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Woekeren met de ruimte...

Europese Gemeenschap van Schuttersgilden
Jo (J.C.) van den Biggelaar
Kerkstraat 13, 5513 AP Wintelre
T (040) 205 20 08 E jvdb42@xs4all.nl

Het blijft woekeren met de ruimte die we hebben in dit magazine. Zeker met
het laatste nummer van een jaargang. En dat is eigenlijk niet zo vreemd, gezien
het vele kringnieuws van de afgelopen zomerperiode, de drukste tijd van het
gildenwezen. Het is daarom vervelend dat een aantal ‘grote’ artikelen niet geplaatst
kunnen worden. Daarom zal de redactie strakker gaan toezien op de lengte van
een kringnieuwtje. In de laatste redactievergadering is hier opnieuw aandacht aan
besteed. Elders in dit magazine wordt er nog eens op gewezen hoe lang een dergelijk
verhaal mag zijn. Overschrijden de schrijvers het limiet, dan wordt het artikel
geweigerd!
Het EST is een gebeuren waar altijd een verhaal aan wordt besteed, zo ook in 2009.
Deze keer was er maar één Nederlander die tot ridder werd geslagen.
Het komende jaar wordt weer een gildenpelgrimage georganiseerd naar Montserrat/
Lourdes. Ook is men voornemens in Museum Kempenland Eindhoven een
tentoonstelling in te richten over Brabants gildenzilver. Dit in het kader van
vijfenzeventigjarige bestaan van de NBFS.
Om terug te komen bij het begin; er is zoveel kringnieuws binnengekomen, dat een
aantal artikelen niet geplaatst kunnen worden. Het blijft woekeren met de ruimte…

Noordbrabantse Federatie
Ton (A.H.A.M.) de Brouwer
Ruiterweg 6, 5674 XB Nuenen
T (040) 284 22 12 E a.debrouwer01@onsnet.nu

Nu het jaar weer teneinde loopt wil de redactie en het stichtingsbestuur van
De Gildetrom u allen hele fijne feestdagen toewensen en een goed begin van 2010.
Wij blijven de lezers zo goed als mogelijk voorzien van nieuws over het gildenwezen.
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reportage
Door: Peter van Otterdijk

Het jaar 2009 zou voor het gilde sint Willibrordus Vlierden een jubileumjaar zijn. In 1949 werd
door een twintigtal jonge mannen het gilde weer nieuw leven ingeblazen. Het gilde was na de
oorlog in 1946 nog bijeen gekomen om te schieten “om den Koning”, maar daar bleef het ook bij.
Gildebroeder Ties Verbeten is de zestigjarige jubilaris en Pedro Fransen is bijna vijftig jaar bij het
gilde. Daarom is 2009 een jaar om nog eens terug te kijken, naar de voorbije zestig jaar.

Na zestig jaar weer heropleving
van het Vlierdens gilde
Vrijwilligers
Vier jaar geleden werd besloten om een
kringgildedag te gaan organiseren. Het gilde
is te klein en het heeft niet de capaciteit om
een dergelijk evenement tot een goed einde
te brengen. Personen van buiten het gilde
werden benaderd om hieraan mee te werken.
Enkelen hadden al met een dergelijke dag te
maken gehad, maar ook de jongeren moeten
ervaring opdoen om over achttien jaar het
achtste eeuwfeest van het gilde te kunnen
vieren. Gaandeweg kreeg het gildefeest meer
gestalte en meer enthousiaste mensen die
hun steentje wilde bijdragen. De organisatie
groeide uit tot honderd muzikanten en zestig
vrijwilligers.
Het gilde in nieuwe uniform met beschermheer en -vrouwe en standaardruiter.

Beschermheer- en vrouwe
Bij de opening van het gildefeest kon het gilde
zich trots presenteren in de nieuwe
uniformen, waarbij de baret vervangen is door
een hoed. Frans en Annie Driessen bleken het
gilde een heel warm hart toe te dragen en
wilde wel lid worden. In overleg werd besloten
om hen niet als gildelid in te schrijven, maar
als nieuwe beschermheer en -vrouwe.
Zij werden tijdens de herdenking van zestig
jaar heropleving geïnstalleerd. Het gilde werd
op die avond ook nog verrast met een nieuw
standaardvaandel. Op zondag stond de
nieuwe standaardruiter klaar om na lange
afwezigheid weer voor het gilde uit te rijden.
Het feestweekend wat eigenlijk een feest van
zestig jaar heropleving moest zijn, werd een
feest van vernieuwing en door de metamorfose van het gilde een nieuwe heropleving. Voor
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tijdens en na het feest melden zich verscheidene
personen om tot het gilde toe te treden.
(fotografie: Jan Vera)

Vrouwen
Parallel aan deze organisatie was er ook nog
het gilde, dat naar vernieuwing zocht.
Het gilde is vooruitstrevend, maar ook
behoudend. Een nieuwe wending was er in
2007. Eindelijk konden de broeders ermee
akkoord gaan om vrouwen als volwaardig lid
tot het gilde toe te laten. In dat jaar was er
een gildehuwelijk tussen twee gildeleden, een
vrouw schoot zich tot koning en bovendien
werd het gildevaandel, wat tot op de draad
versleten was, vervangen. Het jaar 2007, het
begin van een nieuw leven. Aanpassen van
het uniform was nodig, omdat ook vrouwen
lid werden. Het oude uniform bestond uit een
zwarte baret, bordeauxrode jas en een zwarte
broek. Het blauw in het vaandel moest nu
ook in het uniform terugkomen. Willibrordus
was een vereerder van Maria en Vlierden was
vroeger ook een bedevaartplaats van Maria,
vandaar het blauw in het vaandel.

Creditcrisis
De organisatie van het gildefeest gebruikte
de slagzin van Vlierden “DORP VOL ACTIE”.
Het moest een feest worden van Vlierden,
voor Vlierden en de gehele regio. Een “night
of the proms”, maar dan door Vlierdense
muzikanten, werd geopperd. Wat heeft dat nu
met een gildefeest van doen? Nou, vroeger
was het vanzelfsprekend, dat als het gilde iets
te vieren had, muzikanten werden ingehuurd
om het feest op te luisteren. De creditcrisis
was wel de aanleiding om de begroting nog
eens goed tegen het licht te houden.
Het zat niet mee om bij de bedrijven
financiële middelen los te krijgen. Door enkele
garanties en de drie kofferbakverkopen, die

Varia

Graag uw aandacht voor het volgende
Het is nog steeds niet duidelijk hoe lang een
artikel voor het kringnieuws mag zijn. Het
aantal woorden dat er voor staat is 300!
De schrijvers worden verzocht hiermee
rekening te houden! Overschrijden zij het

limiet, dan wordt het artikel geweigerd.
We willen ook graag andere verhalen
plaatsen en het is nu eenmaal woekeren
met de ruimte die we hebben. Dus, graag
uw medewerking! n

INFORMATIEAVONDEN PELGRIMAGE 2010 NAAR MONTSERRAT/LOURDES

De standaardruiter.

het gilde organiseerde, kregen we eind januari
het groene licht om door te gaan.
Uiteindelijk heeft de organisatie hun
doelstelling behaald, een feest voor Vlierden
en de regio. Een fantastische vrijdagavond
met “VLIERDEN LIVE in music” waarbij de
bezoekers niet naar huis wilden, het jubileum
op zaterdag met huldiging van de jubilarissen
en de vendelhulde door de zustergilden, op
zondag 7 juni 2009 Kringgildedag Peelland
2009 in wisselende weersomstandigheden.
Alle bezoekers en deelnemers keerden na
afloop tevreden huiswaarts en spraken er
lof over. Na drie dagen feest mogen we
stellen, dat het gilde zich weer als herboren
in de Vlierdense gemeenschap heeft
geplaatst met nieuwe uniformen, vaandel,
standaard, standaardruiter, vrouwen als lid,
een beschermheer en –vrouwe en een zeer
geslaagd gildefeest. Niet meer terugkijken,
maar weer vooruit zien; op naar 2027, het
achtste eeuwfeest. n

In de periode woensdag 22 september tot
en met zondag 3 oktober 2010 organiseert
de Stichting Pelgrimage weer een 12-daagse
pelgrimsreis per bus. Deze keer gaat de
tocht langs bekende bedevaartplaatsen in
Luxemburg, Spanje en Frankrijk. De Stichting
Pelgrimage is nauw verwant aan de Brabantse
gilden. Tijdens de pelgrimage zullen weer
verschillende gildepresentaties gebaseerd op
de tradities plaats vinden.
Op woensdag 22 september wordt de gezamenlijke openingsviering gehouden rondom
het graf van de eerste bisschop van Utrecht,
Sint Willibrord, in Echternach. Via Orange,
Avignon, Gerona zullen de pelgrims enkele
dagen later in de omgeving van Barcelona
neerstrijken en van daaruit op zondag 26
september een uitgebreid bezoek brengen
met een viering rondom de Zwarte Madonna
van Montserrat.
Op woensdag 29 september zal tijdens het
verblijf in de Mariabedevaartplaats Lourdes
worden aangesloten bij de Internationale
Viering. Daarna wordt de terugreis aanvaard
via Roccamadour, Orléans, Chartres en Parijs.
In de beroemde Sacre Coeur van Parijs zal op
zondag 3 oktober de afscheidsviering worden
gecelebreerd. Wederom is het gelukt een
afwisselend en indrukwekkend programma
samen te stellen aansluitend op de primaire
doelstellingen van de gilden van saamhorigheid en broederschap.
Om kandidaat-pelgrims een beeld te geven

De jeugdige vendeliers.

van deze reis worden verschillende informatieavonden georganiseerd en wel:
Dinsdag 19 januari
Dinther, Gildehuis, Raadhuisplein 21
Dinsdag 26 januari
Oirschot, Vrijthof, Molenstraat 6
Woensdag 27 januari		
Elshout, De Gekroonde Hoed,
Heusdenseweg 17
Maandag 1 februari
Aarle Rixtel, Zaal van Bracht, Kerkstraat 9
Dinsdag 2 februari
Rijsbergen, gildelokaal “de Snaphaan,
St. Bavostraat 58c
Dinsdag 2 februari
Soest, Gildehuis, Steenhoffstraat 46
Alle avonden beginnen om 20.00 uur, behalve
in Dinther, deze vangt aan om 20.30 uur.
Iedere belangstellende (zowel gildelid als
niet-gildelid) is van harte welkom.
Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd.
Voor nadere informatie kan men zich wenden
tot het secretariaat van
de Stichting Pelgrimage, Harrie Bruijns,
telefoon 076-5932059,
email harriebruijns@ziggo.nl. n

Czestechowa 2008
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reportage
Door: Jack Goudsmits

Een lange, enerverende, maar wel mooie dag. Deze woorden en woorden van gelijke strekking
werden vaak gehoord tijdens en na het koningschieten van het Oisterwijkse Sint-Sebastiaangilde.
Peter van Loon mag zich voortaan keizer noemen van het gilde. Jan-Frans Knevel is de nieuwe
gildekoning.

