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Voorwoord
Beste lezers voor u ligt de vierde uitgave van De Gildetrom 2018. We zijn verheugd
met de vele inzendingen, maar dat gaf ons meteen de opdracht om keuzes te
maken. De Gildtrom heeft een bepaalde omvang en dan past er niet alles in.
Keuzes om artikelen door te schuiven naar een volgend nummer en keuzes om
artikelen, die inhoudelijk veel overeenkomen, niet te plaatsten. We vragen hiervoor
uw begrip.
Momenteel kampen we nog steeds met vacatures voor de hoofdredactie en
kringen. Waardoor de werkdruk erg groot wordt. Om u een indruk te geven:
tekstueel zijn er bijna 30.000 woorden en 185 foto’s aangeleverd.
Samen komen we tot een goede uitgave, maar dan moeten we het ook wel samen
doen en niet alleen.
Deze Gildetrom staat in het teken van het Europees Schutterstreffen en de
hoofdliedendag. Wij wensen u veel leesplezier en namens de gehele redactie
wensen wij u fijne feestdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar.
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Over de coverfoto
In het weekend van 17 tot en met 19 september 2018 vond het Europees
Schutterstreffen 2018 plaats. De zaterdag stond in het teken van het schieten voor de
titels Europa Koning en Europa Prins. Terwijl de schietende koningen onder de
schietboom een gezonde spanning voelden, genoot het grote publiek ontspannen van
de wedstrijd. Het bleef dus spannend tot Leo Niessen van schutterij Sint Martinus uit
Linne zich tot Europa Koning schoot. n
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VAN
DE REDACTIE

Toekomst voor De Gildetrom
Het is een feit dat het aantal abonnees van
De Gildetrom daalt. Hoewel we ons voorlopig
nog geen zorgen hoeven te maken over het
voortbestaan van ons magazine is het wel zaak
om ons bezig te houden over de toekomst
hiervan. Daarom heeft het bestuur van Stichting
De Gildetrom een werkgroep ingesteld die als
kartrekker zal fungeren in dit onderzoek naar de
toekomst(on)mogelijkheden van De Gildetrom.

De werkgroep wil kartrekker zijn omdat het
probleem veelomvattend is en daarin willen
we ook graag de mening en medewerking van
buitenaf.
Moet de inhoud van De Gildetrom veranderen
of aangepast worden; hoe betrekken we de
jongere gildebroeders bij De Gildetrom; gaan we
daarbij gebruik maken van sociale media en zo
ja, in hoeverre gaan we daarin mee?

Met die vragen gaat de werkgroep, bestaande
uit Winfried Minnaert, Maarten Janssen en
Peter Lathouwers, aan de slag. En mocht
u al suggesties hebben, stuur ze dan naar
secretariaat@degildetrom.nl.
Peter Lathouwers n

Gildemagazine De Gildetrom nu ook digitaal toegankelijk
Op vrijdag 24 augustus 2018 heeft de
voorzitter van Stichting De Gildetrom aan
de Tilburg University als beheerder van de
Brabant-Collectie een eeuwigdurende licentie
verleend. Door ondertekening van deze
overeenkomst wordt door beide partijen het
belang onderkend om alle exemplaren van
De Gildetrom te behouden, maar ook om
deze uitgaven digitaal toegankelijk te maken.
Het bestuur en de redactie van De Gildetrom
zijn er trots op dat hun gildemagazine
nu ook digitaal in de Brabant-Collectie is
ondergebracht, want per slot van rekening
beheert de Brabant-Collectie de grootste
bibliotheek ter wereld over heden en verleden
van de provincie Noord-Brabant.
Deze collectie wordt voortdurend uitgebreid
en de digitalisering verschaft dus een heel
groot publiek maximale toegang tot ons
gildemagazine De Gildetrom. Vandaar onze
trots! n

De bestuursvoorzitter Wim Bischoff ondertekent de licentie.

Leestafelabonnement van De Gildetrom
Het is belangrijk dat schuttersgilden zich
presenteren in de maatschappij. Hieraan wil
De Gildetrom haar medewerking verlenen in
de vorm van een ‘leestafelabonnement’.
Een gilde kan een of meerdere 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.
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INFORMATIEF
Auteur: Joke van Gils

De eerste nationale federatiedag was op 21 mei 1936 in Boxmeer. De organisatie van het feest vond plaats in
het tijdperk dat een getypte brief not done is. Er waren geen databases met adressen, geen computers, geen
internetverkeer en de meeste mensen hadden geen telefoon. Maar hoe pakten ze dat toen aan?

De eerste nationale federatiedag
Jammer genoeg heeft de organisator
van de eerste nationale federatiedag, het
Heilige Bloedsgilde uit Boxmeer, nauwelijks
informatie in haar archief over de organisatie
en de uitvoering van deze dag. Maar het
Boxmeers weekblad heeft voortdurend
gepubliceerd over belangrijke besluiten
en (vooral) over belangrijke betrokkenen.
Hierna volgt een bloemlezing van de meest
interessante artikelen.
22 FEBRUARI 1936: AMBITIEUZE PLANNEN
De ‘Federatie van Schuttersgilden in
Nederland’ houdt haar eerste vergadering
over de nationale federatiedag. De voorzitter,
dokter Pannekoek uit Gemert, wijst op de
problemen met de organisatoren van het
gildefeest dat op Tweede Pinksterdag in
Tilburg gehouden zal worden. Maar intussen
is de lucht gezuiverd. De voorbereidingen
en de organisatie van het feest worden
overgelaten aan het bestuur van het
Heilige Bloedsgilde in Boxmeer. Tijdens de
vergadering worden de voorlopige plannen

meegedeeld. Representanten van de pers
zeggen hun volle steun toe, het Boxmeers
Weekblad belooft een extra gildenummer uit
te geven.
25 APRIL 1936: BELANGRIJKE
GENODIGDEN
Het Boxmeers weekblad legt uit welke
autoriteiten belangstelling hebben getoond.
Het zijn: Zijne Excellentie meester Deckers
(Minister van Landbouw en Visscherij),
de Commissaris van de Koningin in
Noord-Brabant jonkheer meester A.F.O.
van Sasse van Ysselt, procureur-generaal
te ’s-Hertogenbosch baron Speyaard van
Woerden, de (latere) NBFS-voorzitter
jonkheer meester R.A. van Rijckevorsel,
leden van de Eerste en Tweede Kamer, van
Gedeputeerde en Provinciale Staten en
inwoners van de gemeente. De meeste van de
genoemde gezagsdragers hebben bericht dat
zij de gildedag zullen bijwonen, waaronder
ook minister Deckers.
Volgens het weekblad groeit het aantal

7

inschrijvingen met de dag. De Brabantse
Tramwegmaatschappijen organiseren
vanuit Eindhoven en andere plaatsen
extra autobusdiensten tegen een verlaagd
tarief. Het weekblad geeft een korte
schets van wat er te gebeuren staat: de
optocht als hoogtepunt, wedstrijden in
het vendelzwaaien, standaard-paardrijden,
trommen en roffelen, schieten met diversen
wapens, een expositie van gildevoorwerpen
en een schitterend vuurwerk.
16 MEI 1936: AANBEVELINGEN
Op deze dag verschijnt het gildenummer van
het Boxmeers Weekblad. Als eerste schrijft
niemand minder dan rechter, politicus,
historicus en beschermheer van de federatie
jonkheer meester Van Sasse van Ysselt een
hosanna over de geschiedenis van de NoordBrabantse gilden. Hij prijst zich gelukkig dat
er vooraanstaande mannen zijn die de gilden
proberen te redden door het oprichten van
kringen. De auteur wil een voortreffelijke
gildedag met gepaste vrolijkheid en een

INFORMATIEF
vervolg

Optrekken
der gilden
Hoera! de gilden trekken uit
In pronkgewaad
Met grooten staat,
Met vedel, hobo, trom en fluit
Met gaffelknecht,
Naar ‘t oude recht.

vroom begin. Hij mist de mis in de feestgids.
Het tweede artikel is van de auteur van de
boeken Brabantsche Dorpen en Brabantsche
Sagen, de letterkundige Vincent Cleerdin. Hij
schrijft in zijn artikel over het schuttersgilde in
het dorpsleven, anno 1936.
De feestcommissie doet een oproep aan
de lezer om naar de gildedag te komen en
schrijft: ‘Komt en geniet’. Dan schrijft het
bestuur van het Heilige Bloedsgilde een
woord van dank aan alle medewerkenden,
het gemeentebestuur en de uitgever van het
weekblad.
16 MEI 1936: DE VLAGGEN UIT
De verwachtingen zijn hoog gespannen.
Het Boxmeers Weekblad meldt dat Boxmeer
feest gaat vieren op Hemelvaartsdag en dat
duizenden vreemdelingen de gemeente zullen
gaan bezoeken. Boxmeer wil zijn naam van
gastheer hoog houden en het de bezoekers
zo aangenaam mogelijk maken. Maar ook
de aanblik moet zo feestelijk mogelijk zijn.
Daarom: de vlaggen uit.

16 MEI 1936: HET PROGRAMMA
12.00 uur: Verzamelen van de deelnemende
gilden
12.30 uur: Optocht met voorop de
marechaussee te paard en een heraut te
paard met het vaandel van de Kring Land
van Cuijk. Daarna volgen 44 gilden uit
de Brabantse kringen en vier gilden uit
Limburg en Gelderland. Na de optocht
ontvangt het gemeentebestuur de gilden
en zijn er toespraken van burgemeester
Verkuyl en federatievoorzitter Pannekoek.
Bij aankomst op het feestterrein doet
de voorzitter van het feestcomité een
welkomstwoord en houdt minister
Deckers een toespraak.
14:30 uur: Aanvang van de gildewedstrijden:
geweerschieten, schieten met de
handboog, de kruisboog en de voetboog,
standaardrijden, vendelzwaaien, trommen
en roffelen. Ook is er een tentoonstelling in
de Tekenschool.
16:00-21:00 uur: Bal Champêtre op het
feestterrein.
21:00-23:00 uur: Concert op het feestterrein
door de harmonieën Utile Dulci en
Crescendo.
23 uur: Schitterend vuurwerk bestaande uit 38
nummers.
Men belooft dat de toespraken die gehouden
gaan worden in het raadhuis en op het
feestterrein door middel van luidsprekers op
flinke afstand hoorbaar zullen zijn.
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Voorop de hopman als een reus,
Op ‘t zijden buis
Het Eerekruis.
Met recht der burgeren trots en keus
‘t Rapier ter hand,
Met gouden band.
Hem volgt de vendrig in de rij,
Met forschen haal
De vaan in praal.
Geweldig zwaaiend om zijn dij,
tot groot jolijt,
Der overheid.
Dan komt der broerderen lange stoet
Opzij de boog
De spies omhoog,
Met rood gepluimden fulpen hoed,
De straten door
Met zang in koor.
Hoera! de gilden trekken uit
In pronkgewaad
Met grooten staat,
Met vedel, hobo, trom en fluit
Met gaffelknecht,
Naar ‘t oude recht.
Een gedicht van wijlen
A. F. Van Beurden

Ze bestaan niet meer, de federatiedagen. De eerste federatiedag vond plaats in 1936 in
Boxmeer. In den beginne heette de federatiedag zelfs nationale federatiedag. Dit heeft te
maken met de snelle ontwikkeling van de kringen in de jaren dertig.

Wat zijn federatiedagen?
Bij de oprichting van de eerste gildekring, het Land van Cuijk, in 1933 wordt de verwachting uitgesproken dat het Land van Cuijk andere kringen zal prikkelen zich ook te
organiseren om de historische gilden weer tot bloei te brengen. Dat gebeurt. In 1935
worden de kringen Maasland, Kempenland, Peelland en Kwartier van Oirschot opgericht. In datzelfde jaar richten deze kringen de ‘Federatie van de Schuttersgilden in de
Nederlanden’ op. De (nationale) federatie heeft een tripartite doelstelling: 1) Men streeft
naar gildefeesten met een uniform karakter; 2) Het zou niet meer moeten gebeuren dat
twee of meer gilden een feest organiseren op dezelfde dag; 3) Jaarlijks zal één federatief
gildefeest worden gehouden. Men kiest Hemelvaartsdag uit voor de jaarlijkse federatieve
gildefeesten. Via loting besluiten de kringen dat de eerste gehouden zal worden in het
Land van Cuijk op 21 mei 1936 in een nader (door de kring) te bepalen gemeente.
Tijdens de jaarvergadering van het Land van Cuijk is men het er niet meteen over eens
in welke gemeente de federatiedag gehouden zou moeten worden. De gemeenten
Boxmeer, Vierlingsbeek, Groeningen en Beers willen alle vier de dag organiseren.
Er wordt over gestemd, de meerderheid kiest voor Boxmeer.

16 MEI 1936: DE PRIJZEN
Ook in 1936 is er, net als nu, een hang om
prijzen te gaan winnen:
• Voor het schieten met het geweer: tien
korpsprijzen, drie geldprijzen voor de
kampioenen en tien persoonlijke prijzen in
de vorm van kunstvoorwerpen.
• Idem voor de schietwedstrijden met de
handboog, de kruisboog en de voetboog.
• Prijzen voor het schoonste geheel bij de
federatieve en niet aangesloten gilden. De
ereprijs is een zilveren medaille aangeboden
door Koningin Wilhelmina.

• Er zijn prijzen voor de meest ordelijke
houding in de optocht, de meest
oorspronkelijke kostuums, het schoonste
vendel, de mooiste standaard, het
oudste vendel of standaard, de mooiste
en de oudste papegaai, het oudste
schild, de oudste gildetrom, de meeste
koningsschilden, het mooiste koningsschild
vanaf 1930 en voor de mooiste
schildenverzameling.
• Voor elke categorie vendelen zijn er prijzen,
evenals voor roffelen en trommen en voor
standaardrijden.

21 MEI 1936: DE EERSTE NATIONALE
FEDERATIEDAG IN BOXMEER
De lokale kranten schrijven in superlatieven
over de gildedag: Van alle zijden en streken
van het land waren gildebroeders naar Boxmeer
getrokken. Reeds vroeg in de morgen kon men
zien dat er iets groots op komst was. Van
schier alle huizen wapperde in dit schoone
stadje de driekleur, terwijl gildebroeders en hun
schitterende en kleurrijke kleedij de straten
vulden.
Veel aandacht wordt besteed aan de bobo’s en
bn’ers en hun toespraken. Een voorbeeld: Minister
Deckers zei dat hij hoopte dat de gilden een
schoone rol zullen spelen in de toekomst van het
zuiden van ons land, hij stelde jonkheer Van
Sasse Van IJsselt als voorbeeld.
Een Tilburgse journalist doet verslag vanuit een
romantisch perspectief: Gisterenmorgen toog
het gilde Sint Dionysius per geriefelijke autobus
naar het gildefeest te Boxmeer, waar het eerste
feest in federatief verband werd gegeven. … Na de
toespraken in het gemeentehuis en het aanbieden
van sigaren door Boxmeersche schoonen in
Oost-Brabants kostuum, trok de stoet naar het
feestterrein. Dit terrein was een juweeltje van
een gelegenheid voor een dergelijke festiviteit,
namelijk een onnoemelijk grooten bogaard, waar
duizenden menschen zich konden vermaken.
Er was onder andere een grooten dansvloer (hoe
kan men ook een oude gilde zonder de vendelaar
voorstellen) een biertent en meer van dergelijke
zaken, welke het vertier moeten bevredigen.
Jammer, dat de regen nu en dan driester optrad
doch tegen den avond werd het droog. … De
journalist beschrijft welke prominenten in de
hoofdjury zitten en welke prijzen het gilde Sint
Dionysius behaalde.
WAAR IS DE SUCCESVOLLE GILDEDAG
AAN TE DANKEN?
De kranten leren dat de gildebroeders in 1936
ondanks de geringe communicatiefaciliteiten
goed konden communiceren en een kei
waren in netwerken. Wat ook opvalt is dat
veel prominenten belangstelling toonden
en de gildedag ondersteunden. Zouden we
het gildebestaan meer moeten promoten
bij de topmannen en -vrouwen in onze
samenleving? n
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EST 2018
Door Marie-José van der Wielen

Dat de Europese schutterswereld springlevend is, werd 17, 18 en 19 augustus weer eens duidelijk. Alleen al op zondag
genoten meer dan 55.000 mensen in Neer van het Europees Schutterstreffen Leudal 2018.

Eén groot feest der verbroedering!
VERBROEDERING EN HARD WERKEN
Een waar feest der verbroedering, dat is
het Europees Schutterstreffen (EST). Ruim
12.000 schutters die verenigd zijn in zo’n
500 schutterijen, schutbroederschappen en
schuttersgilden kwamen naar het enorme
feestterrein in het Midden-Limburgse Neer
voor dit driejaarlijks verbroederingsfeest.
Ook voor de officiële opening was er al
sprake van verbroedering. Het EST in
Neer werd immers door vijf schutterijen
gezamenlijk georganiseerd: Sint Aldegundis
uit Buggenum, Sint Severinus uit Grathem,
Sint Martinus uit Horn, Sint Sebastianus uit
Neer en Sint Petrus uit Roggel. Al vanaf 2012
bereidden 200 vrijwilligers, verdeeld over
tien werkgroepen het EST voor. Hun harde
werk werd beloond met een fantastisch EST.
De EST-kaars die tijdens een bedevaart op
Hemelvaartsdag in de Sint Servaaskapel in
Nunhem werd aangestoken, had zijn werk
goed gedaan. Het EST mocht drie dagen lang
op prachtig zomerweer rekenen.
EEN KNALLEND BEGIN
Op vrijdag werd het EST officieel geopend.
Na de vergadering van het Presidium van
het EST en de geridderden van de Heilige
Sebastianus in Europa en de lunch was
het tijd voor de officiële ontvangst door Ko
Remijnse (voorzitter EST), burgemeester
Verhoeven, de Prins van Merode en Karl
von Habsburg. Tijdens dit officiële moment
werden er cadeaus uitgewisseld en schonk
Europa Koning 2015-2018 zijn uniform aan
het Limburgs Schutterijmuseum. Tevens
ontvingen de drie goede doelen die aan dit
EST verbonden waren een mooie cheque.
Om vier uur was het tijd voor de
Investituur-mis in de pas gerestaureerde
Martinuskerk in Neer. Tijdens deze mis werd
een dertigtal schutters door grootmeester
Karl von Habsburg en prior Prins van Merode
tot ridder geslagen, waaronder Dorus Alofs,
Wiel Derikx en Steven Visssers van de ESTorganisatie. Hierdoor werden ze opgenomen

Europa Prins Christopher Hofmann.

in de Ridderorde van de Heilige Sebastianus
in Europa. Deze orde heeft tot doel zich in
te zetten voor een vreedzame ontwikkeling
van een verenigd Christelijk Europa. In een
bonte, feestelijke stoet trok het gezelschap
terug naar het feestterrein voor de officiële
opening. Van alle deelnemende landen werd
de vlag gehesen. De harmonieën uit Roggel,
Neer en Buggenum speelden bij elke vlag die
gehesen werd het volkslied. De Oostenrijkse
Prangerschützen maakten met een knallend
spektakel een eind aan het officiële gedeelte.
Nadat Paul Joosten, de directeur van de
Lindeboombrouwerij het symbolische eerste
vat had aangeslagen, kon het feest beginnen.
WE HEBBEN EEN NIEUWE EUROPA
KONING!
De zaterdag stond in het teken van het
schieten voor de titels Europa Koning
en Europa Prins. Terwijl de schietende
koningen onder de schietboom een gezonde
spanning voelden, genoot het grote publiek
ontspannen van de wedstrijd. Elke regio was
vertegenwoordigd in de finale. Het bleef dus
spannend tot Leo Niessen van schutterij Sint
Martinus uit Linne zich tot Europa Koning
schoot. Christopher Hofmann van de Sankt
Sebastianus Schützenbruderschaft Rheindorf
werd voor de komende drie jaar Europa Prinz.
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Europa Koning Leo Niessen.

Na de kroningsmis werden de nieuwe Europa
Koning en Prinz voorgesteld aan het publiek
en kon het koningsbal beginnen. Dat dat heel
gezellig was en tot in de kleine uurtjes duurde,
zal geen verrassing zijn geweest!
VREDESVERKLARING
In 2018 is het 100 jaar geleden dat er een
einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog.
Daarom werd er tijdens de officiële ontvangst
op zondag niet alleen het gemeenteboek
getekend, maar ook een Vredesverklaring
waarin de wens om één groot vredelievend
en eensgezind Europa te vormen werd
uitgesproken. Dat is tenslotte de gedachte
waar het EST als verbroederingsfeest op
gestoeld is. Je moet elkaar kennen om elkaar
te begrijpen.
483 OPTOCHTNUMMERS
Zondag was natuurlijk ook de dag van de
grote optocht. Met 483 optochtnummers
kwam het publiek ogen tekort om alles te
bekijken. De inwoners van Neer en de vele
duizenden bezoekers maakten er een feest
van zonder ook maar één wanklank. Een feest
dat na de optocht op het feestterrein werd
voortgezet. Want ook na de overdracht van de
EST-vlag aan het Belgische Deinze bleef het
nog lang onrustig in Neer. n

EST 2018

Groots Europees Schutters Treffen in Limburg.
Ook Sint Catharina Schuts uit Vlijmen maakte samen met Sint Joris Nieuwkuijk deel uit van dit folkloristisch feest.
Een afvaardiging van twaalf leden met hun aanhang ging vrijdag al op pad en betrok een camping of hotel in de
omgeving van Neer.

