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Op zoek naar een hoofdredacteur
In het voorwoord vermelde de voorzitter van De
Gildetrom al dat de hoofdredacteur helaas zijn
functie heeft neergelegd. Als kringredacteuren
begrijpen we dat de andere prioriteit voorrang
heeft en willen we Floris bedanken voor zijn
bijdragen.
Om u als lezer op tijd te voorzien van de derde
uitgave 2018 hebben we er gezamenlijk de
schouders ondergezet. Dat doen we graag, maar
toch zouden we het fijn vinden dat de vacature
voor de hoofdredactie snel wordt opgevuld. Als
hoofdredacteur voer je de redactionele regie van

De Gildetrom en overleg je met het bestuur.
Momenteel worden deze taken waargenomen
door twee kringredacteuren, echter zorgt dat
voor te grote werkbelasting. Om deze reden
doen wij een oproep aan u.
Heeft u interesse om hoofdredacteur te worden
of kent u iemand waarvan u denk “das nou
net iets voor hem of haar”, neem dan via de
secretaris contact op met het bestuur. U vindt de
gegevens in de colofon.
Wij kijken er naar uit om u te verwelkomen in het
redactieteam van De Gildetrom. n

Herhaalde oproep
e-mailadressen
nieuwsbrief
Als gevolg van verandering van mailserver
voor de redactie van De Gildetrom is helaas
een aantal e-mailadressen 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
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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 leestafelabonnementen afsluiten voor bijvoorbeeld de
wachtkamer van de huisarts/tandarts, het
gemeentehuis en de leeszaal van de plaatselijke bibliotheek. Deze Gildetrommen worden
rechtstreeks op de bestemde adressen
bezorgd; de kosten zijn voor rekening van het
gilde. Helemaal voordelig als je dit met meerdere 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.

MARKIEZAAT

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 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! n

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Nee? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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INFORMATIEF
Auteur: Cees Martens

Kruis- en Voetbooggilde Sint Jan Baptist viert dit jaar haar vierhonderdste verjaardag. In het boek Schuttersgilden in
Noord-Brabant staat vermeld dat het gilde te Sprundel vóór 1550 bestond. Op 19 maart 1618 heeft men een nieuwe
caert aangevraagd en het gilde neemt deze datum als geboortedatum.

Gilde Sint Jan Baptist Sprundel
1618 - 2018
Professor meester Henri van der Hoeven
schrijft in zijn boek “Bijdragen tot de kennis
der geschiedenis van Zundert en Wernhout”
(uitgegeven in 1920), op bladzijde 327: “In
1560 heeft het Sint Jorisgilde van Zundert
zich de caerten aangeschaft van de gilden van
onder andere Breda, Rijsbergen en Sprundel,
om zelf een caert te maken.” Vermoedelijk is
in de tachtigjarige oorlog (1568-1648) de caert
van het Sprundelse gilde verloren gegaan. De
nieuwe caert is tijdens het twaalfjarig bestand
aangevraagd. De caert is uitgegeven in Brussel
en ondertekend door Frederich Grave van den
Bergh en Henrich Graeff zu den Berch. Helaas
is ook dit document tijdens de mobilisatie
van 1914 - 1918 weer verloren gegaan. Een
afschrift van deze caert is nog aanwezig in het
Rijksarchief in Den Haag. Kruisboogschutters
namen meestal Sint Joris als hun patroon. Het
voetbooggilde van Sprundel koos dezelfde
schutspatroon als die van de parochiekerk.
Het werd dus gilde Sint Jan Baptist.

-en ook de dorpsgenoten- de Heilige Mis
bijwonen. Na de mis is er een vendelgroet
door de Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten.
Hierna gaan de genodigden naar De Drie
Zwaantjes en is er een maaltijd. Er zijn
diverse toespraken van onder andere de
burgemeester van de gemeente Rucphen. Het
gilde heeft momenteel dertig leden inclusief
twee dames.
VERDERE ACTIVITEITEN
Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig
bestaan heeft het gilde volledig nieuwe
kostuums aangeschaft. Dit is een kostbare
zaak, maar met behulp van donaties,
schietingen van gasten en een eigen bijdrage
van de gildebroeders is dit tot stand gekomen.
De gemeente heeft een bijdrage gedaan
voor de nieuwe hoeden. In aanloop naar het
feestweekend zijn gildebroeders de kinderen
van de basisschool het ontstaan en de
geschiedenis van de gilden gaan vertellen.
Ook het koningschieten is op de feestdag,

De feestdag van Sint Jan Baptist, ook wel Sint
Johannes de Doper, is op 24 juni.
Als bijzonderheid valt nog te vermelden dat in
1791 het gilde al thuis was in herberg De Drie
Zwaantjes en dat is ze nu, in 2018, nog steeds.
VIERING VAN HET VIERHONDERDJARIG
BESTAAN
De viering begint met samenkomst in De
Drie Zwaantjes. Hierbij zijn vele gilden
vertegenwoordigd, zowel van het Verbond van
Sint Jorisgilde uit de Noorder Kempen België,
als van Kring Baronie en Markiezaat. De
viering is zaterdag 23 juni.
Eén van de tradities is dat bij de gilden
feestelijkheden altijd beginnen met een
kerkdienst en dat is nu niet anders. Daar het
ook het weekend is op het moment dat de
Sint-Jansfeesten georganiseerd worden, is er
een groot podium opgericht waar de gilden

Sint Jan Baptist Sprundel
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want om de vier jaar schiet het gilde koning
en dat is uitgerekend op deze dag. Jack
Hereijgens schiet zich voor de tweede maal
koning. In het weekend van 3 en 4 augustus
worden drie jubilarissen gehuldigd en is er
nog een feestschieting voor de gilden van Het
Verbond van Sint Jorisgilden. Het gilde van
Sprundel maakt namelijk deel uit van Kring
Baronie en Markiezaat, maar ook van Het
Verbond in België.
In tegenstelling tot andere gilden is het gilde
van Sprundel springlevend met haar dertig
leden, waarvan acht leden jonger zijn dan
vijfentwintig. n

INGEZONDEN

Het is weer zover, zondag 24 juni gaan we naar ‘Sint Jan’ (in Neerlangel). Bij ons gilde (het Sint Barbara Gilde te
Ravenstein) heeft dit een bijzondere betekenis.

Sint Jansgilde Neerlangel viert
het feest van haar patroonheilige
Al sinds mensenheugenis wordt door het
Sint Jansgilde het geboortefeest van Sint
Jan de Doper gevierd, de patroonheilige van
het eeuwenoude kerkje en van het gilde.
Eeuwenlang werd dit feest gevierd met een
drukbezochte Sint Jansprocessie, waaraan
vele pelgrims vanuit Ravenstein en verre
omgeving deelnamen, zo ook het Sint
Barbaragilde. Naar de tijdgeest bleek er in
1971 te weinig animo voor voortzetting van
de processie en is er mede in nauw overleg
met het Barbaragilde overgegaan op een Sint
Jansviering nieuwe stijl. Op het Sint Jansfeest
is er een Heilige Mis in de open lucht, met
nadien een gezellig samenzijn en het schieten
op de vogel.
Juist in die tijd is de hechte band tussen
het Sint Barbara Gilde en het Sint Jansgilde
zichtbaar geworden en hebben wij onze
traditionele jaarlijkse gang naar ‘Sint Jan’

voortgezet. Nog steeds halen we het Sint
Jansgilde, de koning en de priester af en gaan
hen voor met slaande trom naar het kerkplein
onder de bomen. De schietwedstrijden vinden
plaats onder leiding en verantwoordelijkheid
van de wapenmeester van het Sint Barbara
Gilde.
Er is ook een kindernevendienst, waarbij de
kinderen het veld in gaan om bloemen te
plukken en deze aan het einde van de mis
aan de priester aan te bieden. Deze bloemen
worden gedroogd en met kerstmis gebruikt in
de kribbe van het Sint Janskerkje (het oudste
turfstenen kerkje van Brabant).
Voor Sint Jan is het een belangrijke eer om
dagkoning te worden. Voor Sint Barbara gaat
het om de eer van Neerlangel. Men krijgt dan
een klein schildje waarop men zeer trots is.
Aanvullend wordt de erewijn aangeboden,

worden de gildeliederen gezongen en wordt
er onder het geluid van een ander soort
kapel nog wat gedronken. Al die jaren is het
een heerlijke ontmoeting, waarbij wij telkens
ervaren op dit feest thuis te horen, er deel van
te zijn; vriendschap en broederschap. Er hangt
een sfeer die niet te vertalen is in een verhaal
zoals dit; de sfeer is uitmuntend. Ik zou
zeggen, kom ook eens kijken bij Sint Jan.
Het Sint Jansgilde is dus niet slapend, maar
zelfs zeer actief met haar zestien mannelijke
en negentien vrouwelijke leden. Het gilde
heeft als enige doelstelling het in stand
houden van deze Sint Jansviering en is
daarom geen lid van de kring Land van Cuijk.
Namens de koningen
Sint Barbaragilde Ton van Winsen
Sint Jansgilde Joop Peters 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

Sint Jansfeest 2018.
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REPORTAGE
Auteur: Henry van Riet

Elke dag aan het begin van juni werd het weerbericht nauwlettend in de gaten gehouden. Lange tijd dreigden
er tijdens het weekend van 8, 9 en 10 juni enkele flinke onweersbuien over Vessem te trekken en dus werd er al
voorzichtig gesproken over een noodplan. Niet zozeer een noodplan voor het schuilen voor de regen, maar er zijn
veel veiligere plaatsten te bedenken dan in een feesttent van achtenveertig bij tweeëndertig meter met vijftien lange
ijzeren palen gedurende een flinke onweersbui. Gelukkig deed het weer uiteindelijk precies wat iedereen gehoopt had
en werd het een stralend gildeweekend met volop zon en alleen maar vrolijke gezichten.

Hoe een gildeweekend in Vessem
een geweldig dorpsfeest werd
VRIJDAGAVOND
Op vrijdagavond werd het weekend afgetrapt
met een feestavond onder de noemer van
“Vessem barst uit z’n Voegen”. Aangezien
de mooie, maar ook erg grote feesttent, iets
te groot was voor een feestavond op vrijdag
was de tent deels afgezet, maar er was nog
alle ruimte voor een dansje. De tent was
gezellig gevuld met ongeveer 750 bezoekers,
met vele gildebroeders en -zusters van
bevriende gilden. Er kon gesteld worden dat
het wat bezoekers betreft al geslaagd was
voordat Lijn 7 de eerste muzikale klanken
de tent in slingerde. Deze feestband was de
hoofdact van de avond en zorgde ervoor dat

de stemming er steeds beter in kwam, aan
de hand van vele bekende hits, maar vooral
ook door hun interactie met het publiek.
Het hoogtepunt werd volgens de band zelf
bereikt toen Nederlands beste vendelzwaaier,
met een Brabantse vlag op het podium werd
gezet en de vlag feilloos liet rondzwaaien bij
de klanken van Guus Meeuwis. Volgens vele
bezoekers was de band de perfecte keuze
voor een feestavond in de tent bij de guld.
Zowel jong als oud vermaakte zich dan ook
prima gedurende de avond. Tijdens het
optreden van Raymon Hermans waren het
wel voornamelijk de jonge meiden die van
zich lieten horen terwijl ze vooraan bij het

Het feestterrein vormde één groot terras.
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podium alle liedjes meezongen, of was het
meeschreeuwen? Aan het eind van de avond
waren het de mannen van Het Feestteam die,
zoals ze zelf aangaven, het feestje van Lijn 7 af
mochten komen maken. De hit “Shirt uit en
Zwaaien” werd uiteraard door velen letterlijk
opgevolgd en er was niemand die het lied
waarin elk woord maximaal uit twee letters
bestond (“La, La, Tu, Tu, Ho, Ho etcetera”)
niet mee kon zingen. Nadat DJ Luuk Ansems
nog even de laatste Vessemse hits eruit had
gegooid, was het tijd om deze mooie avond
tot ieders tevredenheid af te sluiten. ➜

REPORTAGE
vervolg

ZATERDAGMIDDAG
Op zaterdagmiddag om twee uur was er
vrijwel niets meer te zien van het feest van
de avond ervoor. Hooguit nog iets van wat
bierlucht in de tent, maar gelukkig was het
perfect weer om de hele dag heerlijk buiten
te blijven. Het terrein vormde een groot
terras met daaromheen veel vermaak voor
iedereen. Het was een hele kunst om door
het luchtkussen ‘Jumping Balls’ te komen,
maar toch lukte het uiteindelijk alle kinderen.
Terwijl de echte kleine kinderen rustig een
keer konden springen op een springkussen
in de vorm van een koe, vlogen de wat
oudere kinderen zo snel als ze konden over
de jungle-hindernisbaan heen. Toch gaat
er met zulk weer niets boven een attractie
met water en dus was de rodelbaan, waarbij
je van een helling af kon glijden, de grote
favoriet die door het grote succes ook nog
een dagje extra voor de zondagmiddag was
bijgeboekt. Ondertussen kon er ook nog druk
geknutseld worden en werden de mooiste
vendels en trommels geverfd. Om vijf uur
was het moment daar waarop de meeste
kinderen zich verheugd hadden. Nadat DJ
Dave Bullens afgeteld had van tien tot nul
stormden tientallen kinderen de grote bak vol
met schuim in en gingen helemaal los tijdens
de schuimparty. De hele middag hadden de
ouders geen omkijken naar hun kinderen
en zij konden dus in alle rust op het terras
genieten van een lekker drankje en een heerlijk
broodje vlees van de ‘Smokey barbecue’.
Mede dankzij de hulp van Jong Nederland
Vessem konden we ook deze mooie dag vol
positieve reacties afsluiten.

ZONDAGOCHTEND
Zondagochtend was het alweer vroeg dag
toen pastoor Verschuure en pastoor Vissers
gezamenlijk de honderden bezoekers aan de
speciaal hiervoor ingerichte kerkdienst in de
feesttent vroegen om rustig te gaan zitten
om zo de gildemis aan te kunnen vangen. Na
de mis konden alle genodigden aanschuiven
aan de koffietafel waarna de stoet richting
de Gouden Leeuw trok voor een vendelgroet
en de erewijn, welke werd aangeboden door
de gemeente Eersel. Ondertussen kon de
tent weer omgebouwd worden voor het
middagprogramma waardoor niemand zou
kunnen bedenken dat er eerder die dag een
kerkdienst had plaatsgevonden. Dit geeft ook
de diversiteit van het hele weekend weer. Het
was drie dagen feest op dezelfde locatie, maar
elk moment was weer anders en voor een
andere doelgroep, waardoor er voor iedereen
iets te beleven viel.
In de middag waren er vijftig gilden met
in totaal ruim 1500 deelnemers die,
voorafgegaan door fanfare Sint Cecilia,
door de Vessemse straten trokken. Veel
kleur, muziek en historie kwamen voorbij
trekken tijdens deze bonte stoet en ook
de opkomst van het publiek was erg goed.
Tijdens de massale opmars was er bijna geen
plaatsje meer vrij achter de dranghekken
en stond het langs het podium zelfs enkele
rijen dik opgesteld. Na het dankwoord
van burgemeester Vos, waarin een klein
foutje werd gemaakt over de naam van het
organiserende gilde, gaven alle aanwezige
vendeliers een vendelgroet en konden de

Een schitterende massale opmars.
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wedstrijden beginnen. Zowel op het terrein
bij ‘De Guld’ aan de Katerstraat als op het
evenemententerrein aan de Kerkberg werd
er in vele disciplines gestreden om het
prijzenzilver.
In de tent was het door de aanwezige
ventilators in de middag aangenaam en dus
goed vol te houden, wat ook resulteerde in
een gezellig sfeertje met DJ Wilky Way, waarbij
uiteraard ook deze middag het vendelzwaaien
in de feesttent op tafels op de muziek
van Brabant van Guus Meeuwis niet kon
ontbreken. Het optreden van Thorsten Von
Lippe Biesterfeld, die zowel Nederlandstalige
als Duitstalige klappers liet horen, zorgde
ervoor dat er nog wat extra sfeer in de
feesttent kwam. Dankzij de vele gildebroeders
en de vele Vessemnaren werd het een mooi
feest tot in de late uurtjes.
Niet alleen de vele vrijwilligers die dit weekend
meegeholpen hadden, maar ook heel Vessem
(en omstreken) dat zo massaal op het
evenement is afgekomen en enthousiast was,
maken dat het weekend meer dan geslaagd
was. Vanuit het gilde Sint Lambertus gaat dan
ook grote dank uit naar iedereen die geholpen
heeft, gesponsord of gewoon heerlijk genoten
heeft van dit weekend. De komende tien jaar
kunnen we er weer tegen, maar in 2028 zal
geprobeerd worden om dit weekend nog een
keertje goed over te doen.
Wat begon als een gildeweekend, werd een
stralend dorpsfeest met als afsluiting een
geweldig mooie gildedag. n

JEUGD

Nieuwe jeugdprins in Esch
Op zondag 1 juli stond bij het Essche
Sint-Willebrordusgilde het burgerkoning- en
prinsschieten op het programma. Door de
jeugdleden van het gilde werd geschoten voor
de titel van ‘Prins’. De afgelopen twee jaar werd
deze titel gedragen door Thomas van de Ven,
die het bijbehorende zilveren schild moest
inleveren. Hij ontving een replica in de vorm van
een zilveren speldje als blijvende herinnering.
Tevens mocht hij het eerste schot lossen op de

houten vogel, waarna de strijd tussen zes jeugdleden kon losbranden. Wie zou het laatste stuk
van de vogel naar beneden kunnen schieten?
Deze strijd werd gewonnen door de broer van
Thomas, Casper van de Ven, die de titel met het
bijbehorende zilveren schild de komende twee
jaar mag dragen. Het geeft hem tevens het recht
om op 18 augustus 2018 tijdens het Europees
Schutterstreffen mee te schieten voor de titel
van ‘Europaprins’. n

Jeugdprins Casper van de Ven van het Essche
Sint-Willebrordusgilde.

Groep 8 van De Wegwijzer op bezoek bij het gilde
Vrijdag 1 juni trekt een bonte stoet door de
straten van Den Dungen. De kinderen van
juffrouw Jarmaine van groep acht dragen
groen/rode vlaggen en gaan op bezoek bij het
gilde. Tijdens de uitleg over het gilde, doen de
kinderen zich tegoed aan koeken met groene of
rode ranja. De groep wordt in tweeën gesplitst.
Het is een drukte op de schietbaan. De kinderen
schieten heel geconcentreerd, ieder heeft een
eigen kaart. Enthousiast worden de punten

geteld. Met negenentwintig punten komt Niek
van Santvoort op de derde plaats en krijgt hij
een bronzen medaille. Met tweeëndertig punten
behaalt Sophie van Aarle de tweede plaats en
zij krijgt de zilveren medaille omgehangen.
Met zevenendertig punten staat Jim Purvis op
de eerste plaats. Naast een gouden medaille
krijgt hij de oorkonde met zijn eigen naam erin
vermeld en is hij ‘Schutterskampioen groep acht
Wegwijzer’. De kinderen vinden het schieten

Groep acht voor het gildehuis van Gilde Sint Catharina Den Dungen.

heel leuk. Naast het schieten met de luchtbuks
kan er ook geschoten worden met het lasergeweer of de handboog. Het gildehuis aan de
Paterstraat 65b is op zondagochtend geopend
vanaf elf uur tot half twee ’s middags en op
dinsdagavond vanaf half zeven. Verschillende
kinderen spreken af om op dinsdagavond terug
te komen. Ze zijn van harte welkom! Het eerste
jaar is het lidmaatschap van het gilde voor
kinderen onder zestien jaar gratis. n

De drie winnaars van de schietwedstrijd.

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

Vendelgroet
door Daan
Op zondag 10 juni 2018 bracht ons jeugdlid
Daan van de Huijgevoort in Oss een vendelgroet
aan pastoor Roland Kerssemakers. Pastoor
Kerssemakers (eredeken van ons gilde) vierde
aldaar zijn vijfentwintigjarig priesterjubileum met
een Heilige Mis en een receptie. Ons gilde, het
Sint-Jorisgilde Hoogeloon, was op uitnodiging
met dertig gildebroeders afgereisd naar Oss. n
Jeugdlid Daan brengt de vendelgroet.

Koningschieten jeugd Gilde Sint Jan Wernhout

Patriek en hoofdman Johan van Aert.

Zondag 2 april was het weer ons jaarlijkse
koningschieten voor de jeugd.
We hebben vijf jeugdleden in de leeftijd van tien
tot achttien jaar die bij het gilde met het luchtgeweer schieten tot de leeftijd van achttien jaar.
Daarna kunnen ze bij het gilde met het flobert
gaan schieten. Bij het koningschieten wordt
gebruik gemaakt van de schietboom met daarop
een vogel. Het was een mooie zonnige dag, de
vijf leden waren er klaar voor om de schieting te

beginnen. De deelnemers zijn om twee uur ’s
middags begonnen en hebben in korte tijd de
vogel eraf geschoten. Ze hebben om beurten
drieëntwintig keer op de vogel geschoten en bij
de vierentwintigste keer was het raak voor Patriek
van de Laag. Voor Patriek is dit het tweede jaar
achtereen dat hij jeugdkoning is. Het gilde kan
terugkijken op een geslaagde en plezierige
wedstrijd en wenst Patriek een mooi jaar als
jeugdkoning van Gilde Sint Jan Wernhout. n

Jeugdmonumentendag gemeente Bergen op Zoom
De jeugdmonumentendag is in de gemeente
Bergen op Zoom al vele jaren een activiteit voor
de groepen zes van de basisscholen. Gilde Sint
Sebastiaan werkt hier op haar manier ook aan
mee. Ook dit jaar werden op maandag 11 juni
weer veel monumenten opengesteld voor een
bezoekje door de schooljeugd. Dat bleef op
sommige plaatsen niet bij een kijkje in het pand.
De kinderen konden ook kennismaken met de
geschiedenis van het pand. Afhankelijk van het
aantal deelnemers qua scholen wordt vastgesteld wie en wat er bezocht wordt. Aan deze
dag wordt als voorwaarde gesteld dat men bij
deelname dient te verschijnen in middeleeuwse
klederdracht. Dit geldt voor zowel de kinderen
als voor de vele vrijwilligers, dit ter slagen van de
dag. De sluiting is een middeleeuwse jaarmarkt
op de binnenplaats van het Markiezenhof. Het
schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom
Borgvliet levert op haar manier ook een bijdrage.
Aan het begin van de dag bezoeken ze de
deelnemende scholen. De kinderen maken op
deze manier kennis met het gilde, het ontstaan

van de gilden in de middeleeuwen en de manier
waarop zij zich presenteren in de hedendaagse
tijd. Met als gevolg dat het gilde nadien soms

Het gilde en de jeugdmonumentendag.
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door de scholen worden uitgenodigd om een
dergelijk culturele dag voor de gehele school nog
eens over te doen. n

JEUGD

Jeugd Oeffelt succesvol in Groeningen
In een feestelijk en zonovergoten Brabants dorp
zijn zondag 1 juli jongstleden de traditionele
Kring Gildefeesten gehouden. Er waren veel
deelnemers en veel bezoekers. Alles verliep
perfect en alles zat mee.
Na de optocht en de diverse wedstrijden was
het, rond het invallen van de avond, tijd voor het
uitreiken van de prijzen. Spannend zoals altijd
werd het ene zilveren schild na het andere toegekend aan een gildebroeder of gildezuster die zich
in de wedstrijd op zijn best had laten zien en dus

de meeste punten verzamelde. Hoogtepunt is
de toekenning van de prijzen voor het algemeen
klassement. Hierbij krijgt het mooiste gilde de
hoogste prijs, de Ereprijs. Onder groot gejuich
werd deze prestigieuze prijs toegekend aan het
gilde Salvator Mundi uit Oeffelt.
Ook was er voor Jesse Piek de eerste prijs voor
vendeliers tot twaalf jaar. Voor Jesse is dit de
ultieme beloning voor zijn doorzetten en het
vele oefenen. Een prijs als deze krijg je echt niet
cadeau. n

Jesse Piek.

De jeugdleden van Gilde Sint Joris Udenhout behalen zilver

Links Tymo Melis met het zilveren schildje
tweede plaats viertallen kruisboog op wip en
rechts Michael Weijtmans, jeugdkampioen
handboog op doel.

In de afgelopen periode zijn onze jeugdleden
Tymo Melis en Michael Weijtmans op verschillende wedstrijden geweest waar ze beiden mooie
prijzen hebben gewonnen. Op zondag 27 mei, in
Terheijden, behaald Tymo Melis de zesde plaats
personeel Vrije Hand bij het geweerschieten.
Op zondag 10 juni zijn ze naar de gildedag
te Vessem geweest, waar Michael Weijtmans
jeugdkampioen handboog op doel werd en
Tymo samen met het eerste viertal, het tweede
viertal werd met kruisboog op wip. Hij doet niet
meer onder voor de volwassenen.
Op zaterdag 23 juni zijn ze naar het Nederlands
Kampioenschap voor de jeugd geweest te

Jeugd op Gilden Crans Gestel
De Gilden Crans Gestel op 19 mei jongstleden,
die werd georganiseerd door het Sint Joris &
Sint Catharinagilde uit Gemonde, was niet alleen
voor volwassen gildeleden van de gemeente
Sint MIchielsgestel. Ook de aanwezige jeugd
kon aan allerlei spellen deelnemen. Gabor Luif
behaalde daarbij de hoogste score. n

Prijswinnaars bij de jeugd.
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Nuenen. Bij het onderdeel geweerschieten koppelwedstrijd behaalden ze de derde plaats.
Op zondag 8 juli hebben ze beiden meegedaan
op de gildedag te Udenhout: Tymo schiet
jeugdkampioen kruisboog op de wip en Michael
schiet jeugdkampioen handboog op doel.
Michael zijn schietgemiddelde was hoger dan de
kampioen bij de volwassenen.
Beide schutters zijn actief op drie schietdisciplines: geweerschieten, kruisboog op de wip en
handboog op doel. Schieten met de boog is wel
het mooiste. Elke gildeavond zijn ze te vinden
onder de boom om te oefenen. Een nieuwe
lichting schutters is in aantocht! n

KRINGNIEUWS
Land van Cuijk

Eric Janssen neemt de sabel en sjerp over van Hay Gooren
Op zondag 1 juli was het dan zover. Op de
kringgildedag Land van Cuijk in Groeningen
legde Hay Gooren (Sint Anthonius Abt Gilde,
Blitterswijck) na acht jaar zijn functie als kringkapitein Land van Cuijk neer. Tijdens de koffietafel werd door de kringvoorzitter Karel van
Soest een mooi dankwoord uitgesproken. Hay
Gooren heeft zijn functie met veel passie uitgevoerd en vond dat het tijd was het stokje over
te dragen aan een jonger persoon. Zijn laatste
keer als kringkapitein op de kringgildedag
Groeningen was bij uitstek de perfecte dag
om dit stokje over te dragen. Na de massale
opmars werd hij ‘ontmanteld’ en werd de sjerp
bij Eric Janssen (Sint Lambertusgilde Milsbeek)
omgehangen. Als kringkapitein zal Eric Janssen
tevens deel uitmaken van de SAT-commissie
kring Land van Cuijk. n

Dankwoord voor Hay Gooren.

Nieuwe koning voor het Onze Lieve
Vrouwe Gilde Holthees

Koning Jacqueline Pingen en jeugdkoning
Ember Peters.

Op Tweede Pinksterdag werd er in Holthees
gestreden om het koningschap. Het was aan
gildebroeder René Rutten om zijn titel van vorig
jaar te verdedigen. Echter, Jacqueline Pingen
wist na 187 schoten het laatste restje vogel naar
beneden te halen. Zij is lid van de drumband
van het Onze Lieve Vrouwe Gilde. De nieuwe
jeugdkoning is Ember Peters.

