het gilde met de bloemen.Druk met jureren.



24

Trom- en 
vendelopleidingen
Bij het Gilde van Onze Lieve Vrouwe en de 
Heilige Willibrordus van Wintelre is men  
het nieuwe jaar alweer goed begonnen.
Er wordt een viertal jonge vendeliers opgeleid 
en tegelijkertijd wordt Jeroen van Nunen de 
tamboerslagen aangeleerd. Omdat het voor-
jaar nog even op zich liet wachten gebeurde 
dit alles nog even binnenshuis maar als de 
klok verzet is kunnen we weer naar buiten in 
de wei, zodat ze daar de ruimte weer hebben. 
Oefenen kan helaas maar met drie van de vier 
nieuwe vendeliers omdat de toneelgroep een 
uitvoering heeft. Al met al drukke tijden voor 
het opleidingsteam van het Wintelrese Gilde 
van Onze Lieve Vrouwe en van de Heilige 
Willibrordus. n

Samen 75 jaar lid van Gilde Sint Sebastiaan en Barbara
Traditioneel huldigt het Gilde Sint Sebastiaan 
en Barbara uit Moergestel haar jubilarissen 
op de statiedag. Ditmaal kwam de eer toe aan 
hoofdman Jan van Rooij en Gijs Reijrink.

Met vliegend vaandel en slaande trom 
stapten, op 20 januari 2018, de gildebroeders 
en –zusters het zorgcentrum Park Stanislaus 
binnen. De laatste jaren maken het gilde graag 
gebruik van de kapel voor de Heilige Mis. In 
deze compacte ruimte is het gezelliger dan in 
de grote kerk. Direct na het voltooien van de 
viering gaat de hoofdman over tot het in het 
zonnetje zetten van gildebroeder Gijs Reijrink. 
Gijs is een gildebroeder op de achtergrond. 
Graag aanwezig op de gildedagen en de 
handen uit de mouwen stekend als er hulp 
nodig is. Vanwege zijn vijfentwintigjarig 
lidmaatschap ontvangt Gijs de welverdiende 
zilveren Sebastiaansspeld.  

De hoofdman denk dat het gilde klaar is met 
het uitreiken van jubileumspelden, maar 
wordt verrast door de gildebroeders. De 
oudste gildebroeder Jan van Elderen treedt 
aan en spreek de hoofdman toe. “Als je 
accordeon kan spelen, kan je ook tamboeren” 
vertelt Jan. En zo geschiede dat Jan van Rooij 
vijftig jaar gelden toetrad tot het gilde. 

De hoofdman Jan van Rooij is een zeer 
actief persoon binnen het gilde. Van schat-
bewaarder, koning tot hoofdman, Jan vervult 
graag de functie. De trotsheid is terug te 
lezen in de ogen van Jan. Nadat het speciaal 
gemaakte schildje is opgespeld, ontvangt hij 
een oorkonde voor bewezen diensten van het 
bestuur van het Kwartier van Oirschot.
Gijs en Jan zijn gildebroeders in hard en 
nieren en daar is het Gilde Sint Sebastiaan en 
Barbara erg trots op. n

Opening tentoonstellingszuil, 
Moergestel
Zichtbaarheid: daar mogen we wel wat meer 
aandacht aan besteden. Dat bedacht ook 
gildebroeder Jan van Elderen van het Gilde 

Sint Sebastiaan en Barbara, Moergestel.
Jan woont met zijn 87-jarige leeftijd zelfstandig 
in een appartement verbonden aan het Park 
Stanislaus. De meeste bewoners kennen het 
gilde wel. “Van vruger” als je ernaar vraagt. 
Hele verhalen komen dan los, maar plaatjes 
zijn er niet. Dus nam Jan het initiatief om een 
tentoonstellingszuil te maken met diverse 
attributen, zoals een hoed en sjerp. 
Een trom en vaandel past er niet in en zeker 
niet een wip met vogel. Dat houdt Jan niet 

tegen en schakelt hij zijn gildebroeders in. 
Zeg maar een onbesproken opdracht. “Jo 
als ge nou eens een minitrommel maakt en 
Simone als gij deze dan schildert. Dan kan 
die in de kast” met deze simpele woorden 
gaan Jo van Zon en Simone Franken aan de 
slag. Jan maakt ondertussen een miniwip en 
vaandel. Wat zilver en natuurlijk de statiefoto 
erbij en de zuil ziet er prima uit. In het middel 
reikt het pronkstuk: een uit hout gesneden 
Sebastiaansbeeldje, door Jan geschonken aan 
het gilde. 
Tijdens de statiedag onthuld Jan met Brigitte 
de Wit, een vrijwilliger van Stanislaus, de 
tentoonstellingszuil. Een goed initiatief wat 
op een eenvoudige wijze het gilde permanent 
toonbaar maakt in de samenleving. n

Jan van Elderen licht de tentoonstellingszuil 
toe.

Een overzicht van de miniaturen.

V.l.n.r. Henny van Rooij, Jan van Elderen en 
Hoofdman Jan van Rooij.

Nort Denissen feliciteert de jubilaris  
Gijs Reijrink.

Op de foto probeert hoofdtamboer Hans  
de Vooght Jeroen van Nunen de fijne slagen 
van de Gildetrom bij te brengen.

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Vleeswedstrijd Wintelre
Op zondag 29 april hield het Wintelrese 
Gilde Onze Lieve Vrouwe en van de Heilige 
Willibrordus hun vleeswedstrijd bij hun eigen 
onderkomen, de Neerhoeve. De schietomstan-
digheden waren volgens de kenners optimaal. 
Beetje bewolkt en niet te veel wind. Vele gasten, 
vooral uit Vessem en omstreken, maakten 
dat de wip het zwaar te verduren kreeg. Het 
was gewoon een drukte van belang bij de drie 

schutsbomen. Maar ook een bietje bijbuurten 
hoort erbij en daar had je dan mooi tijd voor. 
De iets verder op gelegen jeu de boulesbanen 
kregen een regen van kanonskogels op hun 
toplaag geworpen. De kantinedames sjouwden 
roggebrood met zult en drank af en aan om de 
inwendige mens te versterken. Het was weer 
een zeer gezellige sportieve middag aan het 
Piet van Molpad in Wintelre. n

Henri Jansen, 
nieuwe hoofdman 
van Gilde Sint 
Sebastiaan 
Hoogeloon
Na ruim veertien jaar hoofdmanschap van Jan 
van Rooij werd op 27 Augustus 2017 Henri 
Jansen gekozen tot nieuwe hoofdman van het 
Gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon. Henri is 
inmiddels al ruim tien jaar lid van het gilde en 
heeft zich ontwikkeld tot een zeer verdienstelijk 
schutter, zowel met de kruisboog als met het 
geweer. n

De paaswedstrijden
Op tweede paasdag was het weer gezellig 
druk bij de Neerhoeve, de gildelocatie van het 
Gilde van Onze Lieve Vrouwe en de Heilige 
Willibrordus uit Wintelre.

Op deze dag moeten sommige mensen 
noodgedwongen mee naar de Ikea of een 
tuincentrum, maar daar hebben de gildebroe-
ders en -zusters dan (gelukkig) geen tijd voor. 
Klokslag tien uur wordt er al flink geschoten op 
de schietbomen en bij de jeu de boules-  
baan worden de eerste teams samengesteld. 
Het hele gildeterrein lag er weer pico bello bij 
met dank aan de vele vrijwilligers die tijdens de 

maandelijkse klusdagen voor gezorgd hebben 
dat alles er weer spik en span uitzag. Knappe 
prestatie als je beseft dat er naast het vele kof-
fiedrinken en werkoverleg nog amper tijd over 
was om iets nuttigs te doen.

De weersomstandigheden waren helaas iets 
minder dan rond de kerstdagen (beetje grijs en 
iets te koud), maar dan is het na het boulen en 
schieten des te gezelliger om binnen nog effe 
na te buurten of een potje te kaarten. Een aantal 
nieuwe vendeliers en tamboers is nog druk met 
hun opleiding, maar het belooft een mooi jaar 
te worden bij het Wintelrese gilde. n De schutters strijden.

De schutters.
Links de nieuwe hoofdman Henri Jansen 
naast Jan van Rooij.
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Jaarvergadering Gilde Sint Monulphus & Gondulphus
Op maandag 19 februari stond de algemene 
ledenvergadering weer op de agenda voor 
het Knegselse gilde. Hoewel de vergadering 
kort en krachtig was, waren er wel drie stem-
ronden nodig voor diverse nieuwe functies in 
de overheid. Alle zaken voor 2018 werden aan-
dachtig besproken en niet alleen zorgvuldig 
gekeken naar de nabije toekomst, maar ook 
ons toekomstbeeld voor over diverse jaren. 
In 2025 willen we tenslotte weer een groot 
gildefeest organiseren in ons dorpje.

Verheugd kunnen we ook mededelen dat 
de overheid (ofwel het bestuur) naar ieders 
tevredenheid wordt voorgezet in een nieuwe 
zetting. Frits van Beers, eerste deken was 
aftredend maar herkiesbaar, heeft van de 
aanwezige een positief antwoord gekregen en 
is herkozen. Ger van de Ven, tweede deken, is 

aftredend en gaat het wat rustiger aan doen. 
Na diverse jaren van ontzettend veel inzet is 
het voor Ger genoeg geweest als bestuurslid. 
Na mooie woorden van de hoofdman en een 
fles Nipperke wordt Ger bedankt door een 
luid applaus. Stephan Lemm is voorgedragen 
als nieuwe tweede deken. Van alle aanwezige 
krijg hij de volledige waardering en wordt 
benoemd in zijn nieuwe functie.
Henk Janssen is voorgedragen voor nieuwe 
opgaande deken. Ook hij krijgt van alle aan-
wezige een honderdprocent positieve uitslag 
om in zijn nieuwe functie in de overheid deel 
te nemen.

Frits, Stephan en Henk proficiat en succes 
met alles. Ger bedankt voor alles en wel 
betrokken blijven met al jouw know-how. n

Afscheid markt Knegsel 1998-2017
Wat we in andere kleinere dorpen zien, was 
de afgelopen jaren aan onze markt te merken. 
Het bezoekersaantal neemt telkens meer af 
en standhouders hebben geen interesse in 
markten in kleinere kernen.

We krijgen gelukkig nog elk jaar positieve 
reacties over de gezelligheid op onze markt, 
maar dit wordt gevolgd met de opmerking 
dat het wel wat drukker mag zijn. Hier zijn wij 
onszelf natuurlijk van bewust. De afgelopen 
jaren hebben we hier verandering in proberen 
te brengen en nu, na de laatste markt, hebben 
we al verschillende vergaderingen achter de 
rug over: hoe verder? We zaten vast aan een 
datum waar we zelf niet geheel gelukkig met 
waren, maar op andere datums hebben we 
concurrentie van meerdere evenementen 
in omliggende dorpen en steden. Naast de 
oplopende kosten voor entertainment hebben 
we het gehad over het aantrekken van een 
grote publiekstrekker, maar dit alles word voor 
onze vereniging een te groot financieel risico 
en dus niet verantwoord.

We zijn tot de conclusie gekomen dat het 
voor ons niet meer haalbaar is een markt neer 
te zetten die voor bezoekers, deelnemers en 
onszelf voldoende aantrekkelijk is en waarvan 

wij vinden dat het een waardige marktdag is. 
Daarom hebben we besloten dat we na de 
twintigste Hemelvaarts- en zomermarkt gaan 
stoppen.

Graag willen we alle trouwe bezoekers, 
deelnemers, sponsoren, standhouders en 

iedereen die onze markt een warm hart toe 
droeg bedanken voor de afgelopen twintig 
jaar.

Namens de marktcommissie,
Gilde Sint Monulphus en Gondulphus.
Zomermarkt@knegselsgilde.nl. n

Frits van Beers

Stephan Lemm

Ger van de Ven

Henk Janssen

Markt Knegsel.

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Vier jubilarissen 
bij Gilde Sint Joris
Het Gilde Sint Joris uit Middelbeers had op 
zaterdag 21 april 2018 weer haar jaarlijkse 
patroonsdag, welke traditiegetrouw werd 
voorafgegaan door een Heilige Mis. Na de 
Heilige Mis vond de jaarvergadering plaats en 
werd tijdens de vergadering de nodige uitleg 
gegeven over de nieuwbouw van het nieuwe 
gildeonderkomen. Hierna was het tijd om 
drie jubilarissen, Jan Timmermans, Christ van 
Aaken en Wim Hems, te huldigen met hun 
veertigjarig lidmaatschap en hoofdman Henk 
Swaanen met zijn vijfentwintigjarig lidmaat-
schap. n

Koning Piet van Heesch biedt zijn 
koningsschild aan
Binnen het Sint Jorisgilde uit Sint-Oedenrode is 
het een goed gebruik dat de nieuwe koning zijn 
koningsschild aanbiedt bij de eerstvolgende 
Sint-Jorisviering na het koningschieten. In 
augustus 2017 schoot Piet van Heesch zich 
tot koning en is de afgelopen tijd drukdoende 
geweest om een fraai koningsschild te ont-
werpen samen met zijn echtgenote Hannie. 
Op zondag 22 april 2018 is tijdens de gildemis 
het schild gezegend door gildeheer Vincent 
Blom bij gelegenheid van de viering van het 
Sint-Jorisfeest. Na de gildemis is het gilde 
ontvangen in het bestuurscentrum van de 

gemeente Meierijstad (in Sint-Oedenrode) 
en door wethouder Coby van de Pas werd de 
erewijn aangeboden. Tijdens deze bijeenkomst 
heeft Piet van Heesch het koningsschild aange-
boden aan hoofdman Henk Quinten. Piet legde 
in korte bewoordingen de betekenis uit van de 
symbolen die op het schild zijn aangebracht. 
Ook had hij de betekenis van de symbolen 
zorgvuldig op papier gezet zodat ieder ervan 
kennis kan nemen. Het was voor Piet van 
Heesch en het gehele gilde een betekenisvolle 
dag. n

Bestse gildebroe-
ders koninklijk 
onderscheiden.
Vanwege hun verdiensten voor de Bestse 
gemeenschap zijn twee Bestse gildebroeders 
koninklijk onderscheiden. Theo Vervoort en Jan 
van der Heijden werden door plaatsvervangend 
burgemeester Ubachs benoemd tot Lid in de 
Orde Van Oranje-Nassau. Uiteraard bracht de 
overheid van het Sint Odulphusgilde beiden 
een vendelgroet. Buiten dit feit toonde de 
overheid die dag voor het eerst de fraaie paarse 
sjerp die was voorzien van het originele Sint 
Odulphuslogo. n

De jubilarissen, Jan Timmermans, Christ van Aaken en Wim Hems met hun kringschild.

De paarse sjerp van het Sint Odulphusgilde 
met het nieuwe logo.

Theo Vervoort (l.) en Jan van der Heijden 
met in hun midden waarnemend burge-
meester Ubachs van Best.

Piet overhandigd zijn koningsschild. Het koningsschild.
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Vijfentwintig jaar gildebroeder  
in Mierlo-Hout
Tijdens de jaarvergadering op 20 januari, 
waarbij tevens de patroonheilige werd 
herdacht, werden gildebroeders Stefan 
Vogels en Ger van Vijfeijken gehuldigd 
vanwege hun vijfentwintig jaar gildebroeder 
/ lidmaatschap. Beide gildebroeders 
werden geëerd vanwege hun inzet voor het 
gilde. Beiden zijn onder andere zeer actief 
in de schietcommissie en zijn begenadigde 
schutters. Zo schoten zij zich beiden tot 

Stadskoning van de gemeente Helmond. 
Naast een oorkonde ontvingen zij uit 
handen van de hoofdman Johnny Sleegers 
een herinneringsspeld waarin “25 jaar 
gildebroeder” is gegraveerd. n

Lampenkap sneuvelt bij inschieten vlakbaan Boekel
Op de zolder van het gildehuis in Boekel 
is een vlakschietbaan ingericht. “Het grote 
voordeel van binnen schieten is dat er -weer of 
geen weer- altijd geschoten kan worden bij het 
gilde. Niet alleen door gildeleden, maar door 
alle inwoners van Boekel”, zegt Gerrit Janssen 
(56), al tweemaal gildekoning en voorzitter 
van de schietcommissie. Dat wil niet zeggen 
dat alles van een leien dakje is gegaan. “We 
hadden de hulp ingeroepen van het gilde 
in Vlierden, dat een soortgelijke schietbaan 
had gebouwd. Een Vlierdenaar wilde het 
eens met een strakkere veer proberen, 
maar hij schoot dwars door het triplex een 
lampenkap aan flarden”, vertelt Jan de Wit 
(65), een ander lid van de schietcommissie. 

“In de toekomst willen we het misschien wel 
met een zwaardere boog proberen, maar de 
snelheid van de pijl schat ik nu al op zo’n 
150 tot 200 kilometer per uur. Maar voor 
officiële wedstrijden hebben we wel zwaardere 
bogen en pijlen nodig”. Er was nog een ander 
probleem. “Voor het vangen van de pijlen 
gebruikten we een rubber matje met metalen 
draden erin. Daarop raakten de pijlpunten 
beschadigd. Die pijlpunten kunnen wel 
afgeschroefd worden en vervangen, maar dat 
moet natuurlijk niet teveel gebeuren. We gaan 
het proberen met matjes van puur rubber.” 
Ook de schietmasten buiten met daaraan 
de vangkorven voor de pijlen zijn door de 
schietcommissie zelf ontworpen en geplaatst, 

zodat het Agathagilde nu over een complete 
schietaccommodatie beschikt. n

Jan Leenders nieuwe koning Boekel

Na een mooie gildemis, voorgegaan door 
gildeheer Henk van Thiel en pater Theo 
Snijders, wordt door gildezuster Ine Biemans 

op het kerkplein een vendelgroet gebracht. 
Familieleden van de onlangs overleden Piet 
van Velthoven waren genodigd voor de lunch 
in het gildehuis, waar zij het gilde een prachtig 
zilveren herinneringsschild aanboden. Zoals 
gebruikelijk begon het schieten, door de 
vrienden van het gilde en de dekens, voor 
de titel Baron 2018. Na een moeizame strijd 
werd Petra Leenders uiteindelijk de nieuwe 
barones. Na het openingsritueel werd door 
zeven gildebroeders en twee gildezusters 
begonnen met het koningschieten. Toen 
er al 110 rake schoten op de vogel waren 
afgevuurd scheurde de laatst overgebleven 
plaat. Gildebroeder Jan Leenders was aan de 
beurt. Hij schoot raak en de laatste resten van 
de plaat vielen naar beneden. Hij is de nieuwe 

koning 2018 en koos zijn vrouw Petra als 
koningin. Eerder waren zij al het koningspaar 
in 2008 en 2009. Na een heerlijk diner in het 
gildehuis ging een ieder voldaan naar huis en 
werd in huize Leenders, onder het genot van 
een borrel, nog nagepraat door het konings-
paar 2018 en de hoofdman. De receptie van 
het koningspaar op 16 april werd druk bezocht 
door gildegenoten, familie en buurtgenoten. 
Er was ook een afvaardiging van het grûn en 
het rooi skut uit Gemert. De koning van Uden, 
Niels Swinkels, memoreerde dat hij samen 
met de aanwezige koning van Zeeland, Thijs 
Bongers, les had gehad op de Mavo in Uden 
van de nieuwe koning van Boekel, die ook hun 
mentor was. Daarna werd een foto van het 
drietal gemaakt. n

De zilveren gildebroeders met hun 
oorkonde.

Schutters in actie op de Boekelse vlakbaan.

V.l.n.r.: Niels Swinkels, Jan Leenders,  
Thijs Bongers.

KRINGNIEUWS 
Peelland



Keizer, koning en twee koninginnen in Asten
Op zondag 29 april werd de feestdag van Sint 
Joris gevierd. De koningin en prinsgemaal 
werden thuis afgehaald, waarna op het bordes 
van het gemeentehuis de hoofdman de bijzon-
dere aanzegging deed van de rituelen en vie-
ring van de teerdag en het koningsschieten van 
het Sint Jorisgilde. Daarna toog de stoet naar 
de kerk waar het gilde met vliegend vaandel 
en slaande trom zijn intrede deed. Gildeheer 

Pieter Scheepers ging voor in deze Heilige 
Mis. Na afloop zong het gilde het Jorislied bij 
de Joriskapel in de kerk. Voorafgaand aan het 
koningsschieten was de officiële ceremonie 
van installatie van een nieuw lid en een nieuw 
jeugdlid. Daarna kon het schieten starten.  
Er werd geschoten voor de koning, erekoning 
en jeugdkoning. Ook bestond de mogelijkheid 
dat een gildelid zich tot keizer zou schieten. 

En dat gebeurde! Bij het 140ste schot schoot 
Antoon van Helmond zich tot keizer.  
Eerder was hij koning van 1966-1998 en van 
1998-2000.  
In de Caert van het Sint Jorisgilde staat dat een 
gildelid bij drie keer koning uitgeroepen wordt 
tot keizer. Antoon is zeer vereerd met deze titel. 
Daarna moest toch wéér geschoten worden, 
ditmaal voor een nieuwe koning. Dat duurde 
nog even en bij het 205de schot schoot Robert 
Bankers de vogel eraf. Een nieuwe koning!  
Ook Robert is blij met deze prestatie en was 
eerder koning van 2002-2008.  
De oud-koningin Marijke Joosten droeg met 
vertrouwen haar koningschap aan Robert over.
De jeugd schoot mee met de luchtbuks.  
Een spannende strijd. Met het 132ste schot 
werd Iris van Schaijk jeugdkoningin van 
het Sint Jorisgilde. Vol blijdschap en emotie 
rende ze op haar ouders af. Er was volop 
belangstelling voor het koningsschieten, zodat 
ook door niet-leden voor het ere-koningschap 
kon worden geschoten. Een fanatieke strijd 
die Marie-José Swart wist te winnen door de 
vogel eraf te schieten met het 197ste schot. 
Zij is nu erekoningin van het Sint Jorisgilde. 
Nadien werden de keizer, de koning en de 
koninginnen aan de markt in Asten aan het 
volk getoond, waarbij een vendelhulde werd 
gebracht. De teerdag, feestdag van Sint Joris, 
werd afgesloten met een feestavond, waarbij 
verbroedering hoog in het vaandel stond.  
Een dag met een gouden randje. n

V.l.n.r.: Iris van Schaijk, jeugdkoningin; Antoon van Helmond, keizer; Robert Bankers,  
koning en Marie-José Swart, ere-koningin.
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Kennismakingsbezoek burgemeester De Vries  
met het Gilde Sint-Hubertus Leur
De nieuwe burgemeester van Etten-Leur, 
mevrouw Miranda de Vries, bracht op don-
derdag 15 februari een bezoek aan de Mouterij 
van het Schutsgilde Sint Hubertus Leur. Ze 
werd ontvangen door de overheid (het bestuur) 
van het gilde, te weten de hoofdman, de deken-
schrijver en de schatbewaarder. Het was een 
tweede kennismaking met het gilde, want na 
de installatie van de nieuwe burgemeester op 
woensdag 20 december 2017 bracht het gilde 
haar een vendelgroet, hetgeen door haar bij-

zonder op prijs is gesteld. Dat was haar eerste 
kennismaking met een Brabants gilde. Na een 
rondleiding door de Mouterij, het gildehuis, 
werd ze nader geïnformeerd over het gilde en 
de gebruiken. Tijdens de komende statiedag op 
3 november zal ze officieel worden geïnstalleerd 
als overdeken van het Sint Hubertusgilde. Als 
aandenken aan het gilde werd haar het meest 
recente staatsieportret overhandigd door 
hoofdman Alfred Boot. n
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Present in Vriendschap te gast bij het 
Sint Hubertusgilde Leur
Op zondag 17 december 2017 was Present in 
Vriendschap met veertig personen uitgeno-
digd door het Schutsgilde Sint Hubertus Leur 
om van een heerlijk, door de eigen gildebroe-
ders bereid, kerstdiner te genieten. Het diner 
werd geserveerd in het eigen gildehuis, de 
Mouterij, aan de Brouwerstraat in Leur.

Ieder jaar besteedt het gilde aandacht aan 
een goed doel. Door een tip van één van de 
gildebroeders was het idee ontstaan voor deze 

kerstmaaltijd. De Mouterij was zeer feestelijk 
aangekleed en de broeders deden hun uiterste 
best om het de gasten naar hun zin te maken. 
Het ontbrak hen aan niets. Er was een mooi 
gedekte lange tafel met muziek en een 
enthousiaste bediening door de aanwezige gil-
debroeders. Ook werd aandacht besteed aan 
het gilde, vroeger en nu. Alle gasten kunnen 
terugkijken op een zeer waardevol moment in 
het bestaan van Present in Vriendschap. n

Nieuwe deken-
schrijver Gilde Sint 
Hubertus Leur 
Tijdens de jaarlijkse Staatsiedag van het Gilde 
Sint Hubertus, die dit jaar op zaterdag 28 
oktober 2018 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 de komende periode van drie jaar 
de functie van deken-schrijver van het gilde 
vervullen. n

Alfred Boot overhandigt staatsieportret.

Een uitnodigende tafel voor de genodigden. 

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

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat

De gaande deken-schrijver Ruud de Graaf 
(links) feliciteert de nieuwe deken-schrijver 
Peter Struijs (rechts) met zijn installatie.
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Adriaan van Bergenverschieting Gilde 
Sint Hubertus Leur
Op vrijdag 16 maart 2018 vond de jaarlijkse 
Adriaan van Bergenverschieting van het Gilde 
Sint Hubertus uit Leur plaats. Winnaar wordt 
de gildebroeder die het hoogste aantal punten 
boven zijn jaarlijks gemiddelde schiet. Na 
een spannende strijd kon koning Pieter Bos 
de wisseltrofee, een bronzen beeldje van turf-
schipper Adriaan van Bergen, overhandigen 

aan gildebroeder Jeffrey Chantrel, die maar 
liefst zestien punten boven zijn gemiddelde 
wist te schieten. Hij scoorde 92 punten. 
Adriaan van Bergen is de turfschipper uit Leur 
die tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) 
Prins Maurits van Oranje heeft geholpen om 
Breda te heroveren van de Spanjaarden. n

The Passion (light) met beide Etten-Leurse gilden 
Op Goede Vrijdag 30 maart 2018 vond in de 
Etten-Leurse Petruskerk de uitvoering plaats 
van The Passion. Dit was het passieverhaal 
met daarbij centraal de indrukwekkende kruis-
wegschilderijen van de voormalige Heilige 
Hartkerk. Het lijdensverhaal wordt verbeeld 
door diverse kunstvormen samen te brengen 
zoals zang, dans, licht en geluidstechniek. 

Vorig jaar is dit stuk in de voormalige Praxishal 
aan de Grauwe Polder uitgevoerd. Dit jaar 
werd, in een wat kleinere vorm, een herhaling 
van deze Passionuitvoering gegeven in de 
Petruskerk. Beide Etten-Leurse gilden, het 
Cloveniersgilde Sint Johannes de Doper uit 
Etten en het Schutsgilde Sint Hubertus uit 
Leur, hebben hieraan meegewerkt. In totaal 

werkten zestig personen, vertegenwoordigd in 
het koor de Kerkzwervers, het combo, de bal-
letgroep en de pastores van de Mariaparochie, 
mee aan de uitvoering. Een indrukwekkend 
schouwspel, waar de vele toeschouwers in de 
kerk enorm van hebben genoten. Het geheel 
stond onder leiding van Wilma Borm-Dekkers 
van de Stichting Art2gether. n

The Passion. 

BARONIE MARKIEZAAT

Koning Pieter Bos overhandigt de winnaar, 
Jeffrey Chantrel, de wisseltrofee.



Een viertal jubilarissen bij Gilde Sint Jan Wernhout
Tijdens de teerdagen zijn diverse jubilarissen 
gehuldigd. André Siemons is zestig jaar lid. 
André is iemand die het gilde hoog in het 
vaandel heeft staan. Gezien zijn leeftijd is hij 
niet langer actief lid, maar als er iets te doen is 
bij het gilde is hij aanwezig.

GERARD PEETERS VIJFENTWINTIG JAAR LID
Hij is een schutter die zich in de hogere 
klasse goed staande kan houden. Hij is een 
lid dat altijd klaarstaat voor het gilde. Zelfs in 
zijn drukke privébestaan kan hij altijd wel tijd 
vrijmaken om bij diverse werkzaamheden te 
zijn die gedaan moeten worden bij het gilde.  
Ook neemt hij altijd deel aan de schietingen.

HET GILDE HEEFT OOK TWEE JUBILARIS-
SEN VIJFTIG JAAR LID GEHULDIGD 
Jan van Aert en André Antonissen, beiden 
vijftig jaar lid, zijn zeer trouwe leden van het 
gilde. Altijd kon een beroep op hen gedaan 
worden. Bij het 325 en 350 jarig bestaan, de 
jaarmarkt of rommelmarkt konden we op Jan 
en André rekenen. Tijdens de duur van hun 
lidmaatschap is er veel veranderd in het gilde. 
Zo zijn er activiteiten weggevallen zoals het 
carnavalsbal, maar zijn andere activiteiten in 
een ander jasje gestoken. Jan is momenteel 
rustend lid. Hij heeft diverse functies bekleed. 
Zo heeft hij van 1988 tot 1993 de trom gepacht 
en was hij de tamboer bij het gilde. In de 

periode van 1991 tot 1993 was hij deken. Hij is 
van 2009 tot 2013 de hulp van de toenmalige 
secretaris geweest, door deze te helpen met 
de computer. André is op vijfentwintigjarige 
leeftijd lid geworden. Zowel bij schietingen 
voor de kring als bij schietingen van ons eigen 
gilde en vrije schietingen buiten de kring, 
was hij present om te helpen. Beiden werden 
bij hun activiteiten voor het gilde geweldig 
gesteund door hun echtgenotes. Voor hun 
inzet voor het gilde zijn wij hen zeer dankbaar. 
Wij hopen dat zij nog lang lid mogen blijven 
van het gilde. n

Hoofdman Johan van Aert, Gerard Peeters en 
keizer Toon de Beer.

André Antonissen en Jan van Aert met 
vrouwen en voorzitter B. en M. Henny 
Hoppenbrouwers.

André Siemons en hoofdman Johan van Aert.
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KRINGNIEUWS 
Peelland

Gilde Sint Joris en een goed doel 
De grondbeginselen van de schuttersgilden 
weken nauwelijks af van die van de ambachts-
gilden, maar de primaire doelstelling was 
anders. De schuttersgilden richtten zich met 
name op het welzijn van de medemens en het 
beschermen van de bevolking. Zij verleenden 
hulp bij brand en natuurrampen, denk hierbij ook 
aan de volksziekte de pest. Sint Joris zette zich 
daadwerkelijk in bij het helpen van de inwoners 
van Rijsbergen. Hieruit blijkt dat het gilde een 
aantal sociale taken in de gemeenschap vervulde. 
Sint Joris heeft een aantal jaren geleden deze 
traditie weer inhoud gegeven. Dit wordt gedaan 
door een vereniging, een stichting of een persoon 
uit Rijsbergen, die op zijn of haar beurt een goed 
doel behartigt en zich inzet om een geldbedrag 

te doneren. Het geldbedrag wordt door de gilde-
broeders en -zusters persoonlijk bijeen gebracht. 
Tijdens het seizoen moeten verplicht vrije banen 
en rotten geschoten worden. Voor iedere vrije 
baan en rot moet betaald worden.

Dit jaar is het de Stichting Mitrata, Nepal, waar 
Piet van der Linden uit Rijsbergen persoonlijk bij 
betrokken is en waar hij regelmatig naartoe gaat. 
Hij besteed daar met name aandacht aan een 
weeshuis met een schooltje. Veel kleding maar 
ook andere praktische hulpmiddelen voor het 
schooltje worden bekostigd met giften zoals die 
van Sint Joris. Het gilde wenst Piet veel succes bij 
zijn werkzaamheden in Nepal. n

Hoofdman Frank Pellens overhandigt de 
cheque.    

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



Opening schietseizoen en aanbieden 
koningsschild
Op derde paasdag is traditiegetrouw de 
opening van het nieuwe schietseizoen. De 
avond beginnen we met een kleine rondgang 
door Alphen en vervolgens een kerkmis. Na 
afloop van de mis wordt er een vendelhulde 
gegeven voor de kerk. Teruggekomen bij het 
gildehuis kunnen we heerlijk genieten van de 
broodmaaltijd met lekkere eitjes. Na de maal-
tijd is het tijd voor de openingsspeech van de 
opperdeken Jeen Bijlsma. Hij wenst iedereen 
weer een goed gildejaar toe. Daarna is het 

moment aangebroken dat onze koning Jan 
Oomen zijn schild mag aanbieden. Het is een 
prachtig schild in de vorm van een vendel, zijn 
hoofdfunctie bij het gilde. Op het schild staan 
zijn nevenfunctie -de handboog op wip-, de 
koningsvogel en de namen van zijn vrouw en 
kinderen. Het schild is een mooie toevoeging 
voor ons gilde.
Aansluitend werden de schietbanen geopend 
door middel van een paaseierenverschieting. 
Wij wensen u allen een mooi gildejaar toe! n

Bart Brosens gekozen tot hoofdman van het  
Sint Willibrordusgilde te Klein-Zundert
Maandag 5 maart 2018 komen de gildebroe-
ders van het Cloveniersgilde Sint Willibrordus 
in café Schuttershof te Klein-Zundert bijeen 
voor een bijzondere vergadering. Het gilde 
moet een nieuwe hoofdman kiezen. 
Na een periode van tweeëndertig jaar heeft 
Wim Herrijgers aangegeven zijn taken als 

hoofdman neer te leggen. “Het is tijd voor 
een nieuwe generatie“, zijn zijn woorden. 
De vergadering wordt geleid door de 
burgemeester Leny Poppe-de Looff, zij is als 
overhoofdman verantwoordelijk voor deze 
vergadering en leidde deze met verve. De 
eerste keer dat deze verkiezing plaatsvond 

was in 1681 en de laatste keer was in 1986; het 
was de bedoeling dat deze avond op dezelfde 
wijze zou verlopen. De oude protocollen 
zoals omschreven in de Caert moeten worden 
nageleefd. Een lange vergadering wordt het 
niet. Na twee stemrondes is er een naam die 
op alle stembriefjes staat. Unaniem dragen de 
leden Bart Brosens voor als hoofdman. Nadat 
de burgemeester de rechten en plichten van 
de hoofdman heeft voorgedragen wordt door 
haar de vraag gesteld of Bart deze taak wil 
weigeren. Bart geeft aan dat hij de taak zo 
goed als hij kan op zich zal nemen en accep-
teert de functie als hoofdman van dit oude 
schuttersgilde. De hoofdman is de voorzitter 
van het gilde en is belast met het handhaven 
van de orde en vertegenwoordigt het gilde 
binnen en buiten rechten.
Bart Brosens volgt Wim Herrijgers op als 
hoofdman van het gilde. Bijzonder hierbij is 
om het feit te vermelden dat Wim in 1986 Bart 
Brosens senior, de opa van Bart, opvolgde als 
hoofdman. n
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Aanbieding schild.

V.l.n.r.: Wim Herrijgers, Marcel Zoon (eerste deken), mevrouw Leny Poppe-De Looff en  
Bart Brosens.



Ongelukkigerwijs is het In Memoriam van Bert 
Berkelmans niet in het vorige nummer van de 
Gildetrom geplaatst. De Gildetrom biedt haar 
oprechte excuses aan voor deze gang van zaken.

Bert Berkelmans (90)
Gildebroeder
† 10 december 2017
Gilde Sint Ambrosius, Loon op Zand (Maasland)

Kort nadat wij hem mochten huldigen met 
zijn 50-jarig lidmaatschap van ons gilde Sint 
Ambrosius Loon op Zand is onze gildebroeder 
Bert Berkelmans overleden. Hij was van 1970 tot 
1978 penningmeester van de handboogschutterij 
en van 1976 tot 1986 lid van de overheid van het 
gilde. Van 1984 tot enkele jaren geleden heeft 
Bert nog actief meegedaan aan de jeu-de-boules 
competitie van ons gilde. In 2009 ontving Bert 
een kringonderscheiding voor zijn verdiensten. 
Op 15 december hebben wij met gilde-eer afscheid 
van hem genomen. 
 

Wim van Bommel (87)
Gildebroeder
† 21 december 2017
Sint Catharina  en Sint Barbara Gilde, Mierlo 

(Kempenland)

Wim van Bommel is, enkele maanden na zijn 
geliefde vrouw Riky, overleden. Hij werd als 
gildebroeder geïnstalleerd op 1 november 1973. 
In 2013 mocht hij zijn 40-jarig gildebroederschap 
vieren. Wim was lid van alle denkbare commissies 
en vervaardigde veel vogels voor de schietwed-
strijden. Verder was hij vendeldrager van 1994 t/m 
2005. Hij was drie maal koning, in 1979, 1991 en 
2009. Op 29 december 2018 werd hij gecremeerd 
na de uitvaartdienst in de H. Luciakerk te Mierlo.

tiny nijssen (85)
Gildebroeder en Oud Seizoen Deken
† 11 februari 2018
Gilde Sint Jan Baptist Duizel (Kempenland) 

Tiny is tijdens een longontsteking in het zieken-
huis overleden. Hij was 42 jaar lid en je kon altijd 
een beroep op hem doen. Zijn vakmanschap als 
lasser kwam vaak van pas. Wanneer het gilde 
op pad ging was hij er altijd bij. Zijn zwakke hart 
liet het de laatste jaren niet meer toe, overal bij 
aanwezig te zijn. Hij kon met een mooie humor 
anderen uitdagen en plezier maken. We zullen 
hem en zijn inzet missen.

mieke verhoeven (88)
Gildezuster
† 2 maart 2018
Gilde Sint Joris, Zesgehuchten (Kempenland)

Mieke kwam voor het eerst in aanraking met 
ons gilde bij de Kringgildedag in 1983. Na het 
overlijden van haar echtgenoot Jim Verhoeven, 
die deken-schrijver was, bleef Mieke het gilde een 
warm hart toedragen. In 1998 werden dames 
toegelaten en Mieke meldde zich meteen aan. 
Ze bleef alle activiteiten van het gilde volgen, tot 
het laatst. We verliezen in Mieke een inspirerend 
gildelid.

jack GuBBels(72)
Gildebroeder
† 5 april 2018
Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament 

Dommelen (Kempenland)

Op 5 april 2018 is onze gildebroeder Jack 
Gubbels overleden. Jack was een man, die het 
accordeon spelen beheerste als geen ander. 
Vanuit die muzikale hoedanigheid heeft hij 
bij het Sint Martinus Gilde van het Heilig 
Sacrament, zowel de trom als de bazuin 
bespeeld. Verder was hij jarenlang onze gilde-
bode en bracht met plezier de gildepost rond. Jack 
was ruim 14 jaar lid van ons gilde en zou een week 
later 73 jaar zijn geworden.

sjef verdeGen (68)
Gildebroeder
† 7 april 2018
Sint Antoniusgilde ,Stiphout (Peelland)

Het Sint Antoniusgilde nam met droefheid 
kennis van het overlijden van onze gildebroeder 
Sjef Verdegen. Hij was sinds 14 januari 2012 
lid van ons gilde en droeg onze waarden en 
tradities een warm hart toe. Sjef had al enige tijd 
problemen met zijn gezondheid en moest de 
laatste tijd steeds meer inleveren. De plechtige 
Eucharistieviering met gilde eer vond plaats op 
12 april 2018 in de Sint Trudokerk. Wij zullen hem 
missen.
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Geert van domBurGh (82)
Gildebroeder
† 19 april 2018
Gilde Sint Sebastiaan Oudenbosch 

(Baronie en Markiezaat)

Het bericht van het plotseling overlijden van 
onze gildebroeder Geert van Domburgh leidde 
tot diepe verslagenheid onder de achterblijvende 
leden. Geert was ruim 27 jaar lid van ons gilde.
Vanwege de lange verbondenheid van zijn familie 
met het gilde, wist hij heel veel van de geschie-
denis en vertelde hij vaak bijzondere anekdotes 
uit het verre verleden. Geert blijft in onze herinne-
ring als een warme, lieve en zorgzame man met 
een bijzonder positieve instelling. Wij wensen 
zijn familie veel sterkte. 

Bartje lapré (84)
Gildebroeder
† 3 mei 2018
Sint-Hubertusgilde, Drunen (Maasland)

Tot ons kwam het droevige bericht van het over-
lijden van onze gildebroeder Bartje Lapré. Hij is 
sinds 1 mei 1974 lid van ons gilde geweest. Bartje 
was in zijn actieve jaren een fanatiek schutter. 
Hij is voor zijn vrijwilligerswerk in 2014 koninklijk 
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Door het overlijden van Bartje verliest 
ons gilde een waardig lid en een goede schutter. 
Wij zullen hem blijven herinneren om zijn grote 
vriendschap en broederschap.

lies Queens (88)
Gildezuster
† 15 april 2018
Sint Lambertusgilde Milsbeek (Land van Cuijk)

Na jarenlang als echtgenote van wijlen 
gildebroeder Jan Queens het gilde te hebben 
ondersteund is Lies zelf in 2009 lid geworden 
van ons gilde.

cees doorn (83)
Gildebroeder, oud-koning
† 6 februari 2018
Groot Gaesbeeker Gilde Soest (Land van Cuijk)

Cees was sinds 1959 gildebroeder van het 
Soester gilde. Hij schoot zich in 1965 tot koning. 
Jarenlang was hij wapenmeester van het gilde. 
Hij was ook degene die zich heeft ingezet om de 
schietwedstrijden binnen het gilde meer vorm en 
inhoud te geven. Door een zware operatie moest 
hij al twintig jaar geleden zijn inzet voor het gilde 
beperken, maar hij bleef wel actief betrokken bij 
de groep van oud-koningen. Zij namen op een 
bijzondere wijze van hem afscheid tezamen met 
een uitgebreide delegatie van de plaatselijke 
vrijwillige brandweer waarvoor hij zich ook vele 
jaren heeft ingezet.

Gerard van de Grift (84)
Gildebroeder
† 29 maart 2018
Groot Gaesbeeker Gilde Soest (Land van Cuijk)

Nadat hij in 1977 zijn intrek had genomen op 
een boerderij nabij het gildeterrein, voelde hij 
zich met het Soester gilde op een speciale wijze 
verbonden. Vele jaren mocht het gilde gebruik 
maken van zijn schaapskooi voor kleinere activi-
teiten. Vanuit zijn bouwbedrijf stelde hij ook veel 
materiaal beschikbaar. Tijdens het Landjuweel 
in 1987 bood hij de ruimte van zijn fabriekshal 
aan voor de broodmaaltijd en in de middag de 
zilvertentoonstelling. Gerard was een zeer maat-
schappelijk betrokken ondernemer. 

mia toorians-van den hurk

† 31 januari 2018
Sint-Ambrosiusgilde, Loon op Zand (Maasland)

Mevrouw Mia Toorians-van den Hurk was zeer 
betrokken bij ons gilde Sint Ambrosius Loon 
op Zand, als echtgenote van Jan Toorians. 
Mevrouw Toorians was de steun en toeverlaat 
van haar echtgenoot, die zeer actief was in het 
gildewezen. Velen kennen de activiteiten van 
Toorians binnen kring Maasland, de NBFS en 
internationaal binnen het EST. Na het overlijden 
van Jan Toorians in 2000 is mevrouw Toorians 
altijd betrokken gebleven bij ons gilde. Zeer trots 
was ze op haar zoon Adryo, die zich in 2003 tot 
gildekoning schoot. Op 7 februari 2018 hebben 
wij haar als gilde begeleid bij haar uitvaart en 
afscheid van haar genomen.

IN MEMORIAM
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elly van veGGel

Gildezuster
† 26 juli 2017
Sint Hubertus Gilde, Drunen (Maasland)

Op 26 juli 2017 is onze gildezuster Elly van Veggel 
overleden. Zij was koningin gedurende de periode 
van 2014 en 2015. Trouw stond zij in haar functie 
voor ons gilde samen met haar koning Jud. Vele 
mensen hebben haar begeleid met gilde-eer naar 
het crematorium.

jan van der velden

Gildebroeder
† 26 december 2017
Sint Hubertus Gilde, Drunen (Maasland)

Op 26 december 2017 is onze gildebroeder Jan 
van der Velden overleden. In zijn broederschap is 
Jan zeer actief geweest totdat hij wereldwijd werd 
uitgezonden voor zijn beroep.

ton snijders

Gildebroeder, tamboer
† 17 september 2017
Sint Hubertus Gilde, Drunen (Maasland)

Op 17 september 2017 is ons trouwe gildelid Ton 
Snijders overleden. Ton heeft als gildebroeder de 
trom geroerd en is tevens koning van ons gilde 
geweest. We hebben hem met gilde-eer begeleid 
naar zijn rustplaats, waar we afscheid van hem 
hebben genomen.

adri van de Wiel 
Gildebroeder / tamboer
† 24 februari 2018
Onze Lieve Vrouwe Schuts, Elshout (Maasland)

Ondanks het feit dat Adri al vele jaren ziek was, 
kwam zijn overlijden voor allen toch heel erg 
plotseling. Tot het laatste moment was Adri 
aanwezig bij gildeactiviteiten. Hij was 62 jaar lang 
een trouwe gildebroeder. Meer dan veertig jaar 
was hij tamboer, een tamboer waar je altijd op 
kon rekenen. Daarnaast heeft hij een belangrijke 
rol gehad met betrekking tot ons clubgebouw ‘de 
Spil’. Als bouwkundig architect was het voor hem 
niet meer dan normaal dat hij de bouwtekening 
van ‘de Spil’ en de uitbreiding zou maken. Adri 
was geen praatjesmaker, hij was een stille kracht, 
een zachte en gemoedelijke gildebroeder, we 
zullen hem missen.

cor van der Zanden (82)
Beschermheer
† 19 februari 2018
Sint Willebrordusgilde, Esch (Maasland)

Cor was lid van het gilde vanaf september 1971. 
Hij maakte deel uit van de overheid van het gilde 
van september 1973 tot september 1986. In de 
periode september 1984 tot mei 1986 vervulde hij 
de functie van deken-rentmeester. In september 
1990 werd hij na het schenken van een nieuw 
gildevaandel benoemd tot gildeheer en vanaf 
april 1998 tot heden vervulde hij de functie van 
beschermheer. 
Een groot aantal gildeleden was aanwezig tijdens 
de uitvaart met gilde-eer op zaterdag 24 februari, 
de dag dat hij 83 jaar zou zijn geworden. 

silvan van de WaarsenBurG (90)
Stokdrager
† 25 april 2018
Sint Joris Gilde Aarle-Rixtel (Peelland)

Op 22 april 2018 is ons gildelid Silvan van de 
Waarsenburg op 90-jarige leeftijd overleden. 
Sil, zoals hij in de volksmond werd genoemd, 
was 39 jaar lid van ons gilde en tevens het 
oudste lid. In de vergaderingen had hij vaak een 
uitgesproken mening en hij liet zich niet van de 
wijs brengen. Hij was stokdrager en dat vond hij 
prima. Op 2 mei was er een afscheidsdienst in 
de aula van de uitvaartdienst in het uitvaartcen-
trum De Groof in Beek en Donk; daarna werd hij 
begraven op het parochiekerkhof in Aarle-Rixtel.

jan van voordeldonk (71)
Gildebroeder
† 2 januari 2018
Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

Op 22 januari 2018 is gildelid Jan van Voordeldonk 
uit Asten op de leeftijd van 71 jaar  overleden. 
Jan is in 1977 lid van het gilde geworden. Hij was 
regelmatig als bezoeker aanwezig op het schietter-
rein De Roovere.  
Ook was Jan een van de sponsors van ons 
standaardvaandel. Jan is op 26 januari 2018 
gecremeerd. 

IN MEMORIAM
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jacQues vrenken (96)
Oudraad en kroniekschrijver
† september 2017
Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan 

Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Jacques was vanaf 1974 een actieve gildebroeder 
van het Koninklijk Handboogschuttersgilde 
Sint Sebastiaan in Tilburg. Hij was bijna 
tien jaar oudraad en elf jaar een nauwgezet 
kroniekschrijver. Het gilde zal zijn bedachtzame 
persoonlijkheid, de sociale betrokkenheid en de 
wijze raad van de voormalige directeur van de 
Sociale Dienst missen.

laurent hardy (86)
Gildebroeder
† 6 januari 2018
Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan 

Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Op 6 januari 2018 overleed Laurent 
Hardy, gildebroeder van het Koninklijk 
Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan in 
Tilburg, op 86-jarige leeftijd. De gewezen kolonel 
was een gewaardeerd lid en een wekelijkse 
scheidsrechter bij het schieten op doel.

jan van roij (96)
Gildebroeder
† 10 januari 2018
Gilde Sint Joris Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op woensdag 10 januari kregen we het droevige 
bericht dat onze gildebroeder Jan van Roij op 
96-jarige leeftijd was overleden. Jan was vanaf 
1973 lid van ons gilde en stond bekend als een 
goedlachse gildeman, die tot op hoge leeftijd 
altijd deelnam aan het biljarten en kaarten tijdens 
de teeravonden.

jan erven (60)
Gildebroeder
† 1 maart 2018
Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot )

Op donderdag 1 maart 2018 ontvingen we het 
droevige nieuws dat onze gildebroeder Jan 
Erven was overleden. Ondanks een hardnekkige 
ziekte is Jan tot eind vorig jaar actief bij het 
gilde betrokken geweest als knecht tijdens de 
optochten en zeer zeker ook als schutter en 
verenigingsman. We herdenken Jan als een 
gildebroeder die altijd voor iedereen klaarstond 
en er ondanks zijn ziekte toch het beste van wist 
te maken en positief in het leven stond.

ad de jonG (86)
Gildebroeder, oud vaandrig
† 27 februari 2018
Sint Joris Diessen (Kwartier van Oirschot)

Op 27 februari 2018 is het trieste bericht bij ons 
gebracht dat onze gildebroeder Ad de Jong was 
overleden. Hij was sinds 1987 lid en bekleedde de 
functie van vaandrig van 2004 tot 2012. Ad was 
een trouwe schutter die het graag met de jeugd 
van doen had. Hij kon verhalen vertellen als de 
beste en was een allemansvriend. Het gilde heeft 
zijn uitvaart met gilde-eer begeleid. Wij zullen 
een goede vriend en gildebroeder gaan missen.

ruud schneiders (82)
Gildebroeder
† 4 januari 2018
Sint Jorisgilde Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Net na Kerstmis ontvingen wij het droeve 
bericht, dat onze gildebroeder Ruud Schneiders 
was overleden. Ruud was bijna dertig jaar lid van 
ons gilde. Hij volgde alle activiteiten vaak op de 
achtergrond. Hij was geen schutter, maar wel een 
gangmaker en levensgenieter. We hebben op zijn 
verzoek op waardige wijze, met familie, vrienden, 
gildbroeders en -zusters een afscheidsdronk op 
hem genomen. Proost Ruud.

Zus roest klessens

Gildezuster
† 22 maart 2018
Heilig Sacramentsgilde Hulsel (Kwartier van Oirschot)

Op 22 maart 2018 heeft het Heilig 
Sacramentsgilde Hulsel onze gildezuster Zus 
Roest Klessens met gilde-eer begraven. Zus 
Roest was vanaf 1964 lid van ons gilde. Zij 
was betrokken bij de volksdansgroep en altijd 
aanwezig bij onze schietwedstrijden. Zus is 
koningin van ons gilde geweest en heeft in het 
vrouwenbestuur gezeten. Wij verliezen in Zus 
een gezellige gildezuster.

ton Beerens (71)
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ton Beerens (71)
Standaardrijder 
† 25 maart 2018
Odulphusgilde Best (Kwartier van Oirschot)

Na een langdurige ziekte is op zondag 25 maart 
Ton Beerens overleden. Ton was standaardrijder 
van het Sint Odulphusgilde in Best. Daarbij ging 
hij samen met zijn paard het gilde voor bij officiële 
gebeurtenissen. Ook was hij erg graag gezien op 
gildemanifestaties buiten Best. Vorig jaar werd hij 
vanwege diens vijfentwintigjarige lidmaatschap 
door het gilde gehuldigd. Ton is in het bijzijn van 
het voltallige gilde met gilde-eer in de Odulphus 
kerk herdacht en daarna op het kerkhof begraven. 

piet van eijk (81)
Gildebroeder
† 18 januari 2018
Gilde Sint Sebastiaan Hilvarenbeek (Kwartier van 

Oirschot)

Op donderdag 18 januari 2018 overleed Piet 
van Eijk. Piet was sinds 1982 een trouw lid van 
ons gilde en tot de laatste gilde-avond actief als 
handboogschutter. Zich tot koning schieten is 
er nooit van gekomen, maar Piet heeft zich wel 
een aantal malen verschoten tot “Eenderkoning”. 
Deze titel droeg hij dan ook met trots. Piet had 
niet veel nodig, was gauw tevreden, graag onder 
de mensen en gelovig.

Greet Willems (94)
Gildebroeder
† 8 februari 2018
Gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon (Kwartier van 

Oirschot)

Op 8 februari overleed Greet Willems op 94-jarige 
leeftijd. Samen met haar man Cees Willems 
runde zij vele jaren café De Ster, waar ons gilde 
thuis was. Op donderdag 15 februari hebben wij 
met gilde-eer afscheid genomen van Greet in de 
Pancratiuskerk van Hoogeloon.

IN MEMORIAM

Mogen zij allen rusten in vrede
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Wie wat wanneer?
In de Brabant-Collectie bevinden zich 3 foto’s van R.K. Foto-Persbureau 
‘Het Zuiden’, die de teerdag van het Sint Willibrordusgilde in Wintelre 
op 11 september 1933 vastlegde. Het is een van de oudste gilden van 
Noord-Brabant. Op de standaardvlag staat de oprichtingsdatum 1320 
vermeld. Momenteel draagt het Wintelrese gilde de naam van ‘Gilde 
van O.L. Vrouw en van H. Willibrordus’. 

Op deze opname is het uithaalritueel van de hoofdman te zien.  
Vijf bruidjes begeleiden de koning, de hoofdman en de vaandrig tijdens 
de optocht naar de kerk voor de H. Mis. De stoet wordt voorafgegaan 
door twee tamboers en gevolgd door de overheid en gildeleden.  
Wie herkent deze personen? Vergezellen de jonge meisjes - (klein)
kinderen van de gildebroeders - nog steeds het gevolg?

Terugblik op eerder gepubliceerde foto’s

FOTO UIT  
VERVLOGEN TIJDEN 

Wie zijn deze Wintelrese gildebroeders- en zusters? 

Ondanks de herhaalde oproep hebben de lezers de foto niet 
weten te dateren en geen leden van het Boxmeerse Heilig 
Bloedgilde thuis kunnen brengen (zie nummer 4 (2017), 
pagina 55). We blijven dus nog in het ongewisse.

Waarschijnlijk belemmerde het omhoog kijken de identificatie 
van de kruisboogschutter en de toeschouwers. Martien 
Coppens maakte deze prachtige opname op de Gildedag in 
Vessem (1949). Wie doet nog een poging?
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GILDEFEESTEN IN 2018

Datum nog niet bekend
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
13 oktober
Hoofdliedendag te Den Bosch opgeluisterd door Onze Lieve 
Vrouwe Schuts Elshout
16 december
Indoor Jeugd toernooi bij het Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en 
Heilig Sacramentsgilde Beugen.

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 augustus
Vrij gildefeest Gilde Onze Lieve Vrouwe en de Heilige Willibrordus, 
Wintelre
30 augustus
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Antonius Abt, Terheijde
06 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Baronie en Markiezaat
13 september
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