Sint Catharina Schuts uit Vlijmen
present op Europees schuttersfeest
Op vrijdag begon het feest in de twee enorme
feesttenten. De eerste gildebroeders en
-zusters verzamelden zich daar voor een
heuse warming up.
Op zaterdag was het de beurt aan de
koningen en jeugdprinsen om te strijden
voor de titel Europakoning en -prins. Voor
Sint Catharina mocht koning John van
Hulten aantreden en de jeugdprins was Yvar
Philippi. Het was een mooie strijd met echte
Limburgse wapens van een zwaar kaliber.
Helaas gingen deze prijzen aan hen voorbij.
Maar de pret was er niet minder om.
Het feest werd die dag voortgezet in de
feesttent en omdat de temperatuur begon
op te lopen ook daarbuiten. In de avonduren
zochten vooral de jeugdige schutsleden elkaar
op voor weer een gebroederlijk feest.
Op zondag rond elf uur liep het terrein
alweer aardig vol, ook het dorp Neer werd
omgetoverd tot een feestdorp. De bewoners
hadden op veel plaatsen tribunes gebouwd en
overal hing de vlag uit. Het publiek stroomde

langzaam binnen.
Om twaalf uur zou de optocht beginnen.
De eerste regio ging van start, ruim 60
verenigingen uit Polen zetten de stoet in
gang en langzaam zou de rest volgen.
Sint Catharina had nummer 480 en was
voorlopig nog niet aan de beurt. Dus was
het vooral genieten van de grote diversiteit
aan schuttersgilden, vaak ook begeleid door
muziekkorpsen. Met name de Limburgse
gilden hadden een militaristische uitstraling.
En dan eindelijk om vijf uur in de namiddag
mocht Sint Catharina van start en werd het
gilde beloond met veel toejuichingen en
applaus. De leden konden genieten van het
vele publiek, de fraai versierde straten en het
koele water dat hen werd aangereikt.
Om zes uur zat het er op, nog een laatste
consumptie en spullen pakken. Het is ten
slotte nog ruim een uur rijden naar huis.
De leden van Sint Catharina kunnen terugzien
op een geweldig weekend en zijn een ervaring

Jeugdprins Yvar Philippi legt aan voor een schot.

rijker. Aan een dergelijk evenement hadden
ze nog niet eerder mee gedaan. Toch gaan er
al stemmen op om over drie jaar weer van de
partij te zijn. Dan zal dit spektakel gehouden
worden in het Belgische plaatsje Deinze.
Maar eerst staat er in 2019 de viering van het
550-jarig bestaan van Sint Catharina op de
agenda. Een mijlpaal die beslist niet vergeten
mag worden, maar het zal beslist met heel
wat minder gilden gevierd worden. Want
bescheiden zijn en blijven de schutsbroeders
en -zusters van Sint Catharina uit Vlijmen. n

Jeugdprins Yvar Philippi en koning
John van Hulten.

De afgevaardigden van Sint Catharina voor aanvang van de optocht.
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EST 2018
Door Bob van Brunschot

Het Europees Schutterstreffen, een ervaring om nooit te vergeten.
Vrijdag 17 augustus stromen vanuit heel Europa schuttersgilden naar het Leudal. Men komt naar Neer (Limburg)
om elkaar te ontmoeten en om hun koningen en prinsen voor het Europees schutterskoning- en prinsschap te zien
strijden.

Belevenissen van een nieuwe ridder
Voordat deze wedstrijd losbarst, vindt op
vrijdagmiddag eerst de investituursmis
plaats. Genodigden en toekomstige ridders
hebben zich verzameld in de feesttent waar ze
hebben gegeten. We worden opgehaald door
de plaatselijke harmonie en een drumband
die voorop gaan in een lange optocht naar
de Sint Martinuskerk te Neer. In de kerk
staan hoornblazers en tamboers met volle
overgave te spelen, zo prachtig dat je er
kippenvel van krijgt en langzaam lopen we
naar de aangewezen plaatsen. De kerk loopt
vol en puilt al snel helemaal uit. Als laatste
komen de elf geestelijken die de mis leiden
binnen. De Heilige Mis vangt aan. Na het
openingswoord, eerste lezing en het evangelie
horen we in de verte een trom aankomen,
gevolgd door het geluid van doedelzakspelers.
Steeds luider en luider klinkt het, de hoorn
en tamboers vallen hierbij in en wederom
volgt een prachtig muzikaal spel. Een

adembenemende ervaring!
Nu volgt de riddering. Plots hoor ik:
Bonefacius van Brunschot uit Loon op
Zand, Eques (betekent ridder) aantreden.
Ik loop naar voren waar Zijne Koninklijke
en Keizerlijke Hoogheid aartshertog Karl
von Habsburg-Lotharingen mij op staat te
wachten. Ik kniel op de bidstoel voor het altaar
alwaar de edelman zijn zwaard links, rechts
en weer links op mijn schouder legt. Hierna
krijg ik van Charles-Louis Prins de Merode een
ereteken en een oorkonde en is de riddering
voorbij. Ik ben geridderd in de orde van Sint
Sebastianus.
Na 2,5 uur komt er een einde aan de viering
en gaan we weer naar buiten. Daar staat
mij een mooie verrassing te wachten: zes
vendeliers, waaronder mijn dochters Eline
en Esmee, hebben een vendelprogramma
in elkaar gezet, begeleid door bazuinblazers

Bob van Brunschot wordt tot ridder geslagen.
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en tamboers. Ze brengen een prachtige
vendelgroet. Hierna gaat het hele gevolg
naar het feestterrein voor de opening, om
zich daarna in het feestgedruis te storten.
Steeds meer gildebroeders en -zusters hebben
zich daar al verzameld om deze bijzondere
gebeurtenis te vieren.
De zaterdag staat helemaal in het teken van
het koningsschieten. Onze gildekoning Frans
Basters en gildeprins Stan Coomans van gilde
Sint Ambrosius Loon op Zand vallen helaas
al in de eerste ronde uit, maar dat mag de
pret niet drukken. De verbroedering tussen
de gildeleden van Sint Ambrosius en andere
gilden viert hoogtij.
De optocht die op zondag wordt gelopen is
prachtig. Er staan een kleine 40.000 mensen
te kijken hoe een bonte stoet van zo`n 500
gilden voorbij trekt. Kortom een ervaring om
nooit te vergeten. n

EST 2018
Door Hanny Hamers-Heessen

Het Europees Schutterstreffen, een indruk.
Op vrijdag 21 september reizen twee redacteuren van De Gildetrom af naar Linne in Limburg. In Linne woont
namelijk de nieuwe Europakoning Leo Niessen. Nooit geweten dat je via Duitsland naar Linne moest rijden, maar
met twee kletsende dames in de auto is alles mogelijk.

Op bezoek bij Leo Niessen:
Europa koning 2018-2021

We werden heel hartelijk ontvangen door de
kersverse Europakoning Leo en zijn vrouw
Irma. Leo is in augustus nog koning van
schutterij en drumband Sint Martinus Linne.
Zijn schutterij doet dit jaar voor het eerst mee
aan het Europees Schutterstreffen. Hij mag
meedoen aan het schieten om de Europese
titel maar hij heeft eigenlijk geen tijd. Een van
zijn vijf kinderen is jarig. Toch vertrekt hij,
plichtsgetrouw op zaterdag 18 augustus met
Irma en de keizer van zijn schutterij naar Neer
om samen met nog 200 andere koningen de
strijd aan te gaan. Deze dag zal het leven van
Leo en Irma behoorlijk op zijn kop zetten.
In de voorronde schiet Leo de vogel er niet
af, maar omdat twee schutters voor en twee
schutters na de winnaar mee mochten naar
de finale kwamen er drie Limburgse koningen
in de finale. Sander Bongartz van Sint Michael
en Sint Ansfried uit Thorn, Roger Deckers
van Sint Brigida uit Noorbeek en Leo Niessen
van schutterij en drumband Sint Martinus
mochten proberen de titel in de wacht te
slepen.
Zou er nu toch weer een Limburgse

Europakoning komen? In 1981 werd Willem
de Held uit Gulpen Europakoning. Het zou
prachtig zijn als een Limburger in Leudal
de titel pakt. De spanning was te snijden.
Tot.. Leo Niessen de vogel schoot en zich
Europakoning mag noemen. Een achtbaan
van emoties en de gedachte, waar ben ik aan
begonnen, speelde door zijn hoofd. Echter
hij had geen tijd om na te denken, want er
diende zo snel mogelijk naar de kerk gegaan
te worden voor de inhuldiging. Het besef
komt later. Na een geweldige ceremonie en
een prachtige inhuldiging in de feesttent weet
Leo nog niet wat hem te wachten staat. Op
zondag het defilé afnemen van een prachtige
optocht, maar na dit schuttersweekend begint
het pas.
Wat staat hem allemaal te wachten.
De schutterij van Leo weet dat ze op hem
kunnen rekenen en dat de eigen schutterij
altijd voor gaat. Echter welke kant moet je
op als ze van alle kanten aan je trekken? De
vraag die rijst, waar moet ik allemaal heen?
Wat verwacht men van mij? Is mijn vrouw
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nu, net als bij de OLS gebeurt, koningin, zelfs
Europa koningin of is zij er alleen voor de
boterhammen. Als er uitnodigingen komen,
zijn die dan alleen voor mij of voor het Europa
koningspaar? Het zal nog wel een tijd duren
voordat deze vragen allemaal beantwoord
zijn.
WAT VINDT DE NIEUWE EUROPA KONING
BELANGRIJK?
Europa Koning Leo Niessen is van verbinden.
Het mooist is voor hem dat hij nu met veel
gilden en schutterijen in contact komt. Een
verbintenis tussen gilden in diverse plaatsen,
provincies en landen.
Verbroedering daar gaat het om. Een grote
familie die veel van elkaar kan leren. Gilden
en schutterijen ga eens bij elkaar in de keuken
kijken. Nodig eens een gilde of schutterij
uit een andere kring of provincie uit op je
gildedag. Vier keer per jaar wordt er per
schuttersbond in Limburg een bondsfeest
georganiseerd. Over twee jaar is dat in Linne.
Mensen kom eens kijken,verbroeder en leer
van elkaar. n

INGEZONDEN

Om u als lezers een beeld te geven van een hoofdliedendag, heb ik gemeend u een impressie te geven van het
verloop hiervan. De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden telt ongeveer 220 schuttersgilden.
Deze gilden hebben een jaarlijks treffen in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Circa 180 hoofdlieden waren
hier samen met hun medegenodigden aanwezig.

Hoofdliedendag 13 oktober 2018
Deze dag begon traditioneel met een
plechtige Eucharistieviering in de kathedrale
basiliek van Sint Jan Evangelist. De dienst
werd voorgegaan door monseigneur
doctor G.J.N. de Korte. Bij de intocht ging
de Onze Lieve Vrouwe Schuts - Elshout de
gildebroeders, gildezusters en genodigden
voor. Bij de sacristie werden de bisschop,
concelebranten en acolieten samen met het
bestuur van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden afgehaald. Daarna werd door
de gildekoning bij het gildealtaar van Sint Joris
een kaars ontstoken en ving de dienst aan,
die werd afgesloten met de eed van trouw aan
het kerkelijk gezag. Hierna volgde de uittocht.
Onder begeleiding van de slaande trom,
bazuingeschal en vliegend vaandel verlieten
de genodigden, gildebroeders en -zusters de
basiliek.
Na deze viering ging eenieder naar het
provinciehuis, waar we onthaald werden met
koffie. De voorzitter van de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden sprak een
welkomstwoord en deelde mee dat er dit
jaar vier gildebroeders gehuldigd zouden
worden voor de door hen verrichte diensten
ten behoeve van het gilde. Ook werd er
een moment stilgestaan bij de overleden
gildeleden. Naast de huldiging was er
aandacht voor de scheidende secretaris en de
aantredende secretaris van de NBFS. Hierbij
droeg de scheidende zijn schild en de sjerp
over aan de aantredende. Na dit onderdeel
was er tijd voor een lunch, gevolgd door het
middagprogramma.
De voorzitter sprak de aanwezigen toe met
de zogenaamde jaarrede, waarin hij het
voorbestaan van de NBFS maar ook van
de gilden memoreerde. Immers, door de
terugloop van leden en tot nu toe het nog
ontbreken van jeugdige instroom, is het zowel
voor de federatie als voor de gilden van groot
belang om aan de weg te timmeren en zo de

Hoofdman Eric-Jan van Eggelen en koning Adwan de Pinth van gilde Sint Joris van Onsenoort
en Nieuwkuijk.

aandacht te richten op activiteiten rondom het
voortbestaan van gilden in het algemeen.
Na de jaarrede trad het Sint Barbara gildekoor
uit Dinther op met tekst/muziek van Henk
Habraken. Eén nummer werd ten gehore
gebracht als ode aan de scheidende secretaris
van de NBFS. In aansluiting hierop volgde een
wat theoretisch gedeelte, een afgevaardigde
van de NBFS gaf een uiteenzetting over de
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in het gildewezen.
Als laatste spreker was er een gildebroeder
die met zijn uiteenzetting de aanwezigen
een kort reisje liet maken door de wereld
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van het handboogschieten. Een tak van
sport die wordt beoefend door schutters
van diverse leeftijden. Hij sloot af met een
verwijzing naar de lijst in de hal om mensen
te enthousiasmeren deze sport te gaan
beoefenen.
Onder het genot van een drankje werd de dag
afgesloten. Voor mij was het de eerste keer
om deze dag te bezoeken, ik heb genoten. Ik
wil dan ook vragen om binnen de gilden deze
dag te promoten.
Michel Omtzigt, gilde Sint Joris van
Onsenoort en Nieuwkuijk n

INGEZONDEN
Door Patty Vlietstra

De kroning van de nieuwe koning
van het Sint Antoniusgilde, Well door
de ogen van een buitenstaander
LEVE DE KONING
Tegenwoordig gaan we graag ver weg
op vakantie. Het liefst naar landen met
een, voor ons, vreemde de cultuur.
Een begrafenisceremonie op Bali, een
trouwceremonie in China, een Inca-ritueel
in Peru of (dichter bij huis) een onvervalste
Flamenco-avond in Andalusië meemaken.
Maar….eigenlijk gaan we daarmee voorbij aan
onze eigen folklore. Er valt ook in Nederland
volop te genieten van historie en cultuur! Als
buitenstaander kon ik, bij mijn intrek in Well
tien jaar geleden, mijn ogen niet geloven!
Zoveel traditie, ceremonies, historische
vieringen en feestjes. In zo’n klein dorp!
Verenigingen, huwelijken die voortkwamen
uit verenigingen, feesten die gevierd werden
met die verenigingen, kinderen die het stokje
weer overnamen van hun ouders uit de
verenigingen. Ik kende dat niet, keek er raar
tegen aan en wist niet wat ik ervan moest
vinden. Voor Limburgers bleek er altijd wel
een aanleiding te zijn om feest te vieren! De
wereld kan in brand staan en de politiek op
zijn kop, maar er zal carnaval, communie,

prinsenbijeenkomsten en schuttersfeesten
gevierd worden! Met de daarbij horende
processies, ceremonies en borrels natuurlijk.
Deze keer was de aanleiding: de kroning van
de nieuwe koning van het Sint Antoniusgilde:
koning Bas Peeters. Voor de tweede keer zelfs!

Onder luid klaroengeschal en tromgeroffel
werd Bas thuis in de Sint Vitusstraat,
opgehaald voor zijn dag, zijn kroning.
De vorige koning René Eikmans klopte op
de deur en Bas deed open, waarna het zilver
veranderde van eigenaar. De vendelier draaide
kunstig zijn vendel om zijn lichaam.
De schutterij keek ernaar en Bas stond trots in
zijn voortuin en duidelijk te genieten.
Na deze uitbundige begroeting vervolgde de
stoet haar weg naar de Sint Vituskerk.
Een route langs ons prachtige kasteel. De kerk
verwelkomde de stoet met open deuren en
pastoor Clemens zegende het gilde en haar
nieuwe koning.
Na al deze ceremoniële handelingen werd het
tijd voor het wat lossere gedeelte van de dag:
de lunch en de receptie! De stoet musiceerde
al lopend de zon tegemoet richting Café Vink.
Nog een laatste tromgeroffel, een laatste
trompetgeschal en toen was het tijd voor
ontspanning. Koning Bas, wij wensen jou een
prachtig jaar toe! n
Foto’s Patty Vlietstra
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REPORTAGE
Door Annie Maas

Zaterdag 13 oktober was de hoofdstad van Noord-Brabant gevuld met een kleurrijk gezelschap aan gildebroeders en
gildezusters. Het winkelen werd gestaakt, want over de parade liepen onder veel bekijks meer dan 300 broeders en
zusters in optocht naar de Sint Jan. Het organiserend gilde, het Onze Lieve Vrouwe uit Elshout, ging in al haar pracht,
met vendel en trom de kathedraal in. De Heilige Mis werd voorgegaan door monseigneur De Korte.

NBFS Hoofdliedendag in Provinciehuis
Rond het middaguur was in het provinciehuis
de koffie bruin en was het een gezellig treffen
van veel gildebroeders en gildezusters.
In de grote zaal werd gestart met de
huldigingsceremonie van vier gildebroeders
die het zilveren schild opgespeld kregen
van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden. Daarna werd de sjerp en de
prachtige secretariaatsketting door Ton de
Brouwer overgedragen aan Annie Maas, de
opvolgende NBFS-secretaris.
De gildebroeders en gildezusters hadden na al
die activiteiten wel trek gekregen en sloten aan
bij de heerlijke Brabantse koffietafel.
In de hal was het na de lunch een groot
spektakel: er werden demonstraties gegeven
met de handboog op doel. Echt spectaculair,
midden in het provinciehuis werd er
“geschoten”!
Later op de middag werd over het onderwerp
handboog een presentatie verzorgd door
Bob van Brunschot “De boog kan niet altijd
gespannen staan”. Het handboogschieten is
voor de jeugd een aantrekkelijke sport.
Als een gilde jeugdleden wil werven, biedt het
handboogschieten hiervoor zeker kansen.
NBFS-voorzitter Jos Verbeeten sprak over
de toekomst en de posities van de gildes.
Mede hiervoor is het NBFS gestart met
een traject om de condities te scheppen
op basis waarvan de Brabantse gildes nu
en in de toekomst hun bestaansrecht in de
lokale en regionale samenleving kunnen
blijven waarmaken. Zijn presentatie werd
onderbroken door het gildekoor Sint Barbara
uit Dinther. Zij kwamen met een lied,
speciaal voor Ton de Brouwer geschreven,
en aansluitend vervolgden zij hun optreden
met mooie gildeliederen. Het was perfect,
mooie stemmen, prachtig gitaarspel en de
karakteristieke gildetrom die ieder lied zo
mooi ondersteunt.

Zaal in het Provinciehuis.

Presentatie Gerry van der Schoot.

De Sint Jan In Den Bosch.

Vendelgroet in de Sint Jan.

Bob Brunschot geeft presentatie over
handboogschieten.

Tijdens de hoofdliedendag is het secretariaat
van het NBFS van Ton de Brouwer overgedragen aan Annie Maas.

De presentatie AVG, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, leek wel
een taai onderwerp. Maar dit was niet het
geval dankzij Gerry van der Schoot, die in een
flitsend tempo liet zien en horen wat de wet
op de privacy inhoudt.
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Alles bij elkaar weer een hele fijne
hoofdliedendag voor gildebroeders en
gildezusters. n
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Op vrijdag 21 september reisde het Sint-Jansgilde uit Soerendonk afnaar Alkmaar om het 425-jarig bestaan van het
Alkmaarse Kaasdragersgilde bij te wonen. Het Sint-Jansgilde heeft al jarenlang een vriendschappelijke band met
de kaasdragers en is al tweemaal eerder bij hen op bezoek geweest (in 2004 en 2008). De kaasdragers zijn ook al
meerdere malen in Soerendonk geweest, onder andere op de kring gildedag in 2014.

Sint-Jansgilde Soerendonk bezoekt
het Alkmaarse Kaasdragersgilde
In de ochtend maakte het Sint-Jansgilde
al spelend een tocht door de binnenstad
van Alkmaar, waarna een vendelhulde
werd gebracht aan de vele bezoekers op
het Waagplein. Op dit plein vindt wekelijks
een kaasmarkt plaats. Het Sint-Jansgilde
werd veelvuldig gefotografeerd door de vele
buitenlandse toeristen. Vervolgens werd een
rondleiding gegeven door het Waaggebouw,
waar onder andere de kazen worden gewogen.
In de middag was de ‘klim naar de hemel’.
Omdat de Grote Kerk Alkmaar 500 jaar

bestaat bestaat de mogelijkheid om de kerk
via de buitenzijde te beklimmen middels
een enorme steigertrap. Van hieruit kon een
ronde om de toren gelopen worden ter hoogte
van de klokken, met een geweldig uitzicht
op Alkmaar. Hierna was er gelegenheid om
de kaasdragers te feliciteren op de receptie
in de Grote Kerk van Alkmaar. Hierin vond
later ook de feestavond plaats, waar het
Sint-Jansgilde nog een optreden verzorgde.
De vendeliers gaven een vendelgroet en de
wedstrijdtamboers brachten een mars ten
gehore.

Het Sint-Jansgilde en het Kaasdragersgilde gebroederlijk samen.
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Ook Rob de Nijs trad op deze avond nog op.
Het was een geslaagde feestavond.
De dag erop is het gilde op de terugweg nog
naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
geweest en ’s avonds terug in Zurrik volgde
nog een gezamenlijk afsluitend diner. Het was
een zeer geslaagd weekend. Het gilde kijkt al
uit naar haar 375-jarig bestaan wat ze op 31
augustus en 1 september 2019 groots wil gaan
vieren. Wellicht dat u de kaasdragers dan gaat
zien in Soerendonk. n
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FEDERATIENIEUWS

Door Jan Meulemeesters

Brabant Stoet. Onder die naam werd op de zonnige zondag 16 september
een optocht van meer dan honderd historische groepen gehouden in Bergen
op Zoom, georganiseerd door een dertigtal hoeders van de Brabantse
cultuur. Bij de optocht waren ook acht gildes betrokken. Een verslag.

Vier huldigingen
door NBFS
Tijdens de hoofdliedendag werden vier zeer
verdienstelijke gildebroeders in het zonnetje
gezet. Door de voorzitter van het NBFS, Jos
Verbeeten, werd het zilver opgespeld en een
boeket bloemen overhandigd.

Acht gildes in
Brabant Stoet

De vier gildebroeders in de bloemetjes gezet.

Piet van de Wiel (gilde Sint Catharina
Tongelre), heeft zich vijftien jaar lang
verdienstelijk gemaakt als kringredacteur van
De Gildetrom vanuit Kring Kempenland. Veel
artikelen zijn door Piet gecorrigeerd en vele
malen schreef hij ook zelf een artikel. Piet
kreeg voor zijn verdiensten het zilveren schild
van de NBFS met aan de voorzijde het wapen
Brabant.

Het Boekelse gilde op de Grote Markt in Bergen op Zoom.

Het Boekelse gilde Sint Agatha ging aan
kop van een achttal gildes, die deelnamen
aan Brabant Stoet, een optocht met een
historisch karakter in het centrum van Bergen
op Zoom.. Als eerste gilde kreeg het applaus
van het rijendikke publiek langs de ruim drie
kilometer lange route. Op de Grote Markt gaf
hoofdman Jos Huijben het gilde opdracht
een kwartslag te maken en een vendelgroet
te brengen aan de autoriteiten, onder wie vele
burgemeesters die daar opgesteld stonden.
Kort achter Boekel liep het grotere gilde
Sint Catharina en Sint Barbara uit Leende.
Nog meer tromgeroffel kwam van het zeer
oude Groot Gaesbeker gilde uit Soest. Een
thuiswedstrijd speelde het schuttersgilde
Sint Sebastiaan uit Bergen op Zoom. Daarop
volgde een gilde uit Oost-Brabant, het Sint
Willebrordusgilde uit Heeswijk. En ook uit
Oost-Brabant, het gilde Sint Barbara uit
Ravenstein. West-Brabant sloot de rij van
gildes af: eerst het Sint Hubertus gilde uit

Leur en tenslotte het gilde Sint-Jan Baptista
uit Leenderstrijp. De gildes vormden wel
een fleurig en statig onderdeel van de
stoet, maar zeker niet de hoofdmoot. Uit
Bergen op Zoom en omgeving waren er vele
carnavalswagens, oude brandweerwagens,
een oude cavalerie uit 1588 en een Bogerij
met kanon en musketten uit de tijd van het
beleg van de stad in 1622 en vele historische
kostuums. Geertruidenberg trad aan met een
klein legertje met twee kanonnen. Gemert liet
de Duitse orde in gevechtstenue opdraven.
Lith herdacht dat de Romeinen daar twee
Germaanse stammen in de pan hebben
gehakt. Oploo beeldde een witwasserij uit. Er
was zelfs een schaapskudde uit Willemstad.
Muzikaal was er ook veel afwisseling, van jazz
tot tamboerkorpsen, fanfares en zelfs een
rijdend carillon uit Asten. Maar de Vlaamse
Brabanders stalen de show met hoog boven
het publiek uittorende steltlopers en reuzen
op wielen. n
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Henk Jans is veertien jaar lid geweest van
de federatieve commissie geweerschieten
namens kring Land van Cuijk. Daarnaast
zit Henk sinds 1999 in de schietcommissie
van Land van Cuijk en is medebedenker
van de mobiele schietinstallatie van Land
van Cuijk. Voor zijn werk bij de federatieve
schietcommissie kreeg Henk het zilveren
schild NBFS met aan de voorzijde het geweer.
Ad de Jong is al vijftig jaar lid van het Onze
Lieve Vrouwe Schuts Elshout van kring
Maasland. Ad was vijfentwintig jaar jurylid
bij vendelwedstrijden. Bij alle kringen van
de federatie wordt hij vaak gevraagd om op
kringdagen de vendeliers te jureren. Ad is ook
actief in de opleiding van nieuwe vendeliers.
Ad kreeg op de hoofdliedendag 13 oktober het
zilveren schild NBFS met aan de voorzijde het
vendel. ➜

Nico van Drunen eveneens vijftig jaar lid
van Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout van
kring Maasland. Ook Nico was vijfentwintig
jaar jurylid bij vendelwedstrijden. Nico werd,
samen met Ad, ook telkens voor het jureren
op gildedagen uitgenodigd en ook Nico was

paraat bij de opleidingen van vendeliers.
Veel vendeliers hebben van Nico en Ad
opbouwende kritieken en beoordelingen
ontvangen. Nico ontving het zilveren schild
van NBFS met aan de voorzijde het vendel.

Piet, Henk, Ad en Nico. Namens het NBFS
en namens vele gildebroeders en gildezusters
hartelijk dank voor jullie inzet en geweldige
werk voor vele gildes. n

Huldiging Ton de Brouwer
Zaterdag 13 oktober werden tijdens de
hoofdliedendag vijf gildebroeders gehuldigd.
Een daarvan was een bijzondere huldiging. Na
18 jaar droeg Ton de Brouwer het secretariaat
van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden over.
Ton de Brouwer is op 10 april 2001 benoemd
tot federatiesecretaris, als opvolger van
Rein Haase. Hij was secretaris onder twee
federatievoorzitters: Tom van der Weijden
tot en met 2005 en Jos Verbeeten vanaf 27
september 2005 tot heden. Hij was vanaf
2001 tot heden lid van het interfederatief
overleg orgaan NBFS-GFS-OLS. Ton was
vanaf 2001 tot heden afgevaardigde in
Regio 3 van de EGS. Ook was Ton vanaf

2001 tot heden lid van de Hoofdliedendagcommissie. Hij zat vanaf 2001 in het Dagelijks
Federatiebestuur met een onafhankelijk
voorzitter en zes kringvoorzitters en zes
kringsecretarissen. Vergaderingen per jaar
bestonden uit de overleggen van het Dagelijks
Bestuur drie maal, het Algemeen Bestuur
vier maal en de Algemene Vergadering twee
maal per jaar. Tel daarbij op de diverse interfederatieve, EGS en commissievergaderingen
door de jaren heen.
Door de NBFS (Noordbrabantse Federatie
der Schuttersgilden ) werd Ton onderscheiden
met het medaillon 1.1. van de NBFS, met
hieraan verbonden het predikaat ‘Opperdeken
van de NBFS’. Namens de EGS (Europäische

Dankzegging Ton de Brouwer
Graag wil ik alle gilden die zijn aangesloten
bij de NBFS hartelijk dankzeggen voor de
fijne wijze waarop ik de voorbije 18 jaar hun
federatiesecretaris mocht zijn. Het was een
fijne tijd en een mooie taak. Ik wens Annie
Maas als nieuwe federatiesecretaris veel
succes en een even goede samenwerking met
de gilden. Nogmaals zeer hartelijk dank, ook
voor de vruchtensappen.
Het ga jullie goed.
Ton de Brouwer
Oud federatiesecretaris
Opperdeken van de NBFS n
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Gemeinschaft Historischer Schützen) werd
bij Ton de zilveren EGS-onderscheiding
opgespeld. Er kwamen veel gildebroeders
om Ton de hand te drukken. Achttien jaar
lang heeft Ton als federatiesecretaris heel veel
betekend voor heel veel gildes.
Nog een verrassing voor Ton: ‘s middags
kwam het gildekoor Sint Barbara uit Dinther
voor hem optreden. Gestart werd met een
speciaal voor Ton geschreven lied op de
melodie van “Mi wa tolerantie”. Heel de zaal
zong uit volle borst mee:
“Achttien jaar werkt Ton, al vur de federatie
gin aander wit zo veul, en hij gift inspiratie
Ton is ‘t zunneke, kumt op alle gildedagen
Hij helpt oe vort, ge kunt hum alted alles
vragen”. n

JEUGD

De Steenselse jeugd en het gilde
Jaarlijks maakt de Steenselse kindervakantieweek
gebruik van het gildeterrein.
Het is een prachtig omheind terrein waar de
kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
Dit jaar hebben ze een middag gewijd aan
het gilde. Alle kinderen hebben een trom, een
vaandel of een kruisboog gemaakt. De trom was
een emmer met daarover plastic gespannen.
Het vaandel een doek van ongeveer één
vierkante meter met een bezemsteel. De emmer
en het doek zijn prachtig beschilderd door
de kinderen. Voor de kruisboog werd gebruik
gemaakt van elektriciteitspijp en duck tape. Een
paar postelastieken en een wasknijper en de pijl
kon geschoten worden.
De kinderen hebben er ongekend enthousiast
aan gewerkt.

Eerst leren trommelen.

Om vijf uur was het gilde in vol ornaat aanwezig
en werd er samen met de kinderen een optocht
geformeerd op het veld. Daarna deden vierentwintig ouders mee met het koningschieten. Dit
gebeurde met de kruisboog. De uiteindelijke
winnaar was Mark Geerets.

Daarna optocht lopen.

De vakantieweek werd afgesloten met een
heerlijke barbecue waaraan iedereen uit Steensel
mocht deelnemen. We kunnen terugkijken op
een bijzonder geslaagd evenement. Het gilde
heeft zich op een bijzondere wijze kunnen
presenteren. n

Hein van der Schoot nieuwe jeugdkoning Nuland!
Zaterdagmiddag 25 augustus werd het
jeugdkoningschieten gehouden en tevens het
kermisschieten met kruisboog bij het gilde Sint
Antonius Abt.
Voordat het belangrijkste van de dag het
jeugdkoningschieten zou beginnen, zouden
we eerst inschieten met de kruisboog, maar
door het slechte weer begonnen we met het
jeugdkoningschieten zodra het droog was.
Daarna begon het kruisboogschieten. Zeven
jeugdleden waren aanwezig voor deze span-

Een beetje beduusde jeugdkoning in Nuland.

nende activiteit. Het ging tenslotte om de titel
jeugdkoning 2018/2019. Nadat zes speelkaarten
waren geschud, want de dan nog jeugdkoning
mag natuurlijk beginnen en hoeft niet mee te
loten, pakte ieder een kaart en werden de namen
op volgorde gezet zodat we konden beginnen.
De spanning was op de gezichten te zien en
ze konden niet wachten om het eerste schot
te lossen met het geweer. Er werd heel goed
geschoten, want de stukken hout van de vogel
vlogen er nogal eens af waardoor het publiek

reageerde met ooh’s en aah’s. Het werd een
titanenstrijd, de vogel liet zich niet makkelijk van
het stokje schieten. Uiteindelijk na achtenvijftig
schoten was daar Hein van der Schoot die de
vogel een lesje leerde. En zo mag Hein zich,
nadat hij zich al in 2014 tot jeugdkoning schoot,
nu weer jeugdkoning 2018/2019 noemen. Hein
van harte gefeliciteerd.
Na de felicitaties gingen twaalf gildebroeders
beginnen met het kruisboogschieten en uiteindelijk werd Theeke van Santvoort de winnaar. n

De jeugdkoning Hein van der Schoot krijgt de vendelgroet.
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Federatietoernooi (Brabants kampioenschap) te Esch
Zondag 16 september stond het federatietoernooi op het programma bij het SintWillebrordusgilde te Esch. Het federatietoernooi
is een keer per jaar en daar zijn alle gildes uit
Brabant welkom om de strijd aan te gaan om
het kampioenschap in de volgende disciplines:
trommen, bazuinblazen, vendelen en standaardrijden. Na de officiële opening, de massale
opmars en het hijsen van de federatievlag
begonnen om één uur de wedstrijden.
Ook dit jaar was ons gilde er weer bij met onge-

veer dertien deelnemers, waaronder natuurlijk
ook de jeugd, en werd er gestreden zowel individueel als in groepen. Iedereen deed zijn uiterste
best op de wedstrijden en dat bleek dan ook wel
bij de prijsuitreiking.
Uiteindelijk leverde deze dag ons vijf kampioensschilden op.
Jeugdtrommen klasse jeugd tot en met twaalf
jaar kampioen: Jayden Reijnders.
Groepstrommen klasse A kampioen: Antoine

van der Schoot, Wilbert van Rosmalen en Dave
Bijveld. Bazuinblazen in de klasse A kampioen:
Jarno de Haas. Bazuinblazen klasse C kampioen: Peter Tielemans. Groepsbazuinblazen
kampioen: Jarno de Haas, Wout de Haas, Ad
Tielemans en Peter Tielemans.Een prachtige
prestatie van iedereen en natuurlijk allemaal van
harte gefeliciteerd.
DE GULD IS ALTIJD KEI-GEZELLIG!
www.gildenuland.nl n

Zes Brabantse kampioenen bij Margarethe gilde
Op zondag 16 september werden de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
wedstrijden in vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden gehouden te Esch.
De organisatie was in handen van het Sint
Willebrordusgilde.
Om half één opende de burgemeester dit
evenement op de plaatselijke voetbalvelden
met in de nabijheid het prachtige gildepaviljoen.
Hierna werd voor het publiek een massale
opmars met alle deelnemende gildebroeders
gehouden, wat zoals altijd een mooi kleurrijk
geheel vormt. Onder toezicht van alle ouders
van onze jeugdvendeliers en jeugdtamboers,
alsmede de begeleiders van onze jeugd, werd
er door deze gladiatoren flink gestreden om
de felbegeerde titel Brabants Kampioen met
bijbehorend zilveren schild. Na deze wedstrijden
werden om half zeven de uitslagen met bijbehorende prijzen uitgereikt. Alle jeugdleden kregen
voor hun bewezen diensten een oorkonde. Met
het groepsvendelen jeugd werd net als in 2017
een prachtige eerste plaats behaald door de
vendeliers Dirk Gijsbers, Tim-, Lars- en Niels
van Stiphout. Zij mogen zich allen Brabants
kampioen noemen. Een geweldige prestatie,
wat zeker te danken is aan de vendelinstructeur
Gerard Leenders. Proficiat.
Bij het individueel trommen op muziektrom
jeugd werd Teun Gijsbers Brabants kampioen.
Tim van Stiphout behaalde in de individuele
klasse gildetrom jeugd dertien tot en met vijftien
jaar een mooie tweede prijs. Eerste in deze
klasse en dus Brabants kampioen werd Teun van
Wetten.
Ook wist Teun van Wetten bij het jeugdbazuin-

De kampioenen uit Aarle-Rixtel.

blazen een eerste prijs in de wacht te slepen
waarin hij zich dus ook Brabants Kampioen mag
noemen.
Net als vorig jaar werd met de jeugdgroep gildetrom een prestatie van formaat geleverd door
wederom Brabants kampioen te worden met als
deelnemers Teun van Wetten, Tim van Stiphout
en Teun Gijsbers. Tamboersinstructeur Ed
Vincent had als interim-commandant zeker een
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bijdrage geleverd en deelde in de feestvreugde.
Ook laatstgenoemde werd eerste in de Ereklasse
en mag zich net als vorig jaar weer Brabants
kampioen noemen.
Alle behaalde prijzen zijn in de vorm van een
zilveren schild. Allen van harte proficiat gewenst
met deze geweldige prestaties, namens het
bestuur en alle gildebroeders en -zusters van het
Sint Margarethagilde. n

KRINGNIEUWS
Land van Cuijk

Gert-Jan Verberkt de nieuwe gildekoning van Boxmeer
De negentienjarige student bedrijfsadministratie Gert-Jan Verberkt is de nieuwe koning
van het Heilige Bloedsgilde uit Boxmeer. Na
een spannende strijd schoot hij met een welgemikt schot de laatste restanten van de houten
vogel naar beneden. Vanaf zijn zesde levensjaar
is hij al lid van het Boxmeerse gilde als vendelier, en nu dus voor het eerst de voornaamste
man van het gilde. Hij koos Anita Verberkt als
de nieuwe koningin.
OVERIGE WEDSTRIJDEN
Hierna begonnen de schietwedstrijden, eerst
de jeugd en hierbij kwam na veertig schoten
als winnaar de zestienjarige Rody Verberkt
tevoorschijn. Rody is al vele jaren tamboer bij
het gilde. Bij de Vriendenboom zegevierde
Berty van Beusekom, de deelnemers hadden

hiervoor 114 schoten nodig. Bij de dames won
verrassend de zevenenveertigjarige keizerin
Petra Janssen na 126 schoten. Zij verdient
hiermee de titel van Eerste Dame.
NIEUW LID
Burgemeester K. van Soest installeerde Aram
Mamo als nieuw lid. De eenentwintigjarige
Aram is sinds oktober 2015 in Nederland
en is geboren in Syrië in de historische stad
Aleppo. Hij vluchtte via Libanon ’s nachts
met vijfendertig anderen in een rubberbootje
naar Griekenland. In Syrië heeft hij een
opleiding tot verpleegkundige gevolgd. De al
goed Nederlands sprekende Aram volgt nu
op de Radboud Universiteit een taalcursus
Nederlands voor statushouders. Daarna wil hij
graag een MBO opleiding volgen voor operatie

Gildekoning Gert-Jan Verberkt.

assistent. Berty en Peter van Beusekom hebben
hem in hun hart gesloten en hem reeds zoveel
mogelijk van de Nederlandse cultuur en
gewoonten kennis laten nemen. Bij het gilde wil
hij graag tamboer worden. n

Dokter PeelenCultuurprijs 2018 uitgereikt aan gilde
Salvator Mundi uit Oeffelt
Al vanaf 2005 wordt in de gemeente
Boxmeer jaarlijks de Dokter
PeelenCultuurprijs uitgereikt. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend aan een persoon, een organisatie of een vereniging die
zich dit jaar in de gemeente Boxmeer heeft
onderscheiden door bijzondere prestaties
op het gebied van kunst en cultuur. De prijs
brengt naast een geldbedrag van € 750,- een
eerbetoon aan de winnaars. De Dokter
PeelenCultuurprijs kent ook een stimuleringsprijs van € 250,- voor een persoon of
groep die zich positief laat zien en ontwik-

kelt in het kader van kunst en cultuur. Deze
stimuleringsprijs moet een prikkel voor de
winnaar zijn om door te gaan met hetgeen
men doet in het streven naar continuïteit en
verdere verbeteringen. Aan de prijs is ook
een beeldje verbonden als blijvende herinnering voor degene die de prijs dit jaar heeft
gewonnen. De strijd heeft in onze gemeente
om deze beide eervolle en lucratieve prijzen
al jaren grote bekendheid en waardering. De
gemeente heeft dit bedoeld om ‘n prikkel uit
te delen tot het steeds beter en ook leuker
beleven van alles wat cultuur inhoudt. n
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Gildekoning Gert-Jan Verberkt.

Toon van Doorn senior nieuwe gildekoning Soest

Gildekoning Toon van Doorn senior.

Het koningschieten op de laatste zondag
van augustus is een jaarlijks terugkerend
hoogtepunt in het verenigingsleven van het
gilde, maar ook van de Soester gemeenschap.
In een overvolle kerk werd deze dag geopend
met een feestelijke eucharistieviering met
gilde-eer. Celebrant Mauricio Meneses, een
vorig jaar gewijde uit Colombia afkomstige
priester, wist de aanwezigen te raken met zijn
directe en inspirerende benadering rondom
het thema “Waar kies je voor?”.
Aan het begin van de middag begon het
koningschieten waaraan 108 gildebroeders
deelnamen. Natuurlijk werd eerst afscheid
genomen van de gildekoning 2017, Martijn
van Dijk. De eerste schoten om de vogel
te vrijen werden gelost door Commissaris
van de Koning Utrecht, de heer Van Beek,

alle leden van het Soester College en pastor
Meneses (namens de RK gemeenschap). Na
zo’n tweeënhalf uur kogels afvuren, begon
de vogel zich elke keer meer wat gewonnen
te geven. Dat hij niet naar beneden kwam,
was voor velen een teleurstelling. Met het
376ste schot was het eindelijk raak en mocht
eenenzestigjarige Toon van Doorn senior,
de vader van de secretaris, zich gildekoning
2018 noemen. Na een bestuursberaad, en een
nadrukkelijke instemming van Toon zelf, werd
hij als gildekoning 2018 gehuldigd, mocht
hij over het vaandel lopen, en werd hem de
koningsmantel omgehangen. De uitgebreide
ceremonie werd afgesloten met een rondgang
over het gildeterrein en door de feesttent,
waarbij hij aan de vele duizenden aanwezigen
gepresenteerd werd. n

Tien nieuwe gildebroeders in Soest
Op de donderdag voor het jaarlijkse
koningschieten wordt er voor de gildeleden
en gildevrienden een speciale ledenavond/
feestavond georganiseerd. Aan het begin
van de avond wordt als eerste stil gestaan
bij de in het afgelopen jaar overleden gildeleden en gildevrienden, verzorgt een van de
leden van het pastoresteam, dit jaar pastor
Wies Sarot, een meditatief moment, maar
worden ook nieuw aangemelde gildebroeders geïnstalleerd, krijgt de terugtredende
gildekoning ruimte om terug te blikken
op zijn koningsjaar en overhandigt hij als
aandenken een zilveren schild, presenteert
het gildekorps zich en is er een cabaret
waarin de activiteiten van het gilde op een
bijzondere wijze worden gekarakteriseerd.

Na zo’n vijfenzeventig minuten is er vervolgens tijd voor een gezellig samenzijn tot in
de kleine uurtjes, met drankjes, hapjes en
gelegenheid om te dansen natuurlijk.
Op deze ledenavond werden dit jaar
tien nieuwe gildebroeders geïnstalleerd.
Bijzonder daarbij was wel dat twee gildebroeders begeleid werden door een buddy
vanwege enkele fysieke beperkingen. Bij
de installatie leggen de gildebroeders de
‘Eed van Trouw’ af terwijl ze het vaandel
vasthouden en overhandigen ze de pastor
als teken van verbondenheid met de kerk
volgens oud gebruik een kaars die gebruikt
kan worden in de Eredienst. Nadat ze geïnstalleerd zijn, mogen ze deelnemen aan het

Tien nieuwe gildebroeders in Soest.

koningschieten, waarvan enkelen ook gretig
gebruik maakten. n

Willeke Boom nieuwe gemeentekoningin, Boxmeer
Zondag 9 september werd, dit jaar in
Overloon, het tweejaarlijkse gemeentekoningschieten gehouden. Hier werd gestreden
om de titel: gemeentekoning van Boxmeer.
Acht gilden deden mee.
Eerst volgde een korte optocht door
Overloon. Daarna werd ‘oud-koning’ Rini
Peters uit Groeningen ontdaan van het
wisselschild en kreeg hij daarbij een herin-

neringsschild uitgereikt door de voorzitter.
Om één uur kon de strijd beginnen.
Het gilde dat met de minste schoten
de vogel naar beneden schiet, mag zich
twee jaar lang gemeentekoning noemen.
Dit jaar was het de voorzitter van het
Theobaldusgilde Overloon, Willeke Boom,
die bij het 96ste schot de vogel naar
beneden schoot. ➜
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Willeke Boom nieuwe gemeentekoningin.
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Het bleef nog even spannend omdat
een aantal gilden nog niet klaar was met
schieten, maar nadat bleek dat geen enkel
gilde het in minder schoten kon dan 96,
ging de titel gemeentekoning, voor het
eerst sinds de nieuwe gemeente Boxmeer,
naar het gilde van Overloon. Bij de jeugd
was het Daniek Janssen van het gilde van

Boxmeer die na zestig schoten de vogel
naar beneden haalde; bij de dames was het
Berty van Beusekom, eveneens uit Boxmeer
die na vijfenzeventig schoten de vogel naar
beneden liet komen.
Bij de inhuldiging kreeg Willeke Boom uit
handen van de burgemeester van Soest het

gemeentewisselschild omgehangen en reikte
hij de medailles uit aan de twee winnaars bij
de jeugd en dames.
Na de erewijn, het overvendelen, en de
vendelhulde konden de prijswinnaars
gefeliciteerd worden en het vat koningsbier
aangeslagen worden. n

Francien Janssen nieuwe koningin van Sint Theobaldusgilde
Zondag 1 juli vond weer het jaarlijks
koningschieten plaats. Dit keer moest
Annie Verberk haar titel verdedigen. Onder
een stralende zon en na een spannende
strijd haalde Francien Janssen bij het
271ste schot het laatste restje van de vogel
naar beneden en mocht ze zich weer een
jaar lang koningin van ons gilde noemen.
Voor Francien is het de derde keer in haar
‘carrière’ dat ze zich tot koningin schiet en

Koningspaar Francien en Peter.

de laatste drie jaar hebben de vrouwen de
mannen van een koningstitel af kunnen
houden. Iris Meevis is jeugdkoningin
geworden, zij schoot na 66 schoten de vogel
naar beneden. Voor Iris was dit de tweede
keer. Publiekskoning is Joke Akkermans
geworden. Het publiek had 128 schoten
nodig om de vogel te laten vallen. Bij de
overige leden van het gilde (die niet mee
schieten voor de koning) was het Mark

Winnaars schieten Joke, Iris en Mark.

Henriks die na 116 schoten als winnaar uit
de bus kwam.
Ook werden er deze dag enkele leden
gehuldigd. Rina Arts–Aben en Werner Jans
werden gehuldigd voor hun twaalf en een
half jarig lidmaatschap. Theo Hendriks is
vijfentwintig jaar lid van de vereniging. Zij
kregen de bijbehorende oorkonde en speld
uitgereikt door de voorzitter. n

Jubilarissen Werner, Rina en Theo.

Theo Sommers koning Sint Matthiasgilde Oploo
Op zaterdag 19 mei heeft Theo Sommers
zich tot koning van het Sint Matthiasgilde
geschoten. Theo neemt het koningschap
over van Jan van Sambeek, die de functie
een jaar lang vervulde. Koningin is Theo’s
vrouw Toos. Theo beslechtte de strijd met
het 368ste schot. Dat deed hij uitgekiend,
omdat hij in de voorlaatste ronde per
ongeluk zijn schot blind loste voordat hij
goed gericht had. Kans verkeken, zo leek
het, omdat een volgende ronde niet meer
zou komen. Maar de strijd verliep toch al

eigenaardig genoeg. Voorafgaand aan de
strijd gokten veel schutters op een hoog
aantal schoten, aangezien de houten vogel
van Jan van Sambeek erg dik was. Al vlot
spleet het hout echter in tweeën, maar toch
bleef het hout om de spil moeilijk bereikbaar
voor de kogels. Uiteindelijk kwam de vogel
dus naar beneden met een mooi schotenaantal van 368. Theo en Toos gaan een mooi
koningsjaar tegemoet met verschillende
gildedagen. n
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Oud-koning Jan van Sambeek overhandigd de
koningsketen over aan koning Theo Sommers.

Laatste geweerschietwedstrijd kleine
kring 2018
Op zondag 17 september werd de
laatste van de drie wedstrijden van het
Brabantswipschieten 2018 geschoten op het
gildeterrein van het Sint Antonius-Abt gilde
Blitterswijck. Hieraan namen zes gilden deel:
Blitterswijck, Geijsteren, Holthees, Maashees,
Overloon en Well. Berry Vink van het gilde
van Geijsteren werd eerste in het algemeen
klassement met 76 punten. Op de tweede
plek eindigde Carla Claessens van het gilde
van Blitterswijck met 74 punten en derde
werd Hans Zegers van het gilde van Well
met 72 punten. Zoon Martijn nam namens
Berry de eerste prijs -een mooi zilveren
schild- in ontvangst. In het dagklassement
waren drie schutters met het zelfde aantal
punten: Berry en Martijn Vink uit Geijsteren
en Carla Claessens uit Blitterswijck. Er moest
dus gekampt worden en hierbij werd Carla
Claessens eerste, Martijn Vink tweede en
Berry Vink derde. Carla Claessens en Martijn
Vink mochten de dagprijs in zilver ontvangen.
Bij de jeugd werd Floor Pingen eerste van

het gilde van Holthees, tweede Martijn van
de Vorst van Geijsteren, derde Max Euwals
eveneens van Geijsteren. Zij mochten alle
drie een prachtige beker in ontvangst nemen.
De Jan Katelaan wisselbokaal bij de korpsen
werd gewonnen door het gilde van Well,
tweede werd Holthees, derde Overloon,
vierde Blitterswijck, vijfde Maashees en zesde
Geijsteren. De organisatie van de kleine
kring kan weer terugzien op een geslaagd en
gezellig schiettoernooi 2018. n

Floor Pingen van het gilde Holthees en
de koning van het gilde van Blitterswijck
Lennart Gooren.

Nieuw Koningspaar bij het
Sint Antonius Abt gilde Blitterswijck
Tijdens het traditionele Koningschieten op
3 juni schoot Lennart Gooren met het 283e
schot zich als koning van het Sint Antonius
Abt gilde Blitterswijck. Hij volgt Stef Katelaan
op. Lennart Gooren is geen onbekende. Hij
is zestien jaar lid van het gilde, werd op zijn
achtste jeugdtamboer, slaat nu de gildetrom,
is schutter en bierkruier en verleende afgelopen maanden veel hand en span diensten
bij het herstellen van de schietinstallatie
op het gildetrein die door de zware storm
van 18 januari 2018 flink werd beschadigd.
Kortom, Lennart is een echte gildebroeder.
Lennart komt uit een echte gildefamilie
Gooren- Franssen, de familie Franssen is
vanaf 1843 onafgebroken als lid aanwezig bij
het gilde en de familie Gooren vanaf 1895 met
een onderbreking van 15 jaar (1965- 1980).
Beide families zijn samen met veertien
gildebroeders-en zusters lid van het gilde.
Ze hebben veel functies uitgevoerd en tot op
heden zijn ze alle veertien nog volop actief

in het gildewezen. Bij de gildezusters was
het marktenster en schutter Carla Claessens
die de vogel in het 163e schot naar beneden
schoot. Bij de jeugd was het jeugdvendelier
Rein Hofmans die de vogel met het 60e schot
naar beneden wist te halen. n

Koningspaar Sint Antonius Abt.
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Historische
Reuzenoptocht
Roermond
Zondag 9 september liep het Sint Antonius
Abt gilde Blitterswijck mee in de Historische
Reuzenoptocht door Roermond. Naar schatting dertigduizend bezoekers vergaapten zich
aan het bonte, historische schouwspel waar
zo’n elfhonderd personen aan deelnamen.
Het gilde kan terugzien op een fantastische
en gezellige dag, met als hoogtepunt het
lopen van de optocht. Het publiek stond rijen
dik twee en een halve kilometer lang; prachtig
om dit mee te maken. Ook de organisatie
was goed, alle deelnemers die voor twaalf
uur aanwezig waren, kregen een lunchpakket
en na de optocht twee consumpties in caférestaurant ‘De Graasj’. In binnenspeeltuin
heeft de jeugd van het gilde nog veel plezier
beleefd.
DE GROTE CLUBACTIE
Op zaterdag 6 oktober was de jaarlijkse
verkoop van de loten voor de Grote Clubactie.
Het was voor het gilde voor de 33e maal
weer een fantastisch groot succes om de
loten te verkopen. Het gilde gaat ieder jaar
geüniformeerd rond onder de klanken van
de tamboers en klaroenblazers om er zo
een gezellige middag van te maken; ook dit
jaar onder een stralende zon was het weer
een gezellige middag. Ieder jaar worden
er verenigingen uitgeloot voor een bedrag
voor de eigen clubkas. Dit jaar was het Sint
Antonius-Abt gilde uitgeloot en mochten we,
op 9 september in Roermond, een cheque
van €300,- in ontvangst nemen. n

Sint Antonius-Abt gilde.
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Nieuwe koning bij het Sint Catharina gilde Eindhoven-Stad
Na een wedstrijd van ruim vier uur heeft Jean
Raijmakers zaterdag 1 september, om twaalf
over zes met het 177ste schot het laatste
stuk van de gipsen koningsvogel met de
kruisboog naar beneden gehaald. Hij is voor
een jaar de koning van de oudste vereniging
van Eindhoven, namelijk het Sint Catharina
gilde Eindhoven-Stad, waarvan de oudste
geschriften al dateren uit 1437. De dag startte
om tien uur met de installatie van een nieuwe
gildebroeder, Wil van de Rijt. Om halfacht in
de avond maakte koning Jean Raijmakers,
lopend over het vaandel, hetgeen alleen de
koning is toegestaan, zijn entree in de feestzaal om samen met alle gildebroeders en zijn
vrouw deel te nemen aan het koningsdiner. n

Over het vaandel lopend is koning Jean Raijmakers op weg naar het koningsdiner.

Gerard Swinkels, na 46 jaar
opnieuw koning van het
Sint Catharina gilde Son!
Op zondag 26 augustus vond het
jaarlijkse koningschieten van het Sonse
gilde weer plaats. Het gilde heeft voor het
koningschieten geen locatie meer in Son
en was jarenlang te gast op het terrein van
zorginstelling Zonhove. In de zoektocht naar
een nieuwe locatie voor de schutsboom is het
gilde voor nu uitgekomen bij een van haar
leden (op de Vresselseweg, gemeente Sint
Oedenrode). Op deze sfeerrijke locatie vond
na de gildemis het koningschieten plaats.
Het gevecht om het koningschap draaide
dit jaar uit op een zeer langdurige strijd,
de vogels bleken taai op vreemd gebied!

Koning Gerard Swinkels van Sint Catharina
Son.

Uiteindelijk kwam in de finale de jonge
vendelier Robert Conijn tegenover de veteraan
Gerard Swinkels te staan. Ook nu weigerden
de vogels mee te werken aan een snelle
beslissing. Het lukte de schutters niet om
de eerste vogel naar beneden te halen (een
klein gedeelte bleef namelijk buiten bereik op
de verdikking van de paal hangen). Hierdoor
moest er een nieuwe vogel ingezet worden
om verder te kunnen gaan. Op het 522e
schot (in het halfduister!) lukte het tenslotte
Gerard Swinkels om het laatste stukje van
deze vogel naar beneden te halen. Gerard is
een zeer bekend gildelid met een lange staat
van dienst. Achtenvijftig jaar geleden is hij bij
het gilde gegaan. Hij is zijn carrière daar als
vendelier begonnen en heeft later de overstap
naar de gilde-overheid gemaakt waarvan hij
dertig jaar lid is geweest. Voor Gerard was
het de tweede keer dat hij het koningschap
veroverde. Met zijn achtenzeventig jaar is hij
de oudste naoorlogse koning van het gilde.
Na de traditionele huldiging nam Gerard nog
even zelf het woord. Hij liet daarbij duidelijk
blijken hoe verheugd hij was met zijn hernieuwde koningschap bij het gilde. Het Sint
Catharina gilde is zeer verheugd en feliciteert
Gerard dan ook van harte met deze nieuwe
titel! n
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Na vier jaar Hans
Visser opnieuw
koning van het
Sint Annagilde
Nuenen-dorp
Zondag 2 september 2018 werd bij het
koningschieten door loting de volgorde
bepaald van de negen kandidaten. Bij het
veertiende schot was het Hans Visser, die
zich na vier jaar voor de derde keer tot koning
schoot. n

De nieuwe koning van Nuenen-dorp Hans
Visser.

Koningschieten in Mierlo op kermiszondag
Op kermiszondag 9 september 2018
heeft het gilde Sint Sebastiaan Mierlo
haar traditionele jaarlijkse koningschieten
gehouden. De dag begon met het bijwonen
van de gildemis in de Sint Luciakerk, waarbij
door vaandrig Peter Berkers de eed van
trouw aan het kerkelijk gezag werd afgelegd.
Op het kerkplein werd een vendelgroet aan
het kerkelijk gezag gebracht. Na het nuttigen
van een gezamenlijke koffietafel vond de
loting om de schietbeurt plaats. Daarna
werd de schutsboom op de Arkweg vrij
gemaakt door driemaal om de schutsboom
te gaan waarna de spannende strijd kon
aanvangen. Om één uur werd met het
koningschieten met geweer begonnen door
zestien gildebroeders, genodigden, ereleden

en wereldlijke gezagdragers. Pastoor Jaques
Kloeg had de eer om het eerste schot te
mogen lossen. De houten vogel werd
na 384 schoten omlaag geschoten door
gildebroeder Alfons Schönhoff. Alfons mag
zich het komend jaar koning van het gilde
St. Sebastiaan uit Mierlo noemen en het
gilde als zodanig vertegenwoordigen. Na
het omhangen van het koningsvest bij onze
nieuwe koning werd met een serenade door
de tamboers en een vendelgroet door de
vendeliers de inhuldiging en gelukwensen
aangeboden.
Met het vieren van de nieuwe koning
eindigde deze traditionele gildedag tijdens
Mierlo kermis 2018. n

Koning Alfons krijgt de koningsvogel
omgehangen

Geldrops gilde heeft weer een keizer

Vlnr. Wachtend keizer Noud Janssen, koning
Maarten Crüts, onderkoning Ties Beks en
keizer Rinus Verhoeven

Tijdens het traditioneel driejaarlijks koningschieten bij het Sint Catharina en Barbaragilde
van Geldrop werd de koningsvogel in het
102de schot naar beneden gehaald door
Rinus Verhoeven. Hij deed dat voor de
derde maal en omdat het gilde twee dagen
eerder keizer Frits Crooijmans met gilde-eer
begraven had, werd Rinus de nieuwe keizer.
Zijn vrouw Joke zal als keizerin aan zijn zijde
staan. Jan Verhoeven, de broer van Rinus zou
eigenlijk als wachtend keizer Frits opvolgen,
maar vanwege zijn broze gezondheid heeft hij
helaas het besluit moeten nemen af te zien
van het keizerschap. De tweede vogel werd
na 96 schoten geveld door Noud Janssen.

Die werd daardoor wachtend keizer omdat
ook hij zich al voor de derde keer koning
schoot. Dus moest er een derde vogel op
de mast komen. Die hield het veel minder
lang vol. Deken schrijver Maarten Crüts
was na 49 schoten de gelukkige Hij is voor
de komende drie jaar koning van het Sint
Catharina en Barbaragilde. Er schoten maar
vier gildebroeders mee en zo werd Ties Beks
automatisch weer onderkoning van het gilde.
Het was een prachtige, zeer druk bezochte
middag, die geopend werd met schoten van
beschermheer burgemeester Link, pastoor J.
van der Maazen, hoofdman Felix Crooijmans
en onderkoning Ties Beks. n

Sint-Jansgilde huldigt zes jubilarissen tijdens
feestelijke ‘Ommeganck’

De jubilarissen van het Sint-Jansgilde
Soerendonk.

Tijdens de jaarlijks ‘Ommeganck’ van het
Sint-Jansgilde Soerendonk, op 26 juni,
werd een zestal jubilarissen gehuldigd
voor hun verdiensten bij het Sint-Jansgilde
Soerendonk. Na het thuis ophalen van
koning Toni Ras en de Heilige Mis werd als
eerste de nieuwe deken Harrie van Mierlo
door eerste deken Jan Teunissen geïnstalleerd door het steken van de palmtak op zijn
hoed. Kapitein Ronnie Ras nam vervolgens
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het woord om als eerste de bazuinblazers
Gerrit Staals en Wim van Exel te huldigen
voor hun vijftigjarig jubileum als actieve
bazuinblazer. Beiden ontvingen hiervoor
uit handen van de kapitein de bijbehorende
onderscheiding. De gildebroeders Frits
Staals en Jan van de Vorst werden vervolgens
gehuldigd voor het vijftigjarig lidmaatschap,
hiervoor ontvingen zij uit handen van de
kapitein het desbetreffende bronzen beeld. ➜
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Vervolgens werden de twee zestigjarige jubilarissen André Damen en Bert Staals gehuldigd voor hun zestigjarig lidmaatschap bij
het gilde, waarvoor zij de broche van Sint-Jan
kregen opgespeld. De kringvoorzitter Felix
Crooijmans nam vervolgens het woord om
de jubilarissen namens de kring te huldigen

voor hun verdiensten binnen het gilde. De
jubilarissen ontvingen dan ook namens de
kring de bijpassende kringonderscheiding.
Hierna ging het gilde naar de Sint-Jansboom
aan de Heuvel voor de vendelhulde aan de
jubilarissen, waarna het gilde verder trok
naar Cranendonck om bij het kasteeltje de

Burger-kermiskoning-schieten
Rick Vermeer uit Leende kermiskoning
in Heeze
Traditiegetrouw is op kermiszondag het
burger-kermiskoningschieten bij het Sint
Jorisgilde Heeze. Zo’n tachtig belangstellenden kwamen kijken. In tweeënvijftig
schoten wist Rick Vermeer uit Leende de
kermisvogel naar beneden te krijgen en was
hij de beste kermisschutter van de bijna
veertig schutters die kans maakten op de titel.
Opperdeken Peter Janssen (links) reikt de
beker uit. n

vendelhulde te brengen aan het wereldlijk
gezag. Na een korte stop bij het kasteeltje op
Cranendonck trok het gilde verder, met nog
enkele tussenstops, naar het gildehuis waar
de dag werd afgesloten. n

Contactdag in
Heeze
Op zondag 2 september 2018 was de
maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde
Heeze. Er was een goede opkomst. Na de
koffie en het uitwisselen van de laatste gildegebeurtenissen kon er worden geloot voor de
schietwedstrijd. Als eerste werd de Frans van
Stratum-beker verschoten. De winnaar was
Renno Guitjens. n

De kermiskoning Rick Vermeer krijgt de beker
uitgereikt.

Nieuwe koning bij het Sint-Jorisgilde
Heeze
Kermismaandag werd bij het Sint-Jorisgilde
in Heeze geschoten om de koningstitel. Na
het inschrijven en inloten bleek dat er drie
mannen wilden meedingen naar de titel om
de komende drie jaar koning van het Heezer
gilde te mogen zijn. Uiteraard verdedigde Jan
van Lierop junior zijn titel en deden verder Jan
Bijnen en Stephan Nuijts mee in de strijd om
de koningstitel.
Na het voorlezen van het reglement mocht
de zittende koning het eerste schot lossen,
waarna pater Mervin en het voltallige college
schoten op de vogel loslieten. Een spannende
strijd die na 115 schoten werd beslist. Stephan
Nuijts wist de vogel te bevrijden en na wijs
beraad van het bestuur werd Stephan Nuijts
geïnstalleerd als nieuwe koning. ‘’Ik had het
niet verwacht maar ben er heel blij mee’’,
waren de eerste woorden van de kersverse
nieuwe koning. n

Jan van Lierop (keizer) overhandigt de beker
aan Renno Guitjens (links).

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

De trotse nieuwe koning Stephan Nuijts.
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Jan van Baren prolongeert koningstitel in Valkenswaard
Op zondag 2 september werd bij het SintCatharinagilde Valkenswaard het tweejaarlijkse
koningschieten gehouden. Dat gebeurde voor
het eerst in een nieuwe opzet. Bij aanvang
deden alle gildeleden in elk geval de eerste twee
rondes mee. Vooraf was niet bekend wie er echt
voor het koningschap zouden gaan strijden,
want vanaf de derde ronde kon men zich uit
de strijd kopen door een kleine bijdrage in het
zilverfonds te storten. Het zilverfonds is door
het gilde in het leven geroepen om de nieuwe
koning voor een deel tegemoet te komen bij de
aanschaf van een nieuw zilveren koningsschild.
Om de gildeleden te motiveren langer in de
wedstrijd te blijven, werd de bijdrage voor
uitkopen elke ronde kleiner. Na de zesde ronde
was uitkopen niet meer mogelijk en bleven de

‘echte’ kandidaten voor het koningschap over.
Dat bleken er uiteindelijk twee te zijn. Regerend
koning Jan van Baren en gildebroeder Jos van
Gestel hadden besloten ervoor te gaan. Beide
schutters deden enorm hun best en slaagden
er bij vrijwel elk schot in om een stukje van de
houten vogel te schieten. En toch duurde het
tot het 265e schot voor de vogel zich gewonnen
gaf. Regerend koning Jan van Baren was de
gelukkige schutter en prolongeerde daarmee
de koningstitel. Nadat hij de felicitaties in
ontvangst had genomen en desgevraagd het
koningschap officieel had aanvaard, kreeg hij
meteen het koningsvest omgehangen.
De werkelijke beëdiging van de koning vindt
plaats in november, tijdens de viering van de
Naamdag van Sint Catharina.

Felicitaties voor de nieuwe koning Jan van
Baren

Dan hoopt Jan zijn nieuwe koningsschild te
kunnen presenteren en krijgt de beëdiging
meer inhoud. n

Truus van de Ven is de eerste vrouwelijke koning bij gilde
Sint Sebastiaan Borkel

De koning in haar koningszetel

Zondag 30 september 2018 was het feest bij
het gilde in Borkel. Het schietterrein was omgetoverd tot feestterrein. De vlaggen wapperden
aan de hoge schietmasten, overal hingen slingers en het gilde had een heus podium opgebouwd, waarop twee koningszetels pronkten.
Om twee uur begon het koningschieten met
de kandidaten: Oud-koning Frans van der
Heijden, Wil Huibregts, Henk Tegenbosch,

Marco Slits en drie dames: Conny Franse, Aniek
Tegenbosch en Truus van de Ven. Het gilde liep
driemaal rond de boom en trok daarna langs
de koningsbomen.
Deze vijftien beukenbomen zijn geplaatst op
het schietterrein voor iedere koning die vanaf
de heroprichting (1975) zich koning schoot.
Bij de inmiddels overleden koningen werd een
kaars geplaatst, ter nagedachtenis.
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Die blijft branden, zolang het koningschieten
duurt. Daarna werd koning Frans van der
Heijden ontdaan van de koningsmantel.
De koningsvogel werd door pastoor Spooren
gewijd en op de spil geplaatst. Na het loten
voor de volgorde, werden de openingsschoten
gedaan door pastor Spooren en burgemeester
Ederveen en keizer Peter van de Ven en gildebroeders van bevriende gildes. De strijd begon
tussen de zeven kandidaat koningen.
Bij schot 139 viel de vogel naar beneden. Truus
van de Ven is de nieuwe koning van het gilde
Sint Sebastiaan. Truus is de zus van keizer Peter
van de Ven. Truus is al jaren penningmeester
bij het gilde en haar man Ronald Santbergen is
een ervaren schutter. Haar zonen Rik en Mark
zijn ook jaren lid geweest van het gilde.
De koning kreeg haar eerste taak. Alle kinderen
die aanwezig waren op het schietterrein werden
getrakteerd op een snoepzak. Hierna volgde
de handenwassing en de eed van trouw. De
vervangend districtsraadsheer Jan Anthonis
hing de koning de koningsmantel en de
zilveren koningsvogel om. De koning mocht
over het vaandel naar beneden lopen en de
vaandrig legde de eed van trouw af. Na het
plaatsnemen in de koningszetel werd nog een
pijp overhandigd en de vendeliers brachten
een vendelhulde. Het was een zeer mooie en
gezellige dag. n

KRINGNIEUWS
Kempenland

Verschieting Dries van Agt wisselschild
Op zondag 21 oktober 2018 vond bij gilde
Sint Lucia in Steensel de verschieting van het
Dries van Agt wisselschild plaats. Deze activiteit ontstond enkele jaren geleden toen de
gildeheer, de voormalig minister-president de
heer Van Agt een schild aan het gilde schonk.
Op dit prachtige schild prijkt het Vredespaleis
van ’s-Gravenhage met de woorden ‘Vrede
door Recht’. De middag begon met het
vrijen van de schutsboom. Na het eerste
schot, gelost door de gildeheer, startte een

enthousiaste groep van gildebroeders met de
spannende wedstrijd. Helaas wist de winnaar
van vorig jaar, Pepijn Caers, het schild niet
te behouden. Bij het 80ste schot gelost door
Ton Stravens kwam de mooi uitgedoste vogel
naar beneden. Na het overhandigen van het
schild en de felicitaties door de heer Van Agt
werd een vendelhulde gebracht.
Nadien was er nog een gezellig samenzijn
met de gildeheer op het terras van de gildekamer. n

v.l.n.r. Ton Stravens, Toon van de Ven en
gildeheer Van Agt.

Huldiging jubilaris gilde Sint Lucia Steensel
Op zaterdag 30 juni 2018 vierde het gilde
Sint Lucia haar jaarlijkse teerdag. De dag ving
aan met een woord- en communieviering in
de Sint Luciakerk te Steensel. Na de viering
werd de eed van trouw aan het kerkelijk gezag
vernieuwd. Het was een extra feestelijke dag
aangezien het robijnen jubileum van gildeheer
A. van Agt, voormalig minister-president,
werd gevierd. De goede vriendschap met
voormalig hoofdman Wim van Hooff, en de
daaropvolgende vendelhulde bij het Catshuis
in Den Haag in 1978, hebben ertoe geleid dat
de heer Dries van Agt veertig jaar geleden lid
is geworden van het gilde. Door de voorzitter
van Kring Kempenland, Felix Crooijmans,
werd een mooie toespraak gehouden en

De heer Dries van Agt.

de jubilaris ontving uit zijn handen een
zilveren kringonderscheiding. Later op deze
zonovergoten dag werd nog gestreden om het
‘Dokter Holtzer wisselschild’. Dokter Holtzer
was ook lid van het gilde Sint Lucia en heeft
vanwege zijn veertigjarig dienstjubileum als

zenuwarts, verbonden aan het voormalige
Sint Joseph Ziekenhuis te Eindhoven, in 1981
een wisselschild aan het gilde geschonken.
Traditiegetrouw wordt elk jaar gestreden om
dit prachtige schild. Nadat onze hoofdman
de verplichtingen die verbonden zijn aan het
wisselschild had voorgelezen, werd gestart
met het vrijen van de schutsboom. Na een
fanatieke strijd tussen de leden van het
gilde, wist gildebroeder Jac Maas het laatste
stukje van de gipsen vogel naar beneden te
schieten. Hij werd zodoende winnaar van dit
wisselschild. De teerdag werd afgesloten met
een gezellige feestavond. “Een prachtige dag
met veul goei volk”, zoals Dries van Agt het
samenvatte. n

Harry van Empel gildebroeder, al meer dan zestig jaar
Café Markzicht op de Mert, hier groeide Harry
op en hier was ook de Guld thuis, dus Harry
was van jongs af aan doordrongen van alles
wat guld was.
Achter in de tuin stond een schutsboom,
van licenties had niemand nog weet, dus als
snotneus was het onverstoord oefenen, iets
wat hem geen windeieren heeft gelegd.
Gildebroeder is Harry vanaf 1958, maar als ik
in de archieven duik, blijkt hij al vanaf 1955,
het jaar dat zijn vader Van Empel zich koning
schoot, vendelier te zijn, een huurling dus.
Geboren in 1936, dan zou je toch wel denken
dat Harry in 1955 de huwbare leeftijd heeft,
maar nee dus, dat was pas drie jaar later.
Jarenlang heeft hij zijn ziel en zaligheid in het
vendelen gelegd, ook in de achterliggende
gedachten, zoals het vendelgebed. Naast het

vendelen ‘schoot’ hij ook een driftig potje
mee, met resultaat in 1991. Dat jaar schoot hij
zich in navolging van vader Jan van Empel tot
koning.
In 1994, nog tijdens zijn koningschap volgt hij
Willeke van Woerkum op als regerend deken.
Samen met Janus Versmissen vormen zij
vanaf dan de overheid van het Sint Catharina
en Sint Barbara gilde Eersel. Gedurende
de regeerperiode van dit duo is veel werk
verzet richting de steeds weer stringentere
milieueisen én is er, als kers op de taart, in
2006 in Eersel de kringdag van Kempenland.
In 2008 is het stokje overgedragen aan een
nieuwe overheid en heeft Harry zich nog zeer
verdienstelijk gemaakt als reserve regerend
deken en als redactielid van ons lijfblad ‘Onder
de Schutsboom’. Met de krentenbollen dit
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jaar, op de eerste zondag van mei, is Harry
door onze kringvoorzitter Felix onderscheiden
met de gouden medaille met rozet van Kring
Kempenland voor zestig jaar gildebroeder.
Én heeft de overheid gemeend hem te
ontlasten en te benoemen tot eredeken. n

Felicitaties van kringhoofdman Felix
Crooijmans.

KRINGNIEUWS
Maasland

Koningschieten 2018 bij Sint Ambrosiusgilde Baardwijk
Zaterdag 25 augustus 2018 is er bij het Sint
Ambrosiusgilde Baardwijk weer gestreden
om het tweejaarlijkse koningschap. Twee jaar
geleden heeft René voor de eerste maal het
koningschap gewonnen en nu was het weer
zover om zijn titel te verdedigen. De wedstrijd
werd geopend door onze gildeheer pastoor
Dorssers, Kees Vos (bevriend gildebroeder
van gilde Sint Jan Baptist Kaatsheuvel), keizer
Mari Brekelmans en koning René Klijn.
Het was een spannende wedstrijd want de
gildebroeders wilden graag het koningschap
op zich nemen, maar ook dit jaar bleek René
Klijn de beste schutter. Hij mag zich weer
voor de komende twee jaar koning van het
Sint Ambrosiusgilde Baardwijk noemen.
René, alsnog van harte gefeliciteerd met deze
prestatie.
Tevens willen wij fotograaf Dick Buskermolen
hartelijk bedanken voor zijn uitgebreide fotoreportage. De heer Buskermolen heeft de hele
dag vastgelegd en deze fotoreportage kunt
u bekijken op de website
www.heusdeninbeeld.nl.

Nieuwe koning in
Haarsteeg
Op 25 augustus was weer het tweejaarlijks
koningschieten bij het Sint Ambrosius gilde
uit Haarsteeg. Na een lange wedstrijd met
een zeer spannend slot wist Piet Rooyakkers
na 466 schoten de vogel naar beneden te
halen. Piet Rooyakkers mag zich voor de
aankomende twee jaar koning van het gilde
noemen. n

Een prachtig koningspaar in Haarsteeg.

René Pullens (links) feliciteert René Klijn.

Wilt u graag een keer een kijkje komen
nemen, dan bent u van harte welkom.
Het Sint Ambrosiusgilde Baardwijk is te

Gijs (met trom) en Bram Pullens met de
koningsvogel.

vinden aan de Eikendonklaan 3c in Waalwijk.
De gildebroeders zijn op zondag van elf tot
twee uur aanwezig. n

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch
naar Europees Schutters Treffen in
Neer-Leudal
Op vrijdag vertrokken 51 leden van het gilde
uit Vorstenbosch met vijftien caravans, twee
campers en enkele tenten naar Neer en
logeerden op slecht vijf minuten van de feesttent. ‘s Avond was er een barbecue, waarna de
hele groep naar de feesttent ging.
’s Morgens was er lekker ontbijt met eieren
om de nadorst weg te werken. Koning Jan
van Grunsven wist in de voorronde van
het koningschieten het laatste stukje los te
schieten, waardoor de vogel omlaag kwam.
De finale met zestig schutters was spannend,
echter vijf schutters voor onze koning kwam
de vogel omlaag in ronde vier. ’s Avonds stond
chinees op het menu waarna in de feesttent op het liedje ‘Brabant’ gevendeld werd
bovenop de tafels. De zondag startte met een
goed ontbijt voorafgaand aan de optocht in de
middag. Ons gilde liep mee met zesendertig
leden, waaronder zes jeugdleden. n
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Koning Jan van Grunsven wint voorronde.
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Schutterskoningschieten gilde
Vorstenbosch met barbecue
Dit jaar werd het schutterskoningschieten
(combinatie van geweer/kruisboog) met een
barbecue voor alle leden op dezelfde avond
gepland en wel op 5 juli 2018. De vijftien
deelnemers moesten vijftien pijlen schieten
op drie kruisboogbomen. Eén persoon
behaalde vijftien punten op dit onderdeel. De
barcommissie met enkele vrouwen hadden
de barbecue verzorgd voor alle leden, partners
en kinderen. Bij het geweerschieten werden
vijftien kogels op één schietbak geschoten.
Drie personen wisten hierbij vijftien treffers
te noteren. Eén persoon (Harm van de
Wetering) had bij beide onderdelen vijftien
treffers, waarmee hij schutterkoning werd.

Schutterskoning 2018 Harm van de
Wetering.

Harm werd later op de avond door hoofdman
Johnnie van der Heijden gehuldigd. En ook
mocht hij de bloemen in ontvangst nemen. n

Gouden bruidspaar geëerd met
gildegroet
Op 1 oktober 2018 was het vijftig jaar geleden
dat Gerrit en Dinie Engel, van het gilde Sint
Antonius-Sint Sebastiaan te Udenhout, in het
huwelijksbootje stapten. Alle reden voor een
feestje. Op zaterdag 29 september vierden
zij dit feestje met vrienden, familie en genodigden. Om het plaatje compleet te maken,

werd het prachtige bruidspaar geëerd met de
gildegroet. Het gouden bruidspaar is namelijk
al bijna de helft van hun getrouwde leven lid
van het gilde.
We wensen hen nog vele mooie jaren toe! n

Uiteindelijk was
de ‘vogel’ toch
gevallen!
Teerdag; zo wordt deze dag bij het gilde
genoemd en dan wordt er weer gestreden om
de eer van ‘koning Sint Barbara gilde Dinther’.
De dag begon met het ophangen van de
vogel, gemaakt door de huidige koning met
daarna het uitvendelen van koning Arno en
jeugdkoning Youri op het landgoed kasteel
Zwanenburg, waarna er koffie en fris werd
geschonken met cake en krentenbrood. Bij
terugkomst om half een op het gildeterrein
stond er een koffietafel klaar. Hierna volgde
een korte vergadering waarin men zich kon
aanmelden om mee te schieten en was
de loting van volgorde. Twintig schutters
meldden zich om te strijden voor het koningschap en zes voor de jeugdkoning. Onder
grote belangstelling zag iedereen dat Stan van
Zuthpen, na het 50ste schot, onze nieuwe
jeugdkoning werd.
Na het vrijen van de boom, was het de eer
aan Elly Evers om het eerste schot te lossen
op de vogel. Dit als eerbetoon aan haar man
Frits. Toen na 340 schoten de vogel nog niet
was gevallen, besloot men om eerst te gaan
eten en daarna verder te gaan met schieten
met klein kaliber op een kleinere vogel. Om
tien voor elf in de avond uur was het Bob
Verhoeven die het lukte de vogel, na totaal 591
schoten, neer te halen. Het was een lange,
mooie en spannende dag, die nog lang in
onze herinnering zal blijven en afgesloten
werd met een muzikaal feestje. n

Koning Bob Verhoeven en jeugdkoning
Stan van Zutphen.

Het gouden paar omringd door hun medegildeleden.
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Gilde Sint Barbara naar EST in Neer (L)
Om de drie jaar is er het Europese Schutters
Treffen. Een groot kleurrijk en bourgondisch
evenement, waarbij saamhorigheid en broederschap hoog in het vaandel staan. Dit jaar
werd het gehouden in Limburg in Leudal in
het plaatsje Neer.
Een kleine 500 gilden en schuttersverenigingen uit diverse omringende landen waren
vertegenwoordigd. Prachtig uitgedoste gilden
uit Polen bijvoorbeeld en schuttersverenigingen uit Duitsland, zeer gedisciplineerd,
compleet met muziekkorpsen. Het was een
prachtig schouwspel om te zien.
Ieder gilde of schuttersvereniging mocht zijn
koning naar voren schuiven om mee te laten
schieten voor de titel ‘Europese Koning 2018’.
Ons gilde werd vertegenwoordigd door onze
koning Arno van Boxtel. Helaas mocht hij
deze titel niet mee naar huis nemen. Wel werd
de nieuwe Europese koning een Nederlander

Het gilde Sint Barbara Dinther.

uit de buurt van Roermond. Deze titel mag hij
nu drie jaar dragen.
Ook onder de jeugd, tot vijfentwintig jaar,
werd er geschoten om de titel ‘Europese Prins
2018’. Onze jeugdkoning, Gijs van Eertwegh,
zat er heel dichtbij. Twee schoten na hem viel

de vogel. Jammer, zei Gijs, maar het was een
ervaring om nooit te vergeten.
Over drie jaar is er weer een EST, dan in het
Belgische plaatsje Deinze bij Gent. Hopelijk
wordt het dan weer net zo’n feest als afgelopen weekend. n

Nieuwe koning in Heusden
25 Augustus 2018, het was weer tijd om
een nieuwe koning te schieten bij het Sint
Blasiusgilde te Heusden. Deze tweejaarlijkse traditie vindt al langere tijd plaats bij het sinds 1843
opgerichte gilde uit de vestingstad. Allereerst
werd Noortje Bool, de regerend koning, thuis
opgehaald door het gilde inclusief de standaardruiter. Hierna opende zij de schietwedstrijd
met een raak schot, daarna was het de beurt aan

de rest van de leden. Na een spannende strijd,
waarin goed raak werd geschoten, kon Noortje
Bool haar koningschap overdragen aan haar
man Léon Bool. Slechts 152 schoten waren nodig
om de houten vogel van de spil te schieten. Léon
Bool, tevens beschermheer van het gilde, was
zichtbaar verrast met het vallen van de vogel.
Hij mag zich nu twee jaar koning noemen! n

De nieuwe koning Léon Bool.

Winnaar Dungense Competitie 2018
Supergezellig, spannend en sportief! Dit
was de sfeer tijdens de jaarlijkse Dungense
Competitie in het gildehuis van gilde Sint
Catharina Den Dungen. Van de vier avonden
waarop men geschoten had, werden de drie
beste geteld. Maar per avond telden per groep
de vier beste scores voor het veroveren van
de straatprijs wisselbeker. Niemand wist wat
de ander gescoord had, totdat er afgekampt
moest worden. Dan word je in groepjes mee
naar buiten genomen en mag je schieten
totdat er iemand mist. Spannend hoor! Met
een drankje en een hapje erbij was het voor de
wachtenden binnen heel gezellig. Hoofdman
Cor van Ewijk maakte de winnaars bekend.

De drie beste schutters van Den Dungen.

Maar eerst werd de poedelprijs uitgereikt, deze
winnaar kreeg een waterpistool, hiermee kan hij
veilig oefenen! Als beste schutter kwam Adrie
van de Vorstenbosch uit de bus. Gevolgd door
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De winnaars van de straatprijs wisselbeker.

Miranda Goossens en dolle pret dat haar man
Jan Goossens de derde beste schutter werd.
Winnaar van de wisselbeker is geworden de
Zandstraat. n

KRINGNIEUWS
Maasland

Sint Catharinagilde wint wisselschild
gemeente Vught
Vanaf 1937 schieten beide Vughtse gilden om
een wisselschild beschikbaar gesteld door de
gemeente Vught. Dit schild moet driemaal
achtereen of vijfmaal in totaal gewonnen
worden om het te mogen houden. Vorig
jaar wist het gilde van Sint Barbara/Sint
Sebastiaan voor de derde opeenvolgende
maal het schild te winnen, zodat zij deze
definitief in bezit kreeg.
Op zondag 30 september hebben beide
Vughtse gilden Sint Barbara/Sint Sebastiaan
en het Sint Catharinagilde geschoten om een
prachtig nieuw wisselschildschild, vervaardigd
door de firma van Amelsfoort. Beide gilden
waren erop gebrand om dit prachtige schild
in ontvangst te mogen nemen. Hoofdman
van Sint Barbara/Sint Sebastiaan Casper
Nouwens opende de middag, heette allen
hartelijk welkom en wenste ieder een sportieve middag toe.
Het was een zeer spannende strijd. Sint
Barbara/Sint Sebastiaan nam tot de zesde
ronde een lichte voorsprong van twee punten.
In de zevende ronde raakte zij die kwijt en
kwam twee punten achter te staan. Het Sint

Het Schijndels gilde Sint Catharina en Barbara
heeft sinds zondag 23 september weer een
nieuwe koning. Het was Ria van Heesch, de
vrouw van de vorige koning Mari van Heesch,
die onder veel belangstelling de houten vogel

Wethouder Peter Pennings reikt het wisselschild uit aan hoofdman Bert Kluytmans van
het Sint Catharinagilde (Foto gemaakt door
Bart Franken).

Catharina won na de achtste ronde de strijd
en werd met vijfenveertig tegen vierenveertig
punten de winnaar.
Wethouder Peter Pennings reikte onder
een toepasselijk woordje het gemeentewisselschild uit aan de hoofdman van het Sint
Catharinagilde Bert Kluytmans, die de schutters bedankte voor de sportieve middag. n

Kampioenschieten Sint Catharinagilde
Vught
Op zondag 2 september hebben de gildebroeders van Sint Catharina geschoten om
het kampioenschap van 2018. De gildezusters
schoten om het LAS-wisselschild. Bij de
gildezusters wist Wisselien Lamboo het LASwisselschild te bemachtigen. Tweede werd
Anny Heessels, derde Mia van de Sande,
vierde Flora van Wetten. Bij de gildebroeders
waren vijf gildebroeders die geen enkele
misser hadden; er moest gekampt worden.
Deze vijf waren: Bart Franken, Jos van Gogh,
Bert Lamboo, Thijn van de Sande en Frank
van Wetten. De uitslag werd na een felle
kamp:
eerste Jos van Gogh Kampioen 2018, tweede
Bart Franken, derde Bert Lamboo, vierde
Frank van Wetten en vijfde Thijn van de
Sande. De eerste vier vormen een korps en
komen uit bij gildewedstrijden. n

Ria van Heesch
schiet zich tot
nieuwe koning van
gilde Schijndel

De beide winnaars Wisselien Lamboo en Jos
van Gogh.
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Ria van Heesch, trotse nieuwe koning van
het Schijndels gilde.

geheel onverwacht naar beneden wist te
halen. Er waren maar 90 schoten voor nodig.
De dag begon met een eucharistieviering in
de Heilige Servatiuskerk in Schijndel met als
voorganger gildeheer pastoor Joe en aspirantlid van het gilde diaken Mari van der Heijden.
Daarna ging het gilde naar haar gildeaccommodatie waar jagers, die gebruik mogen
maken van het gildebos, heerlijk krentenbrood
met roomboter uitreikten. Dit is een tweejaarlijkse traditie die door de jagers in ere wordt
gehouden. Na de lunch liepen de gildeleden
in verband met het slechte weer een korte
optocht naar de schutsboom voor het vrijen
van de boom. Pastoor Joe, burgemeester
van Rooij en vrouwe Haywig, mevrouw Jetty
Eugster, losten de eerste schoten. Vervolgens
zongen de gildeleden hun gildelied. Nadat de
versierselen van oud-koning Mari van Heesch
werden afgehangen, gingen de gildeleden
schieten voor de nieuwe koning. Uiteindelijk
werd het Ria van Heesch, de eerste vrouwelijke koning bij het Schijndels gilde. Na de

installatie kreeg de nieuwe koning voor het
bordes van de pastorie een vendelgroet aangeboden. Hier werd de nieuwe koning gepresenteerd aan diaken Mari van der Heijden en
pastoraal medewerker Anton Bijnen. In de
pastorie mocht de nieuwe koning als enige,
op haar sokken, over het vaandel van het
gilde lopen. Uiteindelijk werd de gezellige
dag met het drinken van de koningswijn en
een lekker hapje afgesloten. n

Uitwisseling gilden Drunen en Elshout
Op zondag 21 oktober 2018 is het tweede
gedeelte verschoten van de jaarlijkse uitwisseling
met de Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout,
de eerste keer was op 23 september in Elshout.
Onder heerlijke weersomstandigheden werd er
opgelegd en vrije hand geschoten. Na het tellen
van de punten kwam het Sint Hubertus gilde
bij het opgelegd met 25,75% tegen de Onze

Lieve Vrouwe Schuts met 20,335% als eerste uit
de bus. Bij het vrije hand schieten was ook het
Hubertus gilde eerste met 3,32% tegen Onze
Lieve Vrouwe Schuts met 3,02%. De beste
schutter over twee ontmoetingen was Henk
van de Wiel van het Sint Hubertus gilde met 32
punten.
Het was zeer gezellig en ontspannen. n

Nieuw lid
Tijdens de ledenvergadering van 9 september
2018 van het Sint Hubertus gilde Drunen
werd Rosemarie Lamboo aangenomen als lid
van het gilde. n

Rosemarie Lamboo.

Een foto-impressie van een mooie dag.

Schietcompetitie Sint Hubertus gilde
Drunen
Op 14 oktober 2018 werd de achttiende schietronde van het Sint Hubertus gilde verschoten,
tevens de laatste van het seizoen. De spanning
was tot het laatst te voelen. Als iedereen vol
geschoten had, kon men een score hebben
van 216 punten. Met een recordscore van 213
punten werd onze jeugdkoning Edward Klerks
eerste en liet hij gerenommeerde oudere
schutters achter zich. Dat het gilde niet alleen

voor ouderen is bewijst wel, dat een jeugdlid
van zeventien jaar niet voor ouderen onder
hoeft te doen. Edward is bijna twaalf jaar lid
van het gilde en is bovendien een verdienstelijk
vendelier die al veel prijzen heeft gehaald.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u ons altijd
een bezoek brengen op ons gildeterrein aan de
Steegerf te Drunen op zondagmorgen vanaf
half elf . U bent van harte welkom. n
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De winnaar jeugdkoning Edward Klerks.
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Mooie statiedag in Elshout
Op zaterdag 15 september vond de jaarlijkse
statiedag van de Onze Lieve Vrouwe Schuts
plaats. Een lange traditie, van vroeger uit ook
wel d’n teerdag genoemd. Een dag waarop
het gilde feest viert en de pot verteert en
ook zijn jubilarissen huldigt. Dit jaar twee,
Cees Blankers, veertig jaar lid en Theo Brok,
vijfentwintig jaar lid. In de ochtend werd door
de gildebroeders en gildezusters geschoten
om het Mariabeeldje.
Om half twee was de eucharistieviering.
De jubilarissen waren opgehaald in luxe
limousines en reden als echte royalties mee
tussen het gilde, een schitterend gezicht. Na
de eucharistieviering was er een receptie in ‘de
Spil’, ons gezellige clubhuis/schietterrein. Het
zat er gezellig vol. Na de koffie en gebak nam
de hoofdman het woord. ‘Beide jubilarissen
zijn uit het zelfde hout gesneden’, vertelde
de hoofdman. Geen opvallende persoonlijk-

De jubilarissen met hun partners

heden, liever op de achtergrond. Maar wel
altijd aanwezig als we uitrukken of als er hulp
nodig is. Cees Blankers haalt onder andere
oud papier op en zit bij de schoefelploeg van
het kapelletje. Theo haalt ook oud papier op
en heeft jarenlang in het bestuur gezeten van
het Elshouts Spektakel namens de schuts.
Twee gildebroeders die zo de hoofdman zei:
‘hem nauw aan het hart liggen, waar hij heel
blij mee is’. Voor Cees Blankers was er ook
nog een verrassing: tijdens de huldiging verschenen drie kleurrijke gasten in ons onderkomen, namelijk bestuursleden van Kring
Maasland. Cees werd door de kringhoofdman
fraai toegesproken. Voor alle verdiensten bij
de schuts en zijn veertig jaar lidmaatschap
ontving Cees de kringonderscheiding in zilver.
Na de officiële verhandelingen was het tijd
voor een gezellige feestmiddag en –avond.
Het was een geweldige dag. n

Op zaterdag 13 oktober sloten de leden van
Sint Catharina uit Vlijmen hun schietseizoen
af met de finale van de onderlinge competitie.
Het was fantastisch weer met een temperatuur van 23 graden. Bijna alle 29 schutters met
KNTS-licentie waren present om de slotdag
mee te maken.
Door enkele leden werd gezorgd voor koffie
met door hen zelf gebakken worstenbrood en
pizzapunten.
Er was nog van alles mogelijk op deze dag,
dus werd het een spannende strijd.
Bij het opgelegd schieten in de A-klasse
werd Toon van Vugt kampioen met slechts
één puntje meer dan de nummer twee Sjaak
Verhoeven, derde werd Wim van de Griendt.
In de B-klasse was Hans Vastré de sterkste,
gevolgd door Jan de Laat 2e en
Tessa Vastré 3e.

Kringhoofdman Jurgen Swinkels reikt
de oorkonde uit die hoort bij de onderscheiding in zilver.

Wedstrijd in Geffen om titel landjonker
Op de eerste zondag van oktober toog het
het Sint-Jorisgilde Geffen naar de jeu-deboulesbanen van Jeu de Boules Club Geffen
(JBC), waar een felle strijd werd geleverd om
de titel ‘landjonker/landjonkvrouwe’ en het
bijbehorende wisselschild.
Elk jaar wordt een gulden uit 2000 in de
ketting van het schild vervangen door een
zilveren rondje met daarop de naam van de
landjonker en het jaartal.
Dit jaar komt op het zilver de naam Huub
Lamers; hij werd de nieuwe landjonker tot de
eerste zondag van oktober 2019. Heerboer is
Cees van der Doelen en pachter Klarien van
der Heijden.
JBC Geffen werd hartelijk bedankt voor het
gebruik van hun keurig geharkte banen en

Kampioenen 2018
Sint Catharina
Vlijmen

professionele begeleiding, dat heeft zeker
bijgedragen aan een heel geslaagde dag. n

Landjonker Huub Lamers met links heerboer Cees en rechts pachter Klarien.
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De kampioenen 2018. Vlnr: Cheyenne
Vissers, Michel van Bokhoven,
Toon van Vugt, Hans Vastré en
Mitchel van de Griendt.

Bij de A-klasse vrije hand werd gekampt voor
de eerste plaats. Michel van Bokhoven bleek
hier de sterkste en klopte Wim van de Griendt.
John van Hulten pakte de derde plaats.
Het kampioenschap in de B-Klasse vrije hand
ging naar Cheyenne Vissers, voor Jan de Laat
2e en Sjef van de Griendt 3e.
Tot slot hadden we ook nog vijf jeugdschutters
die er eveneens een mooie strijd van hebben
gemaakt. Na de laatste ronde stonden Mitchel
van de Griendt en Sander van de Griendt
nog gelijk. Maar na de afkampronde bleek
Mitchel de sterkste, derde werd Dominique
van de Griendt. Het was een zeer geslaagd
schietseizoen. n

Essche gilde huldigt kampioenen en jubilarissen
Tijdens het openbare deel van de najaarsvergadering van het Essche Sint-Willebrordusgilde,
op 30 september jongstleden, werd Casper van
de Ven gehuldigd voor zijn sportieve prestaties
van het afgelopen seizoen. Op het NK opgelegd geweerschieten in Nuenen heeft hij zich
tot schutterskoning van Nederland geschoten
en tijdens het NBFS-federatietoernooi vendelen in Esch werd hij kampioen in de klasse
B. Ook werden drie jubilarissen gehuldigd. Jos
van Eindhoven is 50 jaar lid van het gilde en
was aanvankelijk een fervent geweerschutter.
Nadien is Jos zich gaan toeleggen op het jeu
de boules en momenteel maakt hij deel uit
van de jeu-de-boules-commissie van het gilde.
Daarnaast is Jos nog steeds actief als bazuinblazer. Martien Verhoeven is vijfentwintig jaar
lid maar was voorheen al tien jaar actief als
jeugdvendelier, waarmee hij als negenjarige is

begonnen. Sindsdien heeft hij zich opgewerkt
tot een van de beste vendeliers van Brabant.
Ook is hij degene die op gildedagen het Essche
viertal bij het geweerschieten compleet maakt.
Sinds 30 september maakt hij deel uit van de
overheid van het gilde waar hij de functie van
deken rentmeester op zich gaat nemen. De
derde jubilaris is hoofdman Jeroen van de Ven.
Hij is eveneens vijfentwintig jaar lid van ons
gilde maar was voorheen al gildelid in Haaren
waar hij de functie van vendelier vervulde. Ook
in Esch heeft hij zich verdienstelijk gemaakt
als vendelier bij het groepsvendelen, maar zijn
passie lag toch vooral bij het geweerschieten.
Op gildedagen heeft hij heel wat zilver bij elkaar
geschoten en in de onderlinge competitie was
hij negen maal kampioen opgelegd en een
keer kampioen vrije hand. Sinds 2012 is hij
hoofdman van het gilde.

V.l.n.r. Martien Verhoeven, Jeroen v.d. Ven,
Jos v. Eijndhoven en Casper v.d. Ven

Alle jubilarissen ontvingen voor hun inzet
een zilveren jubileumschildje en een bos
bloemen. n

Eindelijk koning van het Sint-Jorisgilde!
Het was een mooie zomerdag voor het
Sint-Jorisgilde Geffen, maar vooral voor onze
vaandrig Jos Coppens, die 12de augustus
jongstleden.
Na een sfeervolle Heilige Mis, een korte
optocht en een prima lunch, ging het gilde
gewapend met kruisboog naar molen
Zeldenrust voor het schieten van een nieuwe
gildekoning. Hier werd de koningsvogel op een
molenwiek gemonteerd en de wiek dwars op
de molen gezet. De vogel werd gevrijd door
de eerste schoten van achtereenvolgens de
gildeheer, een afgevaardigde van de dorpsraad,
burgerkoning, keizer en koning.
Jos, niet alleen vaandrig maar ook wapenmeester, hielp bij het spannen van de boog

en het opleggen van de pijl. Hij kon op dat
moment nog niet bevroeden dat hij van die
vogel het laatste stukje naar beneden zou
schieten.
Vijf deelnemers schoten om de titel ‘koning’,
maar het goede rake schot van Jos Coppens
deed het laatste stukje vallen en Jos was na
veertien jaar eindelijk koning.
Hij werd op het veld meteen geïnstalleerd
door de hoofdman en oud-koning Albert van
Orsouw en met het vaandel ingevendeld door
de interim-vaandrig Harry Peters.
Voor Jos begon een mooi jaar met zijn
inzegening in de parochiekerk op zondag 26
augustus. Een jaar waarin hij het gilde op veel
plaatsen zal vertegenwoordigen. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Vaandrig / koning Jos Coppens wordt
ingezegend door de gildeheer.

KRINGNIEUWS
Kwartier van Oirschot

Groot onderhoud
in Wintelre
In Wintelre bij het gilde Onze Lieve Vrouw en
de Heilige Willibrordus werden de terreinen
weer op orde gemaakt voor de naderende
teerdag. De coniferenhaag werd van twee
kanten tegelijk onder handen genomen. n

De koning is dood, lang leve de koning!
Op dinsdag 4 september 2018 was de dag!
De dag waarop eenmaal in de vier jaar,
tijdens de traditionele teerdag van het gilde
Sint Sebastiaan te Lage Mierde, het koningsschieten wordt georganiseerd.

-zusters uit de omringende dorpen.
Na een eerste ronde was er een korte pauze.
In de tweede ronde werd de vogel definitief
kapot geschoten, maar bleef een klein stukje
hangen. Wie, oh wie zal het worden?

Dus het gilde was al vroeg uit de veren
en meldde zich bij hun hoofdman Cees
Brekelmans. Na de koffie en de borrel vertrok
het gilde naar de nieuwe Mariakapel op de
begraafplaats in Lage Mierde.

Het laatste stuk bleef hardnekkig hangen,
totdat….. Ja, toch weer Gust Gijbels die het
lukte het laatste stuk definitief te raken. Hij
werd voor de derde keer koning, maar zijn
koningschap kende een onderbreking van vier
jaar (2010 – 2014), dus geen keizer! Misschien
over vier jaar, indien het Gust opnieuw lukt,
krijgt het gilde voor het eerst in de geschiedenis een keizer. In het ruim 400 jarig bestaan
van het gilde, is dat nog nooit gebeurd. Een
keizer en direct voor het leven! n

De Mariakapel vormde het decor voor de
Heilige Mis waarin kapelaan Steijvaert voor
ging. Aangekomen in het gildehuis werd
in een korte vergadering bepaald wie ging
schieten en in welke volgorde. De schutters
schieten om de beurt en naast goed schieten,
moet je net aan de beurt zijn als de vogel op
vallen staat.
‘s Middags werd de schutsboom bevrijd van
de boze geesten. Nadat de burgemeester,
de kapelaan en de hoofdman elk een schot
hadden gelost, was het de beurt aan de uittredende koning Gust Gijbels om met drie
schoten zijn titel te verdedigen. Er waren weliswaar niet veel deelnemers, maar ook deze
keer weer een dame onder de schutters.

De coniferenhaag.

De publieke tribune was goed gevuld met
mensen uit Lage Mierde en gildebroeders en

Koning Gust Gijbels.

Wim van der Elzen koning van Sint Sebastiaan
In de langste zomer ooit, tussen twee zonovergoten weken, was er één zondag waarop
de regen ononderbroken en zonder maat
neerstortte. Dat was de 23ste september toen
het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint
Sebastiaan van Willem III in Tilburg koning
schoot. De regen in de ogen van alle schutters
kon niet voorkomen dat gildebroeder Wim
van der Elzen doeltreffend de vogel neerhaalde. De harde klap maakte luid gejuich los.
Onder controle van de andere Tilburgse gilden
volgden de inwijdingsriten en barstte binnen
het grote feest los. Een van de betere schutters
is voor drie jaar koning. Wim van der Elzen
(1956) is al 37 jaar gildebroeder en de zoon
van wijlen Wim van der Elzen sr, mede heroprichter van het gilde van Sint Sebastiaan. n

Koning Wim van der Elzen, Theo Weterings burgemeester van Tilburg, Jan van de Wouw koning
van Sint Joris Tilburg, Peter-Paul Haen de keizer van Sint Sebastiaan en Leo Damen de koning
van het Sint Dionysiusgilde in Tilburg.
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De teerdag
10 September 2018, om vijf uur in de vroege
morgen. De wekker gaat. Vlug iets eten, een
kopje thee en naar buiten. Het is nog pikkedonker maar het belooft een mooie dag te
worden. De overbuurman staat al te wachten
op zijn oprit. Gaandeweg sluiten steeds
meer in het rood geklede gildebroeders aan:
verbaasde blikken van een enkele vroege automobilist. Wat gaat de guld nou weer doen?
Om vijf voor zes verzamelen zich al een
vijftigtal gildebroeders achter in de tuin bij
hoofdtamboer Hans de Vooght. De knecht
Henk van den Bosch geeft om half zeven het
vertreksignaal en zet de gildestoet in beweging. Bij de vaandrig aangekomen is het voor
een koffietje en snel verder om de koning af
te halen, die ons vergezelt naar de hoofdman

Gerard Klessens. Na de mis kunnen een
negental vendeliers aan de slag om een vendelgroet te brengen aan het kerkelijk gezag.
Om tien over tien gaan oudere en wat minder
goed ter been zijnde gildebroeders in het parochiecentrum genieten van de erewijn terwijl de
rest zich opstelt voor de traditionele bidtocht
door de velden rond Wintelre. Als voorbidder
werkt Adriaan van Mol de ellenlange litanielijst
af waarna we na een half uurtje aansluiten bij
de rest.
Het is kwart over elf en we marcheren naar de
gildekamer bij café den Babbel. De jubilaris
Jo van den Biggelaar wordt onderscheiden
voor zijn veertigjarig lidmaatschap. Het gilde
vertrekt na de koffietafel naar de gildehut “de
Neerhoeve” voor het schieten van de dagko-

ning. John Neggers was de gelukkige die de
vogel naar beneden haalt.
Het avondprogramma start om acht uur
alweer in de gilde kamer. Na de officiële
dingen, zoals de dekenwisseling en nieuwe
leden die “onder de vlag dur moeten”, kan
de feestavond beginnen. Dan is het ineens
dinsdagmorgen één uur wanneer de hoofdtamboer Hans de Vooght op zijn eeuwenoude
grote trom begint te slaan en iedereen naar
buiten trommelt.
Tot zover het dagbestedingsprogramma van
het gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige
Willibrordus uit Wintelre. Een ‘guld’ waar we
trots op mogen zijn. n

De vaandelgroet.

De jubilaris Jo van den Biggelaar.

De traditionele bidtocht.

Gilde Sint Sebastiaan heeft een nieuwe koning!
Op kermisdinsdag 2 oktober 2018 werd
traditioneel het tweejaarlijkse koningschieten
gehouden bij gilde Sint Sebastiaan in hun
gildetuin aan de Wintelresedijk 1A te Oirschot.
Na een welkom volgde het ‘losschieten’ van
de schutsboom waar het koningschieten zou
plaatsvinden. Diverse hoogwaardigheidsbekleders deden hun best de ‘wip’ te raken.
Uiteindelijk was het keizer Piet van de Velde
van gilde Sint Joris Oostelbeers die het plaatje
eraf schoot en zo de schutsboom ‘los schoot’.
Daarna begon het echte koningschieten.
Er werd serieus geschoten, de gegadigden

gingen er voor! Er werd gestart met dertien
schutters die vier series van drie schoten
moesten lossen op de wip. Na drie van de vier
series van drie schoten waren er drie schutters met twaalf treffers uit twaalf schoten: de
huidige koning Karel Smetsers, Jan van Zelst
en Hans van Kollenburg. Tijdens de laatste
serie misten Jan van Zelst en Karel Smetsers
en zo werd Hans van Kollenburg (voor het
eerst) koning voor twee jaar, in een – ondanks
het regenachtige weer in het begin van de
middag – goed bezochte gildetuin. n
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Koning Hans van Kollenburg.
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Burgerkoning schieten in Sint-Oedenrode
Het begint langzaamaan een traditie te
worden. Voor de zesde keer organiseerde
het Sint-Jorisgilde het burgerkoning schieten
op kermiszaterdag 25 augustus 2018.
Niet-gildeleden van zestien jaar en ouder
kunnen eraan deelnemen. Zij krijgen zo de
gelegenheid om kennis te maken met de
activiteiten van het gilde. Gildebroeders zijn
in gildekostuum aanwezig om de nodige
uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Om twee uur opende gildekoning Piet van
Heesch met een raak openingsschot de wedstrijd op het feestelijk versierde gildeterrein
aan de Ollandseweg. In de kwalificatieronde

mogen de schutters zevenmaal met de
kruisboog op de wip schieten. Degene die
minstens vier keer raak schiet plaatst zich
voor de afkampronde. Voor de kwalificatie
meldden zich dertien schutters (jammer
genoeg minder dan vorig jaar), zowel
mannen als vrouwen. Na twee uur intensief
en gespannen schieten plaatsten zich vier
personen voor de afkampronde. Na een
zeer spannende slotronde, waarin de kansen
steeds wisselden, is Roy van Creij uit Olland
de nieuwe Burgerkoning geworden. Hij
was zeer vereerd met zijn nieuwe titel. De
tweede en derde prijs gingen respectievelijk

Tweede van rechts burgerkoning Roy van Creij.

naar Gerrit Swinkels en Willem van der
Sande (beiden uit Nijnsel). De deelnemers,
toeschouwers en de gildeleden konden
terugzien op een gezellig middag. n

Hulde aan de nieuwe koning!
Al weken werd er in Vessem gespeculeerd.
Wie zullen er met kermismaandag onder de
boom staan?
Op maandag 8 oktober, om half acht vertrok
er vanaf gildehuis “de Guld” een stoet van
ruim 110 personen bestaande uit gildebroeders, delegaties van bevriende gildes uit
Knegsel en Wintelre en leden van fanfare en
drumband Sint Cecilia, om hoofdman Marcel
de Koning thuis op te halen. Om het konings-

Koning René Koning.

paar Erik en José de Koning (wonende in het
buitengebied) thuis op te halen, waren er twee
bussen geregeld. Bij beide adressen werd
men traditiegetrouw getrakteerd op citroenbrandewijn en bier. Vervolgens ging men naar
de kerk, waar pastoor Verschure voorging
in de gildemis. Na de gildemis liep de stoet
samen met de kinderen van groep zes, zeven
en acht van Basisschool Sint Lambertus naar
het gildeterrein, waar de eerste bezoekers
al zaten te wachten. Nadat de boom bevrijd

De balkonscène.
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was, vogel geplaatst en de aftredende koning
zijn vest en kroon had afgedaan, stapten er
vijf kandidaten naar voren. Voordat de strijd
echt kon beginnen werden eerst drie schoten
gelost door de pastoor, de burgermeester en
de aftredende koning. Bij het 87e schot schoot
René van Diessen onder luid applaus van de
ruim 300 aanwezige toeschouwers de vogel
naar beneden. Na het verplichte hand wassen,
het schenken van een zilverling, de kroning,
de eed aflegging met het hoofdvaandel in de
hand, het lopen over het hoofdvaandel, het in
de oude burgemeestersstoel nuttigen van een
glas rode wijn en sigaar en het ontvangen van
de vendelgroet, is René Koning koning van
gilde Sint Lambertus. Na zijn aankondiging
dat zijn vrouw Carien hem de komende drie
jaar zal vergezellen als koningin werden ze
door alle aanwezigen gefeliciteerd. Rond
kwart voor zes uur werd het koningspaar naar
huis gebracht. Daar aangekomen werd de
stoet van gilde, drumband, fanfare, familie
en vrienden van het koningspaar getrakteerd
op citroenbrandewijn, bier, kaas en worst.
Tijdens een heuse balkonscène bedankte het
koningspaar alle aanwezigen voor deze schitterende dag. Na een gezellig samenzijn keerde
de gehele stoet weer terug naar het gildehuis,
waar het nog gezellig druk was en het feest tot
elf uur is doorgegaan. Deze dag was wederom
een groot verbroederingsfeest met een nieuwe
koning, nieuwe koningin en drie nieuwe leden.
Hulde aan de nieuwe koning! n

Cultuur verbindt
Tijdens het afbreken door gilde Sint Sebastiaan
Oirschot van de succesvolle tentoonstelling
‘Heren van Merode’ , stond de Oirschotse
Muziekvereniging Arti te trappelen om de
expositieruimten in beslag te nemen voor de
inrichting van de tentoonstelling ‘Een andere kijk
op muziek’.
WAAROM STAAT DIT NU IN DE
GILDETROM?
Omdat Muziekvereniging Arti 175 jaar geleden,
in 1843, is ontsproten uit Sint Sebastiaan. Dat
ging destijds niet zonder wrijving, maar bleek
al snel voor beide een goede ontwikkeling.
We zijn dan ook al 175 vrienden van elkaar. Dit
laatste uitte zich zaterdag 3 november tijdens
het jubileumconcert ’Arti 175 jaar tijdloos, toen,
nu en later’ in de Sint Petrus Basiliek. Gilde Sint
Sebastiaan was tijdens dit concert eregast. In het
Eindhovens Dagblad was het als volgt verwoord:
“Speciale gast was het gilde Sint Sebastiaan, dat
als moeder van Arti als het ware beschermend
voor de muzikanten ging staan tijdens het eerste
nummer.” Mooier kan het beeld van deze foto
niet omschreven worden. n

Gilde Sint Sebastiaan.

Frans Hoeks opnieuw koning bij gilde
Sint Willibrordus te Casteren
Op kermismaandag 1 oktober werd het drie
jaarlijkse koningsschieten van gilde Sint
Willibrordus te Casteren gehouden. Op
gildeterrein de Kopekker was het gezellig
druk in het zonnetje met af en toe een kleine
regenbui. Voor het koningschap schoten
4 schutters mee nl. Frans Hoeks, Jeroen
Liebregts, Nol Vosters, en Harrie Wilborts.
Bij het 101ste schot schoot Frans Hoeks de

vogel naar beneden en kroonde zich voor
de tweede keer op rij tot koning van het
gilde. Als hij in 2021 de vogel nogmaals naar
beneden weet te schieten mag hij zich keizer
van het gilde noemen, dit is voor het leven.
Het gilde had voor het laatst een keizer in
1893. Wij wensen Frans nogmaals veel geluk
en succes de komende periode. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Koning Frans Hoeks.
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Nieuwe koning bij Sint Antoniusgilde Beek en Donk
Op maandag 10 september kwam met het
koningschieten na drie jaar een einde aan
de periode dat Tonny Gevers-Manders zich
koning mocht noemen.
Voorafgaand aan het koningschieten legde ze
de tekens van haar waardigheid af en deelde
ze aan Ria Duitsman, kapitein van het gilde,
mee dat ze kandidaat was voor de volgende
periode.
Nadat de kapitein voorgelezen had wat
de rechten en plichten van de koning zijn,
werden de eerste schoten gelost door vertegenwoordigers van de kerkelijke, wereldlijke
en gildeoverheid.
Vervolgens kwamen de gildeleden aan de
beurt. Na de eerste ronde bleven van hen

drie schutters over die voor het koningschap
wilden gaan, afgaand koning Tonny Gevers,
Toine Steegs en Bert van Kaathoven. Van hen
was het Toine Steegs die met het 191e schot
het laatste restje van de vogel naar beneden
haalde en zich de komende drie jaar koning
van het Sint Antoniusgilde mag noemen.
Hij zal daarbij gesteund worden door zijn
echtgenote, koningin Jolanda Steegs-van den
Heuvel. Vermeldenswaardig: de broer van de
nieuwe koning, Pierre Steegs, werd een week
eerder erekoning van het Lieshoutse Sint
Servatiusgilde en koningin Jolanda werd op
kermiszaterdag kermiskoningin van het Sint
Leonardusgilde Donk. n

Nieuwe vendeliers in Beek
Woensdagavond 18 april hield het Sint
Antoniusgilde Beek haar jaarvergadering, die
deze keer een heel speciaal karakter had.
De avond begon met een vendelgroet,
gebracht door de negen jaar jonge Willem
van den Berg en de zesmaal zo oude Steven
van Roessel. Beiden zijn nog maar kort bij het
gilde betrokken.
De aanwezigen, waaronder burgemeester
Frank van der Meijden, waren vol lof over
de prestaties van beide vendeliers en de
complimenten waren er ook voor hoofdvendelier Joshy Gevers, die hen wekelijks de fijne
kneepjes van het vendelen bijbrengt.
Hierna werd Willem geïnstalleerd als jeugdlidvendelier van het gilde. De burgemeester

overhandigde hem de oorkonde waarin deze
gebeurtenis vastgelegd is.
Na afloop van de vergadering volgde de
installatie van drie nieuwe leden van het gilde.
Twee gildezusters, Jolanda Steegs, echtgenote
van gildebroeder Toine Steegs; Gerry van den
Berg, echtgenote van gildebroeder Hein van
den Berg, en een gildebroeder, Steven van
Roessel, zoon van wijlen Quirien van Roessel,
die vijfentwintig jaar lang als oude deken/
secretaris nauwgezet verslag deed van het
reilen en zeilen van het gilde. Koning Tonny
Gevers speldde de nieuwe gildeleden het
gilde-insigne op en ook voor hen was er de
oorkonde en bloemen. n

Het gelukkige koningspaar van het Sint
Antoniusgilde.

Viering veertig jaar
reactivering gilde
in Beek
In 1978 werd het Sint Antoniusgilde Beek,
na negen jaar slapend te zijn geweest, nieuw
leven ingeblazen. Met carnaval 1978 was er
weer een eerste teken van leven. Marinus
van Horik, van huis uit gildebroeder in Lierop
en sinds enkele jaren woonachtig in Beek
en Donk, kreeg het voor elkaar om bij de
gemeente, die de spullen van het gilde in
bewaring had, een gildepak en trom te lenen.
Gekleed als gildebroeder liep Marius mee in

De jubilarissen: gildepastor Jan Engels,
Marinus van Horik en Piet Sinkels. De vierde,
Huub van den Bergh, was verhinderd.

de carnavalsoptocht en riep, onder het motto
‘Als er een schaap over de dam is’, het publiek
op om bij de Beekse Schut te komen. ➜

Nieuwe vendeliers.
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Met succes. Oude gildebroeders werden
weer actief en andere belangstellenden sloten
zich aan. Met de steun van onder andere
de gemeente Beek en Donk en het Sint
Leonardusgilde van de Donk werd in april

1978 voor het eerst vergaderd en in hetzelfde
jaar kon het gilde zich weer aan de Beek en
Donkse bevolking presenteren.
Zondag 26 augustus vierde het Sint
Antoniusgilde die gebeurtenis. Vier leden

die in 1978 toetraden werden gehuldigd, dat
waren keizer Huub van den Bergh, gildepastor
Jan Engels, Marinus van Horik en voormalig
kapitein Piet Swinkels. n

Nieuwe kapitein in Beek
Tijdens de jaarvergadering van het SintAntoniusgilde Beek op 18 april, werd een
nieuwe kapitein/voorzitter aangesteld, Ria
Duitsman-Snelders.
Dat vrouwen een rol spelen in het gilde is bij
de Beekse Schut niets nieuws. Eeuwenlang
mochten ze al lid zijn, mits rooms-katholiek
en tegen betaling van tien centen per jaar. En
uiteraard niet actief. Dat laatste veranderde
in 2012 toen ook vrouwen volwaardig lid
konden worden.
De eerste vrouwen die toetraden waren
Tonny Gevers-Manders, nu koning van het
gilde, en Ria Duitsman-Snelders. De laatste
zit nu de vergaderingen voor en verder moet
ze, aldus het reglement van 1883 “zooveel

mogelijk de eendracht bewaren. Bij twist of
krakkeel moet ieder officiant zijne bevelen
nauwkeurig opvolgen, althans zoo deze niet
opzettelijk tot oneenigheid aansporen.” Een
niet geringe taak, maar de gildeleden hebben
er het volste vertrouwen in dat ze die goed
zal kunnen vervullen.
Ria Duitsman-Snelders komt uit een echt gildenest, haar vader was Piet Snelders, destijds
penningmeester van het Sint-Lambertusgilde
uit Meerveldhoven en tegelijk gildebroeder
van het Sint-Jorisgilde uit Zeelst. Ze ontwierp
het vaandel van het Sint-Lambertusgilde
Meerveldhoven en was betrokken bij het
ontwerpen van het keizersschild van het
Sint-Antoniusgilde Beek. n

Kapitein Ria Duitsman-Snelders.

Nieuw gildepaviljoen in Stiphout

Vooraanzicht van het nieuwe paviljoen.

Op zondag 2 september werd bij het Sint
Antoniusgilde Stiphout het nieuwe gildepaviljoen geopend. Voor deze feestelijke opening
werden alle vrijwilligers en sponsoren, die
dit bouwproject mede mogelijk hebben
gemaakt, uitgenodigd voor een brunch. Met
de opening van hun nieuwe en volledig met
eigen arbeid gebouwde paviljoen op sportpark Molenven ziet het Antoniusgilde haar

Opening met een feestelijke brunch van het nieuwe paviljoen.
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toekomst met vertrouwen tegemoet.
“In ons nieuwe clubhuis hebben we veel
meer ruimte gekregen voor alle activiteiten
en kunnen we ook makkelijker bezoekers en
andere gilden ontvangen”, vertellen Mies van
de Burgt en Joop van de Ven, gildebroeders
en de afgelopen drie jaar tegelijk ook bouwvakkers. We hebben er drie jaar vrijwel onafgebroken aan gewerkt met veel steun van
Stiphoutse ondernemers en zo een stevige
basis voor onze toekomst gelegd. Door de
jaren heen wisselde het aantal gildebroeders.
Momenteel zijn er achttien gekostumeerde
leden en loopt er een wervingsactie voor
nieuwe leden. Het Sint Antoniusgilde
introduceerde op deze dag voor belangstellenden ook een nieuwe lidmaatschapsvorm.
Het is bij het Sint Antoniusgilde voortaan
ook mogelijk om te kiezen voor een nietgeüniformeerd lidmaatschap. Ook vrouwen
kunnen sinds een aantal jaren lid worden van
het gilde. n

KRINGNIEUWS
Peelland

Hennie van der Burgt dorpskoningin

Hennie van der Burgt met de erewijn tussen het
gildebestuur.

Op zondag 1 juli vond het traditionele
dorpskoningschieten plaats bij het Sint
Antoniusgilde Stiphout. In totaal waren er
zesentwintig deelnemers die de strijd met
elkaar aangingen voor de eer en het dorpskoning-wisselschild. Uiteindelijk was het
Hennie van der Burgt die bij het 140e schot
het laatste deel van de vogel omlaag schoot.
Het was een spannende strijd. Nadat Hennie
toegezegd had zich aan de voorwaarden van

het wisselschild te zullen houden, werd bij
haar door koning Frank van Vijfeijken het
wisselschild omgehangen.
Na dit officiële gedeelte werd dit beklonken
met de erewijn. Na het dorpskoningschieten
werd verder gegaan met het prijsschieten.
Het was een hele warme en gezellige
middag. n

Harrie Berkers vijftig jaar bij gilde Lierop
Op zondag 10 juni werd tijdens de familiedag, die gehouden werd op schietterrein
de ‘Roovere’ te Lierop, gildebroeder Harrie
Berkers gehuldigd door het kringbestuur van
kring Peelland voor zijn vijftigjarig lidmaatschap bij het gilde. Rond vier uur kwamen
leden van het kringbestuur naar Lierop om
deze kringonderscheiding op te spelden. Hij
werd toegesproken door de kringsecretaris

Frans van der Burgt van Kring Peelland.
Deze sprak lovende woorden over de vele
verdiensten die de jubilaris heeft gehad voor
het Sint Antonius Abt gilde. De jubilaris werd
een gouden speld opgestoken en hij ontving
een hierbij behorende oorkonde. De jubilaris
was blij verrast met de uitreiking van deze
onderscheiding. n

Op de foto Frans van der Burgt die bij Harrie
Berkers de gouden speld opsteekt.

Nieuwe koning
Sjan Vossen koning Someren
gilde Sint Antonius Bij het koningschieten van het Sint Jorisgilde Hij is lid van het Sint Joris-Sint Barbaragilde
Someren is Sjan Vossen-Barten de nieuwe
uit Maarheeze. Deze vogel viel pas na 207
koning geworden. Na 114 schoten kwam
schoten. Beiden zijn voor de duur van twee
Abt Lierop
Op kermismaandag 17 september 2018
vond onder grote belangstelling het
koningsschieten van ons gilde plaats. Elf
gildebroeders en een dappere gildezuster
Sylvia, namen hieraan deel. De schutters en
vogelmaker Frits hadden ingeschat dat er
niet meer dan 203 kogels nodig zouden zijn
om de houten vogel naar beneden te halen.
Na het aanvullen van de kogels, viel de vogel
bij het eerst volgende (204de) schot. Koning
werd Toon Manders die samen met zijn
echtgenote Pieta de komende twee jaar ons
koningspaar zal zijn. n

Het koningspaar uit Lierop.

het laatste stukje van de houten vogel naar
beneden. Sjan was al twee keer eerder koning
bij het gilde. Erekoning werd Wim Vestjens.

jaar koning en erekoning. Bij de jeugd was
het Quinten Bankers uit Asten die jeugdkoning werd. n

Erekoning Wim Vestjens, jeugdkoning Quinten Bankers, Koning Sjan Vossen en oud-koning
Harrie Vestjens.
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Mario van den Elsen vier maal koning
Nadat het gilde Sint Leonardus uit Beek en
Donk op vrijdagavond 7 september 2018 de
kermis had geopend, volgde op zaterdag 8
september tijdens een prachtige zomerdag
een druk programma, met als hoogtepunt
het koningschieten. Al vroeg in de morgen
trok het gilde met trom, vendels en vaandel
naar Mario van den Elsen om de afgaande
koning een vendelgroet te brengen. Na een
borrel en een broodje was het tijd voor de
gebedsdienst in de Leonarduskapel. Omdat
onze gildepastor niet aanwezig kon zijn, werd
zijn taak waargenomen door gildebroeder
Cees Huijbregts.
Na de gebedsdienst was er een lunch in ’t
Wipke. Rond de klok van half twee startte het
officiële programma met een drievoudige
rondgang om de koningsvogel voor de verwijdering van de boze geesten en werd de zegen
gevraagd voor de koningsvogel, zodat die
met een gerust hart aan flarden kon worden
geschoten. Bij het 121ste schot was het raak.
Mario van den Elsen haalde het laatste stukje
naar beneden en is nu tweemaal achter elkaar
en voor de vierde keer koning van ons gilde.
Mario van harte gefeliciteerd en wij wensen
jou weer een heel gezellig koningsjaar.
Na de installatie van de nieuwe koning

kwamen drie zusters van het Kostbaar
Bloed te Aarle-Rixtel om van het bestuur van
de Stichting Goede Doelen een cheque in
ontvangst te nemen van € 1.000,-. Dit was het
netto bedrag van de ‘Fietste Mee 2018’. Met
het geld gaan de zusters kinderen met een
lichamelijke beperking in de Oostkaap van
Zuid Afrika helpen.
Bij het kruisschieten viel André van Nunen
met twee kruisen in de prijzen en Jan Huijbers
mocht het derde kruis in ontvangst nemen.

Het jeugd geweerschieten werd gewonnen
door Mike Manders Er werd nog een tweede
wedstrijd gehouden onder de jeugd en de winnaar was Raf van der Bruggen. Ten slotte werd
er geschoten om de titel kermiskoning(in).
Het was een spannende wedstrijd en bij het
63e schot won Jolanda Steegs. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en graag willen
wij iedereen die heeft meegewerkt aan onze
gilde-activiteiten hartelijk danken voor de
spontane medewerking. n

De drie zusters met de cheque van € 1.000,- tussen het bestuur van de stichting Goede Doelen.

Piet van Lierop koning in Lieshout

Foto Het koningspaar Annie en Piet van Lierop.

Op kermismaandag 3 september verzamelde
het Sint Servatiusgilde zich op het gildeterrein. Met de grote huifkar ging het gezelschap naar de afgaande koning Peter van de
Burgt in Beek en Donk, voor de afscheidsvendelgroet en het ontbijt bij Peter thuis.
Na een lekker ontbijt ging het gilde te voet

naar het gemeentehuis voor de jaarlijkse
ontvangst door burgemeester en wethouders
en het drinken van de koningswijn. Koning
Peter had een ludieke afscheidsrede van vele
A4-tjes! Tijdens deze ontvangst worden regelmatig cadeau ’s aangeboden: gildebroeder
Corné van Overbeek kreeg een zilveren
bekerhouder; gildebroeder Piet van Lierop
kreeg van zijn vrouw Annie eveneens een
zilveren bekerhouder en hoofdman Willem
van Pelt werd verrast door de ere-hoofdman
Toon Gevers en zijn vrouw Mieke met een
zilveren bekerhouder, met de inscriptie
hoofdman. Om het compleet te maken was
deken-schrijver van Kring Peelland, Frans van
de Burgt, aanwezig. Twee gouden gildebroeders Ad Donkers en Jan Manders kregen de
kringonderscheiding voor al die jaren van
inzet in het gilde met bijbehorende draagspeld en oorkonde. Na een voorspoedige rit
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naar Lieshout was er een rondgang door het
dorp langs en in de horeca. De traditionele
foto bij het schilderij van ”Gildebroeders van
Sint-Servatius”, van Reinier Pijnenburg (18841968) in het Dorpshuis, is ook weer gemaakt.
De koffietafel met worst en ander lekkers
ging erin als koek. Met gepaste spoed is het
gilde vertrokken naar het gildeterrein voor
het koningschieten. Hier werden alle rituelen
uitgevoerd door diaken Hans Beks als
vervanger voor onze gildeheer, Arie Wester.
Er volgde een spannende wedstrijd met
uit de eerste ronde als erekoning, gildelid
Pierre Steegs met zijn 275e schot. De tweede
ronde, met negen broeders, ging om de
koningstitel, of voor onze afgaande koning,
de keizerstitel. Met een prachtschot, het 115e
werd Piet van Lierop koning van het Sint
Servatius gilde en zijn vrouw Annie koningin.
Veel dank aan bezoekers en helpers. n

KRINGNIEUWS
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Rectificatie informatief
De Gildetrom 2018-3, pagina 33:
Titel: Gilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom/Nieuw Borgvliet en een goed doel.
Onderschrift foto:
Overhandiging cheque door Michel Romijn en Frans van de Putten. n

Nieuwe koning bij het Sint
Ambrosiusgilde Gilze
Het Sint Ambrosiusgilde schiet elke twee
jaar een koning. Traditiegetrouw op de eerste
zaterdag na de kermis, in 2018 op 13 oktober.
Dit vindt plaats in het dorpspark Mollebos,
wat omgetoverd wordt tot schutswei, waar
het publiek er gemakkelijk getuige van kan
zijn. Het gilde en de regerend koning Kees
Wouters worden rond de klok van negen uur
met tromgeroffel afgehaald. Aangekomen
bij de schutsboom is er koffie met warm
worstenbrood.
Kees Wouters biedt hierna zijn prachtig
nieuwe koningsschild aan. De burgemeester
plaatst de vogel op de boom en lost de eerste
ereschoten. Hierna beginnen de gildebroe-

ders en -zusters aan de strijd om het koningschap. Om kwart over twee is de spanning te
snijden, de vogel wankelt. Een paar minuten
later is het dan zover. Met een voltreffer haalt
Henk Stuijk het laatste stukje van de vogel
naar beneden. Daarmee schrijft hij historie,
want Henk woont namelijk in Rijen. Sinds
enige tijd is de Caert zo aangepast dat ook
personen die niet binnen de grenzen van de
parochie Gilze wonen lid kunnen worden
van het gilde. Het gemeentebestuur biedt de
erewijn aan, waarna het gilde naar de kerk
gaat voor de eucharistieviering. De dag wordt
afgesloten met het koningsmaal, waarbij de
familie van de koning ook aanwezig is. n

Nieuwe koning Henk Stuijk.

Geen kringgildedag , toch kringkoningschieten
Helaas komt het steeds vaker voor dat het
moeilijk zo niet helemaal onmogelijk is om
een kringgildedag te organiseren. Hiervoor
zijn wellicht twee belangrijke oorzaken aan
te wijzen. Het ontbreken van de benodigde
financiële middelen en het feit dat gilden
kampen met een ledenaantal waarvan de
gemiddelde leeftijd zodanig hoog is dat

zij het niet meer verantwoord vinden om
een dergelijke evenement te organiseren.
In kring Baronie en Markiezaat heeft het
bestuur in overleg met de gilden dit jaar
voor een alternatieve invulling gekozen. Het
alternatief houdt in dat door de gilden een
kringkoning en kringkeizer geschoten zal
worden. Verder zullen per gilde twee gilde-

v.l.n.r. Iwan Daas, Robert van Oosterhout, keizer Walter Anthonissen, koning Leo Marijnissen,
Marion van den Brink.
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broeders of -zusters om een persoonlijke
titel en een groepstitel strijden. Gilde Sint
Antonius Abt, Terheijden stelde haar accommodatie ter beschikking. In eerste instantie
werd aangevangen met het schieten om
de keizerstitel. Deze werd gewonnen door
Walter Anthonissen van het Sint Jorisgilde uit
Kalmthout. Hierna traden de koningen aan
om uit te maken wie zich in 2018 kringkoning
mocht noemen. Na een hevige strijd was
het Leo Marijnissen van gilde Sint Joris
Rijsbergen die het laatste stukje hout van de
vogel naar beneden schiet. De persoonlijke
titel werd gewonnen door Marion van den
Brink van gilde Sint Bavo Rijsbergen en
de groepstitel door het tweetal Twan Daas
en Robert van Oosterhout van gilde Sint
Antonius Abt Terheijden.
Door alle aanwezige werd deze alternatieve
invulling van de kringgildedag als positief
ervaren en indien nodig voor herhaling
vatbaar. n

BARONIE

MARKIEZAAT

Gilde Sint Bavo Raamsdonk, Peter
Boons koning en Lars Nederhof prins
Staatsiedag. Eens in de drie jaar zet het gilde
één vogel op de boom om koning te schieten
en één voor de jeugd om prins te schieten.
Het viel voor de jeugdschutters niet mee om
de vogel te raken, maar na een voltreffer van
Lars Nederhof werd het spannend. Bij de volgende voltreffer van Lars vlogen de spaanders
er wel vanaf maar bleef de vogel zitten. Het
was mooi om te zien hoe de jeugdschutters
daarna bij elk schot een heuse studie maakten
van hoe de vogel het best te raken. Uiteindelijk
viel de vogel na 153 pogingen dan toch voor de
voeten van Lars Nederhof die daarmee prins
van het gilde werd.

Intussen had Peter Boons bij de senioren de
vogel bij de 120ste poging neergehaald. Nadat
Peter te kennen had gegeven de consequenties van het koningschap te aanvaarden en
de overheid hem waardig keurde, waste hij
zijn handen ten teken dat hij na een eerlijke
strijd koning geworden was. Vervolgens hing
oud-koning Michiel de Been hem het koningszilver om, waarna de erewijn geschonken
werd en een toost op de nieuwe koning werd
uitgebracht. Koning en prins kregen een vendelhulde en de nieuwe koning mocht lopend
over het vaandel het thuishonk van het gilde
betreden. n

V.l.n.r. Hoofdman Jan Boons, prins Lars
Nederhof, koning Peter Boons.

Huldiging 60-jarige jubilaris Cloveniersgilde
Sint Bavo, Rijsbergen

Cees Hereijgers wordt met koets afgehaald.

Cees Hereijgers, 93 jaar, werd op 6 oktober
flink in het zonnetje gezet, want hij is dan
zestig jaar lid van het gilde. Hij werd tot zijn
grote verrassing met paard en koets opgehaald, en onder begeleiding van harmonie
Sint Cecilia en nagenoeg alle gildebroeders
en -zusters naar clublokaal ‘de Snaphaan’
gereden. Onderweg wekte dat de belangstelling van veel toeschouwers die op de muziek
afkwamen en Cees in zijn prachtige gildepak
toezwaaiden. Cees genoot enorm van dit
ritje door het dorp. Na een toespraak van
de hoofdman werd een toost uitgebracht
en werd de jubilaris toegezongen. Buiten
bestuursleden en hoofdmannen van

Baronie en Markiezaat en kring Flobert
Schutterskring Baronie (FSKB), kwam de
burgemeester van Zundert langs om Cees
een woordje toe te spreken. Zij overhandigde
hem daarbij een mooi aandenken in de vorm
van een prachtig gegraveerd bord. Na de
receptie gingen alle leden met Cees en de
burgemeester naar de Harmoniezaal alwaar
de jaarlijkse teerdag gevierd werd. Ook hier
werd nog stil gestaan bij het jubileum van
Cees. Na het diner werd nog volop gedanst
en de nodige consumpties gebruikt. Voor
Cees was het een dag om niet snel te
vergeten en ook alle gildeleden waren zeer in
hun nopjes over de gezellige dag. n

Koningschieten gilde Sint Sebastiaan
Oudenbosch
Zaterdag na Pinksteren wordt traditiegetrouw
met de handboog om de koningstitel
gestreden. Dit jaar is vanwege het kort na
elkaar overlijden van twee gildebroeders de
datum verplaatst naar zaterdag 2 juni. Er
wordt geschoten op een houten vogel, die
bevestigd is op een paal van twaalf meter.
Nadat de keizer, Adrie van Straaten en de
overdeken, burgemeester Jobke Vonk, de
openingsschoten hebben gelost brand de

strijd los. Al snel blijkt dat Toby van Overveld,
die zijn titel verdedigt, veel concurrentie
krijgt. Het wordt een spannende strijd die
bijna vier uur duurt. De vogel wordt uiteindelijk afgeschoten door Kees Wagemakers,
nadat Arjan van Aart en Jan Oomen de vogel
rakelings hebben geraakt. Na 246 schoten
valt de beslissing en is Kees de komende
twee jaar koning van het gilde. n
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Kees Wagemakers en echtgenote Diny.
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Brabant stoet met Sint Hubertusgilde
Leur
Op zondag 16 september trok de Brabant
Stoet door de straten van Bergen op
Zoom. Tienduizenden toeschouwers
zagen een bonte stoet deelnemers aan zich
voorbijtrekken. De stoet, georganiseerd
door de Brabantse Hoeders en het Verbond
Volkscultuur in de Lage Landen, gaf een
beeld van het culturele leven in Brabant,
zowel in Nederland als in België. Onder
de deelnemers was ook het Leurse Sint
Hubertusgilde. Zij vertegenwoordigde de
gemeente Etten-Leur. Omdat de stoet binnen
één dag voorbij was, heeft de organisatie een
tentoonstelling ingericht. Deze was tot eind
september te bezoeken in de Gertrudiskerk

Het Sint Hubertusgilde.

te Bergen op Zoom. Daarna gaat de expositie
op reis door Noord-Brabant, Antwerpen en
Vlaams Brabant. De bedoeling is dat de tentoonstelling twee jaar blijft reizen. Hopelijk is
deze ook in onze gemeente te bewonderen. n

Jubileum Zilveren Pijlverschieting
Zondag 9 september, in het weekend van
Kunsten in Monumenten, organiseerde
het Sint Sebastiaangilde, Bergen op
Zoom / Nieuwborgvliet de 25ste Zilveren
Pijlverschieting op een zonovergoten, totaal
gerenoveerd en gerestaureerd Ravelijn op
de Zoom. Acht schuttersgilden uit Brabant
en België waren met drieënvijftig schutters
vertegenwoordigd en streden om de nu al
historische Zilveren Pijl.

Bij de jeugd waren Thomas van den Broek
van het Sint Willibrordusgilde uit Alphen en
Wes den Braber van het gilde Sint Bavo uit
Raamsdonk de winnaars.
De hoofdprijs bij de senioren ging naar het
Sint Willibrordusgilde uit Alphen.
Het winnende viertal werd met hoofdman
Thijs en raadsheer schieten Ronald op de
foto vereeuwigd. n

Het winnende viertal hoofdman Thijs van Mourik en raadsheer schieten Ronald Franse.
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Mark de Boer
nieuwe gildekoning van
het Sint
Willibrordusgilde
Alphen
Zaterdag, 29 september, is het weer de
gebruikelijke staatsiedag bij het Sint
Willibrordusgilde te Alphen. Een zeer
gezellige dag met als hoogtepunt het
koningschieten op de koningsvogel. Al met
al waren er uiteindelijk acht leden die serieus
aan het koningschieten deelnamen. Zo rond
vijf uur werd het spannend, Maar uiteindelijk
besliste Mark de Boer de strijd, met een
welgemikt schot op de goeie plek schoot hij
de vogel van de paal. Onder luid gejuich viel
de vogel naar beneden en zo werd Mark voor
de tweede maal gildekoning. Het was nog
geen twee jaar geleden dat hij voor de eerste
keer koning schoot. Mark proficiat met het
koningschap en maak er iets moois van. n

Koning Mark de Boer en lopertje Ilse van den
Broek.

IN MEMORIAM
Gerrit Verheijen (77)

was hem te veel. Je kon altijd een beroep op hem
doen. Op zaterdag 29 september hebben we met
gilde-eer afscheid van hem genomen.

Sint Matthiasgilde Oploo (Land van Cuijk)

Koning in 1995, 1999 en 2003.

Peter Doensen (65)
Erebroeder
† 5 augustus 2018
Sint Catharina en Sint Barbara gilde Mierlo
(Kempenland)

Jan Hermsen (80)
vendelier
† 1 oktober 2018

Peter was perfectionistisch en gepassioneerd in
heel zijn doen en laten. Hij heeft in de afgelopen
twintig jaar op onnavolgbare wijze alle drukwerk
voor het gilde verzorgd. Hij archiveerde al onze
documentenen was als tamboer een voorbeeld
en leermeester voor velen. Ook was hij schietmeester en vele jaren lid van de overheid. Hij was
een van de drijvende krachten in ons gilde.
We gaan hem missen bij alles wat hij voor ons
deed, maar bovenal zullen wij hem missen als
kameraad, broeder, vriend.

Sint Dionysiusgilde Heijen (Land van Cuijk)

Op 1 oktober is onze gildebroeder Jan Hermsen
van ons heengegaan in de leeftijd van 80 jaar.
Jan heeft zich zijn hele leven ingezet voor het
gilde als vendelier, bestuurslid en was ruim vijfentwintig jaar uitbater van Café/zalen Hermsen
wat destijds ons gildelokaal was. Voor zijn vele
verdiensten was Jan benoemd tot erelid. In 2017
heeft Jan onze koning nog overvendeld tijdens
de koningsreceptie. Wij verliezen aan Jan een
gewaardeerd lid.

Piet Nuijts (85)
Gildebroeder, oud-kapitein
† 24 mei 2018

Gerrit Broeks (84)
gildebroeder/zilverdrager
† 31 juli 2018

St. Catharina en Barbaragilde Geldrop (Kempenland)

St. Dionysiusgilde Heijen (Land van Cuijk)

Piet was sinds 1997 lid van het gilde. Hij is jarenlang deken-schatbewaarder geweest en tevens
kapitein. Hij was een zeer aimabele, vriendelijke
man, die als kapitein het gilde met strakke hand
leidde. Vanwege zijn afnemende gezondheid was
Piet helaas de laatste jaren minder actief.
We verliezen in hem tevens de oudste
gildebroeder.

Op 31 juli is onze gildebroeder Gerrit Broeks toch
nog onverwacht van ons heengegaan. Gerrit was
84 jaar en was vanaf 1995 lid van ons gilde nadat
hij met vervroegd pensioen gegaan was. Gerrit
was tot op het laatst aanwezig tijdens activiteiten
van het gilde. Tijdens de optochten was Gerrit de
zilverdrager tot 2015, daarna ging het lopen niet
meer. Wel bleef hij trouw meegaan als het gilde
ergens naartoe ging. Hij was er graag bij en erg
betrokken met het reilen en zeilen van het gilde
maar ook de leden. Gerrit we zullen je missen.

Frits Crooijmans (79)
Keizer, oud deken hoofdman
† 25 augustus 2018
Sint Catharina en Barbaragilde Geldrop (Kempenland)

Theo van den Dungen (76)

Na een kort ziekbed overleed op 25 augustus
keizer Frits Crooijmans. Hij was lid sinds 1985.
Als hoofdman was hij zeer actief betrokken bij de
realisatie en bouw van het gildehuis (1998). In
2000 werd Frits tevens keizer. Hij was een man
van weinig woorden maar van veel daden. Altijd
was hij bezig in de tuin van het gildehuis.
Hij heeft wat afgesjouwd in al die jaren dat hij bij
het gilde was.
Niets was hem te veel. En dat alles deed hij in
een tempo dat men nauwelijks bij kon houden.

Gildebroeder
† 21 september 2018
Sint Martinusgilde, Tongelre.Eindhoven (Kempenland)

Op 21 september is op 76-jarige leeftijd overleden
onze gildebroeder Theo van den Dungen.
Theo is in juli 1960 lid geworden en was achtenvijftig jaar gildebroeder. Vele functies heeft hij bij
het gilde gehad, zoals vendelier, jong deken, oud
deken, secretaris, gildekoning, schutterskoning.
Helaas moest hij in 2001 met het secretariaat
stoppen in verband met een herseninfarct.
Ook stond hij altijd klaar om te klussen, niets
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IN MEMORIAM
Rens de Haan (86)

jaren gerund heeft. En wat ook de thuishaven is
geweest van het gilde.
Jeanne hield vooral van het jeu de boules, zij was
hier goed in wat blijkt uit het feit dat ze zowel in
2004 als in 2005 de eerste plaats behaalde in de
onderlinge competitie.
Het ging met haar gezondheid steeds slechter en
nu is het zover gekomen dat we afscheid moesten
nemen. Dat ze mag rusten in vrede.

Gildebroeder
11 oktober 2018
Sint-Jorisgilde Bergeyk (Kempenland)

Op donderdag 11 oktober 2018 kregen wij het
bericht dat onze gildebroeder Rens de Haan
was overleden, hij is 86 jaar geworden. Hij was
ruim zevenentwintig jaar een actief en betrokken
gildebroeder. Hij was van 1996-1999 koning en
negen jaar lid van de overheid. Hij was een trouw
bezoeker van onze activiteiten en clubavonden.
De laatste jaren wilde alles niet meer zoals Rens
dat wou. Op woensdag 17 oktober is Rens met
gilde-eer begraven in Bergeijk.

Wim Adams (80)
Gildebroeder / Vaandrig
† 26 juni 2018
Gilde Sint Hubertus Berkel (Maasland)

Jacques van Gemert (79)
Gildebroeder
† 26 september 2018
Sint-Jorisgilde Bergeyk (Kempenland)

Op woensdag 26 september 2018 kregen wij het
bericht dat onze gildebroeder Jacques van Gemert
was overleden. Hij is 79 jaar geworden. Hij was
zevenentwintig jaar gildelid en was dat in hart en
nieren, voor het gilde was hem niets teveel. Van
1999-2002 was hij koning van het Sint-Jorisgilde
Bergeyk. Hij was een trouw lid van de onderhoudsploeg en de zondag-schietcompetitie.
Op dinsdag 2 oktober is hij met gilde-eer in Heeze
gecremeerd.

Gildebroeder in hart en nieren, op 1 augustus
1953 lid geworden. In dit jaar is ook de vendelgroep opgericht en hij was een goed leerling.
Met het groepsvendelen werd in de daaropvolgende jaren veel ereprijzen behaald en Wim
heeft het bij het individueel vendelen gebracht
tot de A-klasse. Wim is 55 jaar lid geweest van de
overheid, van 1965 tot 1975 als dekenschrijver, van
1975 tot 1995 als hoofdman en tot aan zijn overlijden als vaandrig. Wim was ook de archivaris van
het gilde. De correspondentie naar De Gildetrom
is ook altijd door Wim verzorgd. Namens alle
gildebroeders en -zusters dankjewel voor alles.

Henk Breeveld (89)
Beschermheer
† 16 september 2018
Sint Hubertus gilde Drunen (Maasland)

Harrie Rijkers (84)
Gildebroeder / Ere-deken
† 12 juli 2018
Gilde Sint Sebastiaan Borkel

Harrie was lid vanaf 1986. In 1995 werd hij
regerend deken en in 2014 werd hij voor zijn vele
verdiensten voor het gilde benoemd tot ere-deken.
Harrie had ook een bijzondere band met de
tamboers van het gilde. Hij heeft ze vele jaren
begeleid. Op 17 juli heeft het Sint Sebastiaangilde
met gilde-eer tijdens een plechtige eucharistieviering afscheid genomen van Harrie.

Op 16 september 2018 bereikte ons het droevige
bericht dat onze beschermheer Henk Breeveld
in de leeftijd van 89 jaar is overleden. Henk was
vanaf 1990 bij ons gilde betrokken.
In het verleden was hij burgemeester van
Drunen. Henk was Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.

Jo van der Leest (80)
Oud-hoofdman / Gildebroeder
† 02-10-2018
Gilde Sint Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan.
Gemonde (Maasland)

Jeanne Vromans-Timmermans (74)
Gildezuster
† 1 juli 2018

Op dinsdag 2 oktober 2018 is op 80-jarige leeftijd, onze oud-hoofdman, Jo van der Leest overleden. Ruim drieënvijftig jaar was Jo lid van ons
gilde, waarvan achtentwintig jaar als hoofdman.
In Jo verliezen we een betrokken gildebroeder die
altijd klaarstond voor zijn gilde.
Het gilde heeft op 6 oktober met gilde-eer
afscheid van hem genomen.

Gilde Sint Hubertus Berkel (Maasland)

Jeanne is vanaf 1 januari 2002 lid van ons gilde
waarvan haar man Frans lid was sinds 1996.
Echter voor die tijd kenden wij Jeanne al van
café Concordia dat zij samen met Frans vele
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Geert Nouwens (72)

Dré van Reusel (58)

Gildebroeder
† 17 augustus 2018

Gildebroeder

† 10 augustus 2018
Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap BiestHoutakker (Kwartier van Oirschot)

Gilde Sint Joris Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op vrijdag 17 augustus is onze gildebroeder
Geert Nouwens overleden. Vanaf zijn vijfde jaar
ging hij met zijn vader pijlen rapen en vanaf zijn
negentiende kon hij lid worden van de guld.
Geert heeft vierentwintig jaar in het bestuur van
de kleine kring gezeten en hij was bestuurslid bij
de schietcommissie. Echter door een slopende
ziekte moest Geert deze functies beëindigen.

Vrijdag 10 augustus kregen wij het zeer droevige
bericht dat op een leeftijd van 58 jaar onze gildebroeder Dré van Reusel was overleden. In 2012
is Dré lid geworden van het gilde. Hij was een
echte gildebroeder en vooral een goede handboogschutter. Wij hebben op 15 augustus met
gilde-eer van Dré van Reusel afscheid genomen.

Frans Teulings (73)

Wilma van de Wouw (60)

Deken
† 16 augustus 2018

Gildezuster
† 1 augustus 2018

Sint-Barbara & Sint-Joris Boxtel (Kwartier van Oirschot)

Gilde Sint Ambrosius Lage Mierde (Kwartier van
Oirschot)

Sint-Barbara & Sint-Joris Boxtel nam op 25
augustus met gilde-eer afscheid van zijn deken,
voormalig tamboer én oud-koning Frans
Teulings. Lid vanaf de heroprichting in 1996,
tobde Frans de laatste jaren met zijn gezondheid.
Als geen ander wist hij feestelijkheden tot in de
puntjes te verzorgen en ook de maandelijkse
inzameling van oud papier was bij hem in goede
handen.

Wilma was gildezuster vanaf 2002, het moment
dat vrouwen officieel werden toegelaten bij
het gilde. Wilma was een van de vrouwelijke
schutters van ons gilde en ze schoot zo nu en
dan zilver. Wilma was zo lang als ze kon actief
bij het gilde, stond altijd klaar en hielp waar kon.
Wij zullen een fijne, gezellige gildezuster moeten
missen.

Fred Scheffers (89)

Ad Schaapsmeerders (80)

Emeritus deken
† 11 september 2018
Koninklijk Handboogschuttersgilde

Gildebroeder
† 22 oktober 2018
Sint Jorisgilde Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Sint Sebastiaan van Willem III Tilburg
(Kwartier van Oirschot)

Ad was een onopvallende, trouwe gildebroeder,
die bij alle activiteiten aanwezig was. Van 1989 tot
1992 was hij koning van het gilde. In 2019 zou hij
veertig jaar lid van ons gilde zijn. Tot op het einde
heeft hij, ondanks zijn mindere gezondheid interesse in het doen en laten van het gilde getoond.
De afgelopen zeven jaren zelfs als oudraad. We
zullen zijn broederschap missen.

Fred was onze gildebroeder sinds 1989 en
langdurig deken-schrijver. Na zijn terugtreden als
huisarts was hij eerst lid van Sint Joris in Goirle.
Hij had het talent een kritische instelling over feiten
te kunnen combineren met een beminnelijke
persoonlijkheid in de omgang met mensen. Trouw
was zijn meest opvallende eigenschap. Hij is rustig
ingeslapen, conform de rust die hij steeds uitstraalde en de rust in vrede die we hem toewensen.

Piet van de Pas (86)
Erehoofdman
† 5 oktober 2018

Gijs Dijkmans

Gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon (Kwartier van
Oirschot)

† 9 juli 2018
Gilde Sint Willibrordus uit Casteren
(Kwartier van Oirschot)

Piet was 61 jaar lid van het gilde en heeft bijna
35 jaar daarvan als hoofdman gefungeerd. In
die 35 jaar heeft hij die taak met volle inzet
uitgevoerd hetgeen ertoe heeft geleid dat het
gilde in die jaren tot volle bloei en groei kwam.
Voor zijn enorme inzet werd Piet benoemd tot
ere-hoofdman.

Op 09 juli 2018 bereikte ons het trieste bericht
dat onze gildebroeder Gijs Dijkmans was
overleden. Gijs is slechts veertig jaar mogen
worden. Hij was lid van gilde Sint Willibrordus uit
Casteren sinds 2014.
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Piet Moorman

Tijdens haar vakantie is Wies overleden. Zij stond
vooral bekend vanwege haar actieve rol bij het
schieten met de kruisboog. Zij nam deel aan alle
wedstrijden. Ook ondersteunde zij, samen met
haar man Jac, het gilde bij de organisatie van activiteiten en verzuimde geen enkele bijeenkomst.

Erehoofdman
† 13 oktober 2018
Gilde Sint Joris, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Op zaterdag 13 oktober hebben wij afscheid
genomen van onze trouwe gildebroeder Piet
Moorman. Dit jaar was hij veertig jaar lid van
ons gilde en kreeg hij tijdens de statiedag in april
de kringonderscheiding. Piet was een bekende
onder de kruisboog op wip schutters in de kring
“Kwartier van Oirschot”.
Na een mooie viering in ons gildehuis ‘’t
Draaiboompje” hebben wij Piet op ons kerkhof te
ruste gelegd bij zijn vrouw.

Rectificatie bij In Memoriam in nummer 3, pagina 38.

Toos Bergh-Van Heesch:
in de naam was de g weggevallen.
En zij werd op 9 augustus koninklijk onderscheiden; niet op 9 mei.

Sjef Soeterboek (73)
Gildebroeder
† 12 oktober 2018.
Sint Antoniusgilde Stiphout (Peelland)

Gerard Touw (71)
Gildebroeder
† 25 september 2018

Gerard was een gedreven en zeer betrokken gildebroeder. Hij werd in 1987, een jaar na de heroprichting van het gilde, geïnstalleerd. Jarenlang
was hij raadsheer schieten en materiaalman. Ook
het vendelen lag hem na aan het hart. Niets was
hem te veel als het om het gilde ging en zijn inspirerend advies was niet opgeven, nooit opgeven.
Een blijvend voorbeeld van ware broederschap.
Dinsdag 2 oktober hebben we op een indrukwekkende manier met gilde-eer afscheid van hem
genomen.

Het Sint Antoniusgilde nam met droefheid
kennis van het overlijden van onze gildebroeder
Sjef Soeterboek. Hij was sinds 17 januari 1985 lid
van ons gilde en droeg onze waarden en tradities
een warm hart toe. Sjef was een graag geziene
persoon die maatschappelijk erg actief was. Voor
al dat werk dat hij belangeloos deed, kreeg Sjef
in 2012 de vrijwilligerspenning van de gemeente
Helmond. En vorig jaar werd hij benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn
betrokkenheid tot de medemens was groot. Hij
zette samen met zijn vrouw Jeanette de stichting
‘De Reikende Hand’ op, de dagopvang voor
dementerenden. De plechtige eucharistieviering
met gilde-eer vond plaats op 18 oktober 2018 in de
Sint Trudokerk. We verliezen een geweldige mens.

Jaantje Lazeroms-Vanlaerhoven (79)

Greetje Smits-van Eeden (65)

Gildezuster
† 1 augustus 2018

Gildezuster/marketenster
† 13-3-2018

Sint Sebastiaangilde, Oudenbosch
(Baronie en Markiezaat)

Schutsgilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout (Peelland)

Gilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom / Borgvliet
(Baronie en Markiezaat)

Deze In Memoriam werd al op 4 juli ingestuurd
maar om onbekende reden nog niet geplaatst.
Met oprechte excuses alsnog. Op 13 maart 2018
overleed na een ziekteperiode van ongeveer zes
jaar op 65-jarige leeftijd onze trouwe gildezuster
Greetje Smits-van Eeden, echtgenote van
dekenschrijver Berry Smits. Binnen het gilde was
zij een zeer gewaardeerde gildezuster. Zij was zeer
gedienstig als marketenster en bekommerde zich
vooral om de uniformen / kleding. Naald en draad
waren haar niet vreemd. Het gilde heeft op 20
maart met gilde-eer en gilde-waardigheid, middels
deelname aan de uitvaartceremonie en crematie,
afscheid van haar genomen. We zullen haar gaan
missen. Moge zij ruste in vrede.

Zij stond het gilde met raad en daad bij en was
dan ook een graag gezien lid.
Tijdens bijeenkomsten stond zij vooraan om te
zorgen voor een leuke sfeer.
Haar man Wim, die in 2016 overleed, was
zilverdrager. Zij besteedden samen veel aandacht
aan het zilver. Trots waren zij dan ook toen hun
kleinzoon Toby deze functie overnam.

Wies Wagemakers-Van Straaten (66)
Gildezuster
† 14 augustus 2018
Sint Sebastiaangilde Oudenbosch (Baronie en
Markiezaat)

Mogen zij allen rusten in vrede

54

FOTO UIT
VERVLOGEN TIJDEN

Wie wat wanneer?
Martien Coppens maakte deze prachtige
opname van de tamboers en geeft deze de
titel ‘Het gilde in het jonge Brabant’ mee. Wie
weet waar en wanneer deze foto genomen is
en wie herkent de gildebroeders? Wellicht zijn
‘de jongeren’ nog steeds actief bij dit gilde.
Graag uw reactie sturen naar de BrabantCollectie (brabant@uvt.nl) of naar
Tony Vaessen (antonius.vaessen@telenet.be).

Terugblik op vorige
foto (nr. 3 (2018),
pagina 39):
Op de Gildedag te Loon op Zand in 1954
maakte een onbekende fotograaf deze
opname. We zien het Sint Sebastiaangilde uit
Moergestel. Deze is later gefuseerd tot het
Sint Sebastiaan en Barbaragilde.
Hun kostuums hebben een geel en donkerrode kleurencombinatie. Een interessant detail
is dat we in het midden recht de vaandrig
Jan van Elderen zien. Hij is nog steeds lid en
vervult de functie van archivaris.
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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 2019

GILDEFEESTEN IN 2021

28 april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip door Sint-Dionysiusgilde
Heyen in Kring Land van Cuijk.
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

26 juni
Vrij gildefeest kring Peelland, Sint Antonius en Sint
Sebastianusgilde Gemert

GILDEFEESTEN IN 2022

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Peelland
17 mei
Vrij gildefeest bij Sint Jorisgilde Moergestel
24 mei
Kringdag Kring Land van Cuijk, door Sint Nicolaasgilde Haps
(gemeente Cuijk).
31 mei
Kringdag van Gildekring Maasland door gilde Sint Antonius Abt
Nuland.
07 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Sint Catharina - Sint Barbaragilde
Leende
12 juli
Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde Deurne
23 augustus
Vrij gildefeest Gilde Onze Lieve Vrouwe en de Heilige Willibrordus,
Wintelre
30 augustus
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Antonius Abt, Terheijde
06 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Baronie en Markiezaat
13 september
Kringdag Peelland bij Sint Lambertusgilde Someren-Eind
20 september
NBFS-toernooi VTBS bij Sint Servatiusgilde Lieshout

GILDEFEESTEN IN 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

GILDEFEESTEN IN 2025

25 mei
Vrij gildefeest bij Gilde Monulphus en Gondulphus Knegsel

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