Zij bracht het verlossende schot na 66 schoten.
Ember is eveneens lid van de drumband. n

Help mijn man is koning
Traditiegetrouw is bij het Oeffelts gilde op
Eerste Pinksterdag de gilde koningsdag.
Ook traditiegetrouw is de spanning voelbaar
aanwezig. Opmerkelijk is dat op deze dag
ook alle gildebroeders en gildezusters
aanwezig zijn. Niemand ziek, geen schoonmoeders jarig en dergelijke. Allen willen zo
graag gildekoning of gildekoningin worden.
Alle leden gaan, op z’n paasbest uitgedost, in
optocht ‘s morgens naar de kerk. Vervolgens
is er een lunch en dan gaan ze naar het
schietterrein alwaar voor het tweede jaar de
nieuwe schietboom gebruikt gaat worden.
Het gilde kent vier zogenaamde keizerkandidaten die, indien zij vandaag koning
worden, direct promoveren tot keizer voor

het leven. Mits zij dan niet weer onttroond
gaan worden ergens in de komende jaren.
De nieuwe koning van het jaar 2018 is Leo
de Wit geworden. Na 370 schoten werd hij
voor de vierde keer in zijn leven gildekoning
van Salvator Mundi. Hier was Maurits van
de Heuvel onderkoning. Al deze volwassen
activiteiten werden voorafgegaan door het
jeugdkoningschieten. Evenveel spanning was
er bij de elf deelnemende jeugdleden van
het gilde. Ook hier was het mogelijk dat één
jeugdlid keizer kon worden. Bij de jeugd werd
na slechts 78 schoten Mart Fransen, voor de
tweede keer in zijn leven, jeugdkoning.
De onderkoning was hier Dion Piek. n
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Ans de Wit feliciteert vol emotie haar man
Leo met het zojuist verworven koningschap.

Nieuwe gemeentekoning in Oss
Op zondag 10 juni heeft Ton Neve van het
Sint Lambertusgilde uit Huisseling zich
wederom tot gemeentekoning weten te
schieten. Na het lossen van de herescheuten
door oud-gemeentekoning Alex Buren en
burgemeester Wobine Buijs gingen de vijf
gilden van de gemeente Oss met elkaar de
strijd aan om de titel Gemeentekoning Oss.
Het was een taaie vogel. Er waren maar liefst
236, waarvan 193 rake, schoten nodig. n

De nieuwe gemeentekoning neemt de vendelgroet in ontvangst.

Unieke trouwerij
gemeentekoning
Tom Neve
De kersverse gemeentekoning Tom Neve
(Sint Lambertusgilde, Huisseling) heeft op
dinsdag 31 juli het ja-woord gegeven aan zijn
Jovina. Tom trouwde in het gemeentehuis te
Oss in compleet gildetenue en droeg hierbij
met trots zijn gemeentekoningschild. Zijn
kersverse echtgenote was eveneens in de
kleur van het gilde, namelijk rood. n

Het kersverse bruidspaar geflankeerd door het Sint Lambertusgilde.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
15

KRINGNIEUWS
Kempenland

Jubilarissen in Oerle
Op 24 juni vieren we in Oerle de geboortedag
van Sint Jan de Doper. We starten om negen
uur met een Heilige Mis, waarin ook de Sint
Janstrossen worden gezegend. Na de viering
vertrekken we biddend naar Zandoerle
alwaar we bij de kapel het appèl doen en de
vendelgroet zwaaien. Tijdens de koffietafel
in de gildekamer Oers was het gezellig. Dit
jaar waren er twee jubilarissen: Cees van
de Velden die zestig jaar lid is van ons gilde
en Toon Meulenbroeks die vijftig jaar lid
is. Beiden zijn ooit koning geweest. Cees
van 1978 tot en met 1981. Toon van 1999
tot en met 2001. Beide gildebroeders zijn
nog steeds erg actief voor onze vereniging.

Nieuwe
koning voor
Meerveldhoven

Toon Meulenbroeks, Willem Peters, Cees
van de Velden en Felix Crooijmans.

De onderscheidingen zijn uitgereikt door
onze kersverse hoofdman Willem Peters
en Felix Crooijmans als voorzitter van Kring
Kempenland. n

Nieuwe koning
Vendelhulde in
Sint Martinusgilde Duizel
Op zondag 6 mei vond het tweejaarlijkse
koningschieten van het Sint Martinusgilde
Tongelre, Eindhoven plaats. Op deze zonovergoten dag schoot Martijn van den Dungen
bij het drieëntwintigste schot de vogel naar
beneden en hij mag zich de komende twee jaar
als koning van het Sint Martinusgilde presenteren. n

Met de Sint-Jansviering op 24 juni jongstleden
werden in Duizel Piet en Berta Rijken-Fleerakkers
verrast met een vendelhulde door leden van het
Gilde Sint Jan Baptist. Piet en Berta vierden dit
jaar hun zestigjarige huwelijk. n

Het diamanten bruidspaar.

Op zaterdag 8 juni 2018 heeft het Sint
Lambertus Gilde na drie jaar weer voor een
nieuwe koning geschoten. Dit gebeurde op hun
nieuwe schutsboom aan de Blaarthemseweg
92, die na noeste arbeid in de laatste paar weken
op tijd klaar was voor dit evenement. Nadat het
gilde driemaal om de boom was getrokken om
hem van kwade geesten te vrijen, heeft pastoor
Frank As de boom gezegend. Vervolgens is de
boom door de kerkelijke en burgerlijke macht
middels een proefschot gevrijd, en konden
de vier potentiële koningskandidaten gaan
uitmaken wie van hen de beste schutter was.
In het begin gaf de vogel geen krimp, maar na
een honderdtal schoten begonnen de eerste
stukjes naar beneden te dwarrelen.
Na 181 schoten viel uiteindelijk de vogel na een
goed gemikt schot van Johan Dams. Hiermee
kan hij zich nu de komende drie jaar koning
van het Meerveldhovens Sint Lambertus Gilde
noemen. n

Koning Johan Dams.

Het gilde van Duizel ontvangt een
prachtig aandenken

De trotse nieuwe koning Martijn van den
Dungen.

Het aandenken is aangeboden en gemaakt
door Harrie Smets bij het behalen van de
keizerstitel door Piet van Haag. Het is gemaakt
van merbau-hout. Het driemaal op rij behalen
van de koningstitel is erin verwerkt: Het eerste
koningsschild van Piet van Haag; Piet juicht na
het behalen van zijn tweede titel; het keizersschild. Aan de achterkant is een lichtkoord
aangebracht, zodat het een mooie afscheiding
vormt met de achtergrond. Het aandenken heeft
een mooie plaats gekregen in het gildehuis van
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Gilde Sint Jan Baptist in Duizel. n

Links keizer Piet van Haag en rechts de
maker Harrie Smets.

KRINGNIEUWS
Maasland

Zaterdag 12 mei koningschieten
in Vorstenbosch
Oud-koning Piet Timmer kreeg een vendelhulde bij hem thuis. Piet had een nieuwe
koningsvogel gemaakt en als laatste plicht
schonk hij een koningsschild aan het gilde.
Voor de lunch werden twee schietronden
geschoten door drieëntwintig deelnemers,
waarbij ook zestig obligaties werden uitgeloot. Na de lunch werd verder gegaan met
schieten op de koningsvogel, tien ronden
later zou de vogel pas omlaag komen. Na
279 schoten kwam de vogel in één stuk met
nog één vleugel eraan naar beneden. Jan van
Grunsven was voor de tweede keer gildekoning. Hij mag deelnemen aan EST 2018 te
Neer. De installatie en vendelhulde werden bij

de nieuwe gildekoning thuis uitgevoerd, deze
traditie werd twee jaar geleden ook bij Jan
weer in ere hersteld. n

Jan van Grunsven, voor de tweede keer
trotse gildekoning van Vorstenbosch.

Gilde op Vestingdagen te Grave
Op een prachtige zondagochtend ben ik
tezamen met de leden van het gilde Sint
Antonius Abt-Sint Catharina uit Nistelrode naar
Grave gereden. We waren uitgenodigd door
burgemeester Moorman van onze gemeente
om samen met enkele andere gildes een
opmars te maken door deze stad ter gelegenheid van de Nederlandse vestingdagen. Ik
had geen idee wat ik kon verwachten. Ik had
immers nog nooit van dit evenement gehoord.
Maar eenmaal aangekomen werd het allemaal
duidelijk. Ik keek mijn ogen uit op het terrein
waar allemaal tentjes stonden met mensen
verkleed als personen uit de 17de, 18de, 19de
en zelfs 20ste eeuw. Een prachtig gezicht vol
bonte kleuren en één en al vrolijkheid. We
werden bij aankomst warm verwelkomd met
een hapje en een drankje. Het terrein verken-

nend, zag ik kraampjes van een bakker, smid,
kleermaker enzovoort. Aan de andere kant van
het terrein stonden tentjes met soldaten uit
de Eerste en Tweede wereldoorlog. Een mooi
contrast gaf dat wel: aan de ene kant zwaarden
en speren, aan de andere kant geweren en
pistolen.
We stelden ons op om de mars te gaan lopen
door de stad. We maakten een behoorlijke
stoet met een mix van gildes en mensen in
ouderwetse kledij. Al snel zagen we in de
straten van Grave allerlei typetjes die de binnenstad overgenomen hadden en er stonden
overal marktkraampjes. De stad was omgetoverd naar vroeger eeuwen.
Een gedenkwaardige, feestelijke dag die zeker
voor herhaling vatbaar is. n

Openluchtmis
en inzegening
Mariabeeld in
gildekapel
Een langgekoesterde wens van het gilde Sint
Antonius Abt-Sint Catharina uit Nistelrode ging
in vervulling. Donderdagavond 24 mei jongstleden werd tijdens de openluchtmis, welke
gehouden werd bij de gildekapel van ons gilde
gelegen bij het gildeterrein, het Mariabeeld
ingezegend. Gildebroeders en gildezusters
van verschillende gilden uit de omliggende
gemeenten en een aantal geloofsgenoten uit
onze eigen gemeente woonden tezamen met
ons gilde deze mis bij. De mis werd voorgegaan door Pastor Bus uit Den Bosch. Hij
ging voor in een zeer sfeervolle en liefdevolle
eucharistieviering.
Tijdens de viering werd het Mariabeeld,
ontworpen door beeldend kunstenaar Hans
Goddefroy, ingezegend. De pastor nodigde
een delegatie van de aanwezigen uit hem te
volgen in de kapel alwaar hij de rol van Maria
in de geloofsbeleving duidde, waarna hij
het beeld dat thans haar plek in onze kapel
gekregen heeft, inzegende. Na het hernieuwen
van de eed van trouw aan het kerkelijk gezag
door onze vaandrig en de heenzending door
Pastor Bus, die wij veel dank verschuldigd
zijn, werd nog ter ere van Maria en haar kind
een vendelhulde gebracht door onze beide
jeugdvendeliers.
Aansluitend aan het zingen van het mooie
oude lied “Brabant Were Di”, trok de stoet
voorafgegaan door vaandeldragers, tamboers,
vaandel en vendels naar de Gildenhof voor een
kop koffie. n

De inzegening van het Mariabeeld door
Pastor Bus.

Een impressie van de vestingdagen in Grave.
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Koninklijke onderscheiding voor Jan van der Avoort
De heer Jan van der Avoort uit Nistelrode
werd benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau voor zijn inzet vanaf 1991 als vrijwilliger en bestuurslid van het gilde Sint Antonius
Abt-Sint Catharina. Daarnaast is hij lid van de
KEOM-commissie. Ook heeft hij op verzoek
van burgemeester Joke Kersten uit Uden het
gilde van Uden nieuw leven ingeblazen, was
raadgever bij de oprichting van het Osse gilde
en initiatiefnemer tot het bouwen van een
gildekapel.
Verder is Jan Van der Avoort sinds 2010 lid
van de SAT-commissie binnen Gildekring
Maasland en lid van de Federatieve Satcommissie in Noord-Brabant. Deze commissies houden zich onder andere bezig met
studie naar de geschiedenis van de gilden

en tentoonstellingen van het gildewezen.
Hij was mede-organisator van het Europees
Schutterstreffen (EST2006) in Bernheze, waar
hij leiding gaf aan de KEOM-commissie.
Verder heeft decorandus zitting gehad in
de straatnamencommissie, de commissie
Wapen en Vlag en de commissie Sociaal
cultureel werk van de gemeente Bernheze. Hij
is vijfentwintig jaar lid van Heemkundekring
Nistel Vorst, waarvan tien jaar als bestuurslid
en waarvan twee jaar als voorzitter. Hij heeft
medewerking verleend aan de totstandkoming
van twee fotoboeken van Nistelrode.
Decorandus is ook vijf jaar groepsleider en
voorzitter van Scouting Mira Ceti geweest.
In het verleden was decorandus vrijwilliger bij

Jan van der Avoort met zijn vrouw en twee
kleinkinderen.

en bestuurslid van de voormalige Bernhezer
Omroep Stichtingen. Hij was hij diverse jaren
lid van de ondernemingsraad IBN. n

Huldiging tijdens teerdag in Haaren
Op zaterdag 26 mei heeft het gilde Sint
Antonius en Sint Sebastiaan te Haaren haar
jaarlijkse mei-teerdag gehouden. Er werd
geschoten door gildebroeders op drie houten
vogels en door de gildezusters op een grote
losse vogel. De eerste prijs bij de gildebroeders werd gewonnen door Jasper Oerlemans.
Bij de gildezusters was de winnaar Lotte de
Laat.
Ook had het gilde een zestigjarig jubilaris. Leo
van de Wiel (74) werd op veertienjarige leeftijd
lid van het gilde en begon als vogeldrager.
Daarna werd Leo vaandrig, tot op heden.
Vroeger was het een zeer goede schutter, hij
werd vijftien jaar onafgebroken kampioen. Hij

behaalde vele malen prijzen bij schietwedstrijden, handboog op wip. Op gildedagen
is hij verschillende keren kampioen geweest.
Na zestig jaar lidmaatschap kreeg Leo van
de Wiel uit handen van hoofdman Theo
Swinkels een mooi ontworpen standaard met
een inscriptie van ons gilde. De avond werd
voortgezet met een barbecue. Positief ontvangen werd de quiz die werd georganiseerd
door Jurgen Vlassak. De winnaars waren
Ineke van de Wiel, Jasper Oerlemans, Robin
Oerlemans en Emiel Verbruggen. Hierna
werden alle prijswinnaars gehuldigd. Het was
een geslaagde dag waar we nog lang op terug
kijken. n

Links de jubilaris Leo van de Wiel naast de
hoofdman Theo Swinkels.

Vijftigjarig gildejubileum voor Geert Moonen uit Udenhout

De jubilaris krijgt een prachtige speld
uitgereikt.

Zondag 3 juni 2018, een prachtige dag om
Geert (Gerard) Moonen in het zonnetje
te zetten. Op deze heugelijke dag is het
namelijk vijftig jaar geleden dat hij lid werd
van het Sint Antonius Sint Sebastiaan Gilde
te Udenhout. Vanaf het eerste moment is
Geert standaardrijder geweest. Hij heeft
deelgenomen aan zeer veel gildedagen en
landjuwelen. Daarnaast was hij ook altijd
present met zijn standaard en paard bij
het driejaarlijkse koningschieten en bij
bijzondere gelegenheden. Als zijn paard niet
meekon of hij geen paard tot zijn beschik-
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king had, liep hij trots voorop met zijn
standaard. In die vijftig jaar heeft Geert bij
het gilde al vele mooie herinnering mogen
maken samen met zijn vrouw Jo. Een prachtige speld werd aan Geert uitgereikt door
keizer Wil van der Laak en met een eervolle
vendelgroet werd hij gefeliciteerd door zijn
gildebroeders en -zusters. n

Vier het Leven
Gilde Sint Barbara Dinther was op zondag
29 juli aanwezig bij de onthulling en
presentatie van het nieuwe abdijbier, de
‘Abt-Generaal Quadruppel’. In het 900-jarig
bestaan van de orde der Norbertijnen
kwamen de 120 Norbertijnen uit 32
verschillende landen -het generaal kapittel,
nog niet eerder bijeen in Nederland-, samen
om een nieuwe Abt-Generaal te kiezen. Alle
reden dus voor een uitgelaten sfeer op de
abdij van Heeswijk en daarom is voor deze
gelegenheid een nieuw speciaal abdijbier
ontwikkeld, de ‘Abt-Generaal Quadruppel’.
Het eerste flesje werd met een drone naar
de nieuwe Abt-Generaal, de Vlaming Jos
Wouters, gevlogen en onder het motto “Vier
het Leven” werd het glas geheven op de
geboorte van het nieuwe bier. Daarna bracht
het gilde een vendelgroet aan de nieuwe

Vendelgroet aan de nieuwe Abt-Generaal
der Norbertijnen.

Abt-Generaal. Diverse Norbertijnen hadden
dit nog nooit gezien of beleefd en er werd
driftig gefilmd en foto’s gemaakt.
Na de officiële onthulling was iedereen in de
gelegenheid het nieuwe bier te proeven. Ook

Na de vendelgroet werd het glas
Abt-Generaal Quadruppel-bier geheven.

de aanwezige Norbertijnen proefden het bier
en zongen het feestlied: “Vivat in Eternum”
(het eeuwig leven). Het was een prachtige
en speciale dag voor ons gilde en dit maak je
waarschijnlijk maar eens in je leven mee. n

Verbroederingsdag bij Sint Hubertus
Gilde Drunen
Op zondag 10 juni 2018 organiseerde het
Sint Hubertus Gilde uit Drunen een zeer
geslaagde en gezellige verbroederingsdag met
de diverse gilden uit de gemeente Heusden
en het gastgilde Sint Hubertus uit Leur. De
aanleiding voor deze dag is het feit dat in
oktober het gilde alweer zestig jaar bestaat na
heroprichting. Deze dag begon met een kleine
optocht naar het clubgebouw van Constantia
waar de mis werd opgedragen door pastoor

Hedebouw, tevens gildeheer van het gilde.
Na de mis werd bij de Hubertuskapel de
eed van trouw afgelegd. Hierna werd de dag
gezellig en gebroederlijk doorgebracht op het
gildeterrein, waarbij aan diverse disciplines
kon worden deelgenomen. Gezien de reacties
van de aanwezige gildebroeders en -zusters
kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde
dag waarop vele gilden met elkaar in contact
kwamen. n

Leden van het Sint Hubertus Gilde Drunen.

Nieuwe koning en jeugdkoning in Drunen

Gildekoning Jud van Veggel en jeugdkoning
Edward Klerks.

De gildebroeders en -zusters van het Sint
Hubertus Gilde Drunen worden op 19
mei jongstleden thuis opgehaald voor een
optocht door de straten. De ochtend staat in
het teken van het afscheid van koning Patrick
en koningin Kelly. Twee jaar lang hebben zij
deze titel met trots gedragen.
De tocht gaat naar verzorgingshuis
de Zandley waar de mis door pastoor
Hedebouw wordt opgedragen. Na de koffietafel in het gildehuis en de vendelgroet bij
de kapel, wordt de boom gevrijd. Het eerste
schot wordt gelost door wethouder Blanken,
daarna lost de aftredend koning het tweede

19

schot. Loting bepaalt de volgorde waarin de
broeders en zusters mogen schieten.
De strijd is spannend. Pas met het 337ste
schot valt om zeven over vier de houten
vogel en is de nieuwe koning Jud van Veggel
bekend.
Ook voor de jeugd ligt er een uitdaging
met het jeugdkoningschieten. Hier valt om
twintig over drie, na het 72ste schot, de
vogel en is het Edward Klerks die de nieuwe
jeugdkoning wordt. Van harte gefeliciteerd
Jud en Edward. n
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Vijftig jaar lid van Gilde Sint Joris, Helvoirt
Dit jaar hebben we het jubileum van Ad
Pijnenburg gevierd, die vijftig jaar lid is van
Gilde Sint Joris. Een mijlpaal waar we rond
de dag van onze beschermheilige Sint Joris
bij stil staan en dat was dit jaar op 21 april.
Ad betekent veel voor het gilde en niet alleen
in ervaring, maar ook door de verschillende
taken die hij heeft verricht voor het gilde.
Hierbij altijd gesteund door zijn vrouw Riek.
Het credo van het gilde -voor God, Koning
en Vaderland- is Ad op het lijf geschreven
met daarnaast de broederschap van het
gilde. Zo heeft hij zich ingespannen voor een
nieuw gildevaandel en een gildestandaard.
Daarnaast heeft Ad het gilde mogen leiden
als hoofdman en is hij vele jaren presidentdeken en deken geweest. In 2012 schoot Ad
tijdens het koningschieten de vogel van de

Ad Pijnenburg wordt geëerd met zijn vijftigjarig jubileum.

boom en is hij drie jaar koning geweest van
Gilde Sint-Joris. Wij hopen Ad nog lang als
gildebroeder bij ons gilde te mogen hebben
en uit waardering hebben we Ad een zilveren
schildje aangeboden ter gelegenheid van zijn
vijftigjarig jubileum. n

Stef van Gulick nieuwe ‘Gilden Crans’ koning

Winnaar Stef krijgt het bijbehorende wisselschild omgehangen.

Op zaterdag 19 mei jongstleden organiseerde het Sint Joris en Sint Catharinagilde
uit Gemonde de jaarlijkse Gilden Crans
Gestel, waarbij de koningen van de gilden
uit gemeente Sint Michielsgestel het tegen
elkaar opnemen. Burgermeester Pommer
loste het eerste schot op de vogel waarna
nog zestig schoten zouden volgen. Het was

Stef van Gulick, van het Sint Anthonius en
Sint Barbaragilde uit Sint Michielsgestel,
die uiteindelijk het laatste restant van de
vogel eraf schoot. Hij volgt Sjef Hoevenaars
op van het Sint Jorisgilde uit Berlicum,
die voorafgaand zelf een flink stuk van de
houten vogel omlaag haalde. Aansluitend
konden alle gildeleden deelnemen aan een
zestal individuele (ludieke) onderdelen, van
geweerschieten tot ‘knakworst hakken’. De
vier hoogste individuele scores per gilde
bepaalden uiteindelijk de winnaar van de
wisseltrofee. Piet Schellings uit Berlicum
behaalde de eerste prijs, maar de wisseltrofee
ging naar het organiserende gilde.
Ook de aanwezig jeugd kon aan de spellen
deelnemen en hier behaalde Gabor Luif de
hoogste score. n

Burgemeester
Mikkers
beschermheer
‘De Oude Schuts’
Op zondag 22 april jongstleden werd
burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch
geïnstalleerd als beschermheer van het
Schuttersgilde ‘De Oude Schuts’. Bij de
installatie werd de nieuwe beschermheer de
tabbaard overhandigd en werd de speciale
gildepenning door de hoge deken omgehangen. Daarna volgden het overvendelen
en het drinken van de erewijn. De installatie
vond plaats voorafgaande aan de activiteiten
van het gilde op de tweede dag van de SintJorisviering. Na de installatie heeft het gilde de
schietbaan kunnen ‘vrijen’ -de boze geesten
verdrijven- door driemaal rond de schietbaan
te trekken. De nieuwe beschermheer heeft
met de voet-/kruisboog als eerste het doel
op een afstand van twintig meter trachten te
raken. Hierna volgde de onderlinge wedstrijd
van de gildeschutters. n

In het midden burgemeester Mikkers met
tabbaard en erewijn.

Mariaviering in ‘s-Hertogenbosch
Op 19 mei hebben het Gilde Sint Antonius
en Sint Catharina uit Nistelrode en het
Gilde Sint Barbara en Sint Lucia uit Uden de
Mariaviering in de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch opgeluisterd. Na de viering werd een
vaandelgroet gebracht bij het beeld van Maria.
Buiten werd een vendelgroet gebracht aan het
Broederschap. n

De vendelier van Nistelrode brengt de
vendelgroet.
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Een groepsfoto met afvaardiging van de beide
gilden.
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Verbroedering in Wintelre
Op woensdagavond 6 mei 2018 had het
Gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige
Willibrordus uit Wintelre de buren van het
Sint Joris Gilde uit Oostelbeers op bezoek.
Op deze prachtige lente-avond daags voor
hemelvaart stond niets ons in de weg om er
samen een gezellige avond van te maken. En
zo geschiedde. Eerst werd de bezoekende
vereniging uitgenodigd om zoveel mogelijk
punten bij elkaar te schieten met het punt
tweeëntwintig geweer op onze schutsbomen.
Dit nam nogal wat tijd in beslag. Niet omdat
ze niet konden schieten, maar omdat ze met
zoveel man op kwamen dagen. Daardoor was
het al bijna donker toen de hele meute naar

binnen verhuisde om in onze Neerhoeve verder
te verbroederen. Na de puntentelling bleek
zelfs dat er enkelen bij waren die heel goed
schoten. Of dat nou aan het verschil tussen de
kruisboog en het geweer ligt, weten wij ook niet.
De gewonnen prijzen, bestaande uit kaas en
worst, werden natuurlijk onder elkaar verdeeld
en weggespoeld met een glaasje gerstenat. Tja,
dat is nou eenmaal traditie en wie zijn wij om
daar afbreuk aan te doen. Nadat we alle ‘ins
and outs’ van elkaars gilden weer hadden doorgenomen, keken wij er naar uit om het volgend
jaar weer in Oostelbeers te gaan proberen. Tot
dan Sint Joris. n

Jubilarissen en
nieuwe leden
Sint Joris Gilde

Nieuwe koning bij Gilde Sint Brigida

Tijdens de jaarlijkse teeravond van ons gilde
werden twee nieuwe leden, Marc van de
Doelen en Martijn Horrevorts, geïnstalleerd.
Ook werden vier gildebroeders, namelijk Piet
de Wit en Piet Swaanen -beiden vijfentwintig
jaar lid-, Sjak Jansen -vijftig jaar lid- en Jan
Michiels -zestig jaar lid-, onderscheiden
vanwege hun lidmaatschap. n

V.l.n.r. Piet de Wit, Marc van de Doelen,
Martijn Horrevorts, Piet Swaanen, Sjak
Jansen en Jan Michiels.

Op de eerste zondag van juni is het altijd
Neterselse kermis. Dat betekent voor het
gilde ook enkele drukke dagen. Op zondag
was er voor iedereen vanaf zestien jaar het
schieten om de kermiskoning en op maandag
was het koning- en prinsschieten voor leden
van het gilde.
DE KONING
Op de ochtend van kermismaandag
verzamelden de gildebroeders en -zusters
van Gilde Sint Brigida zich om half tien bij
clubhuis De Driesprong. Gastvrouw Bianca
had de koffie al klaar. Tegen tien uur vertrok
het gilde samen met enkele leden van het
kringbestuur naar het huis van de regerende
koning Henk Michiels. Ook hier stond er

Gildekoning Henk Michiels.

De verbroedering.

voor iedereen gelukkig iets te drinken klaar,
want het was toen al erg warm. Van daaruit
vertrok men naar het gildeterrein aan de
Muilen. Alles bijeen was er toen al bijna vier
kilometer gelopen. Na de bekende ceremonie
werd er begonnen met het koningschieten.
Pastoor Schilder had de eer om het eerste
(rake) schot te lossen op de houten vogel,
gevolgd door burgemeester Maas. Ook de
burgemeester raakte de vogel, maar deze
gaf nog geen krimp. Nadat het erelid en de
hoofdman vervolgens geschoten hadden,
was het de beurt aan de kandidaten voor
het koningschap. Al snel vlogen de stukken
er vanaf en toen was al wel duidelijk dat het
niet lang zou duren, want er werd niet één
keer gemist. Jasper Couwenberg leek hem
het genadeschot te geven, maar de vogel
bleef nog net hangen. Henk Michiels hield
zijn zenuwen toen beter in bedwang dan zijn
vrouw Addy. Die stond, dat waren haar eigen
woorden, te trillen van de spanning. Met een
zuiver schot haalde Henk de vogel onder luid
gejuich naar beneden en werd zodoende voor
de tweede achtereenvolgende keer koning.
Slaagt hij er over drie jaar weer in de vogel
naar beneden te halen zal hij de eerste keizer
van het gilde zijn. n

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Nee? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Nieuwe prinsen bij Gilde Sint Brigida
DE GILDEPRINS
Daarna was het de beurt aan de gildebroeders
onder de zesentwintig jaar. Zij gingen schieten
om prins van het gilde te worden en schoten
op een gipsen vogel. Ook hier werd goed
geschoten, maar aanvankelijk gaf deze vogel
geen krimp. Maar toen hij eenmaal af begon
te brokkelen was het een dolgelukkige Joost
van de Biezen die het laatste stuk van de vogel
naar beneden haalde en hij mag zich voor drie
jaar, als opvolger van Rick Michiels, prins van
Gilde Sint Brigida noemen. Zodoende mag hij

in augustus, net als Henk Michiels, meedoen
bij het Europees Schutterstreffen dat dit jaar
in het Limburgse Neer plaatsvindt. Zij zullen
zeker hun best doen om Europakoning of
-prins te worden.
JAAP WAALEN KERMISPRINS
Op kermiszondag werd er dit jaar voor de
zesde keer geschoten voor kermisprins van
Netersel. Iedere inwoner van Netersel vanaf
zestien jaar mag hieraan meedoen.
De gipsen vogel was heel sterk gemaakt,

zodat deze wel even mee kon gaan.
Niet minder dan zesentwintig personen
deden aan deze wedstrijd mee. Na meer dan
honderd rake schoten was het Jaap Waalen
die voor een jaar de wisselbeker van de vorige
winnaar Kees van der Heijden over mocht
nemen. Enkele dames van het gilde hadden
gezorgd dat er na afloop soep en gesmeerde
broodjes waren. Het gilde kan terugzien op
fijne, gezellige en vooral sportieve dagen. n

Het Sint Joris Gilde Oirschot heeft een nieuwe koning
Eens in de vier jaar schiet Sint Joris om
een nieuwe koning en daar gaan altijd
maandenlange speculaties aan vooraf over
wie er voor het koningschap gaat. Bij Sint
Joris is nooit bekend wie voor deze eervolle
titel gaat schieten en als je toevallig ook
maar een keer gaat oefenen ben je direct
‘verdacht’. Op maandag 28 mei was het dan
eindelijk zover, tijdens de jaarlijkse teerdag
stond het koningschieten op het programma.
Traditiegetrouw begint de teerdag met een
heilige mis bij het Sint Antoniuskappelletje in
Straten, gevolgd door een stevig ontbijt bij ’t
Zand. Na het ontbijt worden de jubilarissen
gehuldigd en trekt het gilde in vol ornaat
door de straten van Bijsterveld en Straten
om de koning, vaandrig en hoofdman thuis
‘uit te halen’. Zij hebben de verplichting om
het gehele gilde te trakteren. Dit jaar was
de spanning extra groot, want pas voor de
derde keer in haar 476-jarige bestaan zou
Sint Joris een keizer kunnen krijgen. Rien
van Ruremonde kon opvolger worden van
de vorige keizers, Peter Maertens (1616) en
Harrie Smits (1986). Rien heeft zijn ambities
nooit voor zich gehouden, maar als er in al
die eeuwen nog maar twee keer een keizer is
geweest, zal het toch echt heel moeilijk zijn
om drie keer achter elkaar koning te schieten.
Om circa half twee kwam het gilde aan op
het gildeterrein Vondervoorthof waar het
publiek al in grote getale stond te wachten.
Speciaal voor deze gelegenheid had gildesmid
Sjef Vingerhoeds een nieuwe schutsboom
gemaakt die werd ingezegend door pastoor
Spijkers. ‘Bevrijd van al het kwaad’ kon hierna

de wedstrijd beginnen en de regerend koning
mocht als eerst starten. Zowel het eerste als
het tweede schot werden door Rien gemist.
Maar als koning heb je het recht om een
extra serie te schieten. Het eerste schot was
raak, maar toch werd Rien overmand door
de zenuwen, hij miste en zag zijn droom aan
hem voorbijgaan.
Van alle deelnemende gildebroeders bleven
er vijf over. Al snel waren er drie afvallers en
bleven Thomas van Laarhoven en Martien van
Loon over. Ze gaven elkaar weinig toe. Martien
van Loon, die ondanks alle speculaties op

Koning Martin van Loon.
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geen enkel lijstje voorkwam, hield het langste
zijn hoofd koel en werd voor de tweede keer
koning van Sint Joris. Voor Martien en zijn
familie een bijzonder mooi moment, want
nog maar twee weken geleden overleed zijn
vader en gildebroeder Henk van Loon. Henk
was één van de beste schutters die Sint Joris
ooit heeft gehad en zei vaak dat hij onder de
schutsboom wel regelde wie de wedstrijd
zou winnen. Zou Henk van bovenaf de hand
hebben gehad in de overwinning van zijn
zoon Martien? Het is Martien en zijn vrouw
Agnieszka van harte gegund en Sint Joris is
trots op de nieuwe koning! n

Gilde Odulphus Best heeft een
nieuwe koning
Afgelopen maandag 18 juni vierde het
Sint Odulphusgilde uit Best haar jaarlijkse
gildedag. Dit jaar stond deze in het teken van
het koningschieten dat traditioneel om de
drie jaren plaatsvindt. Ook dit jaar weer een
fraai schouwspel dat veel belangstelling trok.
Na een barrage met dertien schutters was
het uiteindelijk Henk van Kuik die de vogel op
de 28-meter hoge boom vol wist te raken en
de titel van de vorige koning Ben van de Laar
overnam. Het wordt voor de nieuwe koning
de komende tijd wel even anders. Onlangs
nam Van Kuik ook zitting in de nieuwe
gemeenteraad van Best. n

Sint Odulphus
Best huldigt
jubilarissen
Op de jaarlijkse gildedag van het Sint
Odulphusgilde in Best werden dekenschrijver Jan der Kinderen -vijftig jaar lid- en
gildebroeder Piet van Beerendonk -veertig jaar
lid- door kringvoorzitter Bert van der Staak
onderscheiden. De dekens Charles Sol en Jan
van de Sande, die jarenlang deel van de overheid uitmaakten, werden door hopman Klaas
Bergman tot eredeken benoemd. n

Hopman Klaas Bergman installeert koning
Henk van Kuik

Op bezoek bij de Oosterburen
Het Wintelrese gilde van Onze Lieve Vrouw
en de Heilige Willibrordus heeft het lange
pinksterweekend gebruikt om een uitstapje
te maken naar het in Duitsland gelegen
Vechta-Hagen.
Op zaterdagmorgen stonden er een vijftig
gildebroeders te wachten op de bus die ons
naar Vechta zou brengen. Vol enthousiasme,
want de meesten onder ons waren daar in
2014 ook al een keer geweest en dat was heel
erg goed bevallen. In de schutzenbruderschaft
kreis Hagen werd de nieuwe koning van Kreis
Vechta geïnstalleerd tijdens het zonovergoten
pinksterweekend. Wij mochten net als in 2014
daarbij als ‘gastegilde aus Holland’ aanwezig
zijn.
Na wederom zeer gastvrij te zijn ontvangen
door verscheidene hoogwaardigheidsbekleders kon de hernieuwde vriendschap
tussen beide gildes beklonken worden. In

de namiddag was er een Heilige Mis in de
grote tent en daarna, naar Duits gebruik, een
uitbundige avondmaaltijd. Tijd om even ‘uit
te buiken’ was er niet want de bus zette ons
weer recht bij de ingang van het feestterrein af.
Afijn, verbroedering kan lang duren als je het
goed doet en dan te bedenken dat het echte
feest pas op zondag zou zijn.
Prachtig zonovergoten pinksterweer en een
perfecte ambiance, volop eten en drinken en
verbroedering met andere gildebroeders en
-zusters; die Duitsers hadden het toch maar
weer mooi voor elkaar. De optocht zelf was
een korte afstandswandeling van ongeveer
1200 meter en eindigde zoals gezegd weer
bij de bekende feesttent. Tal van andere
schutzenbruderschaften kwamen de koning
feliciteren en iedere keer ging de koning -of
één van zijn adjudanten of ministers (zoals ze
die daar noemen)- met ‘de fles’ rond. Tradities
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V.l.n.r. Jan der Kinderen, Jan van de Sande,
Charles Sol en Piet van Beerendonk.

zijn er om in ere te houden, het had gewoon
niet mooier kunnen zijn.
Als gilde uit Holland vielen wij bijzonder op,
omdat wij niet zoals de Duitse schutzenbruders in traditioneel groen, maar in onze
bekende felrode gildekostuums liepen:
je zag de toeschouwers al van veraf denken
“wat komt daar nou aan?” Aan het applaus
te horen was het wel een verfrissende
afwisseling.
Maandagmorgen weer met de bus terug
naar Wintelre en we kunnen terugzien op een
fantastisch en tot in de puntjes geregeld (door
onze eigen touroperator Ben van de Berk)
pinksterweekend. n
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Sint Olphusgilde
heeft beet

Jeu de boules kam- Kampioenen
pioenen Wintelre in Wintelre

Ook dit jaar was het Sint Odulphusgilde uit
Best te gast op de visvijver van gildebroeder
Piet Goevaers. Een plezierig uitje voor het
gilde dat met zo’n dertig gildebroeders was
komen opdagen om nu eens ieders capaciteiten op ander gebied te meten. Het werd
een spannende strijd die uiteindelijk oudkoning Ben van de Laar met 163 centimeter
aan gevangen vis als winnaar opleverde. Trots
kon deze dan ook aan het slot van de middag
de kanjer van een prijs uit handen van Piet
Goevaers in ontvangst nemen. n

Bij het Wintelrese gilde van Onze Lieve
Vrouw en de Heilige Willibrordus zijn na
een spannende competitie de jeu de boules
kampioenen ook bekend. Proficiat namens de
rest van de guld. n

Ben van de Laar met de kanjer van een prijs.

V.l.n.r. Annie Simons, Jan van de Ven,
hoofdman Gerard Klessens.

Gouden Harrie
Op 1 juli 1968 werd Harrie van Oirschot toegelaten tot het kolveniersgilde Sint Dionysius
uit Tilburg. Bij dit jubileum werd op zondag

Harrie krijgt de gildeketen omgehangen.

1 juli 2018 door het gilde stilgestaan. Op deze
dag werd aan Harrie, door de gezamenlijke
gildebroeders, een gouden medaille aangeboden. Deze heeft samen met de medailles
van zijn gouden voorgangers een plaats
gekregen aan de gildeketen waarmee Harrie
in de eregalerij van het gilde is opgenomen.
Vanuit het kringbestuur werd, door Jan van
Rooij, aan de jubilaris ook het kringkroontje
van verdienste uitgereikt. Harrie is in zijn
vijftigjarige lidmaatschap op tal van gebieden
actief geweest. Zo was hij jarenlang als lid van
de schietcommissie verantwoordelijk voor de
schietbomen. Gedurende zijn lidmaatschap
heeft hij twee keer het koningschap mogen
vervullen en was hij ook als regerend deken
(penningmeester) verantwoordelijk voor de
financiën van het gilde. Met recht kan het
gilde spreken van een ‘gouden Harrie’. n
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De afkamp van het Wintelrese gilde van Onze
Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus was
ook weer ongekend spannend. Lange tijd ging
het gelijk op en hielden de ervaren schutters
elkaar in evenwicht. Pas bij het voorlaatste
schot zorgde een misser van hoofdman
Gerard Klessens ervoor dat de kampioenstitel
naar Dirk Oosterbosch ging. Ook de dames
staan in Wintelre hun mannetje en hier
ging de kampioenstitel naar Mandy Wilting.
Het bleef nog lang gezellig in gildehut ‘de
Neerhoeve’. n

De schutters met de winnaars; links Dirk
Oosterbosch en derde van links Mandy
Wilting.

Oproep
Ik ben een biografie aan het schrijven
over de kunstschilder Reinier
Pijnenburg (1884-1968).
Hij is onder andere bekend
door schilderijen met Brabantse
onderwerpen en vooral ook van
schutterstaferelen en portretten. Ik zou
graag in contact komen met mensen
die schilderijen met dit onderwerp
kennen om ze te fotograferen en te
documenteren. U kunt contact met
mij opnemen, vdenis123@kpnmail.nl.
Veronica Dénis

Bedrijvencompetitie Kraaiven
In 2002 is voor de eerste keer door het gilde
Sint Dionysius een ‘bedrijvencompetitie
Kraaiven’ georganiseerd. Met deze competitie
wil het gilde een onderlinge band tussen de
medewerkers van de bedrijven op industrieterrein Kraaiven tot stand brengen en het gilde
in de belangstelling brengen. In 2018 was het
gilde alweer toe aan de zeventiende editie van
deze competitie. Een zestal teams kwamen
in de voorronde tweemaal in actie. Er werd
met geweer geschoten op de Brabantse Wip

en op het blazoen. Dit jaar werd voor het
eerst ook geschoten met de handboog op
doel. De beste vier teams kwamen op 30 juni
tegenover elkaar te staan om te strijden om
de wisselbeker. Deze precieuze beker ‘met de
grote oren’ is nu een jaar lang in het bezit van
Vollenhoven Olie. Naast de teamwedstrijd
kan iedereen die aan de competitie heeft deelgenomen meedingen naar de titel: ‘Heer van
Kraaiven’. Dit jaar lukte het Marcel van Helden
om de vogel van de ‘pin’ te schieten. n

Het winnende team met de felbegeerde
beker.

Sint Joris Diessen naar de Bonifatiusdagen in Dokkum
Op zondag 10 juni 2018 is het gilde Sint Joris uit
Diessen vroeg in de ochtend met een volle bus
vertrokken naar het Friese Dokkum, op uitnodiging van hun gildeheer monseigneur Ron van
den Hout, Bisschop van Groningen-Friesland. In
het pittoreske Dokkum vierden ze dat weekend
de Bonifatiusdagen met op zondag de afsluiting
met een gildemis en een processie. Tevens
vierde onze gildeheer zijn vijfentwintigjarig
jubileum als priester. En sinds die tijd is Ron
dus ook al onze gildeheer. Aangezien ons gilde
bij zijn inwijding als bisschop niet in zijn geheel
aanwezig kon zijn, wilde hij dit alsnog vieren met

ons gilde op deze bijzondere dag. Aangekomen
in Dokkum kregen wij een kop koffie aangeboden, waarna we ons konden opstellen om de
kerk te betreden voor een katholieke gildemis.
Na de Heilige Mis stelden wij ons op aan het
plein naast de kerk om de eed van trouw te hernieuwen aan onze gildeheer. Daarnaast hebben
onze vendeliers nog een vendelgroet gebracht
aan alle aanwezigen. Na deze vendelceremonie
gingen wij in een grote processie door het
centrum van Dokkum naar het Bonifatiuspark.
Aan de kant van de processie stonden veel
inwoners van Dokkum te kijken naar ons gilde.

In het bovenland is het namelijk niet bekend wat
het gilde inhoudt. Gelukkig vond iedereen het
prachtig hoe het de Heilige Mis en processie
opfleurde met al zijn kleur en gebruiken.
Eenmaal aangekomen in het Bonifatiuspark
stond er een lunch op ons te wachten. Tevens
was er daar de gelegenheid tot het feliciteren van
onze gildeheer met zijn jubileum. Na de lunch
trokken we de Bonifatiuskapel in waar we nog
een oecumenische gebedsviering bijwoonden.
Na deze viering konden we nog even een kop
koffie drinken en ons opmaken voor de terugreis
naar Diessen. n

Oorkonde voor Co van den Hout
Op onze teerdag op zaterdag 21 april werd
onze gildebroeder Co van den Hout in het
zonnetje gezet omdat hij dit jaar vijftig jaar lid
is bij ons Sint Jorisgilde Diessen. Sinds 1968 is
Co lid en heeft binnen het gilde diverse functies
bekleed, waarvan één als onze koning van
2001 tot en met 2005. Nog steeds is Co zeer
actief binnen het gilde als schutter. Bestuurlijke
taken heeft hij in 2017 neergelegd, maar toch
staat hij altijd klaar voor het gilde als er iets
gedaan moet worden. Namens ons gilde heeft
Co voor zijn jubileum een oorkonde van de

Kring Kwartier van Oirschot gekregen. Co was
zeer verrast en sprakeloos op het moment van
de uitreiking. Dit had hij niet verwacht omdat
hij afgelopen jaar ook al een onderscheiding
namens de kring had ontvangen. Normaliter
zou er dan nu geen onderscheiding volgen,
maar wij konden dit als gilde niet voorbij laten
gaan. Bij hoge uitzondering is deze oorkonde
toch aan Co uitgereikt voor deze bijzondere
mijlpaal. Wij hopen dat Co nog lang onze
trouwe gildebroeder mag blijven. n
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Co mag een prachtige oorkonde in
ontvangst nemen.
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Gouden gildezuster
Tijdens de teerdagen in mei jongstleden is Ria
Jansen onderscheiden met een kringkroontje
vanwege haar vijftig jaar lidmaatschap van het
Sint Jorisgilde Hooge Mierde. Ria is samen

Gouden gildezuster Ria Jansen.

met haar man lid geworden van ons gilde.
Na zijn overlijden is ze trouw lid gebleven.
Ria zorgt er mede voor dat ons zilver er op gildedagen blinkend uitziet en ook zorgt zij voor
de bardienst; tijdens schietwedstrijden kun
je haar altijd vragen. Onder toeziend oog van
familieleden van Ria werd de onderscheiding
opgespeld door een vertegenwoordiging van
het kringbestuur. Niet alleen vanwege haar
vijftigjarig lidmaatschap is Ria een gouden
gildezuster. Door haar positieve inzet en
gezelligheid draagt ze zeker bij aan de goede
sfeer en de onderlinge broederschap.
Wij wensen haar nog vele gezellige gildejaren
toe.n

Mooie bedragen voor goede doelen
in Vessem
In het weekend van 8, 9 en 10 juni vond het
gildeweekend plaats in Vessem. Dit weekend
bracht een erg gezellige feestavond ‘Vessem
barst uit zijn voegen’. De tent was goed
gevuld op vrijdag -er waren alleen maar
lachende kindergezichten en tevreden ouders
tijdens de familiedag-, er was ‘Goud voor jong
& oud’ op zaterdag en een topdag op zondag
tijdens het gildefeest met volop strijd, passie
en verbroedering tot in de late uurtjes. Een
weekend waar wij als gilde Sint Lambertus
uit Vessem weer tien jaar vol trots op terug
kunnen blijven kijken. Dat het weekend
geslaagd was, heeft uiteraard ook gevolgen
voor onze vooraf gestelde goede doelen.
Daarom zijn tijdens de after party op 30 juni
jongstleden enkele mooie cheques uitgereikt.
De plaatselijke Sint Lambertuskerk kreeg een

cheque met een mooi bedrag van duizend
euro overhandigd. Aan de twee hoofddoelen
van het weekend, Stichting Wens Ambulance
Brabant en stichting Duofiets Vessem en
omstreken, werd een cheque van maar liefst
vijfduizend euro overhandigd. We hopen dat
we deze twee goede doelen hiermee helpen
om hun geweldige werk wat extra te ondersteunen. Daarnaast konden ook de diverse
verenigingen die een steentje bijdroegen aan
het weekend een leuke vergoeding tegemoet
zien. Wij willen graag iedereen die dit geweldige feest mogelijk heeft gemaakt hartelijk
danken. Met name de vele sponsoren,
vrijwilligers, maar ook de grote hoeveelheid
bezoekers die we dit weekend hebben mogen
ontvangen, maken dat dit feest geslaagd was.
Bedankt! n

Overhandiging van de cheques.

Een nieuwe prins
in ons midden
In even jaren, dus dit jaar, is het koningschieten bij Gilde Sint Sebastiaan Oirschot en
wel op kermisdinsdag 2 oktober aanstaande.
Maar er is meer, veel meer die dag. Die dag
volgt Prins Simon de Merode zijn oom Prins
Boudewijn na veertig jaar op als beschermheer van het gilde. Ter gelegenheid van deze
bijzondere gebeurtenis wordt de hele maand
oktober een tentoonstelling gehouden in het
oude Raadhuis in Oirschot, waarin de eeuwenoude relatie tussen het Huis De Merode
en ons gilde in beeld wordt gebracht vanuit
de gedachte: “het is onmogelijk om zonder
herinnering naar de toekomst te kijken”.
Een voorbeeld van de onderlinge band is het
koningschild van onze overleden gildebroeder
Pierre Louwers. Op dit schild is het wapenschild van de De Merodes te zien. Dit schild
van goud maakte decennia lang deel uit van
het wapen van Oirschot en hangt nog steeds
boven de ingang van het oude Raadhuis aan
de Markt. De tentoonstelling zal op 2 oktober
aanstaande worden geopend door de scheidende beschermheer van ons gilde samen
met zijn opvolger Prins Simon de Merode.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken vanaf
3 oktober tot 31 oktober, iedere werkdag van
tien uur tot vier uur in het oude Raadhuis, dat
is gelegen aan de Markt in Oirschot. n

Koningschild gildebroeder Pierre Louwers.
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Koningschieten in hartje Gemert
Het koningschieten in het centrum van
Gemert van het Sint Antonius en Sint
Sebastianus Gilde, beter bekend als
het ‘Gruun Schut’, wordt waarschijnlijk
voortgezet. Vorig jaar werd de schutsboom
voor het eerst op het Ridderplein opgezet,
toen Brasserie De Keizer (gelegen aan het
Ridderplein) voor het honderdste jaar gildehuis was en er geschoten werd om de ‘Keizers
keizer’. Het was een daverend succes met veel
publieke belangstelling en dat smaakte naar
meer.
Eerder (tot 1964 toe) stond de schutsboom

buiten de dorpskern, bij de Kokse Hoeve. In
1964 werd afgesproken dat het koningschieten
om de twee jaar zou gaan plaatsvinden. Een
gemengde commissie zou dat regelen; de
inkomsten zouden worden gedeeld. Toen de
kermis naar september werd verplaatst, nam
het aantal bezoekers af. De datum terugzetten
naar de oude kermiszondag bood nauwelijks
soulaas. Toen de mis op een later uur werd
geplaatst, werd de tijd tot het koningschieten
krap. Om al die redenen lijkt het koningschieten op het Ridderplein een blijvertje te
worden. n

De schutsboom wordt opgericht op het
Ridderplein.

Van den Elsen ´grune´ koning

Koning en koningin Van den Elsen.

Op het zonovergoten Ridder plein in Gemert
vond het tweejaarlijks koningschieten van de
Gruun Schut (Sint Antonius en Sint Sebastianus
Gilde) plaats. Een gildemis in de Sint Janskerk
en een aansluitend bezoek met de Goede
Moordenaar en Polderexpres aan de gildekapel
van Sint Antonius gingen daaraan vooraf. Vanaf
daar trokken de beide gilden op naar het plein.
De schietwedstrijd om drie zilveren kruisen
duurde wat lang, maar het geluk van de winnaars was er niet minder om. Toen de pastor en
de burgemeester het bevrijdende schot en het
koningspaar van het zustergilde een ereschot
hadden gelost, begon de strijd met oorspronkelijk twaalf (en later negen) deelnemers. Deze
strijd duurde vierentwintig ronden en in totaal

werden er 220 schoten gelost. Vooral de laatste
vier ronden waren spannend, mede door de
enthousiaste aankondigingen van omroeper
Fons van Katwijk. Om vier minuten over zeven
viel de laatste spaander en was gildemeester
Harrie van den Elsen, gildekoning 2018 (en
vanwege het weer ook zonnekoning). Zijn
vrouw Wilma koos hij tot zijn koningin. De
plechtige inhuldiging met het afleggen van de
drie beloften, het omhangen van de attributen,
de eed van trouw met de gildevlag, de handwassing en het lopen over de gildevlag, maakte zijn
koningschap compleet. Vendelgroeten van beide
gilden inclusief het glas erewijn besloten de
plechtigheid. n

Gemerts gilde eert oud-koningen met speld
Het bestuur van het Gemertse gilde Sint
Antonius en Sint Sebastianus heeft tijdens
het jongste koningschieten een koningsspeld
uitgereikt aan Lau Huijbers, Odilia van de Laar,
Jo van Schalen, Carla Lindner-Wilbrink, Geert
Pijnappels, Harrie Donkers, Peter van Hout,
Hans Kanters, Hans van den Boomen, Henk
de Koning, Piet Brouwers en Jan van Katwijk.
Daarmee wilde het de oud-koningen eren
en herkenbaar maken. Tien ex-koningen zijn
overleden. Uit het archief blijkt dat niet elk jaar
is koninggeschoten; dan werd er een koning
benoemd. Sinds 1964 vond het koningschieten
elk jaar plaats. Het is passend dat de nieuwe
koning plechtig wordt ingehuldigd, want hij

is toch de hoogste macht binnen het gilde,
zoals uit de oude karte blijkt, waarvan de
oudste versie uit 1699 stamt. Toen al werd
gesproken over ‘buiten memorie opgestigt’.
Hieruit blijkt dat er eerdere exemplaren zijn
geweest, want iedere Landcommandeur van
Alden Biezen, waartoe de ‘Vrjje en soevereine
Heerlijkheid Gemert’ behoorde, moest deze
karte bevestigen. Uit pouillé’s -de overzichten
van de inkomsten van parochies van voorbije
25 jaren- blijkt dat het gilde in de jaren 1485-1510
al werd genoemd door de inkomsten van het
Sint-Antoniusaltaar in de parochiekerk. n
Het opspelden van de koningsspelden in
volle gang.
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Dirk Verhees nieuwe koning SintCatharinagilde Helmond

Mark Joosten
Erekoning

Op zondag 8 juli 2018 is Dirk Verhees de
nieuwe koning van het Sint-Catharinagilde
geworden. Dirk is 59 jaar en sinds 2013 gildebroeder bij het Catharinagilde. Het was een
zeer spannende schietwedstrijd, waarbij Dirk
bij het 109de schot letterlijk het laatste stukje
hout van de schutsboom wist te halen. Dirk
Verhees is woonachtig in Aarle-Rixtel en in het
dagelijks leven leraar economie.
Ere-schutter werd Mark Roest, die bij het 79ste
schot de vogel eraf schoot.
Het Catharinagilde mocht zich tijdens het
schieten verheugen op veel belangstelling van

Het Sint Hubertus Gilde in Liessel vierde
op 30 juni het Sint Jansfeest met het
verschieten van de Erekoningsprijs.
Na het plaatsen van de vogel op de schietboom kon de wedstrijd beginnen.
Met het 168ste schot haalde Mark Joosten
de vogel naar beneden en werd hij
zodoende Erekoning 2018. In 2011 schoot
hij ook de vogel naar beneden, maar toen
met het 280ste schot. n

de buurt, gilden uit kring Peelland. Voor het
schieten maakte het gilde een korte rondgang
door de wijk om de buurt te attenderen op
het feit dat het koningschieten zou gaan
beginnen. Het gilde deed dat voor het eerst
juist op aanraden van de nieuwe koning, die
toen nog niet wist dat hij deze dag koning zou
worden. Voorzitter Ron Peters: “We beginnen
goed ingeburgerd te raken op Binderen en we
vonden het een leuk idee om eens door de
wijk te trekken, dat trok toch veel belangstelling”. n

V.l.n.r. koningin Karin Hikspoor, Mark
Joosten en koning Hans Hikspoor.

Verhees met zijn vrouw voor de gildevlag.

Nieuwe deken en jeugdtamboer bij Sint Jorisgilde
Ook dit jaar weer een feestelijke optrekdag
voor het Sint Jorisgilde Gemert, zij het met
rimpelige rand vanwege het plotseling
overlijden van haar voorzitter Ad Verhoeven
in maart.
De dag begint met een ontbijt bij de kapitein,
gevolgd door een Heilige Mis en een ontvangst bij de burgemeester. Deze keer was er
nog een bijzonderheid vanwege de aanwezigheid van een nieuwe jeugdtamboer in de
persoon van Fons Welten, zoon van rooie
tamboer Grad Welten. Fons gaat het tamboerkorps van het Sint Jorisgilde versterken en
ervoor zorgen dat de toekomst met voldoende
tamboers gewaarborgd blijft.
De hele dag liet hij horen dat hij de schuts-

mars van het gilde perfect beheerst.
Om twaalf uur werd er gestemd voor een
nieuwe deken en daar kwam voor de meesten
als verrassende winnaar uit de bus Joost
Michiels, in het dagelijkse leven landmeter.
Joost is een neef van de deken van 1964,
zijnde Wim Michiels. ’s Middags ging het
gilde Joost thuis aan de Teunisbloem installeren door het omhangen van de dekensikkel,
het opzetten van de hoge dekenhoed en het
aansteken van de Goudse pijp, om daarna
samen op te trekken naar gildehuis Dientje.
Na een smakelijke koffietafel kon de drukke
receptie voor de nieuwe deken en de jubilarissen beginnen, waarna het nog een heel
gezellige feestavond werd. n
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Jeugdtamboer Fons en de nieuwe deken
Joost van het Sint Jorisgilde Gemert.

Vier jubilarissen Sint Jorisgilde Gemert
Tijdens de optrekdag van het Sint Jorisgilde
Gemert op zaterdag 28 april jongstleden
werden vier jubilarissen in het zonnetje gezet.

Om te beginnen onze kapitein Frans van der
Burgt, want hij vierde zijn gouden jubileum.
Frans heeft een grote staat van dienst bij het

Jubilarissen Sint Jorisgilde Gemert met partners.

gilde als vendelier, kapitein en bestuurslid,
maar ook als deken-schrijver van Kring
Peelland heeft hij stevige sporen achtergelaten.
Naast de huldiging door het Sint Jorisgilde
kreeg hij de kringonderscheiding opgespeld
door Henk de Hair, voorzitter van Kring
Peelland. Beschermvrouwe Odilia Jurgens
-barones van Harinxma Thoe Slooten- en
vendelier-bestuurslid Ton van Thiel zijn beiden
vijfentwintig jaar lid van het gilde. Als jongste
jubilaris werd John van Kessel gehuldigd vanwege zijn twaalf en een half jarig lidmaatschap.
Alle jubilarissen werden toegesproken
door waarnemend voorzitter Rob van
de Vossenberg. Hij moest voorzitter Ad
Verhoeven vervangen die in maart plotseling is
overleden. Ook Ad werd met warme woorden
herdacht als iemand die heel veel voor het gilde
heeft betekend en op zijn eigen wijze leiding
heeft gegeven aan het gilde. n

Vijfenzeventig jarig jubileum in Lierop
Op 9 juni vierde het gilde Onze Lieve Vrouw
van de Zeven Weeën in Lierop het vijfenzeventigjarig jubileum van Sjaak van Moorsel. De
jubilaris werd door het gilde thuis opgehaald.
Samen zijn we naar ons clubhuis Nelly van
Oosterhout gegaan. Hier hebben we Sjaak van
Moorsel, die vijfenzeventig jaar geleden door
zijn vader lid werd gemaakt van ons gilde, een

vendelhulde gebracht. Na een woordje van
hoofdman Angel van Moorsel is Sjaak van
Moorsel een receptie aangeboden. Daarbij
zijn vele herinneringen opgehaald met familie,
vrienden en gildeleden. n

Sjaak van Moorsel voor de gildevlag.
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Boekelse standaardruiter voor het eerst in actie
Jan van Bergen (72) heeft zich op de kringdag
in Mierlohout voor het eerst gepresenteerd als
standaardruiter van het Boekelse Agatha-gilde.
“Het was natuurlijk wennen, zo’n eerste keer,
maar de dressuurproef en het ringsteken
gingen goed.” Eerder had hij met zijn Friese
merrie Wiefke (Brabants voor vrouw) het
ringsteken geoefend op een proefbaan in
Someren. Daarbij moet de ruiter een stok door
de ring steken, opgehangen aan een touw
tussen twee palen. Een eerste proef met een
paraplu in plaats van de officiële stok liep niet
goed af: “De paraplu vloog open. Wiefke sloeg
op hol, wilde afslaan. Ik vloog rechtdoor.” Veel
pijn gehad? “Och, het is net als een val met
de fiets. De pijn is na een tijdje weg, maar je
weet nog steeds waar het zeer heeft gedaan.
Intussen heb ik weer een paar keer gereden,
en dat ging goed”, zegt de goedlachse ruiter. Is

een Fries niet te vurig voor dit werk? “Wiefke is
wel snel maar ook heel mak”. En is hij met zijn
72 jaar niet te oud? “Ik heb mijn hele leven met
paarden gewerkt. Ik geef nog elke dinsdag- en
donderdagavond training aan de ponyruiters
in Venhorst (kerkdorp van Boekel). Onlangs
kreeg hij een Koninklijke onderscheiding
voor al zijn werk voor de ruiterij. “Ik heb ook
meegedaan met de dressuur. Dat wil zeggen
dat ik eerst stapvoets en daarna in draf voltes
(cirkels) en slangenvoltes (slingerbewegingen
rond vlaggen) moet maken. Twee of drie jury’s
beoordelen of ik het goed doe. Die cirkelbewegingen moet je bij optochten ook steeds
maken, omdat je anders de gildeleden te voet
te ver voor zou blijven. In vroegere tijden moest
de standaardruiter de weg vrijmaken voor de
geestelijkheid, en daarbij maakte hij ook van die
cirkelbewegingen, heb ik gehoord.” n

Jan van Bergen voert het gilde aan op
‘Wiefke’.

Helpt het gilde de
politie nog
wel eens?
Voor de achtste keer gaf de hoofdman van
het Agathagilde, Jos Huijben, een op het gilde
toegesneden geschiedenisles op de plaatselijke basisscholen. Vooral het gedeelte in het
verhaal over het feit dat de gilden vroeger
de politie (toen de schout en zijn kornuiten)
assisteerden bij de strijd tegen dieven en
rovers werd met open mond beluisterd. En
ontlokte de vraag: “Helpt het gilde de politie
nog wel eens?” Ook de titel koning en dergelijke leidde tot de vraag: “Mogen jullie nog
wel eens in koninklijk gezelschap zijn?“ Na
de ‘les’ mochten de kinderen in het gildehuis
meedoen aan een soort quiz en echt schieten.
Drie winnaars werden door het gilde tenslotte
gekroond tot ‘schoolkoning’. Twee kinderen
gaven zich spontaan op voor het gilde; maar
of dat doorgaat, is afwachten. n
Een afvaardiging van het Boekelse gilde kroont een kind tot ‘schoolkoning’.

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Nee? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Gilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom
/ Borgvliet en een goed doel
Samenloop voor Hoop is een landelijke organisatie die acties organiseert met als doel het
inzamelen van gelden voor onderzoek naar
kanker en zo het KWF ondersteunt. Dit goede
doel is door ons gilde uitgekozen om dit jaar
te sponsoren. De afgelopen koningsdag is het
stadkoningsschieten georganiseerd. Iedereen
kon voor een euro per pijl en maximaal drie

Overhandiging cheque door Arnold Buuron.

pijlen per schietbeurt meedoen aan deze
wedstrijd op blazoen. De beste schutter werd
de stadkoning en kreeg een speciale gildesjerp
omgehangen. Tussen één uur en vijf uur is
er toen ruim 300 euro opgehaald. Het gilde
vulde dat aan tot een bedrag van 386 euro,
want 1986 was ons heroprichtingsjaar. De
cheque met het hierbij opgehaald geldbedrag
werd overhandigd tijdens de in Bergen op
Zoom georganiseerde sponsorloop van
Samenloop voor Hoop op 30 juni. Op deze
dag heeft ons gilde zich duidelijk laten zien
met onder andere vendeldemonstraties.
Daarbij geholpen door Peter Hoek van
gilde Raamsdonk. Met de uitleg over het
vendelgebed en in de avond met vendelen op
de muziek van Brabant van Guus Meeuwis.
De kinderen konden bij onze stand oefenen
met vendelen met een klein vendel en veel
kinderen vonden dit erg leuk om te doen.
Wie de jeugd heeft..... n

Gilde Sint Hubertus Leur
voor de stichting Alzheimer
Hoofdman Alfred Boot van het schutsgilde
St. Hubertus Leur gaat samen met zijn twee
zoons Pieter en Huib (Team -Boot) deze
zomer deelnemen aan de “Goodwill-rally

Alfred Boot met auto

SAC”. Deze leidt ze van München door de
Alpen van Oostenrijk , Zwitserland en Italië
naar de Côte d’Azur. Het is een rit van 1500
km die ze in vier dagen moeten afleggen, uitsluitend over binnenwegen. Het gebruik van
autobanen is verboden. De rit dient te worden
gereden met een auto uit 1998 of ouder,
zonder gebruik te maken van GPS. De route
wordt pas op de dag van vertrek in München
bekendgemaakt. Onderweg moeten diverse
opdrachten door de teams worden uitgevoerd.
Ieder team rijdt voor een goed doel. Aan dit
goede doel worden de verkregen sponsorgelden overgemaakt. Het Team Boot heeft
gekozen voor Stichting Alzheimer Nederland.
Deze stichting werkt hard aan een toekomst
zonder dementie en aan een betere kwaliteit
van leven voor mensen met dementie en hun
dierbaren. Het schutsgilde Sint Hubertus
Leur wenst zijn hoofdman met zijn zoons veel
succes. n
Voor meer informatie:
www.alzheimer-nederland.nl
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Drie jubilarissen
bij Sint Jan Baptist
Sprundel
Het gilde heeft in 2018 een druk jaar met
diverse vieringen. Het gilde viert haar het 400
jarig bestaan, wordt de koning geschoten en
zijn er drie jubilarissen. Harry Lazeroms (83)
is zestig jaar lid van het gilde. Hij was zeventien jaar, als dekenschatbewaarder, lid van de
overheid. Ook voor andere werkzaamheden
bij het gilde staat hij klaar. Verder is hij nog
zeer actief als schutter en slaat geen bonds- of
feestschieting over. Harry heeft al vele prijzen
geschoten. Het gezegde van Harry is dan
“het moet maar eens effe gaan”. Kees van
de Broek (73) vijftig jaar lid, is nog steeds
voor alles inzetbaar, zoals bij het schrijven bij
bonds- , feestschietingen en zestallen. Kees
heeft twee keer koning geschoten. In 1972
haalde hij de Gazet van Antwerpen met het
winnend eerste zestal. In 1976 schoot hij in
categorie A de rozenprijs in Rijsbergen met
zes rozen. Kees Mol (82) vijftig jaar lid, heeft
ook zijn verdienste voor het gilde. Zijn vakmanschap als metselaar heeft hij ook bij het
gilde ingezet, bij twee keer een schietkot en
als laatste een keurig schietlokaal te bouwen.
Kees was ook geen onverdienstelijk schutter.
Hij heeft diverse rozenprijzen geschoten.
De drie jubilarissen zijn op gepaste wijze
gehuldigd door het gilde. n

V.l.n.r. Kees van de Broek, Kees Mol en Harry
Lazeroms.
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Koningsschieten gilde Sint Willibrordus Klein-Zundert
Zondag 17 juni is het bij het Kloveniersgilde
Sint Willibrordus uit Klein-Zundert koningschieten. Dit jaar was het voor het eerst in
het buurtschap De Raamberg.
Dit is een historische plek. Hier stond namelijk eeuwenlang een Sint Willibrorduskerk.
Dat was ook de kerk, waarover spraken is in
het eerste geschreven stuk, waarin in 1157
de naam Zundert (“Sunderda”) genoemd
wordt. De genoemde kerk zou de aanleiding
zijn geweest voor het oprichten van van
het gilde Sint Willibrordus. Voor aanvang
van het koningschieten worden door de
burgemeester Leny Poppe-de Looff, de
overhoofdman van het gilde, de pastoor de
heer Van Geel en alle hoofmannen van de
aanwezige gilden een openingsschot gelost.
Hierna barst de strijd los. Alle gildebroeders
schieten dan tegelijk op de vogel. Het hout
is er snel af maar in het midden zit een
ijzeren plaat en dat duurt langer. Rick van de
Heijkant lost het beslissende schot maar zet
de vogel terug en moet hiervoor een vat bier
schenken. Een keer terug plaatsen mag, maar
geen tweede keer. Dus ging het er echt om

en dan druipen de gildebroeders die geen
koning willen worden snel af. Kees van Steen
schoot uiteindelijk de vogel naar beneden en

het gilde heeft een nieuwe koning.
Het vat werd aangeslagen en het feest
duurde nog tot in de late uurtjes. n

Koning Kees van Steen met echtgenote.

Koningsschieten gilde Sint Hubertus Leur
De weersomstandigheden waren niet ideaal,
warm weer en een erg harde wind. De wip
met daarop de houten vogel op dertien meter
hoogte bewoog driftig heen en weer. Toch
slaagden diverse schutters erin, de vogel te
raken. Om één uur werd begonnen met de
verschieting om de titel burgerkoning(in) van
Leur 2018. Vijf dames en vijftien heren streden
om de felbegeerde titel. Na een spannende
strijd, die iets meer dan tweeëneenhalf uur
duurde, werd Danny Hermans als winnaar
gehuldigd door Alfred Boot, hoofdman van
het gilde. Hem werd het prachtige zilveren
wisselschild omgehangen. De komende twee
jaar is hij burgerkoning van het schutsgilde
Sint Hubertus Leur. Na een korte pauze, werd
geloot voor de volgorde van de gildebroeders.
De gildeheer en de hoofdman losten de eerste
schoten. Daarna was het de beurt aan de
broeders. Deze strijd duurde iets minder lang.
Pieter Bos slaagde erin de vogel neer te halen
en werd voor de tweede opeenvolgende maal
tot koning van het gilde gekroond. De koning
kreeg de breuk omgehangen en zijn koningin

Gerda haar zilveren kroon. Traditioneel werd
daarna de erewijn geschonken en ging het in
optocht naar het gildehuis De Mouterij. Voor
de ingang werd de nieuwe koning geïnstalleerd. Hij waste zijn handen, legde de eed af

Pieter Bos koning
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met zijn hand op het vaandel en daarmee
werd zijn koningschap bevestigd.
De komende twee jaar zal Pieter Bos het gilde
als koning vertegenwoordigen. n
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Koningschieten
Sint Jan Baptist
Sprundel
Zaterdag 23 Juni, de zaterdag die het dichts
bij de feestdag van patroonheilige Sint Jan de
Doper ligt, schiet het Sprundelse gilde, om
de vier jaar met de Sint- Jansboog koning op
de wip. Vier jaar geleden nadat Frans Aarts
keizer werd schoot Jack Herijgens zich voor de
eerste keer koning bij het kruis- en voetboog
gilde Sint Jan Baptist. Daardoor kreeg hij nu
als aftredend koning drie voorkeursschoten.
Jack nam gelijk de voorsprong door bij zijn
eerste schot de vogel vanaf veertien meter
naar beneden te halen, daarna volgde de
overige vijfentwintig gildebroeders en zusters,
maar wist niemand meer de vogel te raken.
Voor de komende vier jaar is Jack Herijgens
weer koning in het Sprundelse. n

Paaseieren-verschieting gilde
Sint Hubertus Leur
Vrijdag 6 april 2018 heeft het gilde haar jaarlijkse
paaseierenverschieting weer gehouden.
De verschieting ging als volgt: op een schietkaart
worden twee extra rozen bijgeplakt en een
kleine rode roos van één centimeter. Het was
de bedoeling om in zes schoten alle drie de
zwarte rozen één keer te raken en de rode roos
(elf punten). De vaste roos raken telde gewoon
voor tien punten, ook na meerdere keren raak,
de rest van de punten telde zoals ze op de kaart
staan. De verschieting werd geopend door onze
jeugd. Sjoerd de Graaf, Tim Lauwerijssen, Clive
Huijbregts en Beau Lauwerijssen. Beau begon
als eerste en even was onze koning bang dat
de verschieting te eenvoudig was. Beau schoot
namelijk drie keer tien en één keer elf punten,
wat uitzonderlijk goed was. De andere jonge
broeders deden hun uiterste best, maar de score
van Beau was niet meer te evenaren.

Beau werd tot winnaar uitgeroepen. Bij de gildebroeders hetzelfde recept. Hier won Theo Bos en
hij ontving tien eieren en eeuwige roem. n

Pieter Bos en winnaar Beau.

Rectificatie
Helaas waar gehakt wordt, vallen spaanders, ofwel waar gewerkt wordt, worden fouten
gemaakt. Ook bij De Gildetrom is dat het geval. We doen ons best dit te voorkomen, maar
helaas, het lukt niet altijd. Onze welgemeende excuses hiervoor.
Rectificatie Informatief.
Gildetrom 2018-2, pagina 7:
Titel: Wat er allemaal voorafgaat aan de
opening van een nieuw gildelokaal
Onderschrift foto: Openingshandeling
gildegebouw door kringvoorzitter en
koning Maashees.

Koning Jack Hereijgens en zijn echtgenote.

Rectificatie Informatief.
Gildetrom 2018-2, pagina 8:
Titel: Het zilver van het Sint Lucia Gilde
Ravenstein in bewaring
Door: Nico Verhoeven. Foto’s Jos
Heessen

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Rectificatie Informatief.
Gildetrom 2018-2, pagina 10:
Titel: Gildenfestijn 2018 in Groeningen
Door: Sint Anthonius en Sint
Nicolaasgilde

IN MEMORIAM
Frits Evers (70)

Wim van Rooij (93)

Gildebroeder
† 18 juni 2018

Gildebroeder-staande deken.
† 29 maart 2018

Sint-Barbaragilde Dinther (Maasland)

Sint Martinusgilde, Tongelre. Eindhoven (Kempenland)

Frits was sinds 1991 lid van ons gilde en vanaf het
begin van ons gildekoor. Frits schoot zich koning
in 2002, welke taak hij met volle overtuiging
invulde. Vanaf 2005 tot heden was hij lid van de
schietcommissie en wapenmeester. Frits was
altijd bereid werkzaamheden te verrichten op
allerlei gebied. Zo heeft Frits onder andere veel
kogels gemaakt voor het jaarlijkse koningschieten.
Hij begeleidde jeugdleden die werden opgeleid
tot schutter. Frits was een geliefd persoon met
zijn humor en aanstekelijke lach. Wij zijn trots dat
wij Frits als gildebroeder 27 jaren in ons midden
hebben gehad. Wij hebben op 23 juni met gildeeer afscheid van hem genomen. Frits, we zullen je
missen, rust in vrede.

Op 29 maart is ons oudste gildelid Wim van Rooij
overleden. Wim zou op 5 juli 2018 zeventig jaar
lid van ons gilde zijn geweest. Wim is driemaal
koning van het gilde geweest en was zeer sociaal
betrokken bij het gilde. Vele klusjes heeft hij opgeknapt en Een boomke katten was zijn favoriete
kaartspel. Op vrijdag 6 april hebben we met gildeeer afscheid van hem genomen.

Corry Wehmeijer-Zwanenburg
Gildevrouwe
† 12 mei 2018

Frans van Diessen (94)
Gildebroeder
† 16 mei 2018
Onze Lieve Vrouwe Gilde, Zeelst (Kempenland)

Op woensdag 16 mei is op 94-jarige leeftijd
overleden onze gildebroeder Frans van Diessen.
Frans was ruim zestien jaar lid van het Onze
Lieve Vrouwe Gilde Zeelst.

Sint Joris en Sint Sebastiaan Gilde, Berkel/Heukelom
(Maasland)

Henk van Loon

Heel erg trots op wat mijn innig geliefde Corry aan
zovelen heeft nagelaten, ben ik ontzettend dankbaar voor al jullie medeleven bij haar afscheid.
Alle hartverwarmende woorden en andere blijken
zijn een ware steun bij het verwerken van haar
afwezigheid, nu en in de toekomst. Moge al
de herinneringen aan haar levenshouding, niet
alleen voor mij, maar ook voor vele anderen een
blijvende inspiratie zijn.
Anthony Wehmeijer.

Sint Joris Gilde Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Jan Koster (83)

Jan-Hein van de Mortel (92)

Gildebroeder
† 4 mei 2018

Beschermheer
† 22 juni 2018

Sint Joris Gilde, Gestel en Blaarthem (Kempenland)

Gilde Sint Joris Oostelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op vrijdag 4 mei is op 83-jarige leeftijd overleden
onze gildebroeder Jan Koster. Jan Koster was
ruim 44 jaar lid van ons gilde, het Sint Joris Gilde
Gestel en Blaarthem. Hij kreeg op 25 april 1999
de zilveren jubileumspeld voor vijfentwintig jaar
gildebroeder en op 13 april 2014 het zilveren schild
voor het veertigjarig jubileum.

De heer van de Mortel is in 1981 lid geworden en
meteen ‘in dienst getreden’ als beschermheer
van het gilde. Gedurende deze periode is het
gilde vele malen te gast geweest op landgoed
‘Baest’. De Overheid van het gilde was altijd
welkom voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
het gilde en de tweejaarlijkse verschieting om het
‘Baesterschild’.

Schutter
† 13 mei 2018
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In 1961 werd Henk lid van het gilde en hij
was van 1998 tot en met 2002 koning. Vanaf
het begin van zijn lidmaatschap was hij als
kruisboogschutter een geducht tegenstander.
Henk maakte zelf kruisbogen en half Brabant
schiet met ‘unne Van Loon boog’. We zullen
een markante, zeer gewaardeerde gildebroeder
moeten missen.

IN MEMORIAM
Harrie Das (76)

Wim van de Wijnboom (93)

Gildebroeder
† 14 juni 2018

Gildebroeder
† 21 juli 2018

Gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus
Wintelre (Kwartier van Oirschot)

Gilde Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

Op zaterdag 21 juli 2018 overleed gildebroeder
Wim van de Wijnboom op 93-jarige leeftijd. Hij
was 38 jaar lid van het gilde. Begin van dit jaar
werd hij opgenomen in een woonzorgcentrum
in Asten.

Onze gewaardeerde gildebroeder Harrie Das was
ruim zevenendertig jaar lid van ons gilde. Als er
ook maar iets gebeuren moest bij het gilde dan
stond Harrie vooraan en hij rustte niet voor het
‘karwei’ klaar was. Voor alles kon je een beroep
op hem doen. Hij is met gilde-eer begraven op
ons parochiekerkhof.

Frans van der Velden (69)
Gildelid
† 15 april 2018

Hein Louwers

Gilde Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

Gildbroeder
† 18 juni 2018

Op zondag 15 april 2018 is gildelid Frans van
der Velden op 69-jarige leeftijd overleden. Frans
was 46 jaar lid van het Gilde Sint Antonius Abt
in Lierop. Hij was 16 jaar lid van het bestuur -van
1971 tot 1987-, onder meer als deken-schrijver.
Van 1975 tot 1985 was hij bovendien secretaris
van de Kring Peelland. Het gilde heeft met gildeeer afscheid genomen van Frans in de Koepelkerk
in Lierop.

Gilde Sint Sebastiaan Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Na bijna 68 jaar lidmaatschap van ons gilde overleed op maandag 18 juni 2018 ons erelid Hein
Louwers, lid van een echte gildefamilie. Hein was
een fervent schutter, zowel met de kruisboog als
met zijn foto- en filmcamera. Hein was onder
andere zevenentwintig jaar koningsdeken en lid
van diverse commissies. Wij zullen Hein missen.

Jan Leijssen (85)
Cees van den Borne (75)

Erelid
† 16 juli 2018

Gildebroeder
8 mei 2018

Sint Hubertusgilde Liessel (Peelland)

Sint Jorisgilde Hooge Mierde (Kwartier van Oirschot)

Op maandag 16 juli kregen wij het trieste
bericht dat onze gildebroeder Jan Leijssen was
overleden. Hij was lid vanaf 27 februari 1986 en
bekleedde diverse functies, waarvan 24 jaar commandant, een periode koningsknecht en vanaf
2008 erelid van het gilde. Ook was hij zanger
bij het gildekoor van de vier Deurnese gilden.
Jarenlang organiseerde hij het ophalen van oud
papier en ging dat ook zelf mee ophalen. Tijd had
hij altijd. Jan was een graag geziene gildebroeder,
wat bleek uit de grote opkomst tijdens de uitvaartmis op vrijdag 20 juli. Wij missen een goede
vriend en gildebroeder.

Cees kwam uit een echte gildefamilie. Twee
broers en zijn ouders waren ook lid. Toen hij
verhuisde van Tilburg naar Hooge Mierde is hij al
snel lid geworden van ons gilde. Cees is zes jaar
deken-schrijver geweest en heeft er door middel
van fondsenwerving voor gezorgd dat wij nieuwe
kostuums konden aanschaffen. Wij zullen een
goede vriend en gildebroeder gaan missen.

Jan van Gestel (86)
Gildebroeder
† 24 juli 2018
Gilde Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

Laurens Verberne (52)
Op dinsdag 24 juli 2018 is gildebroeder Jan van
Gestel op 86-jarige leeftijd overleden. Jan was
31 jaar lid van het gilde. In 1992 ontving hij de
onderscheiding Ridder van Oranje-Nassau.

Gildebroeder
† 6 juli 2018
Gilde Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

Op vrijdag 6 juli 2018 is op 52-jarige leeftijd
gildebroeder Laurens Verberne (Hzn) overleden.
Laurens was dit jaar lid van het gilde geworden.
De familie heeft in besloten kring afscheid van
Laurens genomen.
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IN MEMORIAM
Ad Verhoeven (61)

Ad van Gorp (74)

Gildebroeder en voorzitter
† 16 maart 2018

† 25 april 2018
Sint Willibrordusgilde, Alphen (Baronie en
Markiezaat)

Sint Jorisgilde Gemert (Peelland)

Ad werd in 1979 de nieuwe deken bij de Rooi
Skut en sloot zich aan bij de vendeliers. In 2002
werd Ad in het gildebestuur gekozen, eerst als
bestuurslid en in 2015 werd hij voorzitter. Hij heeft
dit altijd met hart en ziel gedaan. Hij was intensief
bezig met de gildegronden en het nieuwe onderkomen zodat het Sint Jorisgilde de toekomst weer
tegemoet kan zien. Ad laat een grote leegte achter
bij ons gilde. Wij zullen hem zeker gaan missen!

Jan van den Brand (66)

Op 25 april overleed onze geliefde gildebroeder
Ad van Gorp (74). Ad is in 1991 geïnstalleerd als
gildebroeder. Nadat hij zich de handboogschietkunst had meester gemaakt, legde hij zich toe op
het herstellen van bogen en pijlen. In 2005 werd
hij schuttersleider en nam hij zitting in de schietcommissie van kring Baronie en Markiezaat. In
2006 tot eind 2017 was hij als regerend-deken
bestuurslid. In 2008 werd hij gildekoning. In Ad
verliezen we een zeer geliefd, actief en betrokken
gildebroeder die altijd klaarstond voor het gilde.

Gildebroeder
† 14 augustus 2018

Jaan Jacobs (90)
† 30 maart 2018

Gilde Sint Antonius-Sint Catharina, Nistelrode
(Maasland)

Cloveniersgilde Sint Bavo Rijsbergen (Baronie en
Markiezaat)

Op dinsdag 14 augustus 2018 is na een kort
ziekbed overleden onze gildebroeder Jan van den
Brand. Jan was een eerlijk, sociaal en tevreden
mens. Het gilde en rommelmarkten, daar genoot
hij van. Het gilde heeft met gilde-eer op 20
augustus afscheid van hem genomen.

Jaan was al sinds 1960 lid en hij heeft in die
periode vele jaren de rol van ouderman vervuld.
Hij sloeg geen vergadering van de adviescommissie over. Hij was een gezelligheidsmens en
trouw aanwezig op teerdagen van het gilde. We
kunnen zeggen dat Jaan een echte gildebroeder
was in de beste betekenis van het woord. Op 5
april hebben we met gilde-eer afscheid genomen
van Jaan.

Cor Steijvers (74)
Gildebroeder
†27 mei 2018
Sint Joris Gilde Someren (Peelland)

Martien de Bont (83)
Cor Steijvers was lid sinds 2004. Hij hield zich
voornamelijk bezig met het schietgebeuren. Hij
was vrijwilliger bij de kofferbakverkoop.

Ere-hoofdman
† 21 mei 2018
Gilde Sint Sebastiaan Oudenbosch. (Baronie en
Markiezaat)

Toos Berh-Van Heesch (63)
Gildezuster
† 21 augustus 2018

Martien de Bont was vanaf 1980 lid van het
gilde. Van 1982 werd hij deken-schrijver en in
1987 hoofdman. In 2001 legde hij deze functie
neer en kreeg de titel ere-hoofdman. Een van de
meest opvallende initiatieven was een sponsorwedstrijd kruisboogschieten om een vereniging
voor CVA-patiënten op te richten. Er werd een
recordbedrag aan inkomsten gegenereerd
voor de stichting “Samen Verder”. We blijven
Martien herinneren als een bijzonder aimabele
man, die in staat was banden te scheppen en te
onderhouden. We wensen gildezuster Corrie en
de verdere nabestaanden veel sterkte.

Sint Joris Gilde Someren (Peelland)

Toos Bergh-van Heesch overleed na een korte
ziekte plotseling. Zij was lid sinds 2000 en geüniformeerd sinds 2015. Zij runde de kantine op het
schietterrein van de Jorisveste. Zij werd op 9 mei
onderscheiden tot lid van Oranje-Nassau voor
haar vrijwilligerswerk.

Mogen zij allen rusten in vrede
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FOTO UIT
VERVLOGEN TIJDEN

Wie wat wanneer?
Op de gildedag te Loon op Zoon in 1954 maakte een onbekende
fotograaf deze opname van de stoet. Wie herkent de tamboers en de

vaandrig van dit gilde uit de Kring Kwartier van Oirschot, ondanks de
niet-zichtbaarheid van de kleurencombinatie?

Herhaalde oproep:
Wie weet…gaat deze herhaalde oproep (zie
foto in nummer 2 (2018), pagina 39) wel
vruchten afwerpen. Kent u wellicht de namen
van de gildebroeders en de bruidjes bij het
uithaalritueel van de hoofdman tijdens de
teerdag van het Sint Willibrordusgilde te
Wintelre in 1933?
Graag uw reactie sturen naar de BrabantCollectie (brabant@uvt.nl) of naar Tony
Vaessen (antonius.vaessen@telenet.be).
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AGENDA

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
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.

GILDEFEESTEN IN 2018

GILDEFEESTEN IN 2020 (VERVOLG)

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.

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 2019

GILDEFEESTEN IN 2021

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

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

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

GILDEFEESTEN IN 2024
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip
09 juni
Kringdag Peelland bij Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
01 september
NBFS-toernooi Geweerschieten
15 september
NBFS-toernooi VTBS

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

40