Oisterwijk heeft eerste gildekeizer
Zoals gewoonlijk
Traditioneel trokken in de vroege ochtend
van kermismaandag 13 juli 2009 de
tamboers en vendeliers door Oisterwijk om
de leden van het gilde te wekken.
Om half tien was er een eucharistieviering in
de Joanneskerk. Daarna ontving de koning
het gilde bij hem thuis, want het is gewoonte
om ‘de koning uit te halen’. Om ongeveer
half één kwam het gilde terug op het terrein
in het Lindepark en kon het feestelijk
gebeuren beginnen. Pastoor Kennis sprak
een gebedje uit ‘dat er een goede koning
voor het gilde zal komen’. De vogel werd op
de boom geplaatst en de ‘oude’ koning werd
ontdaan van zijn koningszilver. Waarnemend
burgemeester Hans Janssen en pastoor
Kennis losten ieder drie ereschoten.
Daarna was het de beurt aan de afgetreden
koning en de overige leden van het gilde.
Een keizer is aanstaande
Al snel was duidelijk wie de
koningskandidaten waren, maar één voor
één zetten zij de handboog aan de kant
omdat het Peter van Loon van harte werd
gegund om voor de derde achtereenvolgende
keer de houten vogel af te schieten. En dat
was niet gemakkelijk: “Ik ben nog nooit zó
zenuwachtig geweest”, erkende Van Loon.
Uiteindelijk na ongeveer drie uren schoot
hij met een keiharde knal het laatste stukje
van de koningsvogel er af. Na een paar
momenten van intense stilte voorafgaand
aan het schot, barstte een grootste vreugde
los. Voor zover na te gaan in de bijna zes
eeuwen oude gildehistorie is Peter van Loon
de eerste keizer van het gilde. Hij glunderde
dan ook van oor tot oor.

V.l.n.r. Vaandrig Jan Goudsmits, Eef van Loon, Keizer Peter van Loon, Koning Jan-Frans Knevel en
Susanne Knevel.

“Ik ben nog nooit zó zenuwachtig geweest!”
Maar ook een koning
moet er komen
Het geduld van de vele tientallen bezoekers
uit Oisterwijk en daar buiten - zelfs twee
zonen van de in de jaren vijftig van de
vorige eeuw naar Canada geëmigreerde
toenmalige gildesecretaris Wim de Bakker
- werd nog verder op de proef gesteld. Nu
moest opnieuw geschoten worden voor
de titel van gildekoning. Na nog eens twee
uren - het was ondertussen bijna half zeven
- mocht Jan-Frans Knevel de felicitaties in
ontvangst nemen. Hij is nu voor drie jaren
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de gildekoning. Na de handwassing schreed
de koning ‘als teken van onschendbaarheid’
over het uitgespreide gildevaandel.
Hoofdman Jan Massuger en keizer Peter
van Loon hingen hem het koningszilver
om. Tot slot werd met het gildevaandel de
koningsgroet gebracht. De nieuwe koning en
keizer met hun partners Susanne Knevel en
Eef van Loon ontvingen de vendelhulde en
het gemeentebestuur van Oisterwijk bood in
aanwezigheid van wethouder Wagenmakers
de erewijn aan. n

ALGEMEEN
Door: Peter van Kuijen

Zaterdag 10 oktober 2009 verzamelden op de Parade in ’s-Hertogenbosch weer de Brabantse gildebroeders- en zusters voor
een intocht in de basiliek van Sint Jan voor een plechtige mis, voorgegaan door monseigneur A. Hurkmans. De jaarlijkse
feestvergadering vond plaats in de aula van het provinciehuis. De voorzitter van de NBFS, Jos Verbeeten memoreerde dat in
2010 voor de vijfentwintigste keer de Hoofdliedendag gehouden zal worden, een mijlpaal die niet zo maar voorbij zal gaan.
Tijdens de zitting werd Jan Luijten onderscheiden met het zilveren schild van de federatie. Dit voor het vele werk dat hij deed
als raadheer standaardrijden, terwijl hij nooit standaardrijder is geweest! Het middagprogramma bestond uit een lezing
door professor meester Martin Jan van Mourik met als onderwerp ‘De gilden en hun bezittingen’. Deze gildebroeder uit
Ravenstein wist de lachspieren danig aan te tasten. De bezittingen van gilden kunnen grofweg in twee categorieën worden
ondergebracht: onroerende zaken en roerende zaken. Zijn aandacht ging deze middag naar het laatste. Hij had het hoofdzakelijk over cultureel erfgoed, over goederen die verbonden zijn met de historie van het gildenwezen; over vaandels, wapens,
uniformen, oude geschriften en zilverschatten. Hoe gaat men hiermee om teneinde deze voor het nageslacht te bewaren en
te behoeden tegen de slopende gevolgen van het tijdsverloop.

Hoofdliedendag 2009:

Gilden en hun bezittingen
Inventarisatie
De problematiek concentreert zich tenminste
rondom de volgende aspecten:
a) de actuele bewaring, de veilige opslag in
eigen beheer van goederen die bij het gilde
nog in gebruik zijn;
b) historische bewaring, de veilige opslag
onder beheer van derden, van goederen die
niet meer bij het gilde in gebruik zijn.
c) uitlening van goederen aan exposities en
andere activiteiten.

De nieuwe Commissaris van de Koningin,
Wim van de Donk was ook aanwezig.

Actuele bewaring, bestuurstaak
Een zorgvuldige bewaring van gilde-attributen
moet worden gerekend als een bestuurstaak.
Een bestuurslid is gehouden tot behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
Als hij er een potje van maakt, dan is hij

aansprakelijk voor de geleden schade.
Dit geldt ook voor medebestuursleden, als zij
te kort schieten in de toetsing van het gedrag
van hun collega.
Historische bewaarneming
Bij historische bewaarneming gaat het
om bewaring van goederen die niet meer
daadwerkelijk in gebruik zijn; zoals oude
documenten, wapens, vaandels en zilveren
schilden. En omdat het hier om waardevolle
goederen gaat, moet men bijzonder
waakzaam zijn. Bij een goedwillende amateurbewaarnemer zijn deze zaken helaas niet in
goede handen. Hoe goed bedoeld dan ook.
Want hij beschikt waarschijnlijk niet over de
mogelijkheden van opslag en hij is sterfelijk.
Rechtspersonen sterven niet. Het ligt voor
de hand dat historische gilde-attributen
in bewaring worden gegeven aan een
rechtspersoon. Dat kan bijvoorbeeld bij een
publieke instelling of een private instantie.
Maar ook hier zullen een aantal vragen rijzen:
Is de gemeente voldoende toegerust, is de
gemeente bereid de spullen in bewaring te
nemen, wat zijn de kosten en hoe wordt de
toezicht geregeld.
Slapende gilden
Slapende gilden zijn juridisch niet bestaande
gilden. De historische goederen zijn en blijven
echter het eigendom van het slapende gilde.
Maar de vraag is dan, bij wie wordt het onder-
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gebracht? Hier ligt een taak voor de levende
gilden.
Bruikleen
Een stichting, museum of heemkundekring
die gildegoederen wenst toon te stellen,
maakt gebruik van de goederen.
Een overeenkomst van bewaarneming is
derhalve niet toereikend en verschaft niet de
tentoonstellingsbevoegheid.
Het relaas van Prof. mr. Van Mourik beslaat
maar liefst vijf pagina’s. Om deze nu in De
Gildetrom te publiceren is toch wel wat te
veel. En het nu in twee delen te splitsen is ook
geen optie. Inmiddels is de tekst wel al aan
diverse gilden toegezonden. Mocht u, lezer
nog niet in bezit zijn van deze tekst, dan kunt
u zich wenden tot de hoofdredacteur. Hij zal
zorgen dat u de volledige tekst in handen
krijgt. n

Jan Luijten en Jos Verbeeten.

reportage
Door: Hans de Visser

Gildekring “De Hoge Schuts”, bestaande uit twaalf gilden uit Kring Maasland, waren te gast bij
het nieuw op te richten gilde in Uden. Voor de promotie van het nieuwe Sint Barbara en Sint
Luciagilde te Uden gaven de gilden van de “Hoge Schuts” akte de présence. Ondanks het feit
dat de gilden dit jaar een zeer druk programma hadden, waren er veel gilden aanwezig om het
nieuwe gilde te ondersteunen met hun presentatie naar de Udense bevolking.

Gilden massaal naar Uden
Nieuw vendel
Spreker van deze dag was Jan Schakenraad,
hoofdman van het Sint Willebrordusgilde
uit Heeswijk en tevens deken schrijver
van gildekring de “Hoge Schuts”. Na de
samenkomst bij Tante Pietje werd een
welkomstwoord gesproken door de nieuwe
hoofdman Jeroen Kuitert. Hij was zichtbaar
verheugd met de grote opkomst van de
genodigde gildekring. Meteen na deze
toespraak werd het eerste nieuwe vendel
onthuld, het eerste attribuut dat die dag
officieel in gebruik zou worden genomen.
Hoofdman Jeroen Kuitert legde uit, dat
door de keuze van het vendel de vendelier
straks wel iets moeilijker zijn vendel zou
draaien doordat het wapen in het vendel
was verwerkt. (Een vendel beschikt normaal
niet over een extra versiering buiten enkele
belijningen, omdat het anders minder goed
“vliegt”.) Deze nadelige gevolgen waren
bekend, maar toch hebben we voor dit
vendel gekozen aldus de hoofdman.
Nauw betrokken
Burgemeester Henk Hellegers roemde in zijn
toespraak het mooie vendel waarin het oude
wapen van de gemeente Uden was verwerkt.
Hij haalde aan dat hij wel iets van de gilden
wist maar dat hij er niet echt in thuis was, dit
vanwege het feit dat West-Brabant waar hij
vandaan kwam weinig gilden kent.
Hij wenste het Sint Barbara en Sint
Luciagilde veel succes met hun verdere
ontwikkeling en voltooiing van het gilde.
Hoofdman van gildekring de “Hoge Schuts”,
Hans de Visser noemde het vendel een
juweeltje, als dit jullie vendel is dan willen
wij straks jullie gildevaandel wel eens zien.
En naar de burgemeester gericht, “als straks
bij het zien van al deze gilden en uw nieuwe
gilde, het gildebloed ook bij u door de aderen

Op de foto voor de kerk.

begint te stromen, zult u voor het Udense
gilde beslist wel een lans willen breken in
de Udense politiek”, een steun die voor
elk gilde onontbeerlijk is. De burgemeester
beaamde dat hij straks nauw betrokken zal
zijn bij het gilde in zijn functie als gildeheer.
Hierna was het tijd voor een groepsfoto, alle
aanwezigen hadden zich opgesteld waarna
de burgemeester en enkele anderen zich
er bij aansloten. En waarlijk allen, ook de
burgemeester ging even door de knieën, dit
omdat ze in de voorste rij stonden en de
mensen daarachter niet te zien waren.
Ruim baan
Het hele gezelschap ging in optocht naar
de markt en trok veel belangstelling van het
publiek. Voor het eerst sinds ongeveer 1800
trokken er gilden door Uden, een tijd waarin
in Uden toen nog diverse gilden bestonden.
Op de markt was ruimte vrijgehouden om de
gilden te laten verzamelen.
De standaardruiters werden verzocht met
hun paarden in linie naar voren te komen,
om zich te tonen aan het publiek. Het blijft
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een prachtig gezicht, deze standaardruiters
met hun prachtige uitdossingen, of ze
zo uit de middeleeuwen zijn gestapt.
Standaardruiters rijden altijd voor hun gilde
uit in een slalom om zo ruim baan voor hun
gilde te maken, wat ze dan ook duidelijk
aangaven toen ze slingerend het terrein
verlieten.
Eed van trouw
Jan Schakenraad nodigde burgemeester
Henk Hellegers uit om de vernieuwing van
de eed van trouw in ontvangst te nemen.
Als gilden officieel samenkomen wordt er
een hernieuwde eed van trouw afgelegd
aan het burgerlijke en geestelijke gezag, dat
is wat ook nu in Uden plaatsvond. Hierna
nam Jan Schakenraad het woord, die de
gilden opriep voor een massale opmars
gevolgd door een vendelgroet. Door het
feit dat het aantal vendeliers niet al te groot
was kon de burgemeester en de hoofdman
van het Udense gilde, in gezelschap van
de hoofdman van “De Hoge Schuts”, alle
vendeliers persoonlijk bedanken door hen

algemeen

Door: Peter Thoben, directeur-conservator
Museum Kempenland Eindhoven

Een tentoonstelling van Brabants gildezilver en een Eindhovens koningsschild*
Franciscus Josephus of Theodorus Constantinus
Keijsers zilver, 192 x 135 mm gemonteerd op
houten schild, 36,5 x 25 cm collectie Museum
Kempenland Eindhoven, inv.nr MKE 2009.03.33

De nieuwe vendels van het Udense gilde.

de hand te schudden. Hierna volgde een kort
woord van dank waarna alle gilden de markt
verlieten om even te kunnen genieten van
een verfrissend drankje. Tussen de bedrijven
door zorgde de hoofdman van het Sint
Barbara- en Sint Luciagilde, Jeroen Kuitert
voor een tastbaar bedankje aan alle gilden.
“Hoge Schuts”
Na de genoten verfrissing gingen de gilden
weer in het gelid terug naar het vertrekpunt
bij Tante Pietje. Een ding is zeker, het Udense
gilde heeft zich op waardige wijze aan het
Udense publiek getoond en heeft op deze
manier Uden kennis laten maken met een
oeroude traditie die al te lang uit het Udense
straatbeeld was verdwenen. Uden is klaar
voor een nieuw gilde dat alle steun uit de
samenleving verdient. Wij als gilden uit
gildekring de “Hoge Schuts” zijn er klaar
voor om het Udense gilde in onze kring te
ontvangen, wat in najaarsvergadering van de
“Hoge Schuts” gestalte moet krijgen. Uden
zal dan het dertiende aangesloten gilde in de
gildekring de “Hoge Schuts” zijn. n

In het kader van de viering van het 75-jarig
bestaan van de NBFS wordt er in nauwe
samenwerking met de SAT-commissie
een tentoonstelling rondom het gildezilver
georganiseerd. Deze zal in het najaar van 2010
in Museum Kempenland Eindhoven gehouden
worden. In 1992 heeft het naoorlogse
gildezilver uit de Kring Kempenland al eens
centraal gestaan in de tentoonstelling met
gelijknamige publicatie Zilver met een verhaal
in hetzelfde museum. En dat er op het gebied
van gildezilver nog iets te ontdekken valt, is
afgelopen voorjaar gebleken.
Na enig onderhandelen heeft Museum
Kempenland Eindhoven uit particulier bezit een
zeldzaam Eindhovens koningsschild kunnen
aankopen. Het bestaan van dit koningsschild
is uit het Eindhovens Dagblad van 25 juni 1955
bekend, toen antiquair Jan Dirven het van een
Engelse verzamelaar had verworven en op
zijn beurt weer heeft doorverkocht aan een
particulier. 1)
Het handelt om een gildeschild van het Sint
Barbaragilde te Eindhoven op naam van
Hendricus Sporenberg uit 1756, gemonteerd
op een houten schild met gesneden cartouche
uit latere tijd. Op het schild is een afbeelding
ingegraveerd van twee leerlooiers die met
stokken op een dierenvel slaan, op een
banderol daarboven staat ‘om het Gewin
Ik het velleke min’ en verder het inschrift
‘HENDRICUS : SPORENBERG CONINK .
UAN :S: BARBARa GVLT. TOT. EYNDHOVEn
ANNO 1756’. Blijkens het meesterteken is
het schild nog vervaardigd door Franciscus
Josephus Keijsers (’s-Hertogenbosch circa
1685-1757 Eindhoven) of zijn zoon Theodorus
Constantinus Keijsers (’s-Hertogenbosch
1705-1777 Eindhoven). Naast het Sint
Catharinagilde en Sint Sebastiaangilde in
Eindhoven bestaat er een Sint Barbaragilde,
dat in 1487 is opgericht. Omstreeks 1600
bevestigen leden van het gilde het gebruik dat
de drossaard van Cranendonk op Barbaradag
– 4 december – een ton bier schenkt. In 1798
neemt het Sint Barbaragilde de directie van
de grote brandweerspuit op zich voor het
westelijke deel van de stad. Maar wanneer
de gemeente daar geen ‘matige’ vergoeding
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tegenover stelt, legt het gilde deze taak neer.
Iets later is er dan sprake van de oprichting van
een vrijwillige brandweer in Eindhoven. In 1812
heeft het gilde nog 124 leden, maar daarna is
de neergang van het gilde ingetreden en een
laatste optreden van het gilde vindt plaats bij
het 50-jarig priesterfeest van deken mgr. G.W.
van Someren in 1875. Het zilver van het gilde
komt daarna in handen van Eindhovense
edelsmid A.P. Hermans[-Smits], waar P.N.
Panken het gezien heeft. Hermans verkoopt
zijn verzameling aan het Rijksmuseum en dat
verklaart waarom het een medaillon met toren
van dit gilde bezit met het omschrift “Dit si
die scvts sact(a) (B)arbara van Eyndhoven”. 2)
Van Hendricus Sporenbergh (Eindhoven
1727-1797 Eindhoven) die getrouwd is met
Aldegundis van den Wildenbergh (Eindhoven
1729-1796 Eindhoven), is bekend dat hij een
leerlooierij aan de Vrijstraat heeft. Hij laat
zijn vellen vollen op de volmolen in Waalre
om er zeemleer van te maken. Hij heeft
zich in 1756 koning geschoten, waaraan het
koningsschild herinnert. In 1762-1763 is hij een
van de twee borgemeesters van Eindhoven.
De oudste zoon Hendricus zet de leerlooierij
van zijn vader voort en moet zijn twee broers
Johannes en Cornelis uitkopen, drie jaar lang
voor 700 gulden per jaar. 3) Omdat er van het
Eindhovense Sint Barbaragilde nauwelijks iets
bewaard is, maakt dit koningsschild voor de
Eindhovense cultuurhistorie zo bijzonder. Het
zal zeker op de expositie Gildetrots op Brabants
zilver te zien zijn. n
* Aan deze aanwinst is eerder aandacht
besteed in Museum Nieuws Vrienden van
Museum Kempenland Eindhoven nr 22
(juli 2009), pagina 5 onder de titel ‘Een
Eindhovens koningsschild’
1) Eindhovens Dagblad van 25 juni 1955, 1
2) J.Th.M. Melssen, De Ridderlijke Gilde van
Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482-1982,
Eindhoven 1982, met name 72
3) Jan Spoorenberg, De familie Spoorenberg
uit Woensel, ’s-Hertogenbosch 2005, met
name 133-35
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Jan Maas ere-hoofdman
Sint Ambrosius

Op dinsdag 22 september
2009 had het Gilde Sint
Ambrosius uit Lage Mierde
haar jaarlijkse teerdag. Op
die dag werd oud hoofdman
Jan Maas geëerd en bedankt
voor het vele werk dat hij
voor het gilde heeft gedaan.
Hij zat meer dan vijftig jaar
in de overheid als penningmeester, secretaris en de
laatste jaren als hoofdman.
De nieuwe hoofdman, Aart
de Brouwer benoemde hem
tot Erehoofdman van het
gilde, waarna hij de daarbij
behorende sjerp bij Jan om de
schouder hing. n

Hoofdman Aart de Brouwer en erehoofdman Jan Maas.

Cees van de Wetering
nieuwe koning
Sancta Barbara Oirschot

Nieuwe Koning bij het Gilde
“Sint Antonius Abt” Liempde
Op zaterdag 23 mei 2009 vond traditiegetrouw het twee jaarlijkse koningschieten plaats bij het Gilde Sint Antonius Abt in Liempde. In de ochtend
kwamen de leden samen bij het Gildehuis “het Wapen van Liempde”.
Tijdens een stralende ochtendzon werden zowel de Hoofdman Roger
van Laere evenals de aftredende Koning Toon van Rijssel thuis afgehaald.
De hierna gehouden Eucharistieviering werd voorgegaan door de
Gildeheer Pastoor van der Sluis. Ook burgemeester van Beers en een
vertegenwoordiger van de gildekring “Het Kwartier van Oirschot” waren
hierbij aanwezig. Aan het einde van de viering werd de eed van trouw
hernieuwd ten overstaan van de kerkelijke en wereldlijke overheid.
Op het kerkplein vond vervolgens een vendelgroet plaats door de vendeliers van het gilde. Hierna vertrok het gezelschap naar het gildehuis voor
de koffietafel. Ondertussen werd er door de kandidaten geloot voor de
schietvolgorde. Het was een spannende wedstrijd die niet lang duurde.
Om ongeveer kwart over drie viel de vogel na het tweeënvijftigste rake
schot naar beneden. De gelukkige winnaar was deze keer Jo Schellekens,
die zich voor de tweede keer Koning mag noemen Hij is al eerder, van
1999 tot 2001 koning geweest, dus hij weet wat hem te wachten staat.
Er waren veel bezoekers die hun belangstelling toonden voor het hele
gebeuren en de sfeer was ook heel gezellig. Ongetwijfeld heeft het goede
weer daaraan bijgedragen. Alleen was het jammer dat het zo kort duurde.
Nadat de nieuwe koning geïnstalleerd was, ging het in optocht naar het
voormalige gemeentehuis van Liempde waar de nieuwe koning werd
voorgesteld aan het gemeentebestuur en werd de erewijn aangeboden
door burgemeester Van Beers. In de loop van de avond kwam de fanfare
nog een mooie serenade brengen ter ere van de nieuwe koning. n

Op kermismaandag 2009 heeft Cees van de Wetering de koningstitel
van het Gilde Sancta Barbara gewonnen. Eerst werd er geschoten voor
het ‘Keizer Piet Bogmansschild’, deze werd voor de tweede maal op rij
behaald door Roni Broers. Dit schild wordt verschoten door de gildebroeders en zusters, die statutair nog niet mogen deelnemen aan het
koningschieten. Na al deze plichtplegingen begon het koningschieten
en de vraag was, wie de nieuwe koning zou worden. Zou Martien van
de Ven voor de derde keer op rij de titel opeisen? Nadat de boom was
gevrijd en de jenever was gedronken, was het de beurt aan burgemeester
Ruud Severijns om de boom vrij te schieten, en je
kon merken dat hij al vaker bij het gilde aanwezig
was, want zijn schot raakte de vogel. Hierna begon
het koningschieten. Na 159 schoten gaf Cees van
de Wetering de vogel het genade schot. Een lang
gekoesterde wens ging in vervulling en dat was aan
de blijdschap van de nieuwe koning wel te merken.
Na de installatie door beschermvrouwe mevrouw
Rijcken en keizer Piet Bogmans was het gilde bij de
koning aan huis geweest, alwaar zij gastvrij werd
ontvangen. Hierna kon de nieuwe koning op de
kermis gepresenteerd worden. n
Cees van de Wetering, koning.
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Is Jouw mede-lezer nog
geen abonnee?

De Gildetrom het blad voor jong en oud.

Nieuwe gildebroeder pakt
koningstitel in Boxtel

Nieuwe koning bij Gilde
Sint Catharina Moergestel

,,Dank voor alle goedbedoelde adviezen, maar wie het laatst lacht, lacht
het best.” Met deze woorden opende de in december 2008 pas beëdigde
gildebroeder Kees van Aarle in het gemeentehuis van Boxtel zijn eerste
speech als kersverse schutterskoning. Na twaalf ronden schoot de
informaticadocent van het Vmbo-College Boxtel donderdag 23 april
2009 het laatste stukje van de houten koningsvogel uit de schutsboom
van het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris. Van Aarle was een van de twaalf
deelnemers die zich inschreven voor het tweejaarlijkse koningschieten.
Als nieuwkomer in de schuts had de in Oirschot geboren gildebroeder de
kruisboog nog niet vaak ter hand genomen. En dus wilde iedereen hem
tips geven hoe hij het vizier het best scherp kon stellen. Maar die goedbedoelde adviezen had Van Aarle niet echt nodig. De 132e treffer raakte
na ongeveer twee uur schieten vol de helft van de papegaai die op dat
moment nog op de schutsboom stond. Het kleurrijke en in nieuwe kostuums gestoken gezelschap, dat twaalf en een half jaar geleden na ruim
een eeuw afwezigheid ontwaakte, ging naar het gemeentehuis aan de
Markt alwaar de Boxtelse harmonie de nieuwe gildekoning een serenade
bracht en het Wilhelmus liet klinken. Vervolgens trakteerde burgemeester
Frank van Beers op de erewijn. Van Aarle hield zijn eerste toespraak als
opvolger van Alex Voermans: ,,Natuurlijk was het een toevalstreffer, maar
hopelijk geldt dat niet voor mijn functioneren als koning. Hoewel het een
hele overschakeling zal zijn om vanuit het ’vrije leven’ nu de belangrijkste
representant van het gilde te zijn, hoop ik dat jullie over twee jaar zullen
zeggen: ’Kees was unne goeie’.” n

De traditie begint al een week voor
Kermismaandag met het plaatsen
van de “leugenvogel” en vervolgens
wordt de schutsboom gesloten
door de hoofdmannen van de
Moergestelse gilden. De leugenvogel
dient als een soort oefenvogel voor
de daadwerkelijk verschieting. Is deze
nu eenmaal afgeschoten, dan mag
er niet meer op de boom geoefend
Koning Gos Denissen met echtgenote.
worden.
Het koningschieten op 6 juli 2009 begon met het uithalen van de “oude”
koning Hein Bruurs. Na de koffietafel en de vendelgroet werd er in de
parochiekerk een dienst gehouden, in het bijzijn van de zustersgilden uit
Moergestel en vertegenwoordigers van de gemeente.
De zegening van de vogels gebeurde op het schietterrein. De “oude” koning
werd van zijn koningszilver ontdaan dat aan de schutsboom werd gehangen. De ereschoten werden gelost door de waarnemend burgemeester
Jansen en pastor Wieriks. Wat de waarnemend burgemeester niet lukte,
kreeg pastor Wieriks wel voor elkaar. Hij schoot de vogel bij het tweede schot
naar beneden.
Voor de tweede keer werd er een vogel op de pin geplaatst. De “oude” koning
mocht drie maal alleen op de vogel schieten om te proberen zich opnieuw
tot koning te schieten, wat hem niet lukte.
Na een zinderende, en warme strijd was de strijd beslist. Er waren zes serieuze kandidaten voor het koningschap en het was Gos Denissen gelukt om als
nieuwe Koning uit de bus te komen. De nieuwe koning werd op traditionele
wijze geïnstalleerd. Als afsluiting van de ceremonie werd de erewijn geschonken voor de genodigden, welke aanboden werd door de burgemeester.

GILDEkleintje
Pelgrimage 2010 Montserrat en Lourdes
De Stichting Pelgrimage organiseert in de aanloop van de
Pelgrimage 2010 naar o.a. Montserrat en Lourdesinformatieavonden:
Dinsdag 19 januari
Dinsdag 26 januari
Woensdag 27 januari
Maandag 1 februari
Dinsdag 2 februari
Dinsdag 2 februari

De huldiging van de nieuwe koning.

Dinther,Gildehuis, Raadhuisplein 21
Oirschot,Vrijthof, Molenstraat 6
Elshout, De Gekroonde Hoed, Heusdenseweg 17
Aarle Rixtel, Zaalvan Bracht, Kerkstraat 9
Rijsbergen, gildelokaal “de Snaphaan, St. Bavostraat 58c
Soest, Gildehuis, Steenhoffstraat 46

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, behalve in Dinther deze vangt
aan om 20.30 uur. Iedere belangstellende (zowel gildelid als niet-gildelid)
is van harte welkom.
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Adriaan van den Hout
koning in Diessen

Jack van Rooy verlengt
koningstitel

Kermismaandag, 7 september
2009, werd bij het Sint Jorisgilde
Diessen om een nieuwe koning
gestreden. Rond het middag uur
voegde het Sint Sebastiaangilde zich
bij het Sint Jorisgilde, om samen
in een lange optocht, pastoor
Barberien en burgemeester Van
Adriaan van den Hout koning
Homelen op te halen, om zo verder
in Diessen.
richting gildeterrein van Sint Joris te
gaan. Voorafgaand aan het koningschieten werd eerst de schutsboom
gevrijd, de oude koning van zijn koningsattributen verlost en de
houten vogel op de schutsboom geplaatst. Pastoor Barberien
had de eer om als eerste de drie schoten te lossen op de houten
vogel, gevolgd door gildeheer Ron van den Hout, burgemeester
Van Homelen, oud-koning Hendrie van Berkelen en hoofdman Ad
de Laat. Hierna waren de overige gildebroeders aan de beurt. Na
ongeveer driehonderd schoten was er weer een nieuwe koning in de
persoon van Adriaan van den Hout. Na de installatie van de nieuwe
koning werd de erewijn geschonken door de gemeente, waarna het
gilde naar de pastorie trok om ook daar erewijn te nuttigen. n

Op 29 Juni 2009 vond het tweejaarlijks koningschieten plaats bij het
Sint Jorisgilde, Hoogeloon, op het
gildeterrein “de Schutswijer”. Onder
het toeziende oog van ongeveer vierhonderd belangstellenden, waaronder
een delegatie van het kringbestuur
Kwartier van Oirschot, het zustergilde
Jack van Rooy voor de tweede
Sint Sebastiaan, burgemeester
maal achtereen koning.
Swachten, pastoor Lemmens, pastoor
en eredeken Kerssemakers, werd Jack van Rooy na drieënzeventig
schoten opnieuw voor twee jaar koning. Normaal gesproken werd er
volgens traditie geschoten met geweer in het koebos. Maar door de
aangescherpte wettelijke regels zat er niets anders op dan te schieten
met een kruisboog op het gildeterrein de Schutswijer. Daar schoot
men op een gipsen vogel. Na de officiële handelingen werd de nieuwe
koning Jack van Rooy naar huis gebracht om de felicitaties in ontvangst
te nemen en eenieder volgens traditie te trakteren op ordentelijk bier en
wijn. n

Martien Michielse op
herhaling als Koning

Nieuwe koning bij Sint
Joris Hilvarenbeek
De 69-jarige Henk
van Beusekom
heeft zich zondag
21 juni 2009 na een
enerverende strijd tot
koning geschoten.
De negenendertigste
koning van dit gilde
onttroonde Paul
Werrelmann, die zes
jaar geleden koning
werd. Van Beusekom
was zo blij, dat hij na
het afschieten van de
vogel, meteen een
vreugdedans onder
schutsboom maakte.
Het gilde kan terugzien op een prachtig
evenement. n

Op kermismaandag, 5 oktober 2009 vond bij het Sint Lambertusgilde
in Vessem het driejaarlijkse koningschieten plaats. Maar liefst negen
kandidaten melden zich onder de koningsboom. Onder hen ook Kees
van Riet die twee termijnen als koning achter de rug had. In het geval dat
hij de vogel naar beneden zou halen zou hij de titel “Keizer in de wacht”
gekregen hebben, aangezien het gilde in de persoon van Martien van
Sebille al een keizer in hun gelederen heeft. Na een sportieve en faire
strijd haalde echter Martien Michielse, evenals negen jaar geleden, de
vogel naar beneden. Martien zal de komende drie jaar, vergezeld van zijn
vrouw en koningin Petra, het Vessemse gilde op een waardige manier
vertegenwoordigen. n

De blijde koning met de afgeschoten vogel.

Koning Martien Michielse met de hand aan het hoofdvaandel.
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Twee jubilarissen bij het
Lambertusgilde

Odulphusgilde houdt
verbroedering

Rond Lambertusdag, 17 september, wordt in Vessem traditioneel de
teeravond gehouden. Die teeravond is ook de gelegenheid om de jubilarissen binnen het gilde in de schijnwerpers te zetten.
Dit jaar, 2009, was het de beurt aan ere-hoofdman, Piet van Aaken en
aan deken, Frans Ansems. Piet van Aaken werd door vice-voorzitter van
Kring Kwartier van Oirschot, Bert van de Staak gedecoreerd vanwege
het feit dat hij zestig jaar lid was van het gilde. In zijn jonge jaren
was Piet actief als vendelier. Later heeft hij als hoofdman het gilde
tweeëntwintig jaar geleid. Bij zijn aftreden in 1998 werd Piet benoemd
als ere-hoofdman. Hij is nog altijd zeer betrokken en geldt vanwege zijn
grote kennis van de historie van het Vessemse gilde als een wandelende
encyclopedie. Frans Ansems kreeg een kringonderscheiding opgespeld
voor zijn vijfentwintigjarig bestuurslidmaatschap. Frans heeft vijftien
jaar de functies van schrijver en
schatbewaarder gecombineerd.
Daarna was hij nog eens tien jaar
deken-schrijver geweest. Frans is
momenteel nog actief als schutter
en heeft als deken zitting in het
bestuur. Piet van Aaken heeft op
In het midden de twee jubilarissen.
kermismaandag, voorafgaand
aan het koningschieten, nog een onderscheiding ontvangen van de
gemeente Eersel en van het Lambertusgilde. Frans Ansems kreeg ook
een onderscheiding van het gilde opgespeld. n

Ieder jaar hebben de drie Nederlandse gilden die met de voetboog op de
wip schieten een verbroederingsfestijn. Dit jaar was het de beurt aan het
Sint Odulphusgilde uit Best, om samen met Tilburg en Noordwijk dit
evenement te organiseren. Ook met het Belgische Kalmthout hebben de
gildebroeders een speciale band, zodat ook deze schutters steeds worden
uitgenodigd. Een groot gedeelte van de dag vond plaats in het buurthuis
van OVS dat het gilde ieder drie jaar een gastvrij onthaal biedt. De wedstrijd
op het terrein aan de Sint Oedenrodeseweg werd gewonnen door Leo van
Roessel, Sint Jorisgilde Tilburg. De koning van het Sint Odulphusgilde,
Jeroen Appeldoorn werd een goede tweede. n

Jubilarissen bij Gilde Sint
Monulphus & Gondulphus

Odulphusgilde Best melkt
het best

Op het kostuum van Jo Dillen (75) prijkte al een onderscheiding voor het
veertigjarige lidmaatschap van het gilde uit Knegsel. Maar daar kwam er op
16 juli 2009 een bij, toen Jo Dillen samen met Jo Neutkens (74) en Toon
Beerens (72) in het zonnetje werden gezet door hun medebroeders voor
hun vijftigjarig lidmaatschap. Een heus unicum voor een hedendaags gilde
en dan ook nog in het zelfde jaar! Tijdens deze jaarlijkse patroonsdag van
het gilde, vierde het gilde het vijftigjarig broederschap van de drie heren, die
nog steeds met trots de kleuren van het gilde dragen. Oud-schutterskoning
Dillen is zelfs nog iedere week op het gildeterrein te vinden. De huidige band
tussen de gildebroeders vormt de kern van het hedendaagse Knegselse
gilde, dat ruim vijftig leden telt. Een verbroedering, die welhaast grenst aan
het familiaire. Voor veel gildebroeders bestaat die grens niet eens, omdat
het broederschap vaak van vader op zoon wordt doorgegeven. Zo ook
bij Jo van Dillen, die een zoon heeft bij het gilde. Ook de kleinzoon van de
ex-koning en ex-hoofdman is nu aspirant-lid bij Monulphus & Gondulphus.
“Je blijft gelukkig veel jeugd zien bij gildes, ook het onze. Het vendelzwaaien
of trommen blijkt toch nog steeds een bepaalde aantrekkingkracht hebben.
Het is prachtig de jeugd hier tijdens bijeenkomsten bezig te zien”, aldus de
eensgezinde woorden van de drie jubilarissen. n

Op initiatief van de Stichting Harapan deed het Sint Odulphusgilde
ook dit jaar weer met twee teams mee aan het Nederlandse kampioenschap Handmelken, dat in september 2009 in Best gehouden werd.
En niet zonder succes. De gildebroeders behaalden bij het teammelken
zowel de eerste als de tweede prijs. Bovendien werd gildebroeder
Jaap Swinkels individueel kampioen met de meest gemolken liters.
Uiteraard ging het gezelschap na afloop op de foto. n

Hopman Gerrit Jan Swinkels ontvangt van de voorzitter van het gilde uit
Noordwijk een fraaie herinneringstrofee. (Fotografie Marijke)

V.l.n.r. Henk van Kuik, Cor van Boven, Wim van der Heijden, Klaas
Bergman, Jan van der Heijden, Jaap Swinkels, Gerard Appeldoorn, Rinus
Scheepens, Theo Roche en Paul van de Pasch. (foto: Jan van de Wal)
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Huwelijk bij Odulphusgilde Beerse vendeliers in
Hollywood night of the
Proms
Vrijdag 10 juli 2009 is tamboer Gerard Ardon van het Sint Odulphusgilde,
Best in het huwelijk getreden met Jolanda Kreijveld. De overheid kwam uiteraard het kersverse bruidspaar met een vendelgroet feliciteren. n

Op 25 en 26 september 2009
vierde harmonie en drumband
de Vriendschap hun 160 en
55 jarig jubileum met twee
Promconcerten In sporthal
De Klep. Vele Beerse artiesten
traden op, waarbij ook enkele
De vendeliers in actie. vendeliers van de gilden Sint
Joris Middelbeers, Sint Joris Oostelbeers en Onze Lieve Vrouw West- en
Middelbeers. Zij gaven akte de presence bij het lied ‘Brabant’ van Guus
Meeuwis, vertolkt door Beerse artiesten. n

Gerard en Jolanda, geflankeerd door zilverdrager Wim van Rijssel.

Kringonderscheidingen bij
het Heilig Sacramentsgilde
Hulsel
Op woensdag 23 september 2009 kregen de gildebroeders en gildezuster
Koos en Nellie Timmermans en Kees Seegers een onderscheiding opgespeld door Jan van Riel, voorzitter van het Kwartier van Oirschot. Koos en
Nellie voor hun veertig jaar lidmaatschap. Koos is vaandrig en Nellie zit in
het vrouwenbestuur. Kees Seegers werd voor zijn vijfentwing jaar lidmaatschap gehuldigd. Hij zit in de schietcommissie kruisboog op wip bij het
Kwartier van Oirschot. Dit alles gebeurde tijdens de jaarlijkse teerdag in
feestzaal ‘t Drieske. De jubilarissen werden gefeliciteerd door Jan van Riel
- Jo van de Biggelaar en Bert van der Staak, leden van het kringbestuur en
natuurlijk door alle gildebroeders en gildezusters. n

Huldiging jubilarissen.
Gilde Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus, Wintelre huldigde
tijdens de gildedag drie jubilarissen. Veertig jaar gildebroeder waren Wim
van Loon en Gerrit van den Hurk. Van den Hurk was jarenlang uitbater van
de gildekamer en Van Loon was jarenlang deken-schrijver en rentmeester.
Beiden kregen een speld van het gilde en een onderscheiding van de kring
Kwartier van Oirschot. Roel Spanjers was een halve eeuw lid en is enkele
jaren ouderling. Spanjers is altijd beschikbaar. Momenteel levert hij hand- en
spandiensten bij de bouw van het nieuwe gildeonderkomen. Naast een
speld van het gilde en van de kring kreeg Roel Spanjers ook nog een speld
van de gemeente opgespeld, door locoburgemeester Van Hooff.
Een bijzondere bijkomstigheid bij dit jubileum was, dat Roel (50) samen met
zijn broers Frans (45), Ad (38) en Jan (37) nu samen 170 jaar lid zijn van het
Wintelrese gilde. n

De vier jubilarissen.

De drie jubilarissen.

De huldiging van Roel Spanjers.
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Toon Willems koning
Catharina Eindhoven-Stad

Terugblik op Kringgildedag
in Son en Breugel

Het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad
schoot op 5 september 2009 weer
koning in het stadswandelpark te
Eindhoven. Van de wereldlijke overheid
kwam de heer Erik van Merrienboer de
schutsboom “vrijen”. Dat wil zeggen,
hij heeft de schutsboom van kwade
geesten ontdaan, voordat de strijd om
de koningstitel kon beginnen. Na een
korte maar hevige strijd, kwam Toon
Willems als nieuwe koning uit de bus.
Oud koning Will van der Linden kon
De nieuwe koning heft de
zijn titel helaas niet prolongeren. Toon
zilveren koningsbeker ‘Ter ere
Willems(68) is sinds één jaar een volvan onze patrones van het
waardig gezworen gildebroeder binnen
gilde’, de tekst die ook op de
het gilde. Hij is de vijfenvijftigste koning
beker staat gegraveerd.
sinds de heroprichting in 1954. Hij werd
geboren op de Aalsterweg in Eindhoven, een rasechte Eindhovenaar dus.
Toon had een eigen advocatenkantoor (Boskamp en Willems) en hij ging vijf
jaar geleden met pensioen. n

Het Sint Catharinagilde Son had de eer om dit jaar de 67e Kringgildedag van
Kring Kempenland te mogen organiseren. De aanleiding hiervan lag mede in
het feit dat het oudste document een brief van de paus uit 1459 is, waarin het
Sint Catharinagilde het recht kreeg om in de Sonse parochiekerk een eigen
altaar te hebben en daarop zo vaak als het haar nuttig of dienstig leek heilige
missen op te laten dragen. Dit jaar bestaat het gilde dus minimaal 550 jaar
en dat leek een mooie aanleiding voor een Kringgildedag in Son en Breugel.
Een van de eerste zaken waar je als organisatie tegen aan loopt was, waar ligt
een geschikt terrein om een dergelijk evenement te organiseren? De keuze
viel op de weilanden, gelegen in het natuurgebied aan weerszijden van de
Dommel, midden tussen de beide parochies van Son en Breugel. Dankzij de
welwillende medewerking van alle betrokkenen, kreeg het gilde toestemming
om in dit unieke natuurgebied deze dag te organiseren. Om beide oevers met
elkaar te verbinden werd een tijdelijke brug over de Dommel gelegd, waardoor
de beide parochies nog eens extra met elkaar verbonden werden. Als motto
werd gekozen voor “ Verbroedering op de Dommeloevers”, enerzijds natuurlijk een verwijzing naar de broederschap binnen de gilden, maar ook tevens
een kwinkslag naar de volgens overlevering bestaande tweestrijd en tegenstellingen tussen Son en Breugel. Het is dan ook duidelijk dat de Kringgildedag
niet alleen een feest is voor de deelnemende gilden, maar zeker ook voor de
hele gemeenschap.

Nog eens;
boek over Sint Annagilde
Het Sint Anna Gilde Nederwetten presenteerde onlangs een uniek gedocumenteerd boek over de geschiedenis van het gilde door de jaren heen tot op
heden. Dit boek, geschreven door auteur Jos Thielemans, werd uitgegeven
naar aanleiding van het feit, dat het beschermheerschap al een halve eeuw bij
de familie Kluijtmans berust. Het bevat de geschiedenis vanaf de oprichting
en is geïllustreerd met uitgebreid fotomateriaal. Jack Kluijtmans heeft, na het
overlijden van zijn ouders in 2001, het beschermheerschap op zich genomen
en dat heeft hij tot op heden vervuld. Daarom was het feest op 4 oktober
2009. Jack Kluijtmans mocht deze dag van de gemeente Nuenen-GerwenNederwetten de bronzen erepenning in ontvangst nemen. De auteur, Jos
Thielemans had zijn pluimen al reeds verdiend met eerder verschenen boeken over Gerwen en Nederwetten, en dit boek zou
dan ook niet mogen ontbreken in uw boekenkast!
Het boek is verkrijgbaar voor 30 euro (exclusief
verzendkosten) en te bestellen bij Gerard van der
Heijden, tel. 040-2835196 en Jan van Rooij, tel
040-2837312. Men kan het boek bij die personen
afhalen. Er is maar een beperkte oplage gedrukt,
wacht dus niet te lang! Het bedrag dient bij bestelling vooraf overgemaakt te worden op rekening
van Sint Anna Gilde Nederwetten Rabo 137421516
Beschermheer Jack onder vermelding historie Sint Anna Gilde. Men
Kluijtmans bij het kan ook contant betalen bij de bovengenoemde
beeld van het gilde in personen. n

In aanloop naar deze dag werd met een scholenproject, een extra uitgave van
de heemkundekring over de geschiedenis van het gilde en een tentoonstelling
in het gemeentehuis en bibliotheek, veel werk gemaakt om de plaatselijke
bevolking er bij te betrekken. En hierin heeft het gilde zeker niet gefaald, de
organisatie en het verloop van de dag is dan ook heel geslaagd. Een woord
van dank gaat hierbij uit naar de sponsors, vrijwilligers en overige betrokken,
zonder wie het onmogelijk was een dergelijk groot evenement te organiseren.
Als speciale gast had het gilde de vrienden van de Casa Cultura uit Tres Cantos
(nabij Madrid) uitgenodigd. Een aantal jaren geleden was het gilde bij hun te
gast geweest en hadden daar een aantal optredens verzorgd. Het koor van de
Casa Cultura verzorgde nu de zang tijdens de gildemis en de manier waarop
zij dit deden, zorgde voor een unieke dienst en het was één van de hoogtepunten van de dag. >>>

Nederwetten.

Het slangendefilé.
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Nieuwe koning gilde Sint
Catharina en Sint Barbara
Mierlo

De dag verliep verder voorspoedig, alleen enkele stevige regenbuien zorgden
voor enige vertraging bij de wedstrijden en een gedeelte van het talrijk aanwezige publiek ging hierdoor voortijdig naar huis. Toch brak de zon echter gelukkig weer door en konden de wedstrijden, zij het wat later, afgerond worden.
Na afloop namen de gildeleden, onder het genot van de door de Spaanse
gasten meegebrachte hapjes en drankje, ook afscheid van hen. In de dagen
erna werd het feestterrein opgeruimd en kon het gilde terugblikken op een
zeer geslaagde Kringgildedag. n

In de ochtend van kermiszaterdag 12 september 2009 trok het
Mierlose gilde, Sint Catharina en Sint Barbara, helemaal door het
centrum van Mierlo naar de woning van gildekoning Henk Doensen.
Na de vendelgroet werden de gildebroeders door koning Henk en
echtgenote Tinie uitgenodigd voor koffie, hapjes, verschillende
drankjes en een volledig verzorgde lunch. Zij werden voor deze gastvrijheid bedankt door het zingen van het gildelied “het zwaar stuk”.
Na dit gulle onthaal vertrok het gilde met de koning naar het schietterrein op Heiderschoor. Traditiegetrouw werd daar eerst de boom
gevreeën, en kon de burgemeester het eerste schot lossen op de
houten vogel. Zij werd hierin gevolgd door de pastoor, de gildeheer en
de, toen nog regerende, koning Henk. Daarmee ontbrandde een strijd
om het koningsschap, welke beslecht werd door Wim van Bommel.
Hij had zijn kleinzoon, Willem vooraf gezegd de vogel er wel even af te
zullen schieten, en deed dit dan ook prompt met het 174e schot.
De opvolger van koning Henk heeft dat al twee maal eerder gepresteerd, zodat het gilde zich kan verheugen op een ervaren koning.
Alle aanwezigen hebben hem met erewijn op het veld gehuldigd en zelf
kreeg hij de wijn in een door Mien van de Burgt prachtig opgemaakt
glas. De dag werd besloten met een voortreffelijke koffietafel ten huize
van de regerend deken. n

Vanaf de tribune.

Eric Verhagen koning
Sint Catharinagilde Son
Slechts twee weken na de kringgildedag vond op kermiszaterdag het
koningschieten van het gilde plaats. Als speciale gasten waren voor
deze dag de jeugdkoning en jeugdkoningin van de kringgildedag
met hun familie uitgenodigd. De dag begon traditiegetrouw met
een gildemis. Na de lunch vond eerst de officiële huldiging van de
jeugdkoning en koningin plaats. Hierna begon het koningschieten. De
eerste schoten waren voor het kerkelijke en wereldlijke gezag. De eerste
voorronde werd gewonnen door vendelier Eric Verhagen. Bij de tweede
voorronde was het tamboer Wim van Rijssel die het laatste stukje van
de vogel naar beneden haalde. Na de pauze begonnen de twee gildebroeders aan de finaleronde. In deze spannende tweestrijd was het
tenslotte Eric Verhagen die het laatste stuk van de vogel naar beneden
haalde en zichzelf dus koning schoot. Eric is dertig jaar lid en hij stamt
uit een bekende gildefamilie. Zijn grootvader was een van de mannen
die het Sonse gilde in het begin van de vorige eeuw voor het inslapen
behoedde. Zijn zoon Ronny is sinds kort ook lid en zijn echtgenote
Annelies en de rest van de familie zijn zeer betrokken bij het gilde. Eric
zelf is naast zijn vendelierschap een van de drijvende krachten geweest
bij de organisatie van de laatste twee kringgildedagen. n

Het winnende schot.

Koning Eric Verhagen met echtgenote.

Vlnr: met vaandel Theo Lenders, Peter Doensen, koning Wim en echtgenote Riky van Bommel, kleinzoon van koning Willem en kapitein Joseph
v.d. Boomen.

Piet van de Berk vijftig jaar
gildebroeder
Als vijftienjarige werd Piet gevraagd door zijn broer, hoofdman Martien,
om vendelier te worden van het gilde.
Topvendelier Jan de Louw leidde Piet op tot een goede vendelier hij
wist veel prijzen te winnen. In de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw organiseerde het gilde allerlei zaken. Hierbij was Piet een vaste
medewerker, waar men op kon rekenen. In 1987 verhuisde het gilde
naar het huidige gildeterrein aan het Lankveld, toen een drassig
weiland. Het bouwde daar een houten keet, niet helemaal legaal, maar
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wel met oogluikende
toestemming van de
gemeente. Piet en zijn
vrouw Tonny werden de
Schutsherdbeheerders.
In 1994 moest Piet
noodgedwongen het
hoofdmanschap op
zich nemen. Samen
De gouden jubilaris.
met dekenschrijver Nol
van Baardwijk begon Piet aan deze zware klus. Om nu maar meteen
flink aan het werk te gaan, nam het Heilig Kruisgilde de organisatie van
Kringdag 1996 op zich. De gemeente had in 1996 een perceel grond
van het gilde nodig. De afspraak werd gemaakt, dat het gildeterrein
aan het Lankveld definitief in het bezit van het gilde kwam, en zo kon
men in 2004 het huidige gildehuis officieel openen. Om gezondheidsredenen moest Piet zijn functie als hoofdman neerleggen en werd hij
benoemd tot erehoofdman. Op 17 mei 2009 werd dit gouden jubileum
gevierd. Piet en zijn vrouw Tonny werden per rijtuig door het gilde naar
het gildehuis begeleid. Na enkele toespraken en onderscheidingen van
hoofdman, kringsecretaris en burgemeester, was er een druk bezochte
receptie. Velen hadden een envelop met inhoud bij zich voor Zuster
Bonnie in Kalimantan (Indonesië). n

Op 17 augustus 2009 hield het Gilde Sint Catharina en Sint Barbara,
Leende haar jaarlijkse kermismaandag. Het hoogtepunt was de inzegening van twintig nieuwe zwaaivendels, die het gilde had aangekocht.
Dat was mogelijk gemaakt door beschermheer de P. van Weert, enkele
leden van het gilde en leden van de club van 100. Emeritus pastoor en
erelid Ad van Loon, had deze taak op zich genomen, omdat de huidige
pastoor W.van Meijl door ziekte verhinderd was. Na de mis werd de
eed van trouw aan de geestelijke en wereldlijke gezag hernieuwd,
met daarna een vendelhulde. Het was alleen jammer dat er wegens
plaatsgebrek maar enkele vendeliers hun vaardigheden konden tonen.
Aansluitend werd door de gemeente koffie met vlaai aangeboden,
waarna het gilde nog een vendelhulde bracht aan de bewoners van het
verzorgingshuis “Leenderhof”, die dat zéér op prijs stelden.
In optocht trok het gilde door de straten van Leende en werd er bij een
café enkele consumpties genuttigd, om daarna weer naar het gildeonderkomen te gaan, waar de lunch gereed stond. Dan volgde de loting
voor het schieten, die hierna een aanvang nam. n

Koning Sint Catharina en
Sint Barbara Gilde Geldrop
Op kermiszondag, 6 september 2009, hield het Sint Catharina en Sint
Barbara Gilde uit Geldrop haar driejaarlijkse koningschieten. Na de mis
op het kermisterrein togen de gildebroeders en gildezusters naar “De
gildehoek”, het clublokaal gelegen
naast manege Meulendijks. Een
achttal gildebroeders meldden zich
onder de zonovergoten schutsboom.
Nadat de eerste schoten gelost
waren door mevr. Donders- de
Leest, burgemeester van Geldrop
en beschermvrouwe van het gilde,
dekenhoofdman Felix Crooijmans
en aftredende koning Noud Janssen,
barstte de strijd los. Rinus Verhoeven
was de gelukkige omdat hij dat
laatste restje van de vogel met het
zevenenvijftigste schot naar beneden
Het koningspaar van Gilde Sint haalde en zich daarmee voor de
Catharina en Barbara, Geldrop. tweede keer in zijn leven tot koning
schoot. Nadat de kersverse koning gehuldigd was, zijn koningsmantel
om zijn schouders had gekregen, zijn handen had gewassen en de eed
had afgelegd mocht hij over het vaandel lopen, een voorrecht dat hij
deelt met onze koningin en met de paus. n
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Koningschieten in Heeze
Kermismaandag, een grote dag voor het Sint Jorisgilde en het Sint
Agathagilde uit Heeze. Het Sint Agathagilde trok eerst naar de Zegge
om jubilaris Jan Maas jr. te huldigen voor zijn veertigjarig lidmaatschap. Het Sint Jorisgilde ging naar haar gildeterrein “De Sante”.
Het was weer koningschieten en Wim Snoeijen zou wel eens keizer
kunnen worden. Na het voorlezen van het regelement mocht koning
Wim Snoeijen de vogel vrijen, gevolgd door de burgemeester, wethouder, pastoor en beschermheer. Na een spannende strijd wist Wim
Snoeijen voor de derde keer achtereen de koningsvogel naar beneden
te halen. Men had nu een wachtende keizer, daar er al een keizer in
het gilde aanwezig was. Er werd een nieuwe koningsvogel opgezet en
na het vierendertigste schot stond er nog maar een klein stukje vogel.
Peter Janssen haalde met een welgemikt schot het laatste stukje van de
vogel naar beneden. Door regerend keizer Jan van Lierop en wachtende
keizer Wim Snoeijen, werd hem na de eed van trouw op het hoofdvaandel de koningsmantel omgehangen. n

Wim Snoeijen, wachtende keizer,
met echtgenote Lies.

Peter Janssen, nieuwe koning, en
echtgenote Helmi.

Ad van Mierlo nieuwe
Intergildekoning
Groot-Valkenswaard
Op zondag 28 juni 2009 werd in Valkenswaard weer het jaarlijkse
Intergildekoningschieten gehouden. Inzet daarbij is het door de
gemeente geschonken zilveren wisselschild. De winnaar mag dit schild
gedurende een jaar dragen wanneer zijn gilde naar buiten treedt.
Regerend Intergildekoning Peter de Laat van het Sint-Catharinagilde

kreeg van de burgemeester het zilveren herinneringsschild uitgereikt.
Omdat hij het koningschap van zijn gilde inmiddels heeft overgedragen
aan Ad van Mierlo was hij niet in de gelegenheid zijn titel te verdedigen.
De deelnemende koningen hadden inmiddels lootjes getrokken voor
de schietvolgorde. Nadat de genodigden de openingsschoten hadden
gelost, kon de strijd beginnen. Ad van Mierlo, Sint-Catharinagilde
Valkenswaard schoot de vogel al na achtendertig schoten eraf. Om het
koningschap op gepaste wijze te symboliseren reikte burgemeester
Ederveen de nieuwe Intergildekoning het zilveren wisselschild uit.
De jeugd onder zestien jaar kon deelnemen aan een schietwedstrijd
met een speciale laserbuks. Winnaar werd Denise Kokken. n

Drie koninklijke onderscheidingen bij
Sint Martinusgilde
Dommelen
Zaterdag 13 juni 2009 hield het Dommelse Sint Martinusgilde van
het Heilig Sacrament haar jaarlijkse teerdag. Zoals gebruikelijk
worden op deze dag de jubilarissen binnen het gilde gehuldigd. Naast
mevrouw Riet van Kuijk, vijfentwintig jaar lid werd mevrouw Mariëtte
Mikkers gehuldigd voor haar veertig jarig lidmaatschap, zij is actief als
bazuinblaaster. Verder beheert ze het archief en verzorgt ze de overheidsvergaderingen bij haar thuis. Ook beheert ze mede de schuilhut
op het schietterrein. Hierna werden drie jubilarissen gehuldigd die
vijftig jaar lid waren. De heren Jack van Herk, Gerrit Caris en Theo van
den Heuvel kregen naast de gouden speld van het gilde ook de gouden
speld van de Kring Kempenland op gespeld door de raadsheer Theo
Schoenmakers. De grote verrassing van deze dag was echter toen de
burgemeester van Valkenswaard, de heer Ederveen binnentrad. Hij had
voor de drie gouden jubilarissen ieder een koninklijke onderscheiding
bij zich, zij werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Jack van Herk is vaandrig en lid van de overheid. Hij is ook actief bij
het onderhoud van het schietterrein. Gerrit Caris is ere-deken, was
vaandrig, vendelier en jarenlang actief in het gilde-archief. Theo van den
Heuvel was deken fiscaal, vendelier. Ook Wim Dekkers werd gehuldigd,
hij was deze dag vijfentwintig jaar hopman van het gilde. Na al deze
huldigingen bood Jack van Herk een ontwerp aan voor een nieuwe piek
op het hoofdvaandel. n

De drie gouden jubilarissen met
v.l.n.r.: Gerrit Caris, Theo van den
Heuvel en Jack van Herk.

De Interkoning van Valkenswaard, Ad van Mierlo.
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De gouden jubilarissen met hun
echtgenotes en burgemeester
Ederveen.

Thomas Peeters ontvangt Ad Hellings koning
kringonderscheiding
Sint Jorisgilde Bladel
De eerste zaterdag van september is traditioneel de dag dat bij het
Sint Petrus Bandengilde op Schaft de jaarlijkse teerdag wordt gevierd.
In 2009 had deze dag een extra feestelijk tintje vanwege het feit
dat gildebroeder Thomas Peeters vijftig jaar lid was van het gilde.
Op verzoek van de overheid waren kringvoorzitter Jan Schrürs en
raadsheer Theo Schoenmakers
naar Schaft afgereisd om
de gouden onderscheiding
op te spelden. Thomas was
“gewoon”gildebroeder en
“gewoon” zilverdrager. Maar
jarenlang kon het gilde gratis
gebruik maken van zijn accommodatie: De Dommelvallei.
Ook in soms wat moeilijker
financiële omstandigheden
was Thomas “gewoon” een
steun voor het gilde. Onder
dankzegging voor wat Thomas
voor het gilde deed werd hij
Gouden jubilaris Thomas Peeters.
door de leden gefeliciteerd. n

Op de tweede zondag na Pinksteren wordt volgens de statuten van het
gilde het tweejaarlijkse koningschieten gehouden. Voor het koningschieten meldden zich tien kandidaten, waaronder twee vrouwen.
Na een spannende strijd werd het laatste stukje van de vogel na 114
schoten waarvan vijfenzestig raak, door vaandrig Ad Hellings naar
beneden gehaald. Hij mag zich gedurende de komende twee jaar
koning van het Sint Jorisgilde Bladel noemen. De oud-koning Antal
Hellings, zijn zoon, zal gedurende deze periode het vaandrigschap op
zich nemen. n

Ad Hellings, koning.

Henk Vrenken koning
Kermisprinses 2009 Bladel
Heilig Sacrament Bergeijk
Zaterdagmorgen, 12 september 2009, ontwaakten sommige inwoners van Bergeijk door tromgeroffel. Die dag had het Gilde van het
Heilig Sacrament haar jaarlijkse teerdag en het begon met een tocht
vanuit het gildehuis op de Riethovensedijk naar de kerk op het Hof.
Eredeken, pastor Harrie de Groof ging de dienst voor. Terug in het
gildehuis, werden twee jubilarissen gehuldigd, Rinus van de Ven en Jan
Theuwens, beter bekend als Jan van Père, zij waren vijfentwintig jaar
lid. Zij kregen door hoofdman Jos de Haas de versierselen opgespeld.
Rinus is actief in het bestuur en
beheerder van de bar in het gildehuis. Jan is actief in de ziekencommissie en sterk in het werven van
nieuwe leden. In de middag vond
het driejaarlijkse koningschieten
plaats. Oud-koning Frans Donkers
schoot de boom vrij. Wethouder
Leon Theuws loste het eerste schot.
Met het achtentachtigste schot
door Henk Vrenken, vielen de
laatste resten van de koningsvogel
naar beneden, en was hij voor drie
jaar Koning van het gilde. n

Traditiegetrouw wordt op de zaterdag vóór de kermis van Bladel
het kruisboogschieten voor dames gehouden met als inzet de
titel: “Kermisprinses Sint Jorisgilde Bladel”. Na een welkom van de
hoofdman gaf oud-kermisprinses Trees Egbers de wisseltrofee terug
en ontving zij een oorkonde als gewezen Kermisprinses 2008/2009.
Daarop volgde de inschrijving en loting voor het schieten.
De oud-prinses schoot als eerste op de met veren getooide vogel.
Een superspannende en zeer intensieve strijd met veel rake schoten
was nodig om het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen.
Bij het honderdste schot was Gerry Lemmens de gelukkige, zij mag
zich een jaar lang ’Kermisprinses’ noemen. Felicitaties, een corsage,
bloemen, het kermisprinseslied, de fraaie wisseltrofee en een vendelhulde vielen haar ten deel. Menig toast werd uitgebracht. Geruchten
gaan dat volgend jaar op kermiszaterdag alle vrouwen vanaf achttien
jaar uit Bladel mogen strijden om die titel. De oude caert van het gilde
wijst daar immers op! n

Henk Vrenken.

Gerry Lemmens aan schot.
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Lintje voor Wim Spijker,
Sint Jorisgilde Bladel
Gildebroeder Wim Spijker is
ondermeer vanwege zijn inzet voor
mensen met een beperking en
ouderen benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Hij reist
heel Europa door om gebouwen
en vliegvelden te toetsen op
toegankelijkheid. Hij adviseert
ondermeer de Europese Unie.
In de regio is hij actief (geweest)
voor Stichting Peuterspeelzaal
Bladel en de Cliëntenraad van
Een lintje voor Wim spijker.
het Verpleegtehuis Bladel. Hij
heeft zich hard gemaakt voor het invoeren van het persoonsgebonden
budget. Verder is hij de oprichter van Thuiszorg ‘U Wenst’ BladelNetersel. En… hij is gildebroeder van het Sint Jorisgilde Bladel! n

Koninklijke onderscheiding voor Henk van de
Klundert
Henk van de Klundert is sinds
1982 lid van het Onze Lieve
Vrouwe Gilde Eersel.
Hij begon als tamboer maar
al enkele jaren werd hij Prins
van het gilde, een functie die
Een lintje voor Henk van de Klundert.
hij tweeëntwintig jaar uitoefende
en die hij in het najaar van
2008 overdroeg. Hij werkte samen met drie hoofdlieden en bracht
het gilde hiermede op een gezond niveau. Naast de vele politieke
en maatschappelijke functies is hij nog altijd broedermeester van
de jaarlijkse bedevaart naar het Belgische Werbeek, waaraan ook
het gilde actief deelneemt. Het behaagde de koningin daarom
hem te benoemen als Lid in de Orde van Oranje Nassau. n

Nieuwe koning in
Meerveldhoven

Koning voor Onze Lieve
Vrouwegilde Zeelst

Zaterdag 13 Juni 2009 had het Sint Lambertusgilde, Meerveldhoven
weer haar traditionele kermisschietwedstrijd gehouden. Nadat het
gilde drie maal om de schutsboom was getrokken, werd de boom
door de burgemeester en de pastor “gevrijdt”. Hierna begonnen vijf
gildebroeders aan een spannende strijd om het koningschap. De
schutters waren er op gebrand om koning te worden, dus ontbrande er
een sportieve strijd. In toerbeurt schoten de koningskandidaten op de
vogel, maar die zette zich goed schrap en hield zich krampachtig vast
aan de boom. Na zo’n tweehonderd schoten besloot men een korte
pauze in te lassen, om Cas Noten
die veertig jaar bij het gilde was te
huldigen. Dit gebeurde door Felix
Crooijmans, een afgevaardigde
van kring Kempenland die hem
de bij dit jubileum behorende
versierselen opspelde. Na de
pauze werd er verder geschoten
op de houten vogel. Maar die was
nog niet moegestreden. Na weer
zo’n 145 schoten later, er waren
nog maar vijf kogels over, gaf de
vogel het op. Met het 345e schot,
door Harm Tiersma gelost, viel
Koning Harm Tiersma.
hij omlaag. Harm is de komende
drie jaar Koning van het Sint
Lambertusgilde, Meerveldhoven. De nieuwe koning werd later door
het gilde van huis afgehaald, om met roerende trom en wapperende
vaandels door Meerveldhoven te trekken. n

Op kermismaandag 3 augustus 2009 moesten de gildebroeders
al vroeg uit de veren voor een dienst voor de overleden en levende
leden in de Willibrorduskerk. Pastor Wim Jenniskens liet in zijn preek
al merken dat het wel eens een bijzondere dag zou kunnen worden.
Begunstigd door schitterend weer hield het Onze Lieve Vrouwegilde
haar koningschieten. Er bestond een mogelijkheid dat er zelfs
tweemaal geschoten moest worden, want heersend koning Nard de
Greef had de vogel al twee keer achtereen als beste geraakt en zou
dus wachtend keizer kunnen worden, echter géén keizer want die is
er al in de persoon van Toon Wouters. Zes gildebroeders hadden zich
opgegeven voor de strijd. Al na het tweeëntwintigste schot was het echt
raak. Een overgelukkige Toon van den Heuvel kon een vreugdekreet
niet onderdrukken, die moet
tot ver in de omtrek te horen
zijn geweest. Toon is lid
sinds 1998 en bekleedde de
laatste jaren de functie van
kapitein. Op kermiszaterdag
al vertoonden verschillende
schut(s)ters hun kwaliteiten
en werd Gerrit van Beek
zomerkoning en Anita
Vlijmincx was de winnares bij
de dames; Toon Vosters was
de beste bij het kruisboogschieten op de wip en kwam
daarmee in het bezit van het
Toon van de Heuvel koning in Zeelst.
Onze Lieve Vrouweschild. n
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Frans Grinwis koning Sint Van commandant
Catharinagilde Helmond tot koning
Tijