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Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België
Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 
hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 

en kleur) en gildekousen tot ver over de 
knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)
ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!

Blinkt uit in vakmanschap

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
 www.edelsmidpeters.nl
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Driehonderd woorden! 
Het is inmiddels weer even geleden, maar het Landjuweel 2008 in Oisterwijk 
was ondanks het natte weer, echt een spektakel geworden! Hieraan zullen veel 
gildebroeders een goede herinnering bewaren. Zeker nu dit allemaal in boekvorm en 
op dvd wordt vastgelegd. In deze gildetrom wordt er uitvoerig verslag van gedaan.
In de vorige Gildetrom is het de lezer misschien opgevallen dat 
bij het kringnieuws een overlijdensbericht gepaatst was. 
Het was voor het betreffende gilde een belangrijk iemand, 
waaraan speciale aandacht besteed moest worden. 
Dit is niet volgens de regels, en daar moeten wij ons 
toch aan houden. Deze ‘speciale’ IM’s worden dan ook 
niet meer in het kringnieuws geplaatst tenzij het door het 
kringbestuur is aangeleverd. 
Ook wil ik er nog eens nadrukkelijk op wijzen, dat berichten voor 
het kringnieuws niet meer dan driehonderd woorden mogen bevatten. 
Houdt u zich hieraan! Ook zou ik het fijn vinden de naam en adres van de auteur 
erbij vermeld te zien. Als er van mijn kant vragen oprijzen dan kan ik de betreffende 
persoon benaderen. 
Met ingang van jaargang 56 (2009) wordt het aantal pagina’s uitgebreid naar 
veertig, indien er voldoende kopij aanwezig is. 
De index van 2008 wordt in het eerste nummer van 2009 geniet.
Met ingang van dit nummer worden de sluitingsdata voor de vier komende 
nummers tegelijk meegenomen. U kunt dan hiermee rekening houden met het 
inzenden van uw kopij. 
Kerstmis en jaarwisseling staan weer voor de deur. Ik hoop dat jullie allemaal hele 
fijne feestdagen tegemoet mogen zien en ik wens dan ook iedereen een zalig 
kerstfeest en een voorspoedig 2009 toe.

Peter van Kuijen.

Peter van Kuijen

vOORWAARDEN 
Abonnementsprijzen 2008: 

Particulier abonnement € 9,50 (indien een machtiging tot automatische 

overschrijving is verleend € 6, 50). Collectief abonnement via gilde € 6,50. 

Indien geen machtiging tot automatische overschrijving is verleend, wordt voor de 

incasso van het totaalbedrag per gilde van € 3,00 in rekening gebracht. 

Buitenlands abonnement: € 12,50. Het abonnement geldt voor een kalenderjaar 
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Advertentietarieven worden op aanvrage medegedeeld.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt op 

welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting 

De Gildetrom.
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Sluitingsdata inzenden 
kopij voor 2009
 
Nr.1/2009 5 januari
Nr.2/2009 6 april
Nr.3/2009 27 juni
Nr.4/2009 5 oktober

De secretaris is enige tijd verstoken 

geweest van internet. We verzoeken u 

berichten die na 13 oktober 2008 nog 

naar het oude e-mailadres zijn gestuurd 

te herhalen naar: 

henk.vanden.broek@tele2.nl. 

Bij voorbaat hartelijk dank!
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Het begon allemaal met de gildetentoonstelling “Opmaat naar het Landjuweel” van de vijf 
organiserende gilden in de periode van 7 t/m 29 juni jl. Deze tentoonstelling werd door bijna 
7.000 bezoekers bezocht, waaronder ruim 250 kinderen. Ook de ouderen binnen de gemeen-
schap zijn niet vergeten en zo zijn er in aanloop naar het landjuweel diverse verpleeg- en 
bejaardenhuizen bezocht om uitleg te geven over het gilde en gildewezen in het bijzonder. 
Dit alles gecombineerd met zang en sketches.

GILDEGAME
De gildegame “Landjuweel, The Game” mag als een van de meest spraakmakende jeugd-
projecten gezien worden. Twintig studenten van de NHTV, afdeling Digital Entertainment, 
hebben in hun tweede leerjaar, dit eigentijdse en educatieve computerspel  ontwikkeld. 
Een groot aantal aspecten van het gildewezen komen in deze game op een moderne wijze 
tot uitdrukking. De finale van het game werd gespeeld op een groot videoscherm in de tent 
op donderdag 4 september. Ook het  “Kleintje Landjuweel”  wat haar hoogtepunt bereikte op 
vrijdag 5 september was zeer geslaagd. Ruim 850 kinderen van groep 6, 7 en 8 van de 
11 basisscholen uit de gemeente Oisterwijk en Moergestel hebben kunnen proeven aan het 
gildewezen. Dit onderdeel werd mede-georganiseerd door WieKentKunst Moergestel in 
samenwerking met Pabo en leerlingen van ROC Tilburg. Als onderdeel van het “Kleintje 
Landjuweel” zijn in de weken voorafgaand aan het evenement alle deelnemende klassen 
bezocht door onze gildebroeders om het lessenpakket en de DVD “daor hedde de guld” te 
overhandigen en uitleg te geven over het gilde.  

EREWIJN
Op zaterdag 6 september hebben de overheden van 140 gilden de eucharistieviering in de 
Petrus Bandenkerk te Oisterwijk bijgewoond, welke heilige mis werd voorgegaan door 
bisschop Hurkmans. Na de eed van trouw aan het kerkelijk gezag, gingen de gildebroeders en 
–zusters in optocht naar de kiosk waar de erewijn in ontvangst werd genomen. 
Vervolgens werden de ruim zeshonderd gildebroeders en –zusters met bussen terugvervoerd 
naar het gildeterrein in Moergestel waar de koffietafel genuttigd werd. In de middag werd ook 
het NBFS toernooi geweerschieten gehouden.

STORMACHTIG 
Zondag 7 september stond in het teken van optochten en gildewedstrijden. Na een kort 
woord van gedachte door dhr. Antoine Bodar trokken de 140 deelnemende gilden in twee 
verschillende optochten door de kern van Moergestel. Het regen- en soms stormachtige weer 
kon er de gildebroeders en –zusters er niet van weerhouden om hun kleurrijke pracht en praal 
te showen. De massale opmars, officiële opening en eed van trouw aan wereldlijk gezag was 
een indrukwekkend spektakel. Jammer was dat de weergoden het Landjuweel minder goed 

landjuweel oisterwijk 2008 
“Het was een spektakel”

waren gezind. Gelukkig konden de gildewed-
strijden doorgang vinden, maar een aantal 
nevenactiviteiten moest helaas worden 
afgelast. Zo wilde het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur haar primeur maken 
binnen Nederland met het uitbeelden van 
Nederland levende geschiedenis. Ongeveer 
350 acteurs uit heel Nederland hadden hun 
meest creatieve uitbeeldingen willen laten 
zien. Zij waren hevig teleurgesteld dat zij 
onverrichter zake huiswaarts moesten keren. 
Ook onze gastgilden uit België en Limburg 
hebben niet de gastoptredens kunnen 
laten zien die gepland waren. Door het 
regenachtige weer trok het groots opgezette 
Landjuweel nogal wat minder bezoekers dan 
verwacht. De buien die tot na tweeën in de 
middag duurden, deden veel Brabanders het 
zekere voor het onzekere kiezen en zij bleven 
thuis. Dat heeft uiteraard ook zijn weerslag 
gehad op de financiën. Voor het slagen van 
een zó groots en breed opgezet evenement 
zijn gunstige weersomstandigheden van 
doorslaggevend belang. Het Landjuweel is 
in dat opzicht een risicovolle onderneming 
gebleken. Wellicht vormt deze ervaring 
een wijze les waarvan geleerd kan worden 

Algemeen
Door: Jan Wolfs en Niels van de Ven

terugkijkend op landjuweel oisterwijk 2008, gehouden van 4 t/m 7 sep-
tember 2008, kan gesteld worden dat het inderdaad een spektakel was. 
De Stichting had als doelstelling om een eigentijds landjuweel te organise-
ren, waarbij de jeugd een belangrijke plaats innam. Het doorgeven van he-
dendaagse en traditionele gildenwaarden en normen was hierbij één van de 
peilers.om dit alles te kunnen realiseren zijn er een elftal jeugdprojecten in 
het leven geroepen, welke allemaal op hun beurt succesvol zijn uitgevoerd.
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bij de opzet en organisatie van volgende 
Landjuweel-edities. 

“JUWEEL” 
Het slechte weer speelde soms ook de orga-
nisatie zélf parten. Het wedstrijdprogramma 
liep iets uit en de prijsuitreiking kwam 
met name voor de jeugdleden later dan 
de bedoeling was.  De organisatie betreurt 
een en ander maar aan de andere kant 
heeft de organisatie het getoonde begrip 
van velen ervaren als hart onder de riem, 
als ware broederschap. De uitreiking van 
het Konings- en Keizerskruis vormde een 
hoogtepunt. En dan was er de bijzondere 
hoofdprijs. De organisatie heeft die volgens 
Middeleeuwse traditie laten ontwerpen als 
“juweel”. De ontwerper, edelsmid en kunste-
naar Kees Ketelaars bleek te hebben gekozen 
voor een massief zilveren ring met edelsteen 
in de vorm van het tot bloei gekomen 
beeldmerk van het Landjuweel; de bloem 
die eens in de zeven jaren bloeit, maar nu 
drie-dimensionaal. Deze unieke, flonkerende 
prijs werd in de wacht gesleept door het Sint 
Jorisgilde uit Gestel en Blaarthem. Dit gilde 
behaalde het hoogste totaal aantal punten 
op de onderdelen optocht, mooiste vaandel 
en mooiste jongste koningsschild. Met het 
“juweel” wordt de gildenzilvercollectie van 
dit gilde uitgebreid met een kostbaar object 
van bovendien grote cultuurhistorische 
waarde.  

IMpULS
Ondanks het slechte weer op zondag 
kunnen we terugkijken op een geslaagd 
landjuweel. De gildewedstrijden waren een 

sportief succes, de elf jeugdprojecten zijn geslaagd, de  optredens van het Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht en René Froger waren van topniveau, het goede doel was content met 
het resultaat en de onderlinge broederschap in Oisterwijk, Heukelom en Moergestel heeft 
door de inzet van gildebroeders en vele andere vrijwilligers  een enorme impuls gekregen. 
Het enthousiasme en de belangenloze medewerking van al die honderden was hartverwar-
mend en onvergetelijk. Met dit Landjuweel hebben de gilden zich op een zeer positieve wijze 
getoond aan een breed publiek en vooral aan de jeugd. Dat heeft veel goodwill voor het 
gildewezen opgeleverd en dat is pure winst voor de toekomst. Het is belangrijk die lijn vast te 
houden. 

DANK!
Ook langs deze weg willen wij daarom iedereen, maar met name onze vrijwilligers, de 
Federatie en de beide mede-organiserende kringen Maasland en Kwartier van Oirschot 
nogmaals van harte bedanken voor hun inzet voor het welslagen van dit evenement.
Wij hopen dat het Landjuweel een spektakel is geweest dat u heeft geraakt. Bedankt namens 
Stichting Landjuweel Oisterwijk 2008.
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DE BRABANTSE GILDEN: GISTEREN, vANDAAG EN MORGEN
Reeds een jaar geleden werd begonnen met de voorbereidingen van dit boek. 
Sfeerreportages, mini-interviews en veel, heel veel prachtige foto’s blikken terug op vier dagen 
Brabantse gildecultuur. Maar eigenlijk is het begrip ‘herinneringsboek’ niet volledig, want het 
boek biedt de lezer veel meer. Er wordt teruggeblikt naar het verleden, maar ook vooruitge-
keken naar de toekomst. Deskundige auteurs vertellen over de achtergronden van het gilde-
wezen en het Landjuweel, introduceren de organiserende gilden, verklaren waarom tradities 
bij gilden zo belangrijk zijn, spreken over de relatie tussen kerk en gilde en leggen uit hoe de 
identiteit en het imago van de gilden zich ontwikkel(d)en. Bijzonder is de bijdrage van Jette 
Janssen-Beij, een voorpublicatie van haar op korte termijn te verschijnen promotie-onderzoek 
naar het sociaal kapitaal van gildebroeders in heden en verleden. Het moge duidelijk zijn: 
Landjuweel 2008. Brabantse gilden: gisteren, vandaag en morgen is een must-have voor 
iedereen die het Brabantse gildewezen een warm hart toedraagt.

In het voorjaar van 2009 wordt het boek feestelijk gepresenteerd, u kunt uw eigen exemplaar 
(€25,- inclusief dvd) nu al veilig stellen. Teken in op de website van het Landjuweel
(www.landjuweelOisterwijk2008.nl) en wees verzekerd van dit collector’s item. U ontvangt 
dan niet alleen het boek, maar ook de dvd met filmopnamen die tijdens het Landjuweel 
gemaakt zijn. Alle intekenaars krijgen persoonlijk bericht. De éénmalige machtigingen 
worden pas afgeschreven zodra de uitgave is zekergesteld.

Doar hedde de guld. Massale opmars.



Algemeen reportAge
door Frans Vriens

15e gildecongres op 
zaterdag 25 april 2009 te 
Bergen op Zoom
In 2009 zal er weer een gildecongres worden georganiseerd. Aan het 
Sint Sebastiaansgilde van Bergen op Zoom is gevraagd de organisatie 
op zich te nemen. In samenspraak met  afgevaardigden van het 
bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, het 
bestuur van de Hoge Gildenraad der Kempen en het bestuur van de 
Hoge Gildenraad van Brabant is een werkgroep samengesteld.

Er is dit jaar op enkele onderdelen gekozen voor een ander opzet. Zo 
zal er binnen het programma ruimte gemaakt worden voor een stads-
wandeling door Bergen op Zoom, waardoor het nevenprogramma 
opgenomen wordt in de agenda van het congres. Bovendien willen 
we buitenstaanders van de gilden (niet-gildebroeders/zusters) aan het 
programma  laten deelnemen.

Het thema van het Gildecongres zal zijn: Wat het (nog) waard is?

De vraag komt aan de orde wat nog de betekenis kan zijn van de gilden 
in de 21e eeuw. Deze vraag leggen we  de inleiders voor in de hoop 
van hen een antwoord te krijgen op deze belangrijke vraag en wellicht 
mogen we van hen ook adviezen ontvangen: bijvoorbeeld hoe te 
werken aan het behoud van het culturele erfgoed dat de gilden onder 
hun hoede hebben.

Professor  dr. Gerard (G.W.J.) Rooijakkers is als inleider benaderd.  
Hij is verbonden aan de universiteit van Amsterdam. Hij studeerde in 
Nijmegen en Münster en promoveerde in 1994 (cum laude) op een 
onderzoek naar historische volkscultuur in Noord-Brabant. Hij groeide 
op in een gilde-”rijke” omgeving en is dus vertrouwd met de gilden. In 
overleg met professor Rooijakkers willen we een deskundige uit Vlaams 
België benaderen voor een co-referaat.

Voorinschrijving is mogelijk (bij voorkeur digitaal) bij: R. de Krom, 
Konijnenberg 3, 4661 HA Halsteren;  e-mail: gildecongres@stsebas-
tiaanboz.nl. De inschrijfkosten zullen vermoedelijk € 22,50 bedragen 
(maaltijd inbegrepen). De aangesloten gilden zullen kort na de jaarwis-
seling een definitieve uitnodiging met een inschrijfformulier ontvangen.
 
De werkgroep van het Gildecongres 2009

gilde Udenhout kreeg 
schilderij terug
Ruim zeventien jaar geleden (begin jaren ‘‘90) waren Martien 
Bazelmans en echtgenote in Sneek (Friesland), bij een antiquair aan 
het rondkijken voor wat leuke spullen. Mevrouw Bazelmans zag daar 
een schilderij waarop een ‘‘Gilde’’ stond afgebeeld. Omdat haar man 
actief lid was van het Sint Caeciliagilde in Veldhoven en van het Sint 
Luciagilde Steensel, besloten zij het schilderij te kopen. De antiquair 
wist niet waar dit schilderij precies vandaan kwam, maar hij dacht uit 
Zeeland (NBr.). Nu was Martien Bazelmans in 1997 overleden. 
Na zijn overlijden werd het 
schilderij door de weduwe 
van Martien, Maria 
Bazelmans, geschonken 
aan het Sint Luciagilde 
Steensel. Dit gilde wist ook 
niet welk gilde het was en 
wie de personen waren die 
er op afgebeeld staan. Het 
hing op een prominente 
plaats in het gildelokaal. 
Een medegildebroeder en 
een kennis van de familie 
Bazelmans, de heer Frans Mennen, had in 1993 al eens een foto van 
dit schilderij gezien maar kon het toen niet thuis brengen. Door een 
toeval zag Frans Mennen in 2007 dit schilderij weer, maar nu in het 
gildehuis “Boslucht” van het Sint Luciagilde. Nadat hiervan een foto 
was gemaakt en dit via Alfred Disch in een Schuttersbrief is geplaatst, 
meldde het gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan uit Udenhout via hun 
gildeschrijver Frans Vriens, dat zij het schilderij meteen herkenden. 
Het schilderij was in 1976 gemaakt door Bert Hogedoorn, de voorma-
lige schatbewaarder van het gilde. Op het schilderij is een aantal leden 
en oud-leden te herkennen. Bert Hogedoorn was een amateurschilder 
die, na een ziekte, voor therapie is gaan schilderen. In 1989 ging Bert 
naar een verzorgingstehuis, waar hij in 1994 overleed. Bij het leeghalen 
van zijn voormalige woning door zijn kinderen in 1989, is het schilderij 
naar een rommelmarkt gegaan en later dus uiteindelijk opgedoken in 
Sneek. Nu het duidelijk was waar het schilderij thuis hoorde, wilde het 
gilde uit Udenhout het natuurlijk graag terug hebben. Na overleg met 
de weduwe Maria Bazelmans en de overheid van het Sint Luciagilde, 
kon het gilde onder twee voorwaarden het schilderij terug krijgen. 
Het moest door het hele gilde in Steensel opgehaald worden én het 
gilde moest zorgen dat er iets terug kwam om de lege plek op te vullen.
Op 13 september 2008 was een groot aantal gildebroeders en -zusters 
naar Steensel getogen. Met vaandel en trommen betraden zij het gilde-
lokaal en overhandigde een houten plaquette met daarop het gildelogo 
aan de hoofdman, Roeland van Hooff. Deze kon hierop niet anders 
doen dan het schilderij van de muur te halen en het te overhandigen 
aan de waarnemende hoofdman, Johan Vriens. Na een gezellig samen-
zijn vertrokken de gildebroeders en -zusters weer terug naar Udenhout, 
met in hun kofferbak het mooie schilderij. Het kreeg een ereplaats in 
het gildelokaal. n

De overhandiging van het schilderij.
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Omdat het kruis- en voetbooggilde Sint Jan 
Baptist de laatste tijd weer aardig wat jeugd 
binnen haar gelederen heeft gekregen en er 
te weinig sjerpen waren, had Harry Lazeroms 
een passend geschenk. Ter gelegenheid van 
zijn jubileum, schonk hij het gilde nieuwe 
sjerpen voor de jeugd. Ook Jan Bastiaansen 
had een bijzondere geste. Bastiaansen: 
“Ik besloot mijn kruisboog aan het gilde te 
schenken. Ik schiet toch niet meer, nu kunnen 
de jonge schutters er gebruik van maken.”

EIGEN KRUISBOOG GEMAAKT
Jan Bastiaansen maakte zijn eigen kruisboog. 
“ik ben er wel een hele winter mee bezig 
geweest. Met veel plezier heb ik er aan 
gewerkt” zegt hij. De tekening die hij maakte 
voor zijn boog is momenteel het logo van het 
kruis- en voetbooggilde. De reparatiewerk-
zaamheden aan de bogen van de schutterij 
waren bij Jan Bastiaansen in goede handen. 
Voor zijn zoon Rini ging hij ook aan de slag, 
hij maakte eigenhandig een kruisboog.
De 85-jarige schutter weet nog precies te 
vertellen hoe hij bij het Sprundelse gilde 
terechtkwam. “ik ging nogal graag stropen en 
dan voornamelijk op het kerkhof want daar 
zaten de meeste konijntjes. Toen ik voor mijn 
beroep met verzekeringen begon dacht ik, 
stropen en verzekeren passen niet bij elkaar. 
Dus vanaf die tijd heb ik de konijntjes met rust 
gelaten.” Toen Rinus van de Riet vroeg of hij 
lid wilde worden van Sint Jan Baptist hoefde 
hij daar niet lang over na te denken. Tijdens 
zijn lidmaatschap is hij twee periodes achter 
elkaar koning geweest. Omdat hij bij de derde 
periode de vogel niet van de wip geschoten 
kreeg, lukte het hem net niet om keizer te 

worden. Om bij het gilde keizer te worden 
moet men drie periodes achterelkaar koning 
geweest zijn.

DEKEN- EN SCHATBEWAARDER
Door de toenmalige hoofdman P. Konings en 
Jan van de Maagdenberg is Harry Lazeroms 
lid geworden van de schutterij. De thans 
73-jarige Sprundelaar doet nog altijd actief 
mee als er prijs-of feestverschietingen 
gehouden worden. “Harry slaat geen schieting 
over”, vertelt hoofdman Frie Konings. 
Achttien jaar bekleedde Harry Lazeroms de 
functie van deken- schatbewaarder en hoewel 
hij momenteel het financiële gedeelte heeft 
overgedragen aan een jonger bestuurslid heeft 
hij nog steeds zitting in het bestuur. 
Als deken regelt hij nu diverse bestuurlijke 
zaken voor het gilde. “Ik werkte bij de bank 
dus dachten ze dat ik wel goed met de 
financiën om kon gaan”, lacht de jubilaris. 
Het gilde voer er wel bij dat de deken schatbe-
waarder employee was bij de plaatselijke bank. 
Toen de bank de buizenpost afschafte mocht 
Sint Jan Baptist de installatie hebben. Bij de 
schietbaan van clublokaal de Drie Zwaantjes 
werd het buizenstelsel voor de buizenpost 
onder de grond aangelegd. Nadat de schutters 
hun schot gelost hebben worden de pijlen 
via de buizenpost terug naar het schietlokaal 
getransporteerd. Na het fietswiel met het 
bakje eraan, waarmee voorheen de pijlen 
terug naar de schutter werden vervoerd, was 
de buizenpost een hele vooruitgang. Naast de 
bestuurlijke taken assisteert Harry Lazeroms, 
de koning en de hoofdman als er namens 
het gilde acte de presence gegeven dient te 
worden bij begrafenissen en recepties.

BESTAAN BIJNA vIERHONDERD JAAR
De vijftig jaar dat de jubilarissen lid van het 
gilde zijn, hebben ze allebei ervaren als een 
hele plezierige tijd. “De sport is geweldig en 
ook de sportiviteit onder elkaar. Wij hebben er 
een grote kennissenkring door gekregen. 
Ook het thuisfront heeft altijd achter ons lid-
maatschap gestaan. Thuis hadden ze er geen 
problemen mee dat wij op zondagsmiddag 
moesten gaan schieten en wij al vroeg de deur 
uitgingen en pas ’s avonds laat weer thuis 
kwamen”, doen de twee gildebroeders uit de 
doeken. Sint Jan Baptist is aangesloten bij 
‘Het Verbond van de Sint Jorisgilden‘, waarvan 
zeven Belgische en twee Nederlandse gilden, 
Rijsbergen en Sprundel, lid zijn. 
Het Sprundelse gilde bestaat bijna vierhon-
derd jaar. In een document uit 1618 werd 
voor het eerst gesproken over het kruis-en 
voetbooggilde Sint Jan Baptist. n

In het weekend van 8 tot en met 10 augustus 2008 vierde het kruis- en 
voetbooggilde Sint Jan Baptist uit Sprundel het vijftigjarige jubileum van 
Harry Lazeroms en Jan Bastiaansen. Ter ere van de twee jubilarissen vond 
vrijdagavond een receptie plaats en werd zaterdag en zondag een feestver-
schieting gehouden bij het clublokaal van het gilde, cafe De Drie Zwaantjes 
in Sprundel. Er waren rozenprijzen te verdienen en alle zeventigplussers 
die kwamen schieten kregen ‘een stoopke’, een halve liter jenever, mee naar 
huis.

Jubilarisen schenken sjerpen 
en kruisboog

reportAge
door Frie Konings

De jubilarissen van Sint Jan Baptist
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Zeven jubilarissen in 
netersel
 
Op 19 en 20 september 2008 vierde Gilde Sint Brigida haar gouden 
heroprichtingsjubileum. Bij deze gelegenheid werden zeven jubilarissen 
gehuldigd welke vijftig jaar lid waren. Alle gildebroeders en –zusters en 
familie van de jubilarissen waren bijeengekomen in het gildehuis voor 
de feestelijke huldiging van de jubilarissen. Het waren,  erehoofdman A. 
Coppelmans, hij is tweeëndertig jaar hoofdman geweest; 
H. v.d. Pas, drieënveertig  jaar vaandrig en eveneens zo veel  jaar lid van 
de overheid geweest; dekenschrijver A. Hendriks, vijfentwintig  jaar lid 
van de overheid, vendelier en oud-koning; F. Alemans, oud-bestuurslid; 
L. Lavrijsen, lid; P. Michiels, lid en M. Michielse, lid. De hoofdman 
prees de jubilarissen als gildebroeders en dankte hen voor ieders inzet, 
verdienste en werk. Als aandenken kregen zij van het gilde een gouden 

Brigidaspeld met oorkonde. 
De tamboers en bazuinblazers brach-
ten hierna een muzikale hulde. 
Het kringbestuur van de Kring 
Kwartier van Oirschot was eveneens 
aanwezig. Voorzitter J.van Riel nam 
het woord en feliciteerde het gilde 
en de jubilarissen. Namens de kring 
werd de jubilarissen een zilveren 

kroontje opgespeld. Dit kroontje komt bij de kringonderscheiding, welke 
de jubilarissen bij een eerder jubileum hebben ontvangen. n

Op 23 augustus 2008 werden de nieuwe kostuums aan de wereldlijke en 
geestelijke gezag gepresenteerd. Na het maken van een statiefoto voor 
het gildehuis café De Klaore, ging het gilde in optocht naar de kerk, waar 
de kostuums door pastor Theo te Wierik gezegend werden. 
Het was vice-voorzitter van de federatieve s.a.t.-commissie, Frank van 
Loon, die het gilde had gewezen op een aantal fondsen, die de aanschaf 
van de kostuums mogelijk maakten.  Op deze bijzondere dag waren ook 
twee jubilarissen. Gust van Haaren, vijftig jaar lid. Gust is zesendertig 
jaar, 1962-1998, tamboer. Harrie Wolfs, hij is zestig jaar lid en heeft de vol-
gende functies bekleed: in de periode 1962-1973 is hij tweemaal koning 
geweest, vervolgens werd hij koningsdeken. Op 23 januari 1976 werd 
Harrie hoofdman van het gilde. Deze functie vervulde hij zevenentwintig 
jaar lang, tot 9 mei 2003, en deed dat met voldoening en plezier. Voor al 
deze verdiensten mocht Harrie vanaf 2003 de titel erehoofdman voeren.
Beide jubilarissen werden door hoofdman, Peter Wolfs in het zonnetje 
gezet. Zij ontvingen een gouden speldje met de afbeelding van Sint 
Catharina met het rad in haar hand. Burgemeester Kortmann sprak ver-
volgens een woord van dank uit aan de jubilarissen en hun echtgenotes. 
Gust mocht de gemeentelijke fles wijn in ontvangst nemen. Voor Harrie 
was er een speciale verrassing. Hij heeft in het verleden een groot aantal 
maatschappelijke functies vervuld, waarvoor hij in 1999 benoemd werd 
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege al het bovenstaande heeft 
het college van Oisterwijk besloten, om Harrie de zilveren legpenning 
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Bijzondere statiedag Catharina moergestel
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“Het paard dat de haver 
verdient”
Op 24 augustus 2008 werd Harrie van Oirschot, lid van het kolveniers-
gilde Sint Dionysius Tilburg, door het kringbestuur van Kwartier van 
Oirschot onderscheiden met het zilveren schildje ter gelegenheid van zijn 
veertigjarige lidmaatschap. Harrie werd in juli 1968 toegelaten als lid en 
schoot zich in 1972 voor het eerst tot koning. In zijn eerste koningschap 
maakte hij deel uit van de Brabantse delegatie van schutters die eens op 
30 april deelnam aan het defilé op paleis Soestdijk, bij gelegenheid van 
de verjaardag van koningin Juliana. In 1993 schoot Harrie zich voor de 
tweede keer tot koning van het gilde. Maar het was niet alleen de beide 
koningschappen die hem voor de kringonderscheiding in aanmerking 
deed komen. Harrie was, ondanks zijn drukke werkzaamheden, een 
belangrijke factor als het om technische zaken ging. Zo bouwde hij, bij-
gestaan door andere 
techneuten binnen 
het gilde, een bouw-
lift om tot een kogel-
vanger waar zowel 
op de wip als op het 
blazoen geschoten 
kon worden. 
Een gildebroeder in 
hart en nieren waar-
op het spreekwoord: 
“het paard dat de 
haver verdient” zeker 
van toepassing is. n

met de daarbij behorende draagspeld toe te kennen. Als vertegenwoordi-
ger van de gemeente Oisterwijk overhandigde burgemeester Kortmann 
de penning aan Harrie. Ook het kringbestuur van Kwartier van Oirschot 
was aanwezig. Voorzitter, Jan van Riel spelde de beide jubilarissen het 
zilveren kroontje op, wat bij dergelijke jubilea gebruikelijk is. n

De zeven jubilarissen.

Harrie van Oirschot wordt toegesproken 

door Jan van Riel.

V.l.n.r. Harrie Heuvelmans, Co van den Hout, Jan Heuvelmans, Frans 

Heuvelmans, Sjef Verhoeven met in hun midden de koning van het gilde. 
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nieuwe koning Sint Dionysius tilburg

Je staat ’s morgens op als hoofdman en gaat ’s avonds naar bed als 
oudste koning van de kring Kwartier van Oirschot en misschien wel 
van de hele federatie. Dat overkwam Jan van Berkel die zich in zijn 89e 
levensjaar tot koning schoot. Traditioneel werd de dag geopend met 
het uittrommelen van de gildebroeders om ze op te hoogte te brengen 

Jubilarissen  bij gilde Sint 
Joris  Hoogeloon 

Tijdens  onze jaarlijkse 
teerdag  zijn diverse 
leden gehuldigd voor 
hun jarenlange broeder-
schap. De erehoofdman 
Kees Swaanen  kreeg 
voor zijn zestigjarige 
lidmaatschap een schild 
aangeboden door  het 
gilde. n
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een keizer én een koning 
in Sint-oedenrode
 
Op kermiszondag, 24 augustus 2008, vond voor de vijfde maal sinds 
de herleving in 1996 van het Sint-Jorisgilde, het koningsschieten plaats. 
Nadat de gebruikelijke ceremoniën hadden plaats gevonden en de boom 
gevrijd was, werd door alle leden van het gilde éénmaal op de houten 
vogel geschoten. Na het gezamenlijk nuttigen van een glas wijn kon de 
strijd pas echt beginnen. Er hadden zich zes gildebroeders aangemeld 
om een gooi naar het koningschap te doen. Er was een aparte sfeer 
onder de schutters, want het was mogelijk dat de huidige koning zich tot 
keizer zou schieten. Al snel kwamen er diverse onderdelen van de vogel 
naar beneden, waardoor het achterblijvende gedeelte steeds smaller 
werd. Iedere keer als de huidige koning onder de boom stond, werd het 

massaal toegestroomde 
publiek muisstil en hield het 
de adem in. Bij het 208ste 
schot kwam de verlossing 
en haalde  Frans v.d. Oever, 
het laatste stukje van de 
vogel neer en werd hiermee 
de eerste keizer van het 
Sint-Jorisgilde. Inmiddels 
was de schutsboom 
naar beneden gehaald 
voor een nieuwe vogel, 
om uit te maken wie nu 
de nieuwe koning zou 
worden. Schietmeester 
Henk Quinten ging 
onvermoeibaar verder met 

Achterste rij:  Petro van Ham,  Ad van Beers,  Bert van den Heuvel, 

Nol de Kleine, Tinus Veron, en Jan Nouwens, allen vijfentwintig  jaar lid.

Voorste rij: Jack Jansen, veertig jaar; Jan Michiels vijftig jaar 

en Kees Swaanen zestig jaar.

Het nieuwe koningspaar 

van het koningschieten en ze uit te nodigen voor deelname aan de 
eucharistieviering in de parochiekerk van Sint Dionysius. Tijdens de 
koffietafel bleek dat twaalf  kandidaten mee wilden dingen naar de 
koningstitel. Men kon die functie voor drie jaar bekleden, als ze er 
in zouden slagen de vogel van de achttien meter hoge schutsboom 
af te schieten. Na 117 schoten moest de vogel het loodje leggen en 
werd hij met een welgemikt schot ter “aarde besteld”. Jan van Berkel, 
tot dan toe al eenentwintig jaar hoofdman van het gilde, kon met 
zijn koningschot zijn functie van hoofdman inleveren en kreeg daar 
de koningstitel voor in de plaats. Jan komt uit een oud gildegeslacht. 
Vanaf de oprichting van het gilde komt de naam Van Berkel met grote 
regelmaat terug in de boeken van Sint Dionysius. De grootvader van 
de nieuwe koning was twee perioden koning van het gilde van 1894 tot 
1897 en van 1897 tot 1900.
De nieuwe koning is met zijn hoge leeftijd nog erg actief met tal van 
vormen van vrijwilligerswerk. Hij werd hiervoor enkele jaren geleden door 
Hare Majesteit nog benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
Deze koninklijke onderscheiding zal de komende drie jaar ook op het 
koningskostuum prijken. n

het spannen van de kruisboog.  De  gildebroeders namen de kruisboog 
weer ter hand. De vogel brokkelde aanvankelijk snel af maar in de 
slotfase duurde het toch nog lang. Toen de staart van de vogel in een 
onmogelijke positie hing, raakte Gerard v.d. Nieuwenhuijzen de spil, 
waarop het restant nog rustte. Dat was voldoende om het laatste stuk 
bij het 85ste schot naar beneden te halen. Na het beantwoorden van een 
aantal vragen werd Gerard v.d. Nieuwenhuijzen door hoofdman Richard 
de Visser geïnstalleerd als derde koning van het Sint-Jorisgilde. De eer 
van secondant van de koning (de voorlaatste schutter) viel wederom te 
beurt aan Ben van Genugten. Een ontvangst op het gemeentehuis en het 
drinken van de erewijn besloot deze dag. n



leo Verhoeven wéér koning 

Henk van Stokkum een 
“gouden” gildebroeder
 
Op 2 september 2008, tijdens de jaarlijkse traditionele “teerdag” is 
Henk van Stokkom gehuldigd vanwege zijn vijftigjarige lidmaatschap 
van het Gilde Sint Sebastiaan, Lage Mierde. De voorzitter van het 
kringbestuur van “Het Kwartier van Oirschot” kwam speciaal naar Lage 
Mierde om Henk de versierselen op te spelden die hierbij horen. Henk 
werd lid in 1958 en was al snel een bekwaam schutter. 
In 1966 schoot Henk het laatste stuk van de vogel naar beneden en 

hem zou eigenlijk 
de koningseer te 
beurt vallen, ware 
het niet dat hij – 
tegen betaling van 
een “knaak” – het 
laatste stuk liet 
terugzetten! 
De koningseer 
verlangt, dat je 
speciaal zilver laat 
ontwerpen en dat 
was in die tijd een 
behoorlijke finan-

ciële aderlating. “Te duur”, dacht Henk en het schieten werd gecontinu-
eerd. Maar ja, hij moest toch weer mee schieten en opzettelijk missen, 
en dat doet een goede schutter niet. U voelt het al aankomen, wederom 
schoot hij het laatste stuk er af en nu was er geen ontkomen meer 
aan, Henk van Stokkom was koning van het gilde! “Dat waren andere 
tijden”, stelde Henk. 
In de vijftig jaren van zijn lidmaatschap is hij altijd erg actief geweest. 
Henk is een man die onbaatzuchtig is en erg loyaal naar de sociale 
structuren waar hij deel van uit maakt. Dat kwam van thuis uit, waar 
hij met zijn familie de dorpsslagerij runde. Daarbij heeft hij nimmer 
de medewerking geweigerd om zijn bijdrage te leveren aan activiteiten 
voor de lokale gemeenschap. Ook binnen het gilde heeft hij vele jaren 
bestuurswerk verricht. Inspanningen waar het gilde nu nog steeds haar 
vruchten van plukt. n

Op maandag 30 Juni 2008, ker-
mismaandag, werd door het gilde 
Sint Sebastiaan, Hoogeloon weer 
het tweejaarlijkse koningschieten 
georganiseerd. Het gilde trok onder 
begeleiding van zustergilde Sint 
Joris en twee muziekkorpsen naar 
het gildeterrein “Onder d’n Boom”, 
waar koning Leo Verhoeven zijn 
titel zou gaan verdedigen. Onder 

zeer grote belangstelling kon hij de strijd aanbinden met vier andere 
kandidaten, die zonder uitzondering allen tot het uiterste gemotiveerd 
en geconcentreerd waren deze titel ook naar zich toe te trekken. Echter, 
bij het 181ste schot was het toch weer Leo Verhoeven die zich voor de 
komende twee jaar tot koning schoot. Over twee jaar mag hij een poging 
doen om het keizerschap naar zich toe te trekken. n

Tijdens de jaarlijkse teerdag op 24 september 2008 mocht de voorzitter 
van de kring Het Kwartier van Oirschot, de heer Jan van Riel een 
onderscheiding, in de vorm van een zilveren kroontje, uitreiken aan 
mevrouw Van de Heyden-Roest. Zij is sinds 1948 lid van het Heilig 
Sacramentsgilde, Hulsel en de eerste die een onderscheiding mocht 
ontvangen omdat ze zestig  jaar aan het gilde verbonden is.
Dit alles gebeurde in de aanwezigheid van Jo van den Biggelaar en Piet 
Huyben, ook leden van het kringbestuur en uiteraard alle leden van het 
Heilig Sacramentsgilde. Namens het vrouwenbestuur werd de jubilaris 
ook in de bloemen gezet. n

Jubilarissen 
odulphusgilde Best
Tijdens de jaarlijkse gildedag van het Sint Odulphusgilde in Best ontvin-
gen drie gildebroeders een kringonderscheiding. Jan der Kinderen en 
Jan van Riel, respectievelijk dekenschrijver en dekenschatbewaarder 
werden gehuldigd vanwege hun veertigjarige lidmaatschap. Vendelier 
Frans Willem van de Sande ontving de onderscheiding vanwege zijn 
vijfentwintigjarige lidmaatschap. n
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Jan van Riel speldt bij Jan der Kinderen de kringonderscheiding op.

Zestig jaar verbonden 
aan het gilde

Leo Verhoeven, koning.

Mevrouw Van de Heyden-Roest krijgt uit handen van Jan van Riel de 

kringonderscheiding opgespeld.

Gouden gildebroeder Henk van Stokkum 

met echtgenote.
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Elk jaar, de eerste zondag na 15 augustus, 
Maria ten hemelopneming, viert het Oirschotse 
Broederschap van Onser liever Vrouwe haar 
patroonsdag. De dag begint voor het gilde, 
zoals gebruikelijk met een eucharistieviering in 
de Oirschotse Sint Petruskerk. Daarna is het 
gilde te gast bij hun beschermheer en -vrouwe, 
de familie Mertens. Dit jaar, 17 augustus 2008, 
was er voor de Oirschotse Broederschap een 
bijzonderheid. Het gilde kreeg een prachtige 
nieuwe kroon aangeboden van mevrouw 
G.W.M.Claasen uit Geldrop. Mevrouw Claasen, 
die al enige tijd bij het gilde bekend is, deed 

dit vanuit persoonlijke gronden. Bij de overhandiging van de kroon, 
memoreerde mevrouw Claasen nog even de belangrijke positie die 
de Brabantse gilden vroeger innamen en het belang van het bestaan 
van de gilden in de huidige tijd. Als geen ander kon ze dit op duidelijke 
wijze onder woorden brengen. Het is een geheel zilveren kroon, als 
diadeem model uitgevoerd; vervaardigd door zilversmid Th. Kooyman uit 
Heeswijk Dinther. Hoofdman Cor Smetsers mocht de kroon in ontvangst 
nemen en plaatste die na hartelijke woorden van dank op het hoofd van 
de patroonheilige. De gildebroeders en -zusters van het gilde zijn vol lof 
over dit prachtige geschenk. n

De nieuwe kroon 

op het hoofd van de 

patrones. 

gilde Sint Sebastiaan oirschot 
heeft nieuwe koning
 
Op 30 september 2008, kermisdinsdag in Oirschot, trok het gilde Sint 
Sebastiaan uit met paraplu in de hand vanwege het slechte weer, voor 
het tweejaarlijkse koningschieten. In de ochtend werd het gilde al ver-
rast met een nieuwe vaandelstok met zilveren ornamenten voor het 
gildevaandel. Een schenking van de gildebroeders Toon van Overdijk, 
Wim Valks, Antoon van Esch, Wim van den Biggelaar en Cees van 
Rijen. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een cheque overhandigd aan 
de stichting die als doel heeft om genoeg geld in te zamelen om de 
Oirschotse kerktoren te restaureren. Nadat de boom gevrijd was trad 
een groep van zestien troonpretendenten aan, om hun kruisboog aan 
te leggen op de wip. Het werd een verrassende strijd onder bijzonder 
slechte weersomstandighe-
den. Al na één ronde vielen 
alle kandidaten af, behalve de 
regerend koning Toon van de 
Aa en tweevoudig oud-koning 
Jos Smetsers. In hun onder-
linge strijd kwam Jos als de 
overwinnaar naar voren. Met 
de gebruikelijke rituelen werd 
Jos Smetsers voor de derde 
keer als koning gehuldigd. 
Met een goede maaltijd en een 
enkel potje bier werd een mooie dag afgesloten. Het gilde heeft wederom 
een goede koning voor de komende twee jaren. n

Jos Smetsers krijgt voor de derde maal 

de koningsketen omgehangen.

nieuwe kroon voor 
patroonheilige

Koningschieten bij 
broederschap 
Op zondag 17 augustus 2008 heeft het Oirschotse 
gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe een 
nieuwe koning geschoten. De Broederschap die zeer 
oud is (de oudst bekende caert dateert uit 1463) is 
pas betrekkelijk kort met het schieten bezig; de eerste 
koning werd geschoten in 1934. Sindsdien schiet het gilde elke twee 
jaar met de kruisboog op een houten vogel om de felbegeerde konings-
titel. Op 17 augustus 2008 trok het gilde met slaande trom naar de 
Oirschotse parochiekerk, daarna was er weer een gastvrije ontvangst 
op huize Groenberg bij beschermheer en -vrouwe Mertens. Hierna trok 
het gilde uit om  koning Ad Aarts en hoofdman Cor Smetsers op te 
halen. Halverwege de middag arriveerde het gilde op het schietterrein, 
waar de vogel reeds trots boven op de twaalf meter hoge boom prijkte. 
Na het onttronen van de oude koning en het vrijschieten van de boom, 
startte de spannende strijd. Een viertal fanatieke schutters streed de 
strijd en al na drieënveertig rake klappers werd het laatste stuk van de 
vogel naar beneden gehaald. Het was Clemens van der Eerden(31), 
die de titel opeiste. In zijn familie is het koningschap niet vreemd. 
Zijn schoonvader, Chris Kempen, was ook al twee keer koning van de 
Oirschotse Broederschap. Na het afleggen van de koningsbeloften en 
het betreden van het gildevaandel, kon de gelukkige Clemens koning 
genoemd worden. Hierna werd de erewijn geschonken en trok het gilde 
naar zijn residentie. Hier kreeg de nieuwe koning de vendelgroet en 
trakteerde hij op het koningsbier. Een zeer geslaagde dag dus voor het 
gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe.

Kees Daas koning 
West- en middelbeers
Op kermiszaterdag 30 augustus 2008  werd er weer geschoten voor 
een nieuwe koning. Na het ophalen van de hoofdman, bescherm-
vrouwe en de oude koning met aansluitend de traditionele gildemis 
en koffietafel in het gildehuis De Kemphaan, vertrok de stoet naar 
het schietterrein. Na  een langdurige strijd, waarbij toch heel goed 

geschoten werd, was 
Kees Daas met het 361ste 
schot  de trotse nieuwe 
koning. Na installatie 
werd door de harmonie 
de Vriendschap een sere-
nade gebracht aan de 
nieuwe koning van het 
Onze Lieve Vrouwegilde  
en werd er gefeest in het 
gildehuis. n

KringnieUWS 
Kwartier van Oirschot

Koning Kees Daas met koningin.



recht gezet  
Bij het bericht ‘Gebroeders Beelen samen 
veertig jaar bij de guld’, op blz. 93, is het 
aantal jaren verkeerd vermeld. 
Het had tweehonderd jaar moeten zijn.
Onze excuses voor het ongemak. n

een nieuw onderkomen 
voor de S.A.t.-commissie 
Kring Kempenland 
15 juni 2008 was voor Geldrop en speciaal voor de parochie de H. 
Brigida een bijzondere dag. Op deze dag werd afscheid genomen van de 
broeders van Onze lieve Vrouw van Lourdes, welke gedurende zo’n vijf-
enzeventig jaar in Geldrop hebben laten zien wat er tot stand kan komen 
met niet alleen zich in te zetten voor het onderwijs, maar daarnaast veel 
tijd hebben besteed aan onderwijs voor ouderen, sport, muziek, jeugdbe-
weging, zang, toneel, hobby, ouderenzorg en ga zo nog maar even door. 
De broeders waren verweven met Geldrop. Enkele leden van het 
Catharina en Barbara gilde waren naast het parochiebestuur van mening 
dat het ook een waardig afscheid moest gaan worden. Besloten werd 
daarvoor een fototentoonstelling te organiseren en een boekje uit te 
geven waarin de verdiensten van de broeders werden weer gegeven. 
Het feitelijke afscheid was op zondag 15 juni, waaraan de beide 
Geldropse gilden hun medewerking verleenden. Er werd begonnen met 
een eucharistieviering in de Brigidakerk. In een rijk versierde kerk welke 
tot de laatste plaats bezet was, werd afscheid genomen van de laatste 
twee broeders: broeder Evaristus en broeder Piet. Deze laatste broeders 
zouden uit hun “broederhuis” vertrekken om voorlopig een onderdak 
te vinden in Dongen. Doordat dit prachtige broederhuis vrij kwam en 
het parochiebestuur al enige tijd op zoek was naar meer ruimte voor het 
parochiewerk, zag deze de mogelijkheid dit huis als parochiehuis te gaan 
gebruiken. Hiermee werd ook de mogelijkheid geopend voor de SAT-
commissie, die al enkele jaren onderdak had bij een woningbouwvereni-
ging in Geldrop, een nieuw plekje te vinden. Pastoor Spooren aarzelde 
geen moment en heel spontaan heeft hij de commissie een plekje voor 
niets aangeboden gedurende een dag in de week. Wij zijn de parochie 
zeer erkentelijk voor dit prachtige gebaar en hopen in de toekomst in een 
vruchtbare samenwerking onze archivering te kunnen voort zetten. n

Zondagmiddag 6 juli 2008 werd tijdens de manifestatie ‘Doe De Dommel’ 
van de gemeente Eindhoven door het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem 
en het Sint Catharina tot Gestel en Blortem een kruisboogschietwedstrijd 
georganiseerd om de titel ‘Koning der Genneper Parken’. Het openings-
schot op het schietterrein langs het riviertje de Dommel werd gelost door 
aftredend koning Martien Donkers van vogelvereniging Aviarium, die twee 
jaar geleden winnaar van dit treffen werd. Hierna ontbrandde zich onder 
grote belangstelling een vinnige strijd tussen de vertegenwoordigers van de 
aangemelde Gestelse verenigingen. In de vierde ronde slaagde Jude Dilan 
Mathuranayagam erin om met de dertiende voltreffer het laatste stuk van de 
koningsvogel naar beneden te halen. Jude vertegenwoordigde de stichting 

‘Pro Poor Projects-Samen bouwen aan Sri Lanka’, een Gestels initiatief dat 
zich inzet voor het realiseren van nieuwe kerkgebouwen in Sri Lanka. Jude 
Dilan, die al elf jaar in Nederland verblijft, mag zich nu tot 2010 ‘Koning der 
Genneper Parken’ noemen. Vaandrig Jo van de Vorst van het Sint Jorisgilde 
bracht de trotse winnaar een vendelhulde en uit handen van kapitein Frans 
van der Loo van het Catharinagilde mocht hij de fraaie wisseltrofee in ont-
vangst nemen. Even later kreeg de kersverse koning op het Stadhuisplein een 
warm onthaal. Hij werd toegesproken door wethouder Hans-Martin Don 
en kreeg van hem als aandenken een schitterend fotoboek over Eindhoven 
aangeboden. n
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nieuwe “Koning der 
genneper parken”

Sint Catharinagilde eindhoven-
Stad heeft een nieuwe koning
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V.l.n.r.: Theo Boelens, Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem; Jude Dilan 

Mathuranayagam, Koning der Genneper Parken; Hans-Martin Don, 

wethouder gemeente Eindhoven en Frans van der Loo, kapitein Sint 

Catharinagilde tot Blorthem en Gestel. 

Het “Oude Broederhuis”. De Geldropse gilden.

Sinds zaterdag 6 september 2008 
heeft het gilde een nieuwe koning. 
Zijn naam is Will van der Linden en 
is zeventig jaar oud. Hiermee volgt 
hij Jeroen van der Loo op. Hij heeft er 
achtentwintig jaar over moeten doen 
om nu voor de eerste keer koning te 
zijn. Hiervoor waren meer dan 140 
schoten met de kruisboog nodig. Hij is 
vele jaren adjudant van menig koning 
geweest. Will is binnen ons gilde 
tevens lid van de schietcommissie en 
verzorgt tentoonstellingen. n

De trotse koning met 

koningin Marijke van 

der Linden tijdens het 

koningsdiner.
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eerste gildetamboers 
sinds 1954 

Vanaf de heroprichting in 1954 heeft het Sint Catharinagilde Eindhoven-
Stad het moeten stellen zonder tamboers terwijl het gilde wél in 
het bezit was van twee kostbare historische trommen die slechts 
spaarzaam gebruikt werden. Voor uitvaarten met gilde-eer moesten 
steeds tamboers van een bevriend gilde ingehuurd worden en voor 
kringdagen zelfs tamboers van een gilde buiten Kring Kempenland. 
Aan deze situatie is nu een einde gekomen.
Gildebroeders Ton Bax en Peter Vorsters meldden zich enkele jaren 
geleden spontaan aan om zich te gaan bekwamen in het trommelen. 
Peter van Kuijen, gildebroeder en al jarenlang tamboer van het Sint 
Catharinagilde Tongelre, toonde zich graag bereid om van de totaal 
onervaren trommelaars volwaardige tamboers te maken.
Op zaterdag 6 september 2008 kon de basisopleiding als afgerond 
worden beschouwd en konden beide gildebroeders voorafgaand 
aan het jaarlijkse koningschieten officieel worden geïnstalleerd als 
tamboers, waarna zij als eerste officiële optreden het gilde mochten 
begeleiden bij de drie ronden om de schutsboom. Opleider Peter van 
Kuijen was uiteraard bij deze installatie uitgenodigd en kreeg als dank 
voor zijn belangeloze inzet en eindeloos geduld een speciaal hiervoor 
ontworpen zilveren schildje opgespeld door kapitein Willem de Haan.
Het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad is zeer verguld met zijn nieuwe 
tamboers en hoopt in de toekomst bij de beoordeling van optochten en 
tromwedstrijden weer in de hogere regionen te belanden. n

Koningschieten op ’t Bokt, 
martin Sanders koning 
Ook al veroverde hij twee keer eerder een koningschap, toch heeft 
hij die zaterdagnacht bijna geen oog dicht gedaan. Het driejaarlijkse 
koningschieten van het gilde stond namelijk voor de deur. “En tja”, zo 
lacht hij, “dat roept toch spanning op; ik wil zo graag nog een keer.” 
Het was een feestelijke middag op het gildeterrein Bokt, met iedereen 
in vol ornaat. Volgens de tradities van het gilde was er begonnen 
met een gildemis in Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Daar werd 
ook de koningsvogel, een mooi exemplaar van de hand van bevriend 
gildebroeder Eric Annal, gezegend. Burgemeester Rob van Gijzel loste 
later op het gildeterrein het eerste schot. Waarna de strijd echt los kon. 
“Het is zo’n mooie sport”, vertelt Martin, “en de traditie spreekt me 
aan, maar natuurlijk ook het schieten met klein kaliber of kruisboog. 
Het is echt een persoonlijk gevoel, want ik zou op niks levends kunnen 
schieten. Maar dit is gewoon een eerlijke wedstrijd. Voor het schieten 
op de vogel moet je een soort instinct hebben, weten waar je moet 
raken. En kunnen schieten 
natuurlijk, maar toch 
komt er zeker ook een 
dosis geluk bij kijken.” 
Dan, het is inmiddels 
half vier, is Martin weer 
aan de beurt en op het 
276ste schot valt de vogel 
definitief van de spil. Het 
gejuich is niet van de 
lucht en gildebroeders en 
-zusters verdringen zich 
om hem te feliciteren met 
de verlenging van zijn 
koningschap. Hij straalt 
en geniet zichtbaar van de eer die hem weer wordt toebedeeld. Maar 
dan maakt hij zich los. Het is tijd voor de installatie. Hij lacht: “Ik heb 
nu immers nog niks, moet eerst de eed afleggen.” Onder tromgeroffel 
en zwaaiende vaandels volgen Sanders en zijn vrouw, zilverdragers 
en andere gildebroeders het traject dat afgelegd moet worden om 
een nieuwe koning binnen te halen. De komende drie jaar is het Sint 
Jorisgilde in ieder geval weer zeker van een waardige koning in de 
persoon van Martin  n
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De trotse koning met zijn vrouw

Leermeester Peter van Kuijen 

temidden van zijn leerlingen 

Ton Bax(l.) en Peter Vorsters 

(r.) bij de schutsboom in het 

Stadwandelpark. Per traditie 

vindt het koningschieten 

bij het Sint Catharinagilde 

Eindhoven-Stad in wandel-

kostuum met gilde-insigne 

plaats.

een nieuwe Koning 
Tijdens de Nederwettense kermis, 18 augustus 2008, hebben 
eenentwintig gildebroeders van het Sint Anna Gilde gestreden om de 
titel gildekoning. Dit koningschieten vindt om de twee jaar plaats op 
de maandag van Nederwetten-kermis. Na een hevige strijd kwam bij 
het 243ste schot het laatste stuk van de vogel naar beneden. Ad van 
der Putten was de gelukkige schutter en daarmee de nieuwe koning 
voor de komende twee jaar. Hij onttroonde voormalige koning Gerard 
Verhoeven. Ad van der Putten is bijna zevenendertig jaar lid van het 
gilde en dertig jaar vendelier geweest. Na de gebruikelijke felicitaties 
werd in het gildehuis nog een drankje genuttigd, om daarna op te 
trekken naar de familie Kluijtmans. 

Want op deze dag werd ook beschermheer, Jack Kluijtmans in het 
zonnetje gezet. Hij was die dag namelijk vijfentwintig jaar lid van het 
Sint Anna Gilde. Hem werd een prachtig wandbord aangeboden en 
zijn vrouw een bos bloemen. Ieder  jaar, tijdens de kermis, wordt het 
gilde bij de familie Kluijtmans uitgenodigd om de nieuwe koning voor 
te stellen. Er wordt dan een vendelhulde gebracht als dank voor de vele 
verdiensten die we aan de familie te danken hebben. 
Dat gaat meestal gepaard met een hapje en een drankje en dit al bijna 
vijftig jaar! Met een rondgang door het dorp langs diverse plaatselijke 
horecazaken werd de dag afgesloten. n



Het Sint Catharina en Sint Barbaragilde uit Leende heeft op 18 augustus 
2008 weer haar jaarlijkse kermismaandag gevierd. Men kwam al vroeg 
bijeen in het gildehuis om vandaaruit naar de kerk te trekken voor een 
mis die werd opgedragen voor de levende en overleden gildebroeders 
en –zusters. Na de dienst werd opnieuw de eed van trouw afgelegd 
aan het geestelijke en wereldlijk gezag, gevolgd met een vendelhulde. 
Toen ging het naar het bejaardenhuis Leenderhof, waar de aangeboden 
vlaai van de gemeente, zich goed liet smaken. Ook hier volgde een 
vendelhulde door de jeugd, voor de bewoners van Leenderhof. Verder 
ging het naar café Roothans, voor het eerste glaasje bier, aangeboden 
door beschermheer Piet van Weert. Na enkele consumpties ging het 
gilde terug naar het gildehuis voor de lunch die al gereed stond. Na de 
lunch werd er geloot voor het schieten op de grote puist, en werd alles 
voor de wedstrijd  in orde gebracht. De Locoburgemeester opende de 
strijd met het lossen van het eerste schot. De eerste puist werd door de 
koning Mike Heijmans naar beneden gehaald, er volgde nog een ronde 
waarin door kapitein Antoon van Mierlo de puist naar beneden werd 
gehaald. Het was alleen jammer dat het begon te regenen, zodat het 
bij deze twee puisten bleef. De jeugd schoot met de luchtbuks voor de 
Past. M. de Vrieswisseltrofee, waarvan Maurice Appelhof de winnaar 
werd. Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig  na gekeuveld onder 
genot van enkele consumpties. n

Sjak Janssen koning 
Sint Agathagilde Heeze
Op kermismaandag 11 augustus trokken de Heezer gilden Sint Agatha 
en Sint Joris met slaande trom naar de Sint Martinuskerk waar zij de 
kermisfestiviteiten openden met een gildemis. Hierna werd traditie-
getrouw op het kerkplein een vendelhulde gebracht aan de geestelijke 
overheid, waarna het Sint Agathagilde naar de Schutsboom trok voor 
het drie jaarlijkse koningschieten. Onder de schutsboom werden eerst 
de nieuwe leden geïnstalleerd: Sjak Janssen als gildebroeder. Hij was 
al een jaar actief binnen het gilde en actief schutter. Verder werden vijf 
jeugdleden geïnstalleerd. Na de installatie van de nieuwe leden begon 
de loting voor de strijd om het koningschap. Negen gildebroeders 
stonden klaar om de strijd aan te gaan. Er waren 93 schoten nodig om 
het laatste stuk van de koningsvogel naar beneden te halen. De vijfen-
veertigjarige Sjak Janssen werd de nieuwe koning voor de komende drie 

jaar. Het is heel gewoon, maar toch ook bijzonder.  
Hij was immers nog geen uur geleden geïnstalleerd als gildebroeder, 
maar temeer nog heel bijzonder, omdat het gilde zijn koningschap mag 
zien als een eerbetoon aan zijn op zes mei 2008 overleden schoon-
vader Harry van Werde. Zijn schoonzoon koning “in zijn plaats”?. 
Nadat alle aanwezigen de kersverse koning gefeliciteerd hadden vertrok 
het gilde naar het gemeenthuis voor de vendelhulde aan het wereldlijk 
gezag. Hier werd de nieuwe koning aan de burgervader voorgesteld. 
In het gemeentehuis sprak burgemeester Verhoeven de gilden toe en 
feliciteerde de nieuwe koning. Hierna trok het Sint Agathagilde op naar 
huize Janssen-van Werde om daar hun koning, zijn gezin, familie en in 
hen ook zijn schoonvader te huldigen. Met een vendelhulde werd door 
het Sint Agathagilde deze bijzonder verlopen kermismaandag sfeervol 
afgesloten. n

Driemaal Cuijten
Op kermismaandag, 11 
augustus 2008, vond een 
bijzondere gebeurtenis 
plaats bij het Sint 
Jorisgilde Heeze. 
De derde generatie (Rick) 
Cuijten trad doe tot het 
gilde. Opa Jan Cuijten is 
lid vanaf 1946 en zoon 
Pieter Jan Cuijten vanaf 
1980. En nu is Rick Cuijten lid vanaf 2008. Alle drie begonnen als 
vendelier. Opa Jan is meer dan zevenendertig jaar kapitein geweest. 
Pieter Jan en zijn zoon zijn nu vendelier. n

gildebroeder stapt in 
huwelijksbootje
Op woensdag 20 augustus 
2008 trad gildebroeder-
vendelier Pieter Cuijten in het 
huwelijk met Chantal Gofers. 
En zoals een goed gebruik 
betaamt, bracht het Sint 
Jorisgilde Heeze het bruids-
paar een vendelgroet. Pieter 
is al jaren een gewaardeerde 
gildebroeder. n
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De nieuwe jeugdleden van Sint Agathagilde Heeze.

driemaal Cuijten. 

Het bruidspaar Cuijten-Gofers.



Jan de greef onder-
scheiden door kring
Tijdens de voorjaarsvergadering van Kring Kempenland werd Jan de 
Greef onderscheiden met het gouden medaillon van de kring. Hij ont-
ving dit blijk van waardering vanwege achttien jaar raadsheerschap dis-
trict Oost binnen de Kring. Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat 
Jan zijn brieven aan alle gilden binnen zijn district per fiets bezorgde. 
Het district omvat Geldrop, Heeze, Leende, Maarheeze en Budel. 
Binnen het eigen gilde Sint Joris Zesgehuchten is Jan keizer sinds 1988. 
En in het bestuur is hij sinds meer dan vijfentwintig jaar actief. Jan 
was binnen district Oost een man die vrijwel altijd Kring Kempenland 
vertegenwoordigde bij trieste en feestelijke aangelegenheden.  n

Koningschieten 
Zesgehuchten, 
13 september 2008
Nadat koning Cor Beelen, die koffie met wat lekkers aangeboden had, 
was afgehaald volgde de opmars naar de H. Maria en Brigidakerk. 
Aan het einde van de dienst memoreerde de pastoor nog eens de 
succesvolle kringgildedag van dit jubileumjaar. Hij wenste het gilde 
een goede koning toe. Na afloop was er de eed van trouw aan het 
geestelijke en wereldlijke gezag en de vendelgroet aan de gemeen-
schap. Vanwege de regen werd afgezien van de traditionele rondgang. 
Na de lunch en wat mededelingen begonnen de voorbereidingen voor 
de schietwedstrijd. Hoofdman George Krekel dankte de aftredende 
koning, Cor Beelen voor zijn koningschap. Na het plaatsen van de 
vogel, trok het gilde driemaal rond de boom. De vogel werd gevrijd 
door pastoor Spooren en door de ’oude’ koning. Hierna werd de 
koningsmantel afgelegd en de volgorde van schieten door loting 
vastgesteld. Er waren vier gildezusters en vier gildebroeders die koning 
wilden worden. Voor het eerst in het 600-jarig bestaan kon een vrouw 
koning worden. Toen de wedstrijd goed en wel begonnen was, werd al 
verkondigd, dat de vogel bij het 134ste schot zou vallen. Op het einde 

van de tiende ronde viel er een vleugel en in de elfde ronde een flink 
stuk naar beneden. Verder vielen er herhaaldelijk kleinere stukken. 
Pas in de zeventiende ronde, na het 133e schot, werd de vogel helemaal 
losgeschoten. En - jawel hoor! – bij het 134e schot viel het laatste stukje. 
De schutter, en daarmee de nieuwe koning, was Peter Verstappen. 
Na de gelukwensen volgde de acceptatie door het bestuur. Cor hing 
Peter de koningsmantel om. Thea hoefde niet lang na te denken 
voordat zij besliste om de komende drie jaar haar man als koningin 
terzijde te staan. Marij hing Thea met genoegen het koninginneschild 
om. Hierna legde de vaandrig de eed van trouw af aan de nieuwe 
koning. Daarna vertrok het gilde naar Nieuwendijk 44a. De ruimte vóór 
het huis was te krap om te vendelen. Dat gebeurde in de voortuin van 
Peter ’s buurman, de heer Zweegers. Na afloop werd het gilde gastvrij 
onthaald bij Thea en Peter thuis. Hierna was een receptie in De Guld. 
Muziekkorps Euphonia zorgde voor een muzikale hulde.  n

twee gildebroeders 
benoemd tot lid in de orde 
van oranje nassau
Voor keizer Jan de Greef was een aanvraag ingediend vanwege zijn vele 
verdiensten als bestuurslid, als adviseur van het bestuur, vanwege zijn 
raadsheerschap district Oost van Kring Kempenland en vanwege zijn 
inzet bij de organisatie van de kringgildedagen van 1983, 2001 en 2008. 
Daarnaast is Jan actief binnen de Zonnebloem. Ook is hij organisator 
van fietstochten van vijftigplussers en sinds 1985 de coördinator voor 
de Anjercollecte. Hoofdman George Krekel was door de 
H. Vincentiusvereniging voorgedragen vanwege zijn meer dan dertig 
jaar inzet bij de begeleiding van mensen, het ondersteunen van activi-
teiten binnen de vereniging en het gedurende zestien jaren vervullen 
van de functie van secretaris. Het gilde Sint Joris Zesgehuchten wilde 
deze aanvraag graag ondersteunen, omdat George al sinds 1990 als 
bestuurslid actief is, eerst als deken-schrijver en sinds zeven jaren 
als hoofdman. Daarnaast is hij betrokken geweest bij de organisatie 
van de kringdagen in 2001 en 2008. Tevens is hij al vele jaren voor de 
Heemkundekring “ De Heerlijkheid Heeze, Leende, Zesgehuchten” 
actief. Ook had hij van 1990 tot 1993 zitting in de huurdersraad van 
Goed Wonen Geldrop. Van 1993 tot 1996 was hij bestuurslid namens 
de huurders en tevens redactielid van het tijdschrift “Onder Dak”. 
Van 1996 tot 2002 was hij lid van de Raad van Toezicht. Beide personen 
waren zeer verrast, want zij meenden elk voor de toekenning van de 
ander uitgenodigd te zijn. Het gilde zorgde in de avond na de uitreiking 
voor een passende vendelhulde voor  de beide gedecoreerden. n
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George Krekel. Jan de Greef.

Het nieuwe koningspaar Peter en Thea Verstappen .



topprestatie maarheezer 
standaardruiter op 
landjuweel.
Tijdens het Landjuweel 2008 in Oisterwijk heeft Frits Meulendijk, 
standaardruiter van het Sint Joris-Sint Barbaragilde uit Maarheeze, 
in beide wedstrijdonderdelen een eerste prijs behaald. De meest 
aansprekende prijs behaalde Frits met zijn stamboekfries tijdens de 
optocht van maar liefst 140 gilden. Dat is een prachtige prestatie voor 
wie weet, dat er in totaal ruim dertig prachtig opgetuigde paarden en 
kleurrijk uitgedoste ruiters meededen. De standaardruiters gaan voor 
het gilde uit en geven het tempo aan in een ‘slangen’loop die voor 
paard en ruiter moeilijk vol te houden is, omdat de ruiter daarbij ook 
nog zijn ‘standaard’ fier hoog moet houden. Door een onafhankelijke 
jury werd de combinatie uit Maarheeze uitgeroepen als ‘primus 
inter pares’ (eerste tussen zijn gelijken red.) voor het ‘gaan’ en voor 
het totaal van kleur, houding en verschijning. Bij de competitie ná 
de optocht waarvoor zich ruim twintig deelnemers hadden gemeld, 
vonden de wedstrijden plaats op het toernooiveld. De combinaties 
ruiter-en-paard werden hier beoordeeld op dressuurtechnische onder-
delen en er werd een, voor alle deelnemers dezelfde, dressuurproef 
afgelegd. Ook op dit onderdeel behaalde Frits met zijn prachtige Fries 
het hoogste aantal punten en daarmee de eerste prijs. Desgevraagd 
verklaarde Frits dat dit succes mogelijk is geworden door het vele 
oefenen en dankzij de deskundige aanwijzingen van gildebroeder en 
‘groom’ Jac Peeters. De leden en de overheid van het gilde zijn zeer in 
hun nopjes met deze successen en hebben Frits en Jac van harte met 
deze ‘dubbelslag’ gefeliciteerd! n

Frank van leeuwen 
opnieuw koning 

Luyksgestel, zondag 17 augustus 2008. Het is al vroeg dag als het Sint 
Martinusgilde regerende koning, Frank van Leeuwen, van zijn ouderlijk 
huis afhaalt en begeleidt  naar de kerk. Tijdens deze viering werd de 
koningsvogel door de gildekapelaan gezegend. “Zonde van zo’n schit-
terende vogel”, vond hij. Het was een bijzondere viering met mede-
werking van maar liefst zeven dameskoren uit de gemeente Bergeijk. 
Dit, omdat die dag ook het feest van Maria ten Hemelopneming werd 
gevierd. Aansluitend werd in het gildehuis een koffietafel genuttigd. 
Na de koffietafel trok het gilde naar de Heilige Kruiskapel aan de 
Kapellerweg waar al sinds jaar en dag de koningsboom staat opge-
steld. Er werd driemaal om de koningsboom heen getrokken om de 
koningsvogel te “vrijen”. Het eerste schot werd gelost door diaken Jan 
Verstappen, ondanks zijn schrik voor het schot. Er wordt door ons gilde 
bij het koningschieten immers geschoten met zwaar kaliber (kaliber 
32). Hierna was het de beurt aan de regerende koning, gevolgd door de 
overige gildebroeders op volgorde van loting. Het was al snel duidelijk 
dat er enkele serieuze gegadigden waren voor het koningschap, want 
de schitterende koningsvogel begon al snel tekenen van verval te 
vertonen. Tot het 79ste schot van Noud Verspeek. Het talrijk aanwezige 
publiek dacht zeker dat Noud de vogel naar beneden haalde en er klonk 
dan ook al gejuich. Doch de vogel besliste anders en bleef nog net op 
een klein stukje hout hangen. Een makkie voor de volgende schutter, 
zeker als dat de regerende koning is. Frank bedacht zich geen moment 
en haalde de koningsvogel naar beneden. Na deze gebeurtenissen 
trok het gilde weer terug naar het gildehuis. ‘s Avonds werd de nieuwe 
koning opnieuw bij zijn ouderlijk huis afgehaald voor de officiële instal-
latie. Hij legde de eed van trouw af op het hoofdvaandel en ontving de 
vendelgroet. Hierna werd er in het gildehuis genoten van het vat bier 
dat de nieuwe koning blijkens onze de oude Gildecaert verplicht is te 
schenken. n
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Frits Meulendijk en Jac Peeters.

Frank van Leeuwen en zijn trotse koningin.
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guus Kuijken weer koning
 
Op de zaterdag na Waalre kermis trekt het Sint-Martinusgilde naar de 
schutsboom. In het oneven jaar om te schieten om een wisselschild, 
in de even jaren om een nieuwe koning. Guus Kuijken was twee jaar 
geleden de gelukkige na een 
lange strijd (die voor het 
eerst sinds 1827 ook een 
keizer opleverde) en moest 
nu dus op 23 augustus 2008 
zijn titel verdedigen. 
Dat deed hij met verve en 
zo viel de houten vogel al bij 
het 71ste schot uit de nieuwe 
doorzichtige kogelvanger. 
Naast andere rituelen onder 
de schutsboom en later bij 
het gildehuis onderging de 
nieuwe koning samen met 
zijn gildebroeders en 
-zusters het roken van de 
pijp. Zolang het nog kan…. n
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Kees Smolders koning

Op kermismaandag, 18 augustus 2008 was het koningschieten bij 
het Willibrordusgilde in Waalre. Het was spannend want de huidige 
koning, Bart Koning kon keizer worden. Er werd geschoten met 
de “Brabander”, verzorgd door Piet Bax uit Luyksgestel. De eerste 
schoten werden gelost door pastoor Koopmans en burgemeester de 
Wijckersloot. Er waren nog vier medekandidaten, te weten: Herman 
van Kruysdijk, Huub van Meijl, Bart Bruynen en Kees Smolders. 
Na een korte strijd, al na het zestiende schot was het Kees Smolders 
die de vogel naar beneden schoot. Kees is de komende vier jaar koning 
van het gilde, hij is lid sinds 1978 en zevenenveertig jaar oud. n

Kapitein Ad van mierlo 
koning
 
Het koningschieten mag zich bij het Sint-Catharinagilde uit Valkenswaard 
verheugen in een grote belangstelling. Op zondag 6 juli 2008 was dat 
niet anders. Regerend koning Peter de Laat, drie weken eerder nog 
gekroond tot Intergildekoning van Groot-Valkenswaard, was bijzonder 
gemotiveerd zijn titel te verdedigen. Nog vier anderen hadden zo 
hun redenen om die middag het vizier op scherp te hebben staan. 
Locoburgemeester Schuwer en wethouder, mevrouw Tindemans 
mochten samen met mevrouw Eugenie Baken, beschermvrouw van het 
gilde het koningschieten officieel van start laten gaan met een openings-
schot op de prachtige houten vogel. Peter de Laat mocht de strijd als 
koning openen. De overige deelnemers volgden in volgorde van loting. 
Alle deelnemers gingen voor hun eigen kansen en die zouden ze krijgen. 
Nadat elke deelnemer zo’n dertig kogels had afgevuurd, kwam eindelijk 
toch de verlossing. Van de zo fiere vogel was niet veel meer over. 
Kapitein van het gilde, Ad van Mierlo legde zorgvuldig aan. 
Anders dan bij de voorgaande beurten, waar hij redelijk snel afdrukte, 
nam hij nu wat meer tijd alvorens hij het 209ste schot loste. Of juist dat 
beetje meer tijd, die extra concentratie, de doorslag heeft gegeven kon 
ook hij achteraf niet bevestigen. Hij was immers de nieuwe koning 
en dat was wat telde. Ad van Mierlo is sinds 1989 lid en sinds 1992 
kapitein. Ook echtgenote Ans was bijzonder ingenomen met de titel. 
Het scheidende koningspaar Peter en Maria de Laat schonk, als blijk 
van dank en waardering voor de afgelopen twee jaar, alle jeugdleden een 
zilveren speld. ‘s Avonds legde de nieuwe koning in gildehuis Lugano de 
plechtige eed aan Sint-Catharina af. In zijn toespraak hierna benadrukte 
Van Mierlo, dat het gilde de voorbije twee jaar een fantastische koning 
heeft gehad. Niettemin beloofde hij te proberen om het nog beter te 
doen, al zal dat zeker niet meevallen.  n
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Een verheugde nieuwe koning.

Koning Guus Kuijken rookt uit de Goudse pijp.

De trotse koning Kees Smolders.
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recht gezet
In kringsnieuws Peelland, nummer 2008/3, zijn op blz. 98 onder de 
kop ‘Jan Joosten erekoning’ foutieve namen overgenomen. De juiste 
namen moeten zijn: Rinus Boerenkamps en Lenny Oomen. Onze 
excuses hiervoor. n

Archief Kring peelland 
naar archief gemeente 
gemert-Bakel
Het archief van Kring Peelland was voorheen ondergebracht in het 
archief van de gemeente Helmond. Toen dit archief in 2007 samen 
ging met dat van de gemeente Eindhoven moest het bestuur van de 
kring op zoek naar een ander onderkomen. Alle gemeenten in de kring 
zijn daarop aangeschreven met het verzoek om onderdak. Enkele 
gemeenten reageerden positief waarbij de gemeente Gemert-Bakel 
zelfs met een concreet voorstel kwam, inhoudende dat het archief 
gratis terecht kon in het nieuwe, door de gemeente ingerichte, archief 
in de oude “Latijnse School” in Gemert. Het betreft hier een historisch 
pand dat de gemeente heeft verbouwd om haar eigen archief in onder 
te brengen maar waar ook nog ruimte is voor andere archieven, De 
onderhandelingen met de gemeente, die soepel verliepen, zijn uitge-
mond in een Overeenkomst van Opneming welke de gemeente, in de 
persoon van mw. A. de Lange, gemeentearchivaris en vertegenwoordi-
gers van het kringbestuur op 18 september 2008 hebben ondertekend. 
Op 23 september hebben leden van de Kring S.A.T.- commissie het 
archief, dat tot dan toe bij een lid van de commissie op zolder stond, 
overgebracht naar de nieuwe huisvesting. Het ligt in de bedoeling dat 
het nadat het is opgeschoond en bijgewerkt ook ter inzage komt. Het 
Kringbestuur Peelland is het gemeentebestuur van Gemert-Bakel veel 
dank verschuldigd voor deze geweldige oplossing. n

een nieuwe koning 
in Deurne
 
Het Sint-Antonius-Abtgilde uit Deurne vierde maandag 26 mei 2008 
kermis met onder andere het koningschieten. De kermisviering begon 
met een mis en aansluitend was er een koffietafel in het gildehuis. 
Hierna werd met witte en bruine bonen gestemd voor de toelating van 
Piet Michels. De witte bonen waren echter  in de meerderheid, wat 
betekende dat hij aangenomen was als lid. Rond het middaguur ging 
het gilde naar de schutsboom voor loting van volgorde van schieten 
onder de zestien gildebroeders die meedongen naar het koningschap. 
Pastoor Paul Janssen vrijde de boom met een gebed en loste het eerste 
schot. Uiteindelijk haalde Cor van Ansem met het 149ste schot de vogel 
naar beneden en raapte de resten op als teken, dat hij het koningschap 
aanvaardde. De achtenzestigjarige gildebroeder was tijdens zijn 
eenentwintigjarig lidmaatschap nog nooit koning. Hij mag twee jaar 
lang het koningszilver dragen. Naar goed gebruik rookte hij de vredes-
pijp, waarna het gilde hem een vendelgroet bracht. De koning werd 
gepresenteerd in het gemeentehuis en ook daar werd een vendelgroet 
gebracht. Hierna volgde een druk bezochte receptie in het gildehuis. n

eindelijk een Sijbers 
koning bij de ‘gruun skut’
 
Kermismaandag, 22 september 2008 was de dag van het Gilde Sint 
Antonius Abt, want het ging koningschieten. Na een druk bezochte 
gildemis volgde de traditionele vendelgroet voor pastoor Jan Zwirs. 
Voordat de strijd begon werd een bezoek gebracht aan Maria met een 
gebed voor een goede wedstrijd. Het vrijen van de boom geschiedde 
door burgemeester Veltman, pastoor Zwirs, de wethouders Kusters, 
Hanssen, Van der Velden en aftredende koning Jan Bekx. 
Hierna volgden de eenentwintig deelnemers. Jan Bekx moest zijn titel 
overdragen aan Frans Sijbers, want hij liet de vogel met het 111ste schot 
naar beneden tuimelen. 
Hij was nog graag koning gebleven, en was er dicht bij, maar Frans was 
hem voor. De overheid dankte Jan en zijn koningin voor de invulling 
van het koningschap. Dat een Sijbers koning werd is niet vreemd. >>>

De nieuwe koning wordt de bijbehorende versierselen omgehangen.
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Henk de Hair en Theo de Jong bij de overdracht 

van het archief van Kring Peelland.
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De familie was vertegenwoordigd met maar liefst zes personen, 
waarvan één broer, Leon, speciaal uit Zwitserland was overgekomen. 

Behalve het grote familie-aantal, zat 
ook de loting niet tegen. Er ontstond, 
net voor het vallen van de vogel, een 
ijzersterk “Sijbers”-trio, bestaande 
uit Frans en Sylvia Sijbers en zwager 
Wim van Bree, dat onderling ging 
uitmaken wie de beslissende kogel 
zou schieten. Maar, met het schot 
dat Frans loste, spatte de vogel uit 
elkaar en kwamen de restanten naar 
beneden. Eindelijk een Sijbers koning 

bij de ‘Gruun skut’. Na alle plichtplegingen die bij het koningschieten 
horen, ging men terug naar het dorp waar de koning “aan den volke 
werd getoond”. In het gildehuis volgde een receptie. Met een vendel-
hulde van het zustergilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën en 
een toespraak van hun hoofdman Thieu Scheepers werd de receptie en 
het officiële gedeelte afgesloten. n

gildedriedaagse 
in vier etappes
 
Zo kan het weekeinde van 18, 19 en 20 september 2008 genoemd 
worden voor het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde Gemert. 
Op donderdag 18 september was de opening van het naar een 
langdurige kapitein- en voorzitterschap genoemde hof in Gemert, de 
Wethouder Jaspershof. Toegezegd was dat het straatnaambord in 
“gildegroen” werd uitgevoerd. Een gildegroet als dank van het gilde 
was hier op zijn plaats. ‘s Avonds was er de aanzegging van het gilde 
aan de autoriteiten en organisatoren.
Zaterdag 20 september streed men om een nieuwe koning als 
opvolger van Hans Kanters en Marleen van Zeeland. Na de koningsmis 
en het verplichte kapelbezoek, ging men na de maaltijd naar de Kokse 
Hoeve, waar de eerste drie zilveren koningskruisen werden verschoten. 
Daarna begon de strijd voor een nieuwe koningstitel. De vogel had een 
behoorlijk formaat en dat kwam ook tot uiting in de tijd welke gemoeid 
was met het neerhalen ervan. Maar liefst twee uur en drie kwartier 
duurde de strijd tegen het houten beest, maar het 342ste schot was raak. 
Gildebroeder Hans van den Boomen richtte goed en de vogel viel. 
In conclaaf werden hij en zijn vrouw Maria waardig verklaard om 
koning en koningin te zijn. Onder de schutsboom volgde de inhuldi-
ging nadat eerst de drie verplichte beloften werden gedaan, te weten: 
onderhoud van het koningszilver, het schenken van een zilveren schild 
en het schenken van de erewijn. Het Sint-Jorisgilde uit Gemert bracht 
als eerste hulde en na een drie kilometer lange terugtocht werd door 
het eigen gilde een hulde gebracht. Dat gebeurde in het donker onder 
veel harde kermistonen. Hierna was er een maaltijd en een receptie.
De vierde etappe was de deelname aan het gildefeest van het zeven-
entwintigste Zorgboogtreffen in Bakel. Met  een massale vendelgroet 
en een eigen vendeldemonstratie kwam een officieel einde aan deze 
gildedriedaagse. n

Schieten om 
‘D’n tramwisseltrofee’ 
 
Het Sint Hubertusgilde uit Liessel is met de 
kermis altijd twee dagen present. Eens in de 
vier jaar zelfs drie dagen vanwege het koning-
schieten en de daarbij behorende bogentocht, 
zoals in 2007. Toen moesten er dertig 
erebogen, door even zoveel buurtschappen 
geplaatst, bezocht worden. De maandag 
begint altijd met een mis en een bezoek aan 
het verzorgingstehuis De Nieuwe Erven. 
Daarna zijn enkele horecagelegenheden aan 
de beurt, en zo rond de klok van drie wordt 
een bezoek gebracht aan de nieuwe kermis-
koning van de handboogvereniging. Met het 
naar huis brengen van koning en koningin 
wordt de dag afgesloten. Op dinsdagmorgen beginnen we normaal 
met het bezoek aan de overige horecagelegenheden. Hiermee kunnen 
we de dag gewoonlijk wel vol maken. De laatste jaren is het aantal 
horecagelegenheden sterk verminderd, zodat er een overschot aan tijd 
is. Deze tijd wordt nu ingevuld om met de Liesselse bevolking te gaan 
schieten om de wisseltrofee ” D’n Tram”.
Waarom de naam “D’n Tram”? Het gildehuis en het schietterrein van 
Sint Hubertus ligt aan de Tramweg. Daar kwam vroeger de tram van 
Deurne naar Roermond langs. Een van onze gildebroeders, Johan 
Manders, heeft van metaal een mooi tramstel nagemaakt, voorzien 
van deze mooie naam en het opschrift Sint Hubertus Liessel. Een waar 
kunstwerk. Er was veel belangstelling voor dit schieten. Vijfennegentig 
schutters hadden zich ingeschreven.  De coördinator van de vier 
Deurnese gilden, Martien v. d. Wallen, opende de wedstrijd. In de 
vierde ronde met het 288ste schot was het Pieter Rijders die de vogel 
naar beneden schoot en daarmee de eerste winnaar van deze mooie 
trofee werd. Wij hopen van dit nieuwe evenement een mooie traditie te 
maken. n

ereleden bij Sint 
Hubertusgilde liessel
 
Tijdens de op kermisdinsdag, 2 september 2008, gehouden schiet-
wedstrijd werden de gildebroeders Piet v.d.Boomen en Jan Leijssen tot 
erelid benoemd.
Piet v.d.Boomen heeft dit te danken aan al hetgeen hij in zijn vijfenveer-
tigjarig lidmaatschap voor het gilde heeft gedaan. Van deze vijfenveertig 
jaar was Piet, als pachter van de gildetrom, zestien jaar bestuurslid . 
Vanaf het begin met het ophalen van oud papier, in 1980, is Piet iedere 
week present. Ook andere werkzaamheden zoals het onderhoud 
van het gildeterrein, schilderwerk en andere klussen schuwt hij niet. 
In 2007 tijdens het koningschieten, waarbij ook de verpachting van 
gildeatributen plaatsvindt, heeft Piet geen bod meer uitgebracht op 
de hoofdtrom en het pachten hiervan aan anderen overgelaten. Wel 
meldde hij zich meteen aan als zanger bij het gildekoor van de vier 
Deurnese gilden. Ook Jan Leijssen heeft het erelidmaatschap te danken 
aan zijn geweldige inzet voor het gilde. Hij werd in 1986 lid. Tijdens het 
koningschieten van 1987 presteerde hij het om het  >>> 

Het koningspaar Sijbers-

van de Heuvel

Pieter Rijnders 

met dvve nieuwe 

wisseltrofee.
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hoogste bod uit te brengen op de commandantstok. Zodoende was hij 
als jongste lid al meteen commandant van het gilde. Dat heeft hij vijf 
periodes van vier jaar volgehouden!  Jan bracht, net als Piet, geen bod 
meer uit op de commandantstok bij het verpachten van de attributen 
in 2007. Wel heeft hij, op verzoek van de nieuwe koning, de functie 

van koningsknecht aangenomen. Ook hij is maandelijks met het oud 
papier ophalen aanwezig met zijn tractor. Hij heeft de leiding en orga-
nisatie hiervan. Bij andere werkzaamheden  is hij ook altijd present. Hij 
beheert al twintig jaar de gildetenues en regelt dit allemaal vanuit zijn 
huis. Hij heeft hiervoor een aparte kamer ingericht. Vanaf de oprichting 
in 1995 is hij lid van het gildekoor van de vier Deurnese gilden. n

nieuwe koning bij 
St. Jorisgilde Someren
Op kermismaandag vindt om de twee jaar bij het Sint Jorisgilde 
Someren het koningschieten plaats. Zoals gebruikelijk werd maandag 
29 september 2008 begonnen met een eucharistieviering in de kapel 
van Zorgcentrum Witven in Someren. ’s Middags trok het gilde naar 
het schietterrein en werden oud-koning Piet van Eijk, en oud-erekoning 
Janus Hurkmans ontmanteld. Zij ontvingen een aandenken aan 
hun voorbije koningschap. Na het vrijen van de schietboom en het 
openingsschot begon het 
schieten op de houten vogel. 
Het laatste stukje van de 
vogel werd met het 86ste 
schot afgeschoten door Huib 
Vossen, geen onbekende 
binnen het gilde. Huib 
was al eerder koning van 
1996-1998. Zijn echtgenote 
Sjan was twee perioden, van 
2002-2004 en 2004-2006, 
de eerste koningin van het gilde, en hiermee ook de eerste koningin 
van kring Peelland. Huib is een voortreffelijke schutter. Op 5 oktober 
2008 werd hij Kringkampioen bij de kringkampioenschappen van kring 
Peelland in Stiphout. n

Piet v.d.Boomen (l.) en rechts Jan Leijssen met hun oorkonde.

Koning Huib Vossen met Sjan en de kinderen

Van tamboer tot koning 
en omgekeerd
 
Zaterdag 26 april vierde het Sint Jorisgilde Asten de jaarlijkse 
Sint Jorisdag. Dit jaar kwam het twee-jaarlijkse koningsschieten 
weer aan bod. Na de mis verraste de gildeheer het gilde met de 

aanbieding van een 
Sint Jorisbeeld, dat 
geplaatst was op een 
altaar. 
’s Middags ging men 
naar het schietterrein, 
waar onder prachtige 
weersomstandig-
heden het konings-
schieten begon. 
Tot grote verrassing 
schoot tamboer Rob 
Fritsen het restant van 
de vogel af, en werd 

daarmee de nieuwe koning. De oude koning Robert Bankers neemt 
zijn tamboertaak weer op zich. Afwisselend werd ook geschoten om 
het erekoningschap. Het was een hele strijd, maar erekoningin Coby 
Span moest haar titel overdragen aan erekoning Toon Feijen. 
Hierna werden beide koningen officieel geïnstalleerd en werd in 
optocht door Asten getrokken, waar in twee café’s de koningen aan 
het volk werden gepresenteerd. n V.l.n.r  Remy, Jan en Hein Lammers

Rob Fritsen (l.) en Toon Feijen.
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Drie broers samen 190 
jaar bij Sint lambertus 
Someren-eind
Tijdens de patroonsdag van gilde Sint Lambertus, zaterdag 20 sep-
tember 2008, zijn de drie gebroeders Lammers gehuldigd. Hein(85) en 
Jan(81) zijn zeventig jaar bij het gilde en hun jongere Broer Remy(80) 
vijftig jaar. De familie Lammers en het gilde zijn zeer met elkaar 
verbonden. Vier generaties Lammers hanteerden de voorzittershamer. 
Driek Lammers was in 1895 één van de oprichters en de eerste voor-
zitter van het gilde. Zoon Jan werd voorzitter in 1927, die op zijn beurt 
in 1957 de voorzittershamer overdroeg aan zoon Hein. Remy Lammers 
was nadien zes jaar voorzitter en heden is Henny Lammers voorzitter. 
Hein en Jan werden in 1938 lid, toen in Someren-Eind de  kringgildedag  
werd gehouden, Hein als schilddrager en Jan als tamboerke. n
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gilde Sint lambertus hul-
digde zeven jubilarissen
Op de patroonsdag van 2008 huldigde het gilde Sint Lambertus 
Someren-Eind uiteindelijk zeven jubilarissen. Maar voordat het zover 
was ging men eerst naar de Lambertusgedachteniskapel, waar een 
gildemis werd opgedragen door gildeheer pastoor Henk Somers. 
Hij sprak wederom over de belangrijkheid van het gilde in onze 
gemeenschap. Na de dienst werd de gedenksteen van overleden gilde-
broeders en zusters in de kapel ingezegend.  Tijdens de terugweg werd 
voor de kerk een vendelhulde gebracht aan de jubilarissen. Vervolgens 
begaf men zich naar gildehuis ‘Jan van Tieskes’. Hier werden de jubi-

larissen toegesproken door hoofdman Henny Lammers. Eerst werden 
de jubilarissen welke vijfentwintig jaar lid zijn in het zonnetje gezet. 
Toon Voermans en Frans Boerenkamp zijn niet meer geüniformeerd. 
Mark Wijnen, vele jaren vendelier, moest zijn tenue inleveren wegens 
verhuizing. Jan Thijs, kreeg veel lof toegezwaaid als standaardrijder.
Remy Lammers, vijftig jaar gildebroeder was in het verleden hoofdman, 
voorzitter schietcommissie, maar trad ook vele malen op als spreek-
stalmeester bij gildeactiviteiten. Hij is erebroeder van het gilde. Hein 
en Jan Lammers zeventig jaar gildebroeder verdienen veel respect 
en dank, zij hebben al zowat alles meegemaakt in die zeventig jaren 
gildebroederschap. Als blijk van waardering kregen allen het zilveren 
jubileumspeldje opgespeld met oorkonde. De dochter van jubilaris 
Hein  mocht eveneens in de vreugde delen. Daarna volgde een druk 
bezochte  receptie. Remy Lammers ontving van de hoofdman van kring 
Peelland, Loek Swinkels, de kringonderscheiding voor zijn vijftig jaar 
gildebroederschap. n

Mede dankzij het prachtige weer waren de vele activiteiten van het Sint 
Leonardusgilde in Beek en Donk weer een schitterend succes. Al vroeg 
in de morgen van kermismaandag trokken de leden van het gilde met 
slaande trom en vliegend vaandel naar de Burg.v.d. Weidenlaan, om 
de afgaande koning Antoon de Groot af te halen. Na de vendelgroet 
werd traditiegetrouw een borrel ingeschonken. Daarna ging het naar de 
Leonarduskapel voor een korte gebedsdienst. Terug in het clubhuis 

De Zwaan, lieten we de heerlijke erwtensoep met broodjes, aange-
boden door de gastheer en gastvrouw, goed smaken. 
Intussen was alles in gereedheid gebracht rond de schutsboom aan 
de Goorloop. In gezelschap van pastor Peter Hagenbeek en burge-
meester Hans Gilissen en veel andere belangstellenden trokken we 
naar de schutsboom voor het koningschieten. Door driemaal rond de 
schutsboom te lopen werd deze bevrijd van kwade geesten. De door 
Antoon de Groot gemaakte koningsvogel werd op de schutsboom 
geplaatst. Op waardige wijze werd de oud-koning door de zilverdra-
gers onttroond door middel van het afleggen van het koningszilver. 
Hoofdman Geert-Jan van Rixtel (Bzn) dankte de oudkoning voor zijn 
activiteiten in het afgelopen koningsjaar. Hierna las hij het reglement 
voor, behorende bij het koningschieten. Het eerste schot werd gelost 
door pastor Hagenbeek, het tweede kwam voor rekening van burge-
meester Gilissen. Nadat alle gildebroeders een schot hadden gelost, 
brak onder acht gildebroeders en twee personen van buiten het gilde, 
een spannende strijd aan. De vogel bood veel weerstand, maar bij het 
167ste schot moest hij het loodje leggen. Het was erehoofdman, Jan 
Huijbers, die met een goed gemikt schot de laatste resten van de vogel 
naar beneden haalde. Het was tweeënveertig jaar geleden, dat hij voor 
het eerst koning werd. Sindsdien heeft hij ieder jaar mee geschoten, 
maar dit jaar lukte het hem voor de tweede keer de koningstitel te 
veroveren. Samen met zijn vrouw werd hij, met op de achtergrond het 
Sint Leonardusbeeld, op de foto gezet. Wij willen deze gildebroeder 
van harte feliciteren met het koningsschap en wensen hem een goed 
koningsjaar toe. n

Jan Huijbers 
nieuwe koning 
Sint leonardusgilde
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Koning Jan Huijbers met echtgenote. 

V.l.n.r. Toon Voermans, Frans Boerenkamps, Jan Thijs, Mark Wijnen, 
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Dertig jaar vriend-
schapsband met 
Schützengesellschaft 
gittelde
Van 26 t/m 28 september 2008 hebben dertig  gildebroeders en gilde-
zusters een bezoek gebracht aan het Schützengesellschaft in Gittelde, 
waarmee het gilde dertig jaar een vriendschapsband heeft.
Zij werden op een hartelijke en gastvrije manier ontvangen. Het prach-
tige programma, geïllustreerd met foto’s uit het verleden, overtroffen 
alle verwachtingen. De ontvangst in gastgezinnen, de verzorging en de 
gezellige bijeenkomsten waren voortreffelijk.
Voor de zaterdag had men twee excursies voorbereid. De eerste ging 
naar het Höhlenlebniszentrum in Bad Grund. 
De Iberg-druipsteengrotten zijn onlangs geopend als museum. 

Deze druipsteengrotten 
werden ca. 3000 jaar 
geleden als cultuur- en 
begraafplaats gebruikt. 
In 1980 werden veertig 
skeletten gevonden van één 
familie. Deze zijn op DNA 
onderzocht en bevestigden 
het bestaan van de nu nog 
levende nakomelingen. 
Zo ontstond de oudste 
stamboom van meer dan 
120 generaties.

De tweede excursie ging met een treintje door Quedlinburg. 
Deze middeleeuwse stad is het centrum van de vakwerkkunst en de 
wieg van de Duitse keizerdynastie. De schilderachtige vakwerkhuisjes 
staan dicht opeengedrongen in de oude stadskern. Van ver af zichtbaar 
troont op de Schlossberg de kloosterkerk Sint Servatius. De eerste 
Duitse keizer Heinrich I en zijn vrouw Mathilde vonden daar in de 
crypte hun laatste rustplaats.
Na het avondeten volgde een toespraak van voorzitter Jan Kristen, die 
voorzitter Geert-Jan van Rixtel een zilveren schild aanbood. Deze bood 
op zijn beurt namens het Leonardusgilde  een herinneringsplaat aan 
welke de volgende dag geplaatst zou worden bij de vriensdschaps-
boom. Hierna nam oudvoorzitter Hansch Heinrich Knocke het woord, 
die Antoon de Groot een zilveren leeuw aanbood in verband met de 
vele door hem georganiseerde uitwisselingen. De Heer Kippenberg 
verraste beide voorzitters met een grote lijst met foto’s van eerdere 
uitwisselingen. Een schietwedstrijd om Duitse worsten completeerde 
deze gezellige avond. Op de laatste dag van het bezoek kwamen we 
weer bij elkaar voor het planten van een eik als vriendschapsboom, 
samen met de herinneringsplaat. Deze werd aangeboden door het 
gemeentebestuur van Laarbeek en het Sint Leonardusgilde. Onder 
grote hilariteit werd deze vlakbij het Schützenhaus geplant door 
Hansch Knocke en Jan Huijbers. n
    

Kermisschieten Sint 
Willibrordusgilde Bakel 
Tijdens het traditionele kermisschieten werd Robert Crooymans bij het 
201ste  schot de kermiskoning. Maar alvorens het schieten in aanvang 
werd genomen overhandigde  Jan Reijnders namens de familie 
Reijnders het geweer van vader Cobus, die lid was van het gilde tot zijn 
overlijden in 1977. Cobus was wapenmeester, vergunninghouder en 
eigenaar van dit geweer. Het gilde was zeer vereerd met deze geste. 
Een andere bijzonderheid was, dat Hans Sleegers als nieuwe omroeper 
fungeerde. Na afloop was er de traditionele rondgang door het dorp, 
waar voor elke horeca gelegenheid halt werd gehouden om een 
consumptie in ontvangst te nemen. En mede dankzij het schitterende 
weer was het weer gezellig tot laat in de avond. n
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De vriendschapsboom is geplant.

Robert Crooymans krijgt de moor aangeboden die behoort 

bij het kermis-koningschap.

De ondertekening van de overdracht overeenkomst.

Vaandels, Vendels en Vlaggen
Joke Willigers
Zand 33, 5757 RX  Liessel

Tel.: (0493) 34 25 68   Fax (0842) 25 21 71
jwilligers@planet.nl   www.vlag-mast.nl
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Koningschieten bij 
Sint Ambrosiusgilde

Het gilde Sint Ambrosius Baardwijk 
hield op zaterdag 23 augustus 2008 
haar jaarlijkse statiedag. Dit jaar werd 
er voor het koningschap geschoten. 
Traditiegetrouw werd de regerende 
koning, Frans van Buul, door de overige 
gildebroeders aan huis afgehaald. 
Nadat de koning een vendelgroet was 
gebracht, vertrok de stoet naar het 
gildehuis café de Hofstede. Van hieruit 
maakte het gilde volgens eeuwenoud 
gebruik een rondgang door Baardwijk. 

Na terugkomst in het gildehuis ging het gilde naar het nieuwe schietter-
rein, dat achter scholengemeenschap De Overlaat en voetbalvereniging 
WSC ligt. Volgens traditie trokken alle gildebroeders drie maal rond de 
schutsbomen. Voordat de strijd om het koningschap begon, werd de 
vogelboom volgens het reglement vrijgemaakt door de beschermheer 
van het gilde, de heer Cees van den Burg. Hierna werd de regerende 
koning Frans van Buul onttroond door hoofdman Henk Pullens en 
werd hij bedankt voor zijn goede inzet gedurende zijn regeringspe-
riode. Toen kon de strijd om het koningschap losbranden. In totaal 
twaalf gildebroeders hadden zich onder de boom verzameld, waarvan 
negen zich in de strijd om het koningschap mengden. Er werd met de 
kruisboog tien keer geschoten op twee bomen. Op elke boom dus vijf 
schoten. Uiteindelijk bleek de onttroonde koning, Frans van Buul met 
tien treffers wederom de beste schutter te zijn en werd hierrmee voor 
de tweede achtereenvolgende keer koning. Frans van Buul mag weer 
twee jaar koning zijn van het gilde Sint Ambrosius. De oude koning, 
Frans van Buul werd opnieuw geïnstalleerd als koning en hij kreeg het 
koningschild opnieuw omgehangen door hoofdman Henk Pullens. 
Daarna waste de koning zijn handen in een bekken met water ten teken 
van reinheid en mocht hij over het gildevaan lopen. n

Jubilarissen gilde Sint-
Ambrosius loon op Zand 
‘In een tijd dat de financiële wereld op zijn grondvesten schudt 
en mensen hun beleggingen in rook op zien gaan, in een tijd dat 
er ’s nachts politiek debat plaats vindt waarin de waarheid geweld 
wordt aangedaan, blijkt dat het gilde geborgenheid geeft,’ zo begon 
hoofdman Jan van Riel zijn toespraak voor de jubilarissen van gilde 
Sint-Ambrosius, op 27 september 2008.
-  Peter Vermetelen die vijfentwintig jaar lid is, kon er niet bij zijn, hij 
is beroepsmilitair en verblijft in Afghanistan. Peter is schutter in de 
oorspronkelijke zin van het woord, hij weet wat ‘bescherming bieden’ 
betekent.

-  Ad van der Aa is veertig jaar gildebroeder. Hij was negentien jaar 
voorzitter van de schutterij en daarna nog lange tijd deken. Hij heeft 
zich in 1973 en in 1979 tot koning geschoten. Hij werkte hard aan de 
realisatie van het gildehuis. Ad is hoeder van de oude gildeschatten, 
hij regelde onder andere dat de gildestandaard uit 1875 en het vaandel 
uit 1863 gerestaureerd werden. Samen met zijn schoonzus Eugenie 
van der Aa maakte hij een nieuw vaandel.  >>>

gilde Sint Ambrosius 
Baardwijk viert teerdag 
2008 met drie jubilarissen
Op dinsdag 8 januari 2008 hield het gilde Sint Ambrosius Baardwijk 
haar jaarlijkse teerdag. De dag begon met het bijwonen van de 
gildemis, opgedragen door pastoor Gelens. Hierna vertrok het Sint 
Ambrosiusgilde naar het gildehuis café De Hofstede, waar na een korte 
vergadering de koffietafel klaar stond.  ’s Middags was er een gezellig 
samenzijn, waar volop gekaart, gebiljart of gedart werd. ‘s Avonds 
werden de dames opgehaald om deel te nemen aan het diner en de gil-
deavond in het Bourgondisch Hof. Het diner werd bijgewoond door de 
nieuwe burgemeester van Waalwijk de heer N. Kleijngeld en zijn vrouw. 
Tijdens het diner werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet en 
gehuldigd. De heren Walter Pullens, Leo van Hulten en Jan van Leijden 
waren respectievelijk vijfentwintig, veertig en vijftig jaar lid van het gilde. 
De heer Pullens vervult de functie van tamboer en is beroepsmilitair. 
De heer Van Leijden is lang vendellier geweest en is nu al heel wat jaren 
dekenrentmeester, als koster is hij betrokken bij de Clemenskerk en 
ook is hij vaak te vinden in zijn groentetuin. De heer Van Hulten was in 
het verleden meer dan twintig jaar dekenschrijver, daarnaast is hij nog 
steeds actief als tamboer en werkt  bij een bouwbedrijf als uitvoerder. 
De gildebroeders werden door hoofdman Henk Pullens onderscheiden. 
Een emotioneel moment was het,  toen de hoofdman zijn zoon Walter 
Pullens de onderscheiding mocht opspelden. Daarnaast werd de heer 
Van Hulten extra verrast toen hij door de heer Goudsmits, hoofdman 
van de Kring Maasland, werd onderscheiden met de kringmedaille in 
goud. De heer Goudsmits roemde zijn betrokkenheid bij het gilde. n

Rectificatie
In de vorige uitgave van de gildetrom nummer 3-2008, bladzijde 
100: Gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan Haaren huldigt 
jubilarissen. Op een gegeven moment staat: De derde jubilaris 
was Wim van de Wiel zoon van keizer Cees. Deze regel is niet juist. 
De juiste vermelding moet zijn, Wim van de Wiel, Cees zoon. 
Hij is de zoon van een andere Cees en niet van keizer Cees, dat is 
iemand anders.
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Vlnr : Walter Pullens met echtgenote, Leo van Hulten met echtgenote en 

Jan van Leijden met echtgenote.

Frans van Buul opnieuw 

koning in Baardwijk.
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-  Ad Dankers is veertig jaar lid, het gilde past hem als een tweede huid. 
Hij was negentien jaar secretaris van de schutterij en is eenenveertig 
jaar wedstrijdleider. Ad nam de plaats van zijn vader (overleden op  
28 maart 1970) in als bestuurslid en is dat nog steeds. In 2007 volgde 
Ad zijn vader wederom op en schoot zich tot koning van het Sint-
Ambrosiusgilde.

-  Leonard van de Wiel is vijfentwintig jaar gildebroeder. Hij is altijd 
vriendelijk en opgewekt, charmant en een echte copain (kameraad) 
die met zijn Franse begroeting zuidelijke kleur geeft aan elke wedstrijd. 
Aanvankelijk schoot hij met de handboog, daarna met de kruisboog. 
Hij heeft het gildehuis van binnen en van buiten tiptop geschilderd. n

Historische koning in 
Udenhout
Op kermismaandag, 1 september 2008 schoten de beide Udenhoutse 
gilden Sint Joris en Sint Antonius – Sint Sebastiaan om de driejaarlijkse 
koningtitels. Dit koningschieten vindt plaats op een speciaal schietter-
rein, genaamd het “schutsweike”. Door enkele leden van het gilde Sint 
Antonius – Sint Sebastiaan werd heel vroeg 
in de morgen iedereen gewekt om te vertellen 
dat iedereen om negen uur in de gildemis 
aanwezig moesten zijn. Gildeheer, pastoor 
Looyaard ging voor in gebed. Na de gebrui-
kelijke vendelgroet op het kerkplein en de 
optocht naar de schietlocatie werd begonnen 
met een openluchtontbijt. Daarna volgde de 
loting wie mocht beginnen. Dat was Sint Joris. 
Als eerste schoten gildeheer pastoor Looyaard 
en ere-hoofdman, burgemeester Vreeman op 
de houten koningsvogel. Beiden schoten 
ieder driemaal. Daarna was het de beurt aan 
regerende koning Gerard Weytmans zijn titel 
te verdedigen. Dan volgden de gildebroeders en -zusters op volgorde 
van loting. Er schoten veertien gildebroeders en twee gildezusters mee 
voor de titel. Na achtentachtig schoten was het gildezuster Maartje 
Moonen die de vogel neerhaalde. Maartje is lid vanaf de dag dat 
dames lid mochten worden, en dat was op 15 december 1999. Haar 
man Harrie was al vanaf 1983 vendelier bij het gilde. Maartje is dus 
de eerste vrouwelijke koning van het gilde. Wij als gilde zijn uiteraard 
bijzonder trots en blij met dit historische moment. Aan het einde van 
de dag presenteerde het gilde de nieuwe koning aan de ere-hoofdman, 
burgemeester Vreeman en aan gildeheer, pastoor Looyaard. Allebei 
waren ze blij verrast met de vrouwelijke koning, zeker gezien het feit dat 
ook het zustergilde Sint Joris een vrouw had als koningin, Marie-Paule 
Weytmans. Twee vrouwen als belangrijkste personen van de gilden in 
Udenhout is een uniek moment en we verwachten dat dit een positief 
effect zal hebben op de waardering en erkenning van de gilden in onze 
gemeenschap. n

Sint Barbaragilde heeft 
nieuwe koning
Op zaterdag 6 september 2008 vierde het Sint Barbaragilde Dinther 
haar jaarlijkse teerdag. De dag begon ‘s morgens al vroeg met het 
plaatsen van de koningsvogel die, traditiegetrouw gemaakt werd door 
de regerende koning, Carl Verhoeven. Hierna was het verzamelen voor 
het jaarlijkse bezoek aan huize Zwanenberg te Beugt, waar de koning 
van het afgelopen jaar uitgevendeld werd. Hiervoor worden we ieder 
jaar uitgenodigd door de familie Van Bouwdijk Bastiaanse. Onder het 
genot van een borreltje, de krentenmik en veel humor vertrok het gilde 
rond de klok van twaalf naar het gildehuis om zich op te maken voor 
de korte vergadering. In deze vergadering werden de regels voor die 
dag doorgenomen en werd er geloot voor de volgorde van het koning-
schieten. In totaal namen negentien schutters deel aan de strijd voor 
de titel gildekoning. Ze waren allemaal gebrand deze titel in de wacht te 
slepen en hiermee voor het komende jaar de ambassadeur >>>
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Vlnr: Ad van der Aa, Ad Donkers en Leonard van de Wiel.

Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan Haaren had 
een jubilaris

Gildebroeder Leo van de Wiel werd 
op 14 september 2008 gehuldigd 
voor zijn vijftigjarige lidmaatschap. 
Hem werd daarom het zilveren 
schild opgespeld door hoofdman 
Theo Swinkels, en daarbij hoorde 
ook een bloemetje. Het gilde gaf 
in vol ornaat een vendelgroet aan 
Leo op gildeterrein ’t Schild. Er 
werden opnames gemaakt voor de 
lokale televisie, zijnde De Haarense 

Omroep Stichting. Leo begon in 1958 op veertienjarige leeftijd als 
jeugdvendelier. Daarnaast was hij pijlenraper als er geschoten werd 
met handboog op wip. In de loop der jaren werd Leo een heel goede 
schutter. Hij behaalde op diverse gildedagen en toernooien veel prijzen. 
In competitieverband was hij ook vele malen schutterskampioen. De 
laatste jaren is het schieten op een laag pitje komen staan vanwege 
zijn gezondheid. In 1984 heeft Leo de moedervaan gepacht, die hij nog 
steeds bij officiële gebeurtenissen mee draagt. In zijn dagelijks leven is 
hij boomkweker, wat hij graag doet en stoppen met werken is bij hem 
voorlopig nog niet aan de orde. n

Leo van de Wiel met het moedervaan.

Koning Maartje 

Moonen heft het glas.
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van het gilde te mogen zijn. Ook voor de jeugdkoning werd geloot, 
hier kwamen vier jeugdleden voor in aanmerking. Onze schutsvrouw 

Paula Luykx-Terlingen schonk 
een jeugdherinneringspeld voor 
de jeugdkoning van 2007, Lars 
Blom. De nieuwe jeugdkoning 
werd Johan Dangé na achten-
veertig schoten.
Gelijk hierna begon het gildeko-
ningschieten, de wereldlijke en 
kerkelijke overheden losten zoals 
gebruikelijk de drie voorschoten, 
waarna het spektakel begon. 
Het lukte Hans de Visser om bij 
het drieënnegentigste schot de 
koningsvogel bijna in zijn geheel 
naar beneden te halen. Hans 

trok bij de loting nummer veertien waarbij hij oreerde:  ‘Dit is het juiste 
nummer’, immers op de veertiende is de installatie van de koning en 
op die veertiende word ik zestig jaar, dus dit moet toch wel een teken 
zijn, en zo geschiedde. Op zondag veertien september 2008 zou 
tijdens de mis de installatie plaatsvinden. Het Sint Barbaragilde kon 
terugkijken op een geslaagde teerdag. n

gilde Sint Blasius Heusden 
sluit schietseizoen af 
Op zaterdag 4 oktober 2008 sloot het gilde Sint Blasius Heusden 
het schietseizoen af. Rond twee uur kwamen de leden bij elkaar in de 
Wijkse Poort, waar vandaaruit gezamenlijk werd vertrokken naar de 
schutsbomen in Heesbeen. Met negen leden werd begonnen voor de 
verschieting van de Van Kasterenbeker, waarvan na een leuke strijd 
gildebroeder Robert Janssen winnaar werd. Hij heeft nu een jaar de Van 
Kasterenbeker in zijn bezit. Daarna ging het weer terug naar de Wijkse 
Poort voor de uitreiking van de verschillende bekers voor het jaar 2008. 
Na de prijsuitreiking was er nog een gezellige avond, met een fantasti-
sche Chinees, en het is zeker herhaalbaar voor het volgend jaar. n

Kampioen kruisboog Sint 
Catharina Den Dungen
Zaterdag 10 mei 2008 scheen er een prachtig zonnetje over het gildeter-
rein. Alle voorbereidingen voor het kampioenschieten waren zorgvuldig 
getroffen, de tuinstoelen stonden op het terras uitgestald en de gilde-
broeders en gildezusters lieten zich de koffie met dikke plakken cake heel 
goed smaken. Door het jaar heen worden er diverse schietwedstrijden 
gehouden bij het gilde. Zo heb je op een aantal zaterdagavonden van 
april tot oktober bij Kring Dommelgroep de onderlinge competitie met 
geweer. Deze wedstrijden rouleren op de verschillende gildeaccom-
modaties. In de wintermaanden 
vindt via Kring Dommelgroep een 
competitie kruisboog plaats. In de 
periode van lente tot aan de herfst 
organiseert de baancommandant 
van het gilde, Cor van Ewijk de 
eigen onderlinge competitie. Op 
de tussenliggende zondagoch-
tenden is het gilde Sint Catharina 
op het gildeterrein aanwezig om 
samen te oefenen. En dat is het 
leuke van het gilde; het sociale 
contact, het elkaar stimuleren 
en aanmoedigen om zo goed 
mogelijk te presteren. Op deze 
zaterdag presteerde Cor van Ewijk 
het weer om kampioen kruisboog 
te worden. n

Sint Barbaragilde Dinther 
viert groot feest 
Op zondag 14 september 2008 werd in de heilige mis van tien uur voor 
iedereen duidelijk wat er te vieren was. Allereerst was daar het feit dat 
gildeheer, Pater Wim van Meijgaarden sss veertig jaar kloosterling in 
de “Sociëtas Sanctissimi Sacramenti” was, reden waarom drie keer de 
‘s’ achter zijn naam wordt gezet. Daarnaast was er de installatie van 

koning Hans de Visser en de 
jeugdkoning Johan Dangé. 
Deze viering vond plaats in 
het cultureel centrum van 
Dinther, omdat de kerk zelf 
een interieurmetamorfose 
ondergaat. De grote zaal van 
het cultureel centrum zat 
bomvol. In de naastliggende 
zaal konden diegenen die 
geen plaats meer konden 
bemachtigen alles via 
een groot beeldscherm 
volgen. Het gildekoor onder 

leiding van Henk Habraken ondersteunde de viering. Pater Wim van 
Meijgaarden ging in zijn preek in op de vergelijkingen die zouden 
bestaan tussen zijn taak en de taak van de nieuwe koning. Op deze 
manier zorgde hij er voor dat door de belangstelling voor de ene, de 
ander niet in de schaduw kwam. Burgemeester Jan Heijmans had 
een verrassing in petto, aan hem was de eer een onderscheiding 
uit te reiken, omdat het de koningin behaagd had Pater Wim van 
Meijgaarden te onderscheiden met de titel, “Ridder In De Orde Van 
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Hans de Visser de nieuwe koning in 

Dinther.

Oranje Nassau”. Pater Wim van de Meijgaarden stond toch even 
perplex en letterlijk zoals hij zelf aangaf, met de mond vol tanden.
Henk en Rene Habraken brachten hierna een lied ten gehore dat inging 
op de priesterhistorie van de jubilaris, speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven en gecomponeerd door Henk Habraken.
Na deze prachtige en sfeervolle viering werd buiten op het kerkplein 
een vendelhulde gebracht aan koning Hans de Visser, jubilaris Pater 
Wim van Meijgaarden en de jeugdkoning Johan Dangé. 
Het Sint Barbaragilde en alle andere belangstellenden kunnen terug-
kijken op een bijzonder mooie gebeurtenis. n

Pater Wim van Meijgaarden en koning Hans de 

Visser.

Cor van Ewijk kampioen 

kruisboogschieten.
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Koning 2008 - Sint 
Catharina Den Dungen
Vorig jaar kon het gilde Sint Catharina uit Den Dungen de koning Theo 
de Veer helaas niet inhalen, omdat Theo in het ziekenhuis lag. Gelukkig 
ging dit jaar alles goed en was het gilde te gast in het huis van koning 
Theo de Veer, die de afgelopen twee jaar de koning van het gilde was. 
’s Middags bleek dat het lang geleden was dat het koningschieten zo 
spannend was geweest. Deze vogel was perfect, de schutters waren 
uitmuntend, het weer was wel wat minder met tussendoor wat regen, 
maar dankzij de tent was dat geen enkel probleem. Na 171 schoten 
bleek, dat voor de 
komende twee jaar Jan 
Munsters de konink-
lijke verplichtingen 
op zich mag nemen. 
Bij de gasten haalde 
Lenie van Alebeek na 
73 schoten de vogel 
naar beneden. n

toon van Hoogwaarden 
gildekampioen
Onder een stralende hemel heeft het Sint Catharinagilde Vught 
geschoten om het kampioenschap van 2008. 
Aan dit kampioenschap werd door achttien gildebroeders deelge-
nomen, waarvan er vijf waren die geen enkele misser maakte. 
Deze vijf, Toon van Hoogwaarden, Bert Lamboo, Jan Verhulst, 
Paul Ruijs en Frans Schippers, moesten daarom kampen. Toon van 
Hoogwaarden was de sterkste, en werd de kampioen van 2008. 
Bert Lamboo werd tweede, Jan Verhulst derde en Paul Ruijs vierde. 
Deze eerste vier vormen een korps en vertegenwoordigen het gilde 
bij gildewedstrijden op kringdagen, Landjuweel en andere onderlinge 
wedstrijden.De gildezusters schoten om het LAS-wisselschild. 
Hier namen elf gildezusters aan deel. Anny Heessels werd eerste en 
werd daarmee de winnaar van het wisselschild. n

robert Kluytmans koning 
Sint Catharinagilde Vught
Het gilde Sint Catharina heeft op zaterdag 30 augustus 2008 geschoten 
om een nieuwe koning. De dag begon met een mis in de H. Hart 
kerk opgedragen door pastoor M. Mesch, buitengewoon gildelid van 
het Sint Catharinagilde. Na de mis werd de eed van trouw aan het 
kerkelijk gezag hernieuwd en de vendelgroet aan de pastoor en de 
burgemeester gebracht. Hierna vertrokken de gildebroeders onder 
begeleiding van het zustergilde Sint Barbara – Sint Sebastiaan naar 
het gildehuis van Berkel voor een broodje en koffie. Toen werd onder 
begeleiding van het zustergilde vertrokken naar de schutsboom waar 
de koning van zijn koningszilver werd ontdaan. Na een kort gebed 
werd het eerste schot gelost door burgemeester R. van de Mortel, 
die daarmee de boom ‘’vrijde’’. Daarna schoot de oud-koning en 
vervolgens, na loting de overige deelnemers. Er werd door zeventien 
gildebroeders gestreden om de felbegeerde titel. In de zestiende 
ronde, bij het 267ste schot, wist Robert Kluytmans de hele vogel naar 
beneden te halen, waarna hij na beraad door het bestuur onder de 
schutsboom aangenomen werd als de nieuwe koning en verder 
volgens aloude tradities geïnstalleerd. Daarna sprak burgemeester 
R. van de Mortel een toepasselijk woord en bood de nieuwe koning 
namens de gemeente een drankje aan. Hierna werd er in optocht naar 
het gildehuis vertrokken. Alles bij elkaar een grandioze dag en een 
waardige nieuwe koning die het gilde de komende vier jaar naar buiten 
zal vertegenwoordigen. n

teun Smits nieuwe koning 
gilde Schijndel
Zondag 28 september 2008 heeft Teun Smits zich tot gildekoning 
van het Sint Catharina en Barbara gilde uit Schijndel geschoten. Al ver 
voor het jaarlijkse koningsschieten was het de grote vraag of er een 
gildebroeder in staat zou zijn Hans van den Brand van de keizerstitel 
af te houden. Tijdens de eucharistieviering in de Sint Servatiuskerk 
voorafgaand aan de titelstrijd werd de houten vogel gezegend door 
gildeheer Pastor Swagemakers. Hij wenste de gildebroeders een open 
en sportieve wedstrijddag toe. Na de viering gingen gildebroeders naar 
het schietterrein nabij de molen aan de Pegstukken. Daar aangekomen 
werd een openingswoord uitgesproken door de hoofdman van het 
gilde, Harrie Vervoort. Met Peter Hellings als voorzanger werd >>>
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Statiedag en afscheid 
beschermheer Sint 
Hubertus Berkel
Op zaterdag 12 januari 2008 hield het gilde Sint Hubertus Berkel weer 
haar jaarlijkse statiedag. Vooraf hadden op vrijdagavond tamboers en 
vendeliers met bazuinblazer in de straten deze dag aangekondigd. 
Op die dag verzamelde het gilde zich in het gildehuis, om van hieruit 
naar de kerk te trekken voor een gildemis, opgedragen door de 
gildeheer. Na de dienst stond In het gildehuis de koffietafel klaar en, 
zoals gebruikelijk, met zult en worst. Tijdens deze maaltijd richtte de 
hoofdman zich tot Huub Gerritse, de beschermheer. Deze moest om 
gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. Hij gaat met zijn vrouw 
in de Burchtweide te Oisterwijk wonen. Huub heeft altijd de vergade-
ringen bijgewoond en een warme belangstelling gehad voor het gilde. 
De hoofdman dankte hem en overhandigde een cadeau met oorkonde. 
Zijn vrouw kreeg een boeket bloemen. Huub dankte het gilde waar 
hij altijd met veel plezier bij was geweest en gaf aan dat men altijd bij 
hem kan aankloppen voor wijze raad. De dag werd afgesloten met een 
gildediner en de avond werd doorgebracht met dans en muziek.. n

nieuwe koning Sint 
Hubertusgilde
Op zaterdag 21 juni 2008 was het zover, dat het termijn van vier jaar 
koningschap van André Wouter voorbij was, en er weer gestreden 
moest worden voor de titel.
Al heel vroeg in de morgen gingen tamboers, vendeliers en 
bazuinblazers de leden wekken met de aankondiging, dat het weer 
koningschieten was. Rond de klok van negen verzamelde het gilde 
zich op het gildeterrein, om vandaaruit de oude koning van huis af te 
halen. Aansluitend was er een feestelijke eucharistieviering, voorgegaan 
door gildeheer Pieter Scheepers. Zijn overweging had als thema: “Jaag 
het goede na in trouw 
en dienstbaarheid”. Na 
de vendelgroet ging het 
gilde naar het gildeterrein 
voor een broodmaaltijd, 
gevolgd met het voorlezen 
van het reglement en de 
loting van volgorde van 
schieten. Na het vrijen 
van de boom werden de 
eerste schoten gelost door 
de gildeheer en loco-
burgemeester Gon Mevis. Nu kon de echte strijd beginnen. 
Vier gildezusters en zes gildebroeders hadden zich aangemeld voor 
het koningschap. Na 210 schoten was het zover, dat Jan Adams Czn de 
vogel naar beneden schoot en hij en voor de derde keer koning van het 
gilde is. Hij was het namelijk eerder in 1987 en1995, en nu 2008. 
Hij is de tweeëndertigste koning na 1860. Nadat de overheid hem 
waardig bevonden had werd hij geïnstalleerd. Met een receptie werd de 
dag afgesloten. n

het gildelied ten gehore gebracht. Vervolgens kreeg Hans van den 
Brand als oud-koning de gelegenheid om een woordje te richten tot 
zijn medegildebroeders.Hij sprak de intentie uit om voor de titel van 
keizer te gaan, waarbij hij hoopte op een spannende en eerlijke strijd. 
Na het “vrijen” van de schutsboom door de wereldlijke overheid in 
de persoon van burgemeester Opsteegh kon de strijd daadwerkelijk 
beginnen. Onder grote publieke belangstelling schoot de ene na de 
andere broeder deeltjes van de “vogel” af. De “vogel” gaf zich niet 
zomaar gewonnen. Na het lossen van het 150ste schot was het Teun 
Smits die de “vogel” liet breken. Dat was ook het moment waarop 
Hans van den Brand zijn droom op het keizersschap zag vervliegen. 
Nadat Teun Smits de felicitaties van de aanwezigen in ontvangst had 
genomen, werd hij door de hoofdman officieel tot koning benoemd. 
Hij kreeg hierbij de versierselen behorende bij het koningsschap, te 
weten de koningssjerp en het medaillon, uitgereikt. Hierna werd zijn 
koningsschap onder het genot van een hapje en een drankje ingeluid. n

gouden bruiloft hoofdman 
piet Vromans

Op 29 juli 2008 
vierden Piet en Wil 
Vromans dat zij vijftig 
jaar waren getrouwd. 
Het was de wens van 
de kinderen, dat het 
gilde Sint Hubertus 
uit Berkel aanwezig 
zou zijn. En daar wilde 
het gilde natuurlijk 

graag aan meewerken. ‘s Middags was een plechtige mis, die dan 
ook door het gilde werd opgeluisterd. Na de dienst gaf het gilde een 
vendeldemonstratie voor het gouden paar en familie op het kerkplein. 
’s Avonds was er een receptie in de Druiventros. Het gouden paar werd 
op ludieke wijze naar buiten gehaald. Enkele tamboers en vendeliers 
hadden zich verkleed in oude uniformen en haalden het paar af voor 
een vendelgroet. Veel gildebroeders uit de omtrek waren hierbij aan-
wezig. Dekenschrijver Wil van Keulen overhandigde hierna namens de 
gildebroeders een cadeau. nEen sfeerbeeld statiedag in Berkel.

KringnieUWS 
Maasland

De nieuwe koning Jan Adams Czn



Sint Hubertusgilde 
Drunen viert 
Kringgildedag maasland
Op 8 juni 2008 had het Sint Hubertusgilde uit Drunen de eer om 
ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan sinds de heroprichting 
de kringgildedag van Kring Maasland te organiseren. De dag begon 
met een sfeervolle mis in de Lambertuskerk, en na afloop was er de 
hernieuwing van trouw aan het kerkelijk gezag. Dit werd gevolgd met 
een erewijn, aangeboden door de gemeente Heusden. In optocht 
trokken vervolgens tweeënveertig gilden uit de kring Maasland en twee 
gastgilden als een groot gekleurd lint door het centrum van Drunen 
naar het feestterrein. Het Sint Hubertusgilde, met het gloednieuwe 
hoofdvaan, gemaakt door kunstenares Ietje van Dijk, en de kringbanier 
voorop. De vele bezoekers van dit spektakel konden daarna genieten 

van de massale opmars en de eed van trouw aan het wereldlijk gezag. 
Het einde van deze massale opmars luidde meteen het begin in van 
de wedstrijden, waarbij veel gildebroeders en -zusters, gebroederlijk 
hun beste beentje voorzetten. Het gilde kan terugzien op een, in alle 
opzichten geslaagde dag, die mede dankzij vele vrijwilligers en de inzet 
van veel gildebroeders, tot stand heeft kunnen komen. Dat koningin 
Beatrix na te zijn uitgenodigd, liet weten te zijn verhinderd, doet niets 
af aan het goede gevoel dat het gilde heeft overgehouden aan deze 
dag. Alleen…, de dag daarop was er wel slecht nieuws te melden. Een 
brutale inbraak, van zondag op maandag, in de eigen Hubertuskapel 
aan de Steegerf was voor de broederschap een echte domper. Aan 
bezoekers, gildebroeders en -zusters die op deze dag foto’s hebben 
gemaakt, en interesse hebben deze te delen, willen wij vragen contact 
op te nemen via dagsecretariaat@st-hubertus.nl, waarvoor alvast onze 
dank! Via www.st-hubertus.nl wordt bekend gemaakt, waar u de foto’s 
kunt downloaden. Ook is er een professionele video gemaakt van 
ongeveer een uur. Deze is te bestellen via info@vdr-drunen.nl. n

Koning Berlicum’s gilde 
verzamelt koningstitels
Ongelooflijk maar wáár ... Koning Paul van Lith van het Sint Joris gilde 
schoot zich dit jaar binnen enkele weken vier maal tot koning. De naam 
Van Lith bleek dit seizoen borg te staan voor een reeks successen. 
Vorig jaar droeg Paul zijn hoofdmanstaak over aan Tiny Pijnenburg. 
Maar op 26 april 2008, feest van Sint Joris, schoot hij zich tot koning 
en daarmee terug in de overheid. Op de jaarlijkse gildedag van Kring 
Maasland stonden ruim veertig koningen onder de schutsboom voor 
het koningschap van de Kring.  Strijdvaardig om zo’n dubbele status 
binnen te halen. Dat er maar vijftig schoten nodig waren - meestal vergt 
dat er zo’n honderd - zegt genoeg over de moordende concurrentie 
onder de gildekoningen. Precies dat vijftigste schot loste Paul van Lith, 
die daardoor met de eer van kringkoning van Maasland ging strijken. 
Nog geen maand later haalde hij opnieuw de koningstitel binnen bij de 
Hoge Schuts. “Ik flikte het kunstje nu al bij het vijfentwintigste schot”, 
klonk het verbaasd en verrast. Ook Paul’s oom, keizer Henk van Lith, 
liet op zijn beurt bij de Hoge Schuts de keizersvogel sneuvelen en zijn 
broer Albert ging met de eerste prijs in de schuttersklasse zestig-plus 
naar huis. Daarbij bleef het niet. Eind augustus was het koningschieten 
bij de Gilden Crans Gestel. Een groep van een vijftal gilden binnen 
de gemeente Sint Michielsgestel. Wel ja, met eenennegentig schoten 
verzekerde Paul van Lith zich óók van die koningstitel. Enigszins 
gedenkwaardig, want het is eerste keer dat bij dit inmiddels zes jaar 
bestaande treffen het koningschap naar het Berlicumse Sint Joris gaat. 
Zou het tijdens het Landjuweel in Moergestel lukken om ook de vijfde 
koningstitel binnen één seizoen te veroveren? Nee, daarvoor was 
de concurrentie te machtig. Wat niet wegneemt dat maar liefst vier 
koningstitels in één seizoen een opmerkelijk record is.
En iedereen weet dat het sneuvelen van de vogel grotendeels op toeval 
berust. n

marie-paule Weijtmans-
penin koning Sint Joris
Op maandag 1 september 
2008 heeft het gilde Sint 
Joris Udenhout historie 
geschreven. Op deze dag 
schoot voor de eerste 
keer binnen het gilde een 
vrouw zich tot ‘gildeko-
ning’. Wij schieten samen 
met ons zustergilde 
Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan koning op het 
‘Schutsweike’.
Na zegening van de munt door de pastoor, wint Sint Joris de loting en 
mag beginnen. De drie openingsschoten werden verricht door pastoor 
G. Looyaard, burgemeester R. Vreeman en oud-koning Jo van Nunen. 
Er waren veertien gildebroeders en -zusters als gegadigden voor het 
koningschap. Na 151 schoten schoot Marie-Paule Weijtmans-Penin 
‘koning’, het was een volkomen verrassing voor haar. Marie-Paule, die 
de Franse nationaliteit heeft, is lid sinds 1993. Ze is getrouwd met Rob 
Weijtmans die zich in 1990 en 1996 koning schoot. >>>
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KringnieUWS 
Baronie & Markiezaat gemonde heeft nieuwe 

leugenkoning en -prins
Zondag 5 oktober 2008 hebben diverse Gemondenaren geschoten 
voor de titel Leugenkoning. Dit traditionele Leugenvogelschieten werd 
door het gilde Sint Joris & Sint 
Catharina uit Gemonde in ere 
hersteld. Een ‘burger’ kan natuur-
lijk geen gildekoning worden en 
daarom spreken we hier van een 
Leugenkoning. De jeugd tot zes-
tien jaar mocht schieten voor de 
titel Leugenprins. Het weer bracht 
niet veel goeds aan het begin 
van het Leugenvogelschieten, 
de regen kwam gestaag naar 
beneden en dit bleef de hele 
middag zo doorgaan. Dit deerde 
de ruim twintig deelnemers niet 
om onderling de strijd aan te 
gaan. Vanonder een afdak en 
enkele tentjes werd geschoten op 
de houten leugenvogel en op een 
aparte uitgezaagde vogel voor 
de jeugd. Met het 216de schot 
schoot Roel van der Heijden het 
laatste stuk van de houten vogel naar beneden en werd hij de nieuwe 
Leugenkoning van Gemonde. Naast de traditionele prijs, uitbetaald in 
bier, ontving hij ook een leuk aandenken. De jeugd tot zestien jaar had 
een erg leuke middag, met behulp van een oplegpaal konden zij met 
een luchtbuks schieten op de vogel. Er werd fanatiek gestreden en het 
bleek dat er bij de Gemondse jeugd enkele zeer goede schutters aan-
wezig waren. Na 178 kogels gaf de vogel zich gewonnen en werd Friso 
Schellekens de nieuwe Leugenprins. De Leugenprins ontving van het 
gilde een mooi aandenken en enkele lekkernijen. Ondanks het slechte 
weer kan het gilde terugzien op een geslaagde middag die volgend jaar 
zeker herhaald zal worden. 
Heeft u vragen over het Leugenvogelschieten dan kunt u mailen naar 
leugenvogel@joriscatharina.nl n

nederlands viertallenkam-
pioenschap kruisboog-
schieten naar gemonde. 
 
Zondag 12 oktober 2008 vond het Nederlands Gildekampioenschap 
hand- en kruisboogschieten op wip plaats in Oirschot, georganiseerd 
door het gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe.  Het gilde Sint 
Joris & Sint Catharina uit Gemonde was hier met een achttal kruis-
boogschutters sterk vertegenwoordigd. Het eerste viertal, bestaande 
uit Johnny en Wilfred van der Leest, Martien van de Loo en Henry van 
der Schoot, zette een knappe prestatie neer. Met 119 schoten raak van 
de 120 werden zij met verve de nieuwe viertallenkampioen kruisboog-
schieten op wip van Nederland.
Ook individueel konden enkele schutters zich meten met de aller-
besten. De schutters waren op sterkte ingedeeld in een  >>>

opluistering Sint 
lambertusdag gemonde

Op zondagochtend 21 
september 2008 staan 
de gildeleden van de 
Gemondse gilden Sint 
Joris & Sint Catharina 
en Sint Anthonius & 
Sint Sebastiaan al vroeg 
paraat om de eucharis-
tieviering op te luisteren 
vanwege de viering van 
Sint Lambertusdag. 
Voorafgaande werden 

pastoor Goedhart, de acolieten en misdienaars en tientallen geïnteres-
seerde parochianen op het kerkplein ‘opgehaald’, om in processie naar 
het Lambertuskapelletje op begraafplaats De Hogert te trekken. 
Daar werd Sint Lambertus een groet gebracht. Bijzonder verrassend 
was dat bisschop Hurkmans ook aanwezig was! Na het uitspreken van 
een gebed door de pastoor en een bloemengroet door de bisschop 
gingen allen in processie terug naar de Sint Lambertuskerk, alwaar 
de eucharistieviering door de bisschop werd voorgegaan. Na deze 
viering positioneerden de gildeleden zich buiten op het kerkplein met 
hieromheen de kerkgangers. Er werd gevraagd of Sint Lambertus wilde 
‘geven’!  Vanuit de kerktoren volgde op indrukwekkende wijze een 
‘rozenregen’ (rozen werden omlaag gegooid) welke door enthousiaste 
kinderen aan omstanders werden uitgedeeld. Aansluitend gingen 
allen in optocht naar het ‘oude’ kerkhof aan de Dorpstraat, waar de 
kerkhofmuur onlangs geheel in oude staat is hersteld. Een tweetal 
gedenkstenen, welke later zijn ingemetseld in de pilasters van de muur, 
werden symbolisch ingezegend. Na de inzegening vond er in de 
pastorietuin een gezellig samenzijn plaats. 
´s Middags vertrokken een negental gildeleden van het Sint Joris & 
Sint Catharinagilde naar Hulsel om deel te nemen aan het Federatieve 
toernooi Vendelen, Trommen, Bazuinblazen en Standaardrijden. 
Uiteindelijke wist vendelier Marcel van der Leest bij het vendelen in 
klasse C een tweede prijs te halen. Ook bazuinblaaster Evelien van de 
Loo nam een zilveren schildje mee. Ze werd derde bij het bazuinblazen 
in klasse B. n

Marie-Paule was toen koningin en zo heeft zij het gilde leren kennen. 
Na de inhuldiging vroeg Marie-Paule of Piet Weijtmans haar prins-
gemaal wilde zijn. In haar woorden: “dat is net zo gemakkelijk want 
Rob kan dan blijven vendelen”. Piet was heel verrast en verheugd 
met het verzoek en heeft er gehoor aan gegeven. Marie-Paule is de 
37e bekende koning van het gilde. Bij het gilde Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan schoot Maartje Moonen koning. Ook bij dit gilde dus een 
vrouw als gildekoning. Dat maakte het feest voor deze twee koningen 
wel compleet! Hierna ging het  in optocht terug naar het dorp, waar de 
koningen zijn voorgesteld aan de wereldlijke overheid in de persoon 
van P. Huijgen en aan de kerkelijke overheid pastoor G. Loyaard. 
Op het einde van de dag bracht het gilde Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan het gilde Sint Joris naar hun gildehuis. n
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drietal klassen. In totaal werden er twee ronden geschoten van elk vijf-
tien pijlen. In de ere-klasse waren er in totaal zes schutters welke geen 
pijl hadden gemist. Na een spannende afkamp wist Johnny van der 
Leest uiteindelijk de tweede prijs te behalen. Zijn broer Wilfred van der 
Leest behaalde de vierde prijs, gevolgd door Martien van de Loo. In de 
eerste klasse behaalde Harry Geerts een zeer verdienstelijke derde prijs. 
Hij bleek bij het afkampen de sterkste van een vijftal schutters. 
Nadat alle kampioenen waren gehuldigd mochten zij voor de 
Nederlandse vlag poseren en werd het Wilhelmus gespeeld. 
Het Gemondse gilde Sint Joris & Sint Catharina kan wederom terug-
kijken op een geslaagd kruisboogseizoen. n

Activiteiten bij het Sint 
Sebastiaangilde oisterwijk
Het Sint Hubertusgilde Drunen was zondag 8 juni 2008 gastheer voor 
de ruim veertig gilden van gildekring Maasland. Sjef van de Ven, lid van 
het Oisterwijkse Sint Sebastiaangilde, beleefde een fantastische dag. 

Hij werd gehuldigd als kampioen handboog 
Wip. Sjef is pas anderhalf jaar lid van het 
gilde. Helaas behoorden de Oisterwijkse 
gildebroeders niet tot de beste viertallen van 
die dag. Ook koning Peter van Loon ging tot 
zijn teleurstelling met lege handen naar huis.
Woensdagavond 18 juni 2008 was het 
Moergestelse Sint Jorisgilde gastheer voor 
de vier andere gilden binnen de gemeente 
Oisterwijk. De gilden schoten met de kruis-
boog om de gemeentelijke wisselbokaal. 
Het Sint Catharinagilde uit Moergestel mag 
de bokaal voor een jaar in hun gildehuis laten 
pronken. Gildehoofdman Jan Massuger van 
Sint Sebastiaan uit Oisterwijk had de avond 
van zijn dromen. Acht van de tien schoten 

met de kruisboog waren raak. Hij had dagen nodig om ‘bij te komen’…
Koningschieten doet het Oisterwijkse Sint Sebastiaangilde om de drie 
jaar, op kermismaandag. In de tussenliggende jaren is er een onder-
linge samenkomst waarbij de gezelligheid het belangrijkst is. Dit jaar 
liet het gilde het schieten voorbij gaan. De leden deden verschillende 
andere activiteiten op het gildeterrein waaronder jeu de boules en mini-
golf. De zonnige dag werd afgesloten met een gezellige barbecue. n

Bouw nieuw clubhuis 
in elshout
Op zaterdag 30 augustus 
2008 heeft beschermheer, 
Mr. Stieger, van de Onze 
Lieve Vrouwe Schuts uit 
Elshout de eerste steen 
gelegd van het nieuwe 
onderkomen aan de 
Dekkerseweg te Elshout. 
Dit onder grote belang-
stelling van de leden van 
het gilde en velen die het gilde een warm hart toedragen. Deze officiële 
gelegenheid werd afgesloten met een hapje en een drankje op het 
nieuwe gildeterrein. n

Statiedag bij onze lieve 
Vrouwe Schuts elshout
Op 20 september 2008 vierde het Onze Lieve Vrouwe Schuts haar 
jaarlijkse statiedag. De dag begon met een mis, welke werd voor-
gegaan door gildeheer, kapelaan Van Overbeek. Daarna werd in de 
Schutskamer genoten van koffie met gebak en werden tijdens een korte 
vergadering de jubilarissen Ton Schuurman en Bertus Vugts, beide 
vijfentwintig jaar lid, gehuldigd.
Ton Schuurman is geboren op 25 maart 1955 in Utrecht. Hij is een 
gildebroeder die regelmatig aanwezig is. Ton is lang een fanatiek 
schutter geweest. Hij is twee keer koning geweest, in 2002 en 2003. 
Jammergenoeg lukte het hem in 2004 niet, zodat hij geen keizer werd.
Bertus Vugts is geboren op 8 februari 1941 in Drunen. Hij is nog steeds 
een trouwe schutter. Hij zet zich regelmatig in door brieven rond 
te brengen. Ook is hij steeds aanwezig bij de bouw van het nieuwe 
clubhuis. Hij is, zeker niet onbelangrijk, regelmatig een helpende hand 
voor de standaardruiter. Een extra verrassing op zijn feestdag was, dat 
zijn kleinzoon voor de eerste keer in een vendelierspak aanwezig was. 
Hij wist hier helemaal niets van! Beiden ontvingen van hoofdman Leon 
Klerks een zilveren Mariaspeldje en hun dames ontvingen een bos 
bloemen.

Gildeheer, kapelaan 
Van Overbeek schonk 
het gilde een zilveren 
schild, welke hij 
tijdens het uittrekken 
van het gilde kan 
dragen. Gildeheer Van 
Overbeek kan heel 
goed luisteren en is 
altijd bereid tot een 
discussie. 
Hij stelt geen eisen, 

maar vraagt het gilde eens na te denken, om dan samen tot een 
oplossing te komen. Dit wordt zeer in hem gewaardeerd. Natuurlijk is 
het gilde heel blij met het prachtige schild en we willen het hem graag 
omhangen, met de wens dat hij het nog heel lang mag dragen als 
gildeheer van Onze Lieve Vrouwe Schuts. n
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Henry van der Schoot, Wilfred van der Leest en Johnny van der Leest.

KringnieUWS 
Maasland

Mr. Stieger plaatst de eerste steen 

van nieuw clubhuis.

Tim van de Ven (8 jaar) 
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de boulesbaan op het 

gildeterrein.

Gildeheer Van Overbeek wordt 

het schild omgehangen
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de zevende en achtste ronde de vogel steeds meer “gebreken” begon 
te vertonen. Het was Ferrie Verhoeven die als eerste in de rij van elf 
schutters, in de negende ronde, het rake schot wist te lossen en zich 
de negende koning van het gilde mag noemen. Ferrie is een ervaren 
schutter die al menige wedstrijd heeft gewonnen. 
Daarnaast is hij tamboer-meester en vervult hij de functie van archi-
varis. In zijn “troonrede”, tijdens het aanbieden van de koningswijn, 
zei hij dat hij na het neerhalen van de vogel het gevoel kreeg dat 
iedereen zijn koningschap steunde. Dit warme gevoel deed hem erg 
goed en hij hoopte de verwachtingen die men van hem had ook waar 
te maken in het komende jaar. Zaterdag 16 augustus 2008 werd hij 
geïnstalleerd tijdens de avondmis in de kerk van Geffen. n

Op zondag 31 augustus 2008 nam de Essche parochie afscheid van 
haar pastorale team dat bestond uit pastoor Richard Niessen, pastor 
Gerard de Gilde en diaken Peter Broeders. Om tien uur stond het Sint-
Willebrordusgilde in vol ornaat aan de pastorie om hen naar de kerk te 
begeleiden voor de plechtige eucharistieviering. Tijdens deze mis werd 
door het gilde de gebruikelijke vaandelhulde gebracht en lieten de bla-
zers enkele malen hun bazuinen schallen. Na afloop werd op het plein 
voor dorpshuis ‘De Es’ een vendelgroet gebracht aan de geestelijken en 
volgde een receptie in het dorpshuis waar, na enkele toespraken door 
de vice-voorzitter van het parochiebestuur en de burgemeester, voor 
iedereen gelegenheid was om persoonlijk afscheid te nemen. Pastoor 
Niessen was, naast pastoor van de Boxtelse Sint Petrusparochie en 
deken van het dekenaat Boxtel, vanaf 1998 ook waarnemend pastoor 
van Esch. Vanaf 2000 werd hij geassisteerd door diaken Broeders en 
vanaf 2006 werd pastor De Gilde naast zijn taak in de parochie van 
Boxtel, in deeltijd benoemd in Esch. De nieuwe Essche pastoor, Jos 
Verbraeken, zal op zondag 30 november 2008 officieel worden ingehul-
digd en ook daarbij zal het gilde aanwezig zijn. n

Op kermiszondag, 10 augustus 2008, werd voor de negende keer 
koning geschoten op de aan de wiek bevestigde vogel van de 
herbouwde standerdmolen ‘Zeldenrust’, die na de vernietigende 
storm van 18 januari 2007, de dag ervoor officieel weer in gebruik was 
genomen. Het Sint-Jorisgilde Geffen schiet per traditie koning “op de 
molen”. Na meer dan anderhalf uur en bij het honderdste schot, gaf 
de koningsvogel zich gewonnen. De vogel werd regelmatig gemist, 
dus het percentage treffers (bijna 90%) van vorig jaar hebben de elf 
schutters dit jaar niet gehaald. De harde wind was hiervan zeker de 

oorzaak. Negen 
gildebroeders en 
twee gildezusters 
begonnen, na 
het “vrijen van 
de vogel” door 
beschermheer 
burgemeester 
Peter Boelens, 
gildeheer kapelaan 
Paul Geelen en 
oud-koning Piet van 
Erp, aan de strijd 
voor het negende 
koningschap van 
het Sint-Jorisgilde 
Geffen. De span-
ning steeg met de 
minuut toen na 
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V.l.n.r. diaken Broeders, pastor De Gilde en pastoor-deken Niessen nemen 

de vendelgroet in ontvangst van het Essche Sint-Willebrodusgilde.

Oud-koning Piet van Erp feliciteert de nieuwe 

koning Ferrie Verhoeven met zijn koningschap.

gilde zwaait pastoraal team uit

Ferrie Verhoeven koning Sint-Jorisgilde geffen



Bisschop Hurkmans vindt 
het allemaal ‘heel skôn’ in 
Zeeland

Met een gloednieuw vaandel met daarin het pauselijk wapen had 
vaandeldrager Leo Rijkers gisteren de eer om bisschop Hurkmans te 
‘overvendelen’. Trots legt hij uit wat alle symbolen op het vaandel bete-
kenen. Kerk en staat waren volop vertegenwoordigd gisteren tijdens de 
opening van het clubgebouw van het Sint-Jacobusgilde in Zeeland.
Het gilde zweert dan ook trouw aan beiden, zoals de traditie 
voorschrijft. Bisschop Hurkmans zegende het nieuwe gebouw in en 
burgemeester Willy Doorn opende het gebouw officieel. Daarnaast 
waren er veel gemeentebestuurders aanwezig. En mensen die in het 
verleden bij de besluitvorming rondom de nieuwbouw betrokken 
waren, zoals oud-burgemeester Kooijmans en ex-wethouder Egbert van 
Hout. Burgemeester Doorn is de eerste burgemeester die ook (ere-)
lid is van het gilde. Voor de opening legde ze het gildezilver, de sjerp 
en haar hoed even af, om de ambtsketen om te doen en zo subtiel van 
functie te veranderen. Ze onthulde een gedenksteen waarin de naam 

van Adriaan van der Coer gegraveerd is aan de achterzijde. Zo blijft 
zijn naam, weliswaar onzichtbaar, altijd verbonden aan het gebouw. 
Van der Coer was verantwoordelijk voor de heroprichting van het gilde 
in 1971, maar overleed kort voor de opening van het nieuwe gebouw. 
Bisschop Hurkmans toonde zich verheugd met de uitnodiging om het 
gebouw in te zegenen: “Het gildewezen is een mooie traditie waarbij 
het geloof naar buiten wordt uitgedragen. En dat mag ook wel eens een 
keer.” Ondanks hun verschil in achtergrond, de bisschop komt uit het 
katholieke Brabant en de burgemeester uit het protestantse westen, 
stonden ze gisteren zij aan zij voor een gemeenschappelijke taak. Na 
een kort gebed, zegende de bisschop het gebouw in door het met wij-
water te besprenkelen. De kruisbeelden werden daarna apart gezegend. 
“Op z’n Brabants gezegd: het is allemaal heel erg skôn”, zo besloot de 
monseigneur de plechtigheid. n

Veertig jarig jubileum 
beschermheer Baron 
de Weichs de Wenne
Tijdens de jaarvergadering van het Koninklijk Sint Willibrordusgilde 
Geijsteren werd beschermheer en oud kringvoorzitter van kring Land 
van Cuijk, Baron de Weichs de Wenne gehuldigd omdat hij veertig jaar  
beschermheer van het Geijsterse gilde is. Eerste gildemeester Richard 
Bons dankte hem voor de vele dingen die hij voor het gilde betekend 
heeft, in het bijzonder bij de aanschaf van het nieuwe standaard-
vaandel. De beschermheer vertelde dat hij altijd trots op “zijn” gilde 
is geweest . Als dank werd door de beschermheer en zijn familie het 
Geijsterse gilde een schuttersmaaltijd aangeboden bij het veertigjarige 
keizersfeest van Harry Boom. n
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Bisschop Hurkmans tijdens de zegening van het nieuwe clubgebouw.

De nieuwe koningen worden voorgesteld aan beschermheer Baron de 

Weichs de Wenne.
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Rectificatie
Bij de foto van het artikel 
Groeningse schutters beste van 
Nederland!, in nummer 3/2008, 
blz.106 zijn verkeerde namen 
geplaatst. Het moeten zijn: 
Zittend: Linda Vloet en achter 
staand vlnr: Sietse Postmus, 
Suzan Vloet en Jos Vloet.

(door Willie Roks. (Brabants Dagblad) maandag 18 augustus 2008)
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gildelokaal geopend
Op Zaterdag 21 Juni 2008 heeft het 
Sint Ambrosiusgilde uit Teteringen 
met een feestelijke opening het 
nieuwe gildelokaal en schietaccoma-
datie officieel in gebruik genomen. 
Ondanks de naderende vakantie 
waren de meeste genodigden toch 
gekomen. Na een welkomstwoord 
door hoofdman M. Goorden was het 
woord aan de wethouder van sport-
zaken de heer Van Ieperen. Onder 
toeziend oog van onze kringvoorzitter 
Henny Hoppenbrouwers en de 
beschermheren, oud-burgemeester 
v.d. Berg en pastor Verheijden, ver-
richtte de weduwe van oud-hoofdman 
Jan Joosen de opening door het 
onthullen van de gedenksteen. Hierna 
was het tijd voor een versnapering 
en konden de aanwezigen zich onder begeleiding bekwamen in het 
Brabants wipvogelschieten. Zo’n opening lijkt allemaal erg eenvoudig, 
maar er is een lange weg afgelegd. Het begon allemaal in 1993 toen 
Breda zijn nieuwbouwplannen bekend maakte en het meteen duidelijk 
was dat deze problemen gaven voor Sint Ambrosius en ook voor SSV 
St. Willebrordus. Er werd besloten samen met de gemeente Teteringen 
een nieuwe locatie te gaan zoeken. In 1995 had men de locatie 
gevonden en werd de grond aangekocht en plannen gemaakt. Maar 
toen kwam de annexatie van Breda, en die had met de locatie weer heel 
andere plannen! Gelukkig verhuisden de medewerkers van sportac-
commodatie mee naar Breda, zodat we weer niet geheel van voor af 
aan moesten beginnen. In 2006 was het schietterrein zover gereed dat 
wij het federatietoernooi konden organiseren, maar nog zonder gilde-
lokaal. In april 2007 werd gestart met de bouw en in september kon 
worden begonnen met de afbouw met als resultaat wat er nu staat. n

Wipvogelschieten tijdelijk 
stilgelegd
Het was voor de broeders en zusters 
van het kloveniersgilde “St. Antonius 
Abt uit Terheijden flink schrikken, 
die zondagmiddag van 24 augustus 
2008. Bovenop iedere schutsboom 
(wij hebben er drie) ging een ooievaar 
zitten. Een vierde bleef rondvliegen. 
Wij namen aan dat die vogels de 
bomen hadden uitgekozen om uit te 
rusten tijdens hun lange overlevingstocht naar het verre zuiden. Wij 
hoopten echt dat zij de bomen niet aanzagen als een plek voor een 
toekomstig ooievaarsnest. Als dat zo zou zijn, dan kunnen >>> 

Veertig jarig keizers-
jubileum Harry Boom
In 2008 was er een heel speciale strijd om het koningschap bij het 
Geijsterse gilde. Speciaal, omdat het veertig jaar geleden was dat 
Harry Boom voor de derde maal achter elkaar de vogel af schoot. 
Harry wist zich in 1968 voor de derde keer achtereen tot koning te 
schieten, en mag zich sindsdien keizer noemen . Hij is ruim dertig jaar 
lang bijgestaan door zijn vrouw Toos Boom-Arts, die om gezondheids-
redenen in 2000 afscheid nam als keizerin. “Keizer Hay” werd voor het 
koningschieten gehuldigd en kreeg een zilveren herinneringsschildje 
aangeboden. Vervolgens kon de strijd om het koningschap bij de jeugd 
beginnen en was het Rick Vermeulen die tot zijn eigen schrik jeugdko-
ning werd. Hierna begon de wedstrijd bij de senioren en de vogel was 
weer traditiegetrouw door keizer Harry, vakkundig in elkaar gezet. 
Zo’n spannende strijd als dit jaar was het lang niet geweest, want de 
vogel hing al zo’n vier ronden op kiepen, voordat Eric Euwals bij het 
489ste schot zich voor de tweede maal in zijn gildecarrière tot koning 
schoot.  Sacramentszondag, 25 juni 2008, was wederom een zeer spe-
ciale dag. Het stond in het teken van de nieuwe koningen en vooral ook 
in het veertigjarige keizerschap van Harry Boom. De dag begon met 
een mis, met aansluitende sacramentsprocessie. Hierna werd het glas 
geheven door het gilde en in het bijzonder door de nieuwe jeugdkoning 
Rick Vermeulen, het koningspaar Eric en Karin Euwals, keizer Harry 
Boom en zijn familie en de andere keizers uit de kring Land van Cuijk 
die speciaal voor deze gelegenheid naar Geijsteren waren gekomen om 
samen het feest van hun collega-keizer mee te vieren. Op het jubileum-
feest van de Kring Land van Cuijk schoot schoot Harry Boom zich nog 
tot jubileumkeizer 2008 . n

Afscheid commandant
Ook werd tijdens de jaarvergadering van het Sint Willibrordusgilde 
Geijsteren na vijfentwintig jaar afscheid genomen van Henk Weijers 
als commandant, die in 2007 ook koning was. Henk was een heel 
correcte en duidelijke commandant, waarvan iedereen precies wist wat 
je aan hem had. Hij zorgde er voor dat de gildebroeders er piekfijn op 
stonden, iedereen netjes in het gelid liep en hij was een steun en toe-
verlaat voor de vele koningen en koninginnen die hij onder zijn hoede 
heeft gehad. Henk regelde wel dat alles goed ging. De symbolische 
overdracht van de commandantsabel aan zijn opvolger Geert Janssen 
was ook een zeer unieke gebeurtenis. Oud-keizer Van Leuven, in deze 
gespeeld door Peter Jacobs, schonk een oude sabel terug aan het gilde, 
welke jarenlang in het bezit is geweest van de familie Van Leuven. 
Na deze mooie belevenis werd oud-commandant Henk Weijers 
namens het Koninklijk Sint Willibrordusgilde nog een schildje 
aangeboden. n

BARONIE MARKIEZAAT
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wij onze schietplek wel vergeten en dan te weten, dat over drie weken 
bij het gilde koning- en koninginschieten is. Even hebben wij gedacht, 
zullen wij dit jaar geen houten vogels maken maar schieten op die 
levende…..??? Neen, dat kan natuurlijk niet. Wel hebben wij iedereen 
geadviseerd om voorlopig niet naar de gildekamer te komen, je weet 
maar nooit………
De schutsbomen staan opgesteld aan de rand van het dorp en aan het 
begin van een polder. Gelukkig zijn de ooievaars de volgende morgen 
vertrokken. Voor het nageslacht hebben wij een en ander vastgelegd en 
het blijft een mooie foto om naar te kijken. n

nieuwe gildeheer bij Sint 
Willibrordusgilde Alphen
Op 31 augustus 2002 werd pastoor J. Paes geïnstalleerd als pastoor van 
de Heilige Willibrordus parochie te Alphen. Hij volgde pastoor 
J. Smits op die op dat moment de functie van gildeheer bekleedde bij 

het Sint Willibrordusgilde. Pastoor Smits bleef 
in Alphen wonen en bleef dus ook gildeheer. 
Hij was gildeheer in hart en nieren. De pastoor 
had al een aantal maal aangegeven, dat zijn 
opvolger pastoor Paes wel interesse had in 
die functie. Maar de reglementen van het 
gilde laten echter geen twee gildeheren toe. 
Toen pastoor J. Smits op 17 februari van dit 
jaar overleed, en we op zoek waren naar een 
nieuwe gildeheer, gingen de gedachten al 
snel uit naar pastoor Paes. Maar daar moest 
eerst over gestemd worden. In de vergadering 

van 26 augustus 2008 werd hij door de Algemene Ledenvergadering 
aangenomen als gildeheer. Pastoor Paes was zeer vereerd met zijn 
benoeming en aanvaardde de functie dan ook direct. Op 4 oktober 
2008, tijdens de jaarlijkse Staatsiedag is de pastoor dan ook  geïnstal-
leerd als gildeheer. Deze installatie vond plaats in de kerk, direct na de 
eucharistieviering. Onder het toeziend oog van het gilde, pastor 
R. Babijn uit Chaam en dominee M. Lanooy uit Chaam, werd door hem 
de daarbij horende eed afgelegd en zette hij zijn handtekening in het 
gildeboek. n

Vaandrig Frans Verhoeven veertig jaar lid

Ad van gorp koning Sint 
Willibrordusgilde Alphen
Op zaterdag, 4 oktober 2008, was weer de gebruikelijke Staatsiedag bij 
het gilde aan het Lambertilaantje te Alphen. Een zeer gezellige dag met 
als hoogtepunt het koningschieten. Het koningschieten begon traditie 
getrouw op vrijdagavond met het blazen vanaf de kerktoren. 
Op zaterdag werden alle gildebroeders en gildezusters met roerende 
trom gewekt. Hierna ging men naar de kerk waar om tien uur de eucha-
ristieviering begon. Deze werd voorgegaan door pastoor J. Paes, die na 
de dienst werd geïnstalleerd als Gildeheer. Dan om kwart voor drie, na 
de jaarvergadering en koffietafel, werd vanaf de kerktoren het signaal 
geblazen dat het koningschieten begon. Na voorlezing van de regle-
menten, werden de notabelen afgehaald en werd de boom ´gevrijd´. 
Direct hierna werd ons nieuwe standaardpaard gepresenteerd, een 
mooie zwarte Fries, luisterend naar de naam Froukje. 
Na de schoten van de notabelen, werd de vogel losgezet en was alles 
gereed om het koningschieten te laten beginnen, met elf deelnemers. 
Het was een spannende strijd met een weerbarstige vogel die maar niet 
wilde vallen. Nadat de vogel een aantal keer geholpen was, leek er schot 
in het geheel te komen. Het 231ste schot, dat van Ad van Gorp, bracht 
eindelijk de verlossing. Om kwart over zes schoot hij de vogel van zijn 
paal. Om het geheel nog af te ronden werd door de bazuinblazers weer 
vanaf de kerktoren geblazen, ten teken dat er een nieuwe koning was. 
Daarna vond de handwassing plaats, werd de koningsbreuk door oud-
koning Dorus Oomen bij Ad van Gorp omgehangen en werd Ad geëerd 
met erewijn en een vendelhulde. Hierna liep de nieuwe koning over het 

moedervaandel 
het gildehuis 
binnen en kon 
iedereen Ad 
feliciteren. 
En zo kwam er 
om negen uur 
een einde aan een 
lange maar mooie 
Staatsiedag. n
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Ook op deze zaterdag, 4 oktober 2008, werd Vaandrig Fans Verhoeven gehuldigd 
omdat hij veertig jaar lid was van het Sint Willibrordusgilde te Alphen. Hij begon 
zijn loopbaan binnen het gilde op 18 maart 1968 als vendelier. Al vrij snel na 
zijn aanmelding, op 12 januari 1969, nam Frans de taak op zich de spaarkas te 
beheren. Een taak die hij tot op heden toe nog steeds uitvoert. Met ingang van 
26 januari 1977 werd hij de vaandrig van het gilde. Ook deze taak oefent hij nog 
steeds uit. Het moedervaandel is bij hem altijd in goede handen. Naast deze 
taken is Frans altijd tijdens het koningschieten op doel te vinden in de schietcom-
missie om toe te zien dat alles volgens de reglementen verloopt. n
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ilvy de Visser prinses Sint 
Willebrordusgilde 2008
Jaarlijks wordt tijdens de jeugddag van het Sint Willebrordusgilde 
Heeswijk door alle jeugdleden onder de vijfentwintig jaar geschoten 
met de kruisboog op de gipsen vogel, met als inzet  “prins van het 
Sint Willebrordusgilde”. Dit jaar kostte het veel schoten om de vogel te 
verbrijzelen, maar uiteindelijk was het Ilvy de Visser die het gips naar 
beneden kreeg. Ilvy is het eerste actieve vrouwelijke lid en schiet al 
menig jaartjes met de kruisboog en niet zonder succes.
Tijdens de competitie bij de “Hoge Schuts” blijft ze alle Heeswijkse 
mannelijke collega’s in de B-klasse voor en ook in de eigen competitie 
scoort ze steeds beter. Een terechte winnaar dus. 
Na het schieten was er een hapje, waarna de jeugddag werd voortgezet 
in Montana Snowworld, waar het een stuk koeler was. Verschillende 
jeugdleden stonden hier voor het eerst op de latten, maar na een 
uurtje ski-les kon iedereen al behoorlijk op de besneeuwde helling 
naar beneden zonder iets te breken of zelfs te vallen. Moe maar zeer 
voldaan ging hierna iedereen weer naar huis en hoopte iedereen dat 
het volgend jaar weer net zo gezellig wordt. n

gijs Davenveld schrijft...
Het Sint Antoniusgilde te St. Anthonis kan dankbaar gebruik maken 
van één jeugdtamboer. Vanaf de heroprichting in januari 2007, is 
Gijs Daverveld één van de drie tamboers. Gijs wordt door de leden bij 
alle activiteiten betrokken en hij “staat zijn mannetje”.
Het betrokken laten blijven bij het gilde, betekent ook aandacht hebben 
voor de jongeren. Op verzoek heeft Gijs het volgende geschreven.

Ik ben Gijs Daverveld, en ik ben twaalf jaar. Sinds de heroprichting, 
eind 2006, ben ik bij het Sint. Antoniusgilde van Sint Anthonis. 
Via mijn buurman Harrie ben ik bij het gilde gegaan. Sinds mijn 
zevende ben ik met drumlessen begonnen bij Marcel Siebers uit Horst. 
Harrie had mij wel eens horen drummen, en vroeg of ik dat ook niet 

bij het gilde wilde doen, want ze hadden 
nog een tamboer nodig.
Ik was een drumstel gewend, en wist 
ook niet of ik dat wel iets zou vinden, 
maar ben er toch mee begonnen. Via het 
gilde kreeg ik in het begin les van Frans, 
die me in het begin ook begeleidde bij 
gildeactiviteiten. Inmiddels sla ik de trom 
samen met twee grote gildeleden (Maria 
en Noud). Het samenspel klinkt mooier, 

en is gezelliger. Ik vind het gezellig bij het Sint Antoniusgilde, en sla 
nog steeds met veel plezier op de gildetrom. Wie weet tot ziens bij een 
gilde(kring)dag. Vele gildegroetjes van Gijs. n

een leuk kiekje

Johan Dangé jeugdkoning 
Sint Barbaragilde Dinther 
2008-2009 
Op zaterdag zes september 2008 was 
het weer zover. Het Sint Barbaragilde 
Dinther vierde haar jaarlijkse teerdag. 
Traditiegetrouw wordt op deze dag ook 
geschoten om de titel van jeugdkoning.
Dit jaar waren er vier gegadigden die de 
strijd aangingen, wat niet wil zeggen dat 
de strijd minder hevig was, de titel jeugd-
koning is en blijft een felbegeerde titel. 
Bij het veertigste schot begon de gipsen 
vogel er al aardig gehavend uit te zien en bij het achtenveertigste schot 
lukt het Johan Dangé om de laatste resten naar beneden te halen en 
zo de titel jeugdkoning in de wacht te slepen. Johan, namens het Sint 
Barbaragilde van harte gefeliciteerd. n

Links, jeugdtamboer 

Gijs Daverveld in actie.

De nieuwe jeugdkoning 

Johan Dangé.

Ilvy wordt gefeliciteerd.

Gildebroedertje Wouter Bunthof, van het Heilig Kruisgilde Gerwen, tijdens 

de koningsmis ter ere van de nieuwe koning op 14 september 2008. 
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TOEGANG
Als we Moergestel binnenrijden lijkt het alsof de toegang tot het dorp al vroeg verstopt is. Maar 
dan blijkt dat een buschauffeur onverstoorbaar zijn bus aan het parkeren is waarbij hij een deel 
van de rotonde nodig heeft. Geduldig wachten we in de allengs langer wordende rij auto’s. Bij 
de volgende rotonde wagen wielrenners hun leven door de rijbaan in plaats van het fietspad te 
nemen. Op de derde rotonde (Moergestel lijkt wel op een Frans dorp met al zijn rotondes) staat 
bij iedere toegangsweg een verkeersregelaar. Één van die regelaars is zo daas dat hij bijna tegen 
onze auto opbotst, terwijl wij stil staan. Daarna rijden we onder een voetgangersbrug die niet 
gebruikt wordt door en parkeren onze auto. 

We bereiken het toernooiveld via een charmant laantje en staan perplex, zo groot is het terrein. 
Er zijn feesttenten opgezet, de catering en tappunten zijn ingericht, vlaggenmasten en schiet-
palen staan opgericht. Er is een geluidsinstallatie en een eretribune, er staan toilethokken en 
vuilnisbakken, plastic lopers liggen uit zodat we niet door de modder hoeven te banjeren. Hier is 
veel, heel veel werk verricht, gecoördineerd, vergaderd, geschreven, besloten. We gaan de grote 
tent in op zoek naar het opvallende paars met geel van ons gilde. De leden zijn al bezig met het 
omhangen van de zilvervesten en het vastmaken van vendels en vaandel aan de stokken. Een 
bakske koffie zou er ingaan, maar het koffieapparaat laat ons in de steek. Met zijn allen gaan we 
naar het terrein en zoeken ons nummer om klaar te staan voor de optocht. 

SHOW
Terwijl we wachten kijken we en worden we bekeken. Veel gilden dossen zich op zijn ‘mid-
deleeuws’ uit. De mannen dragen veelal een kniebroek in een stemmige kleur, vaak zwart, maar 
ook blauw, bruin en groen. Ze dragen witte of gekleurde kniekousen, een kleurrijke jas of jak van 
een buitenissig patroon met vaak een witte kraag of soms een jabot. Er zijn schutterijen waarvan 
de leden lijken op de manschappen uit het Napoleontische tijdperk, ze dragen een soldatenuni-
form en een steek. Marketentsters zijn in hun buurt. Er zijn ook gilden die in oud boerendeftig 
gaan, de mannen dragen een kiel en een zwarte broek en hun vrouwen hebben mooie zwarte 
lange rokken, prachtige kanten boerinnenmutsen en omslagdoeken. Andere gilden, zoals het 
onze, dragen zogenaamd chique zwart: de mannen hebben een streepjesbroek, vest en slipjas 
en de vrouwen zijn gewoon in het zwart. Het Nachtwachtgilde uit Berg en Terblijt valt nog 
het meeste op. Hoeden zijn er te kust en te keur: hoge hoeden, boerenpetten, jagershoedjes, 
baretten, fanfarepetten, militaire steken, pastoorsteken, Spaanse hoeden, flambards en nog 
meer. En dan is er nog een schakering in sjerpen en veren of pluimen in de meest mooie en de 
meest afzichtelijke kleuren. De meeste indruk maken nog de standaardruiters met hun paarden 
die tot in de puntjes verzorgd zijn. Na lange tijd roept een zenuwachtige omroeper gehaast dat 
de optocht gaat beginnen en dat we op moeten stellen. 

GUILD pRIDE
Tijdens de optocht gaat het steeds harder 
regenen. We zijn maar wat blij met de para-
plu’s die we aangeschaft hebben na het nood-
weer tijdens het EST in Bernheze. Er zijn dan 
ook niet veel toeschouwers, dat is jammer. 
De optocht doet me denken aan de Gay Pride 
die jaarlijks in Amsterdam wordt gehouden. 
Gildebroeders worden ook graag bekeken en 
bewonderd. Tijdens de optocht begeeft de 
stok van ons vaandel het, de vaandrig laat 
zich echter niet kennen en draagt het steeds 
zwaarder wordende vaandel (het is gemaakt 
van degelijk wollen stof) met de korte stok 
op zijn schouders. De hoofdman treedt uit 
bij de eretribune en krijgt er een stijlvol herin-
neringsschild. Na de optocht zoeken we ons 
heil in de dampende grote tent en wachten 
af totdat de omroeper het sein geeft voor de 
grote opmars.

MASSEMENT
Het bijwonen van de massale opmars is een 
must. Jammer genoeg kan ik geen aanteke-
ningen meer maken omdat mijn notitieboekje 
te vochtig is. Als de lezer constateert dat ik 
een fout maak in de volgorde van de gebeur-
tenissen dan mag hij de schuld geven aan het 
weer of aan mijn geheugen. De rest van dit 
verslag heb ik uit het blote bolletje gemaakt.
De standaardrijders stellen zich op voor de 
hoofdtribune waarop prominenten zitten. 
Ik laat mijn ogen gaan over de tamboers die 
vooraan staan opgesteld en concludeer dat er 
veel meer tamboers in de optocht aanwezig 
waren dan nu aan de rand van het toernooi-
veld. De opmars zal niet zo indrukwekkend 
worden als ik gehoopt had. 

op zondagmorgen 7 september hoorde ik een liedje op de radio dat me aansprak. De titel weet ik niet meer maar 
de inhoud sprak me aan. Het ging over spelen en durven te leven als pa en grootpa hebben gedaan. Het was precies 
wat mijn man en ik van plan waren, we waren immers op weg naar het landjuweel. Want zeg nou eens eerlijk, wat 
is er nou heerlijker om op een lange zomerse zondagmiddag van een gildefeest te genieten? er zijn schutters, tam-
boers en vendeliers die weken- of maandenlang geoefend hebben om die ene prijs te kunnen bemachtigen. 
De jeu de boulers verheugen zich op hun spel en de standaardrijders en hun paarden zijn opgetuigd. Anderen, 
zoals ik, die niet begunstigd zijn met enige coördinatie of muzikaal talent, genieten van hun pilske of wijntje terwijl 
ze de gildebroeders en -zusters bewonderen die meer getalenteerd zijn. 

Algemeen
Door: Joke van Gils

Kijken en bekeken worden op    het landjuweel 2008
enkele impressies van de laatste dag van het landjuweel 2008 in moergestel.
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Het Wilhelmus; alle vendelstokken staan 
recht. Na het eerste couplet van het 
Wilhelmus roept de omroeper driewerf 
hoera dwars door het tweede couplet van het 
Wilhelmus door Harmonie Prinses Juliana. 
Dan bieden de organiserende gilden aan 
voorzitter Niels van de Ven een hoofdman-
stok aan. Daarna zijn de prominenten aan 
het woord. De burgemeester opent het feest 
dat al drie dagen aan de gang is, de bisschop 
houdt zijn preek gelukkig kort. De toeschou-
wers worden ongeduldig, ze staan daar maar 
in hun natte wollen pakken in de druilerige 
regen. De omroeper geeft instructies. 
Voorwaarts. De tamboers en bazuinblazers 
komen roffelend en klaroenschallend naar 
voren. Op het eerste fluitsignaal staan ze 
voor het erepodium, nog steeds roffelend. 
Het veld is vol vendeliers en vendels voor 
een achtergrond van gildebroeders. Na nog 
een fluitsignaal is alles stil. Dan volgt de eed 
van trouw en het vendelgebed. De vendeliers 
leggen hoeden en baretten in het natte gras. 
‘Vendeliers, presenteert uw vaandel, neigt 
uw vaandel, zwaait uw vaandel voor God, 
Koningin en vaderland; tamboers roert uw 
trom.’ De vendeliers zwaaien met grote 
behendigheid en kracht hun veelal natte vaan-
dels en symboliseren en beelden de strijd van 
Sint-Joris en de draak, de strijd tussen geloof 
en ongeloof, uit. 

DE SpELEN
Mijn man en ik gaan eerst kijken waar het 
handboogschieten op doel zal plaatsvinden. 
Mijn man is een fanatieke handboogschutter 
op doel. Een lid van de federatieve schietcom-
missie loopt doelloos rond, hij heeft twijfels 

of de wedstrijd wel gespeeld kan worden. Hij heeft weliswaar een prachtig schuilhok op wielen, 
maar een tafel en schrijfmateriaal voor het inschrijven van de deelnemers ontbreekt. Ook zijn de 
doelen nog niet opgesteld. Hij vertelt dat er tachtig schutters worden verwacht en dat er in twee 
partijen geschoten gaat worden. We besluiten naar de tentoonstelling te gaan. De tentoonstel-
lingsruimte is aangenaam droog en de tentoonstelling is qua kwantiteit klein maar qua kwaliteit 
groots. Elke gilde heeft één modern koningsschild mogen inleveren, juryleden bestuderen nauw-
gezet vormgeving, symboliek, herkenbaarheid en gravurekwaliteit. Behalve oude documenten 
en attributen zien we nieuwe kunst en kunstig gemaakte werkstukken van kinderen. Vooral de 
houten vogels zijn prachtig. 

Als we terug op het terrein zijn, blijken de wedstrijden in volle gang te zijn en is het vrijwel 
droog. Er zijn zeker geen tachtig handboogschutters op doel, maar ongeveer de helft. Kees 
Schepens uit Biest-Houtakker heeft al vijf keer vijf punten geschoten. Zal hij de kampioen 
worden? Het is rustig op het terrein. In een hoek van het terrein waar het evenement ‘Nederland 
Ontmoetingsland’ zou zijn maar om onduidelijke redenen niet is, zijn enkele cateraars 
al aan het opbreken. De enige plek waar het echt druk is, is bij het geweerschieten van de 
koningen en keizers. Dan zien we twee beteuterde wipschutters van ons gilde. De wedstrijden 
handboogschieten op de wip zijn al afgelopen en ze hadden niet mee mogen doen. Na de 
optocht waren ze drie keer ter plekke geweest om zich voor de wedstrijd in te schrijven maar 
dan was er niemand. Toen ze er voor de vierde keer kwamen waren de wedstrijden (al) aan de 
gang en inschrijven mocht niet meer. ‘Voorschriften van de federatie’, was de reactie van de 
wedstrijdleiding. Jammer dat er 
zo weinig publiek is, maar ook 
wel logisch. Er is weinig meer te 
zien, de meeste wedstrijden zijn 
al afgelopen. 

A WAY OF LIvE
Weet je wat het leuke is aan 
een gildedag als deze? Er is 
samenzijn, herkenning, gezellig-
heid en sportieve competitie en 
er is tijd voor een potje bier. Je 
ontmoet er geen yuppen, maar 
soortgenoten. Toch zijn gilde-
mensen een soort van yuppen, want pronken doen beide groepen even graag. De gildebroeders 
en -zusters pronken weliswaar niet met hun Van Gils-pakken (ik kom uit de arme tak van de 
familie) of met hun leasebak, maar pronken, dat doen we zeker. n

Kijken en bekeken worden op    het landjuweel 2008
enkele impressies van de laatste dag van het landjuweel 2008 in moergestel.

Het Nachtwachtgilde uit Berg en Terblijt

Gildebroeders van Sint Joris 

Berlicum zijn gekleed in een 

‘middeleeuws’ uniform Een trotse gildekoning en zijn koningin

Gildezusters van Sint Ambrosius Loon op Zand; 

dit gilde draagt deftig zwart
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Rectificatie

In nummer drie van 2008 is bij het overlijdensbericht van Sjef 
Verouden abusievelijk vermeld dat hij lid zou zijn van het Sint Jorisgilde 
Berlicum. Dit moet echter zijn Sint Jorisgilde Oirschot.

Riek DaRis-theuws

Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Op 21 september 2008 overleed gildezuster 
Riek Daris-Theuws (69) Zij werd met haar man 
in 1960 lid. Al deze jaren nam Riek trouw deel 
aan alle gildeactiviteiten. De laatste vijf jaar dat 
zij ziek was was zij, indien mogelijk, toch nog 

aanwezig. Voor haar vele verdiensten voor de gemeenschap, kreeg zij 
de onderscheidingen “Ridder in de orde van Oranje Nassau” en “De 
Eik van Bergeijk” .

Jan RoveRs

Sint Antonius Abt, Deurne (Peelland)

Op 29 April 2008 overleed gildebroeder Jan 
Rovers (67). Hij was drieënvijftig jaar lid en tam-
boer, maar wilde echter nooit op de voorgrond 
staan. Bij zijn gouden jubileum in 2005 ontving 
hij de gouden speld van het gilde en een kringon-

derscheiding van kring Peelland.

fRans van DeR Meulen

Sint Catharina, Eindhoven-Stad (Kempenland)

Voor de derde keer in 2008 moest het gilde 
afscheid nemen van een gildebroeder, want op 
3 augustus 2008 overleed Frans van der Meulen 
(86). Hij werd geïnstalleerd op Catharinadag van 
1954 en was een van de eerste gildebroeders na 

de heroprichting in dat zelfde jaar. Op gildevergaderingen liet hij altijd 
graag een positief kritisch geluid horen. 

Paul van hussen

De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan, Eindhoven - 

Stad (Kempenland)

Op  8 oktober 2008 overleed oud-notaris Paul 
van Hussen (74). Hij was vierendertig jaar ridder. 
Paul toonde zich een vaardig schutter en wist 
met het oude wapen, de handboog, verscheidene 

prijzen te winnen. In 1983 werd hij gekozen tot tweede deken, een over-
heidstaak, die hij twaalf jaar vervulde. Hij droeg de zorg over het beheer 
van de zilveren kostbaarheden, alsmede de eeuwenoude kazuifels, 
die achter de stalen deuren van zijn notariskluis bewaard werden. Het 
nieuwe Gildenreglement, dat in 1990 het licht zag, was van zijn hand. 
Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

henk van DeR heiJDen

Sint Ambrosius, Gilze (Baronie en Markiezaat)

Op 21 september 2008 overleed Henk van der 
Heijden. Hij was een verenigingsmens, met 
name voor de harmonie en het gilde. Hij richtte 
de jeugddrumband op en behaalde hiermee veel 
successen. Het gilde was hem niet vreemd. Want 

vóór de heroprichting van het Sint Ambrosiusgilde Gilze had hij al jaren 
ervaring op gedaan bij het Sint Willibrordusgilde Alphen. Daar was 
Henk bijna vijfentwintig jaar lid van verdienste geweest. Andere gilden 
binnen de kring Baronie en Markiezaat mochten ook van zijn kennis en 
ervaring profiteren.

aDRiaan Den otteR 
Sint Willebrordus, Heeswijk (Maasland)

Op 14 september 2008 overleed Adriaan den 
Otter. Hij had al een aantal jaren problemen met 
zijn longen en gebruikte met regelmaat zuurstof. 
Adriaan was vierentwintig jaar lid, waarvan negen 
jaar als overheidslid. Hij was een verdienstelijke 
gildebroeder, een prima geweerschutter én zilverdrager. Bovendien was 
hij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

haRRy van weRDe

Sint Agatha, Heeze (Kempenland)

6 mei 2008 overleed Harry van Werde (78). Hij 
was bijna twintig jaar lang een trouw en altijd 
aanwezige gildebroeder, waar het gilde op kon 
rekenen. 

Jan De vRies

Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

Op 29 mei 2008 is Jan de Vries(81) overleden. Jan was gehuwd met 
gildedochter Sina de Vries - van Dijk. Zij overleed echter zes weken vóór 
Jan. Hij was drieëndertig jaar lid. Meer dan vijfentwintig jaar reed hij, in 
het voor- en najaar zijn route voor de oud-ijzeractie.

thoM ligthaRt

Sint Ambrosius, Loon op Zand (Maasland)

Op 5 augustus 2008 heeft het gilde afscheid 
genomen van gildebroeder Thom Ligthart (76). 
Hij begon als schutter met de handboog. Met 
veel enthousiasme en betrokkenheid was Thom 
bijna vijfentwintig jaar gildebroeder. Hij genoot 
van de broeder- en zusterschap die het gilde kenmerkt en leverde hier-
aan ook zelf zijn bijdrage.

haRRie leiJten

Sint Joris, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Op 12 juli 2008 overleed dekenschatbewaarder 
Harrie Leijten (71). Harrie was achtenentwintig 
jaar lid en bekleedde eerder de functie van 
dekenschrijver. 

Miet RiJnen BieRkens

Sint Joris, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Op 13 juli 2008 overleed Miet Rijnen-Bierkens (93), de oudste gildezus-
ter. Zij was de weduwe van Kiske Rijnen en was als buitengewoon lid 
toch betrokken bij het gilde. Vele jaren heeft het gilde bij Kees en Miet 
op de camping in Oisterwijk om de Boskantbeker geschoten.
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JhR. DR. iR. JooP Ploos van aMstel

Sint Anna, Nuenen-Dorp (Kempenland)

Op 12 augustus 2008 overleed gildebroeder Joop 
Ploos van Amstel (64). Joop zat in zijn negen-
endertigste lidmaatschapsjaar van het gilde. Hij 
bekleedde acht jaar de functie van tamboer. Hij 
schoot zich in de jaren 1970,1972 en 1976 tot 

koning en was kapitein (voorzitter) van het gilde van 1984 tot 1995. 
Het gilde zal hem blijven herinneren als een kleurrijke gildebroeder.

Paul van wittenBoeR

Sint Sebastiaan, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Maandag 5 mei 2008 overleed gildebroeder Paul 
van den Wittenboer (62). Hij was sinds 1995 
lid van het gilde en een echte Bourgondiër, een 
levensgenieter. Als hij een bijdrage aan het gilde 
kon leveren, was Paul paraat. 

Rien kwaks

Sint Catharina en Barbara Schijndel (Maasland)

Op 14 oktober 2008 overleed gildebroeder Rien 
Kwaks (55).
Rien was lid sinds 1982. In 1985 en 1990 schoot 
hij zich koning. In 1992 werd hij zelfs koning van 
Kring Maasland. Naast een gedreven schutter 

was ook het jeu de boules-spel een grote passie voor hem. Rien was 
jarenlang lid van de overheid.

nettie Bax

Sint Joris, Stratum (Kempenland)

Op 23 juli 2008 is gildezuster Nettie Bax (65), echtgenote van archivaris 
en oud-jonge deken Frans Bax, na een lang ziekbed overleden. Zij heeft 
ondanks haar levenslust en wilskracht de strijd niet kunnen winnen. Wij 
danken haar voor alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven.

Ria van De wiel- van DeR heiJDen

Sint Catharina, Tongelre (Kempenland)

Op 17 juli 2008 overleed na een ziekbed van ruim 
een jaar Ria van de Wiel-van der Heijden (69). 
Als echtgenote van deken-schrijver Piet heeft zij 
zich onbaatzuchtig ingezet voor het gilde. Ook de 
Zonnebloem had een aparte plaats in haar hart. 

In april van dit jaar kreeg zij een koninklijke onderscheiding, waarvan ze 
maar kort heeft mogen genieten.

Jan van RiJen

Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Op 19 augustus 2008 overleed gildebroeder Jan 
van Rijen(57). Hij was lid vanaf 1977.  Ook was 
hij een echte organisator, wat bij de laatste drie 
gildefeesten duidelijk naar voren kwam. Jan was 
ook nog eens coördinator van het jeu des boules. 

Hij was een gewaardeerd adviserend lid in de bestuursvergaderingen.

BeRt schoenMakeRs

Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Op woensdag 8 juli 2008 overleed Bert 
Schoenmakers(80) Bert was vanaf 1983 
gildebroeder. Hij was geen persoon die op de 
voorgrond hoefde, maar was wel zo veel mogelijk 
bij gildeactiviteiten aanwezig. 

willeM MeulenDiJks 
Sint Willibrordus, Vlierden (Peelland)

Op 4 april 2008 overleed Willem Meulendijks 
(94), een van de heroprichters van het gilde in 
1949. Hij was bestuurslid en afgevaardigde bij het 
standaardrijden. Voor zijn inzet bij kring Peelland 
werd hij tot erelid benoemd. In 1979 werd Willem 
benoemd tot erevoorzitter. Tot zijn negentigste verjaardag was hij bij 
het koor van de vier Deurnese gilden. Willem sprak in 1978 al over vrou-
wen bij het gilde en mocht nog meemaken dat zijn achterkleindochter 
lid werd. In 1960 werd hij ‘geraapte’ koning en in 1988 schoot hij zich 
echt koning. In 1989 kreeg hij een koninklijke onderscheiding.  
 
sJaantJe van BeRkel – PiJnenBoRg

Sint Catharina Vught (Maasland)

Op 25 april 2008 bereikte ons het bericht dat 
gildezuster Sjaantje van Berkel – Pijnenborg was 
overleden. Ze was Sinds 8 februari 2000 weduwe 
van Marinus van Berkel, die bijna veertig jaar 
gildebroeder was. Sjaantje was een trouwe gilde-
zuster, die overal mee naar toe ging. Na een kort 
ziekbed heeft men afscheid van haar genomen. 
 
wil vos

Sint Willibrordus, Waalre (Kempenland)

Op 14 mei 2008 heeft het Willibrordusgilde 
afscheid genomen van Wil Vos. In 2007 herdacht 
hij nog zijn vijftigjarige lidmaatschap. Na een 
herseninfarct belandde Wil in een rolstoel. 
Hij keek altijd uit naar zijn maandelijkse kaart-
avond en was een gildebroeder die niet graag op 
de voorgrond stond. 

Jan van BiJsteRvelDt 
Onze Lieve Vrouwe, West-en Middelbeers  

(Kwartier van Oirschot)

Op 31 juli 2008 overleed vrij plotseling bescherm-
heer Jan van Bijsterveldt ( 71). Samen met zijn 
vrouw ondersteunde hij veel van onze gildeac-
tiviteiten. Beiden zorgden ondermeer voor een 
nieuwe kroon voor de koning en koningin. 

Mogen zij allen rusten in vrede



egS nieUWS 

vIER BERNHEzER GILDEN NAAR AFSCHEID vAN OTTO vON 
HABSBURG IN AKEN
De vier Bernhezer gilden, te weten Sint Anthonius Abt, Vorstenbosch, 
Sint Willebrordus, Heeswijk, Sint Antonius Abt-Sint Catharina, 
Nistelrode en het Sint Barbaragilde, Dinther, waren in het bijzijn van  
oud-voorzitter van het EST2006, Ben Cornelissen, op eigen gelegen-
heid met een grote delegatie naar Aken(D) getogen om het afscheid 
bij te wonen van de scheidende legendarische Otto von Habsburg.  
Otto von Habsburg, Grootmeester van de orde van de Heilige 
Sebastiaan in Europa en de Europäische Gemeinschaft Historischer 
Schützen(EGS) die in de leeftijd van 96 jaar de scepter overdroeg aan 
zijn zoon Karl von Habsburg.
In de mis met investituur, werd Karl von Habsburg door twee 
nekslagen met het zwaard geïnstalleerd en benoemd als opvolger van 
zijn vader. De dienst werd voorgegaan door Weibischof Dr. Heiner 
Koch, Bundespräses BHDS-Köln. 
Concelebranten waren; Bisschop Drs. A.L.M. Hurkmans uit 
’s-Hertogenbosch, Pater Paolo Habsburg uit Düsseldorf, Pfarrer 
Stefan Bäuerle uit Linnich, Pfarrer Christoph Graaf uit Eschweiler, 
Pfarrer Johannes van der Vorst uit Mönchengladbach, Pastor 
Hermann Kaiser uit Aken, Pater Theodardus Megens uit Erkelenz, 
en Pater Karel de Wilde uit Hasselt met Domzeremoniar Msgr. Hans 
Günther uit Vienken. Na deze heel indrukwekkende dienst trokken 
allen in optocht naar het Rathaus van Aachen, daar werd het defilé 
afgenomen door vader en zoon Von Habsburg. Ter plaatse volgden 
nog een vendelshow en een aubade door twee korpsen. Tussen de 
bedrijven door presenteerden de Poolse gilden zich in hun fraaie 
tenues, waarvoor ze een geweldig applaus ontvingen.
Het woord was aan Otto von Habsburg, de 96-jarige beschreef 
met krachtige stem het wel en wee van Europese toestanden en het 
gildewezen.

Otto van Habsburg ontving bij zijn afscheid de titel Ere Grootmeester 
van de orde van de Heilige Sebastiaan in Europa en de Europäische 
Gemeinschaft Historischer Schützen ( EGS).
Zijn zoon Karl von Habsburg nam hierna het woord, het was een man 
met een duidelijke boodschap, dat was meteen helder. Ook haalde hij 
de Europese eenwording aan met de woorden; er is al veel gedaan en 
er is al veel bereikt, maar wij moeten nog heel veel doen om dit in een 
passende vorm aan de volgende generatie over te kunnen dragen. 
“Mijn vader”, zo sprak hij, “heeft een sterk motto; Hij die niet weet 
waar hij heen gaat of waar hij vandaan komt, weet wellicht ook niet 
waar hij zich bevindt”.
De burgemeester van Aken kwam met een uiteenzetting voor de 
toehoorders over de herrijzenis van het Rathaus, het gebouw werd in 
de oorlog voor het grootste deel verwoest.
Niemand had op dat moment de gedachte dat het eeuwenoude 
gebouw nog ooit herbouwd zou worden, gezien ook de enorme 
kosten maar ook om haar identiteit en de oude stijl weer te laten 
herleven. “Welnu”, zo sprak hij, “u staat nu recht voor het resultaat 
en we moeten bekennen dat het de stad Aken inderdaad gelukt is het 
gebouw terug te brengen in de oude staat en sfeer, iets wat we nooit 
hadden verwacht is uiteindelijk werkelijkheid geworden. Mocht u naar 
Duitsland willen komen dan kunt u maar het beste naar Aken komen, 
wij zijn blij met uw aanwezigheid en u en wij worden er niet slechter 
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van”. Na de toespraken 
werden de genodigden 
ontvangen in het Rathaus 
waar men persoonlijk 
afscheid kon nemen van Otto 
von Habsburg, en om zijn 
opvolger Karl von Habsburg 
te feliciteren en geluk te 
wensen. De burgemeester 
had gelijk, het hele gebouw 
straalt van “oude glorie” en 
sfeer. Een heel mooi afscheid 
en een heel goed onthaal, 
dat is waar de vier Bernhezer 
gilden op terug kunnen 
kijken samen met honderden 
gelijk-gestemden en duizenden 
toeschouwers. n

NAJAARSvERGADERING vAN DE EGS TE KORSENBROICH
Van 28 tot 30 augustus 2008 waren de afgevaardigden van de EGS uit 
diverse landen in Korsenbroich bijeen voor de najaarsvergadering. De 
“Sankt Katharina Junggesellen Bruderschaft en de “Sankt Sebastianus 
Bruderschaft“ hadden alles uit de kast gehaald, om de gedelegeerden  
buiten de vergaderingen een optimaal verblijf te bezorgen.
Op donderdagavond werd de feestmeiboom geplant gevolgd door een 
buffet, overgoten met vrolijke muzikale klanken.
Vrijdag  waren tussen de zittingen door van het presidium, kapittel 
en generaal kapittel, de ontvangst van de afgevaardigden door de 
burgemeester van Korsenbroich in de zalen van de Sparkasse Neuss. 
‘s Avonds was er een kranslegging, waarna een taptoe werd gegeven 
door een aantal muziek- gezelschappen.
Zaterdag vond de algemene vergadering plaats, waarbij Kinrooi (B) de 
gelegenheid nam enige toelichting te geven op het EST van 2009, en 
de nodige uitnodigingen uitdeelde. ’s Middags vond in Schloss Rheydt, 
het stedelijke museum van Monchen-Gladbach, de opening van de 
tentoonstelling “Schützen, Glanz und Gloria” plaats, waarbij ook 
inzendingen uit Nederland te bezichtigen waren, onder andere die van 
Helden en Wintelre. Tijdens deze vergadering en feestelijkheden stond 
het afscheid van Otto van Habsburg en zijn opvolging door Karl von 
Habsburg centraal. Beide heren waren overal prominent aanwezig en 
stonden in het middelpunt van de belangstelling. n

installatie van Karl van Habsburg                                             
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NBFS KAMpIOENSCHAp GEWEER 2008 IN MOERGESTEL
Op zaterdag 6 september 2008, is door de Federatieve schietcom-
missie, sectie geweer in samenwerking met de schietcommissie 
van Kwartier van Oirschot het jaarlijkse NBFS Kampioenschap 
Geweerschieten georganiseerd. De wedstrijd werd tijdens het 
Landjuweelweekend gehouden op de door de Stichting Landjuweel 
beschikbaar gestelde accommodatie. Onder goede weersomstan-
digheden schoten meer dan honderd schutters om diverse prijzen in 
verschillende klassen. Voor veel schutters was het ”de mogelijkheid om 
te oefenen” voor het Landjuweel schieten, een dag later. Aan het korps 
schieten namen vijftien gilden deel. De beste, na diverse kampronden, 
was het gilde Sint Willebrordus uit Esch. Bij de viertallen waren de 
schutters van Sint Joris uit Nieuwkuijk de besten. Federatie Kampioen 

GIFTEN AAN GILDEN (ANBI REGISTRATIE)
Een belangrijk bericht voor gilden die wel eens een schenking 
ontvangen is te vinden op de site van de belastingdienst. Per januari 
2008 is de regelgeving voor “algemeen nut beogende instellingen” 
gewijzigd. Algemeen nut beogende instellingen zijn in beginsel vrijge-
steld van schenkingsrecht. Ook voor de schenker levert de schenking 
aan een “algemeen nut beogende instelling” mogelijk een aftrekpost 
op in zijn aangifte inkomstenbelasting. Om voor die voordelen in 
aanmerking te komen, dient het gilde namelijk gerangschikt te worden 
door middel van een aanvrage bij de belastingdienst om als ANBI- 
vereniging of stichting aangewezen te worden. Voor informatie: www.
belastingdienst.nl. n

GILDENCONGRES 2009
Binnenkort ontvangen alle gilden een uitnodiging voor het gildecon-
gres op 25 april 2009 te Bergen op Zoom. n

EST TE KINROOI (NEvENWEDSTRIJDEN)
Tijdens het EST op 28, 29 en 30 augustus 2009 te Kinrooi zal er de 
gelegenheid zijn voor alle deelnemende gilden om op zaterdagmorgen 
deel te nemen aan zogenaamde nevenwedstrijden. Deze wedstrijden 
worden gehouden in de navolgende disciplines: Sint-Jansbogen op 
doel – Kruisbogen op doel – Handbogen op doel – Luchtbuks liggende 
wip – Handbogen liggende wip – Klep schieten – OSV- schieten – 
OLS- schieten en Lepeltjes schieten. De nevenwedstrijden blijven strikt 
beperkt tot deze disciplines. Er worden GEEN andere disciplines meer 
aan toegevoegd. Individuele verzoeken, gericht aan de organisatie, om 
uitbreiding met nog andere disciplines heeft dus geen zin. n

De uitreiking korpsprijs aan gilde Sint Willebrordus uit Esch, met vlnr: 

Jac van Bragt, Adri Verhoeven, Silvia Verhoeven, Jeroen v/d Ven en 

Federatie Voorzitter Jos Verbeeten en vice-voorzitter Jac Goudsmits.

Opgelegd werd Jeroen van de Ven van Sint Willebrordus uit Esch en bij 
de Vrije Hand was dit Marco de Pinth van Sint Joris uit Nieuwkuijk.
Door de Federatie voorzitter, Jos Verbeeten en de vicevoorzitter, Jack 
Goudsmits, werden de prachtige zilveren schilden – met bijbehorende 
draagspelden – uitgereikt aan de verdiende winnaars.
De Federatieve schietcommissie, sectie geweer, onder leiding van voor-
zitter Frans Vriens, wil de Stichting Landjuweel Oisterwijk 2008 danken 
voor het beschikbaar stellen van hun tijdelijke accommodatie en een 
aantal toepasselijke zilveren schilden. Zij wil ook het gilde Sint Joris 
en Sint Sebastiaan uit Heukelom (Enschot) hartelijk danken voor het 
vele voorbereidende werk dat ze voor de commissie hebben gedaan en 
dan in het bijzonder de technische mensen van dit gilde die de accom-
modatie op een fantastische wijze hebben geprepareerd.
In 2009 zal het NBFS Kampioenschap Geweer gehouden worden op 
zondag, 6 september, bij het Sint Antonius en Mariagilde in Linden.
Wij als Federatieve commissie hopen in 2009 wederom vele schutters 
– ditmaal in het mooie land van Cuyk – te mogen begroeten. n

ESSCHE SCHUTTERS pROLONGEREN NBFS KAMpIOENSTITEL
Zaterdag 6 september 2008 was de dag van het NBFS toernooi 
geweerschieten, dat dit jaar werd gehouden in Moergestel op het 
gereedliggende terrein voor het Landjuweel. De schutters van het 
Sint-Willebrordusgilde Esch moesten hier hun vorig jaar behaalde titels 
verdedigen. En met succes, want het viertal Adrie en 
Silvia Verhoeven, Jack 
van Bragt en Jeroen 
van de Ven behaalden 
opnieuw het korpskam-
pioenschap opgelegd 
schieten. Tevens wisten 
zij beslag te leggen op 
de vierde prijs viertallen. 
Individueel werd een 
mooie prestatie geleverd 
door Jeroen van de Ven. 
Hij werd persoonlijk 
NBFS kampioen 
opgelegd. n

Het Essche kampioensviertal, v.l.n.r. 

Jeroen van de Ven, Adrie Verhoeven, 

Silvia Verhoeven-Brands en Jack van Bragt.
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Goud en zilversmederij

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.

Streepkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel.: (0413) 368278
Mob.: (06) 12946405

E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl
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Dommel 36 T  0492 39 11 11
5422 VH  Gemert  E  info@vosdruk.nl 
    I  www.vosdruk.nl

Ontwerp, opmaak, drukken en 
verzenden van uw magazine of andere 

periodieke uitgave.
Jubileumboeken, brochures en folders 

voor uw evenementen.

Wij informeren u graag 
over de vele mogelijkheden 

binnen uw budget.

Bel Frans Vos, 06-533 661 45.

ADV-90x130_fc.indd   1 03-10-2008   13:46:48

Het kost maar 5 euro
Het kost maar 5 euro om een advertentie van vier regels in 
‘De Gildetrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u 
abonnee bent. U kunt de tekst, maximaal 4 Gildetrom regels, 
sturen aan: De Gildetrom, Beukendreef 39, 5056 CA  Berkel-
Enschot. Voeg het geld in contanten er bij. Het onderwerp van 
de advertentie behoeft niet persé op het gilde betrekking te 
hebben. Mogelijke onderwerpen o.a. de aandacht vestigen op 
een activiteit, informatie aanvragen over een bepaald onderwerp, 
groeten of dankbetuigingen of iets te koop aanbieden.

 Is Jouw mede-lezer 
nog geen abonnee?

De Gildetrom 
het blad voor 
jong en oud.



Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde G
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CHUTTERSZILVER 

JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 18
5708 GH  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 55 18 10

Leenderweg 37

5554 CK  Valkenswaard 

TEL. 040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl 

www.goudsmidbijsterveld.nl 

E X C L U S I E F  G I L D E W E R K
V O O R  E E N  P E R S O O N L I J K  A C C E N T

Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.

Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm

voor een herkenbare
identiteit en een

stijlvolle
presentatie.

Seezo Uniformen B.V. St. Janstraat 38 - 7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. (0575) 46 16 41. (na 17.00 uur: (0575) 46 19 38). Fax (0575) 46 26 69

info@seezo.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

www.seezo.n l
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Slimstraat 93
5071 EH Udenhout
Tel.: 06 22 46 45 58
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl
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GILDEFEESTEN IN 2009
 
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september en 
4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.
 
25 april  Gildecongres NBFS, bij Sint-Sebastiaangilde te  

Bergen op Zoom
17 mei  Kringdag Land van Cuijk bij  

Sint-Antonius-Sint-Nicolaasgilde Groeningen.
24 mei  Federatief toernooi kruisboog op wip bij Sint-Antonius 

Abtgilde Deurne.
07 juni Vrij gildefeest, Sint-Jorisgilde Goirle.
07 juni Kringdag Peelland bij Sint-Willibrordusgilde Vlierden
07 juni Kringdag Kempenland bij Sint-Catharinagilde Son.
14 juni  Kringdag Baronie en Markiezaat bij Cloveniersgilde  

Sint-Bavo Rijsbergen.
28 juni Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint-Jorisgilde Tilburg.
05 juli Kringdag Maasland bij Sint-Ambrosiusgilde Loon op Zand.
28,29,30 aug. EST te Kinrooi België
06 sept  NBFS-toernooi geweer schieten bij Sint-Antonius en 

Mariagilde Linden.
20 sept. NBFS-toernooi V-T-B-S Sint-Leonardusgilde Beek en Donk.

GILDEFEESTEN IN 2010
 
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september en 
4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

02 mei Vrij gildefeest, Heilig Kruisgilde Gerwen.
16 mei  Jubileumkringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaan 

Westelbeers en Sint-Jorisgilde Middelbeers
16 mei Kringdag Land van Cuijk, Heilig Bloedsgilde Boxmeer.
30 mei  Kringdag Peelland bij Sint-Jorisgilde Gemert .
30 mei Kringdag Maasland, Sint-Hubertusgilde Berkel.
06 juni Kringdag Kempenland bij Sint-Jan Baptista Leende-Strijp.
13 juni Vrij gildefeest, Sint-Monulphus en Gondulphus Knegsel.
20 juni Vrij gildefeest Sint-Lambertus Someren-Eind
18 juli Vrij gildefeest, Sint-Antonius-Abt Blitterswijck

GILDENFEESTEN 2011
 
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september en 
4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

8 mei  Kringdag Kwartier van Oirschot bij Heilig Sacramentsgilde 
Hulsel

22 mei Vrij gildefeest, Sint-Jan Baptist Oerle.
22 mei  Kringdag Peelland, Sint-Margarethagilde Aarle-Rixtel
29 mei Kringdag Kempenland, Sint-Anna Riethoven
29 mei Vrij gildefeest bij Sint-Jorisgilde Oirschot.
5 juni  Kringdag Maasland, Sint-Joris-Sint-Catharinagilde 

Gemonde.
28 aug  Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint-Antonius Abt 

Terheijden.

GILDEFEESTEN IN 2012
 
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september en 
4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

10 juni  Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde O.L.Vr. en de  
Heilige Willibrordus Wintelre.

18 aug Vrij gildefeest, Sint-Jorisgilde Oostelbeers.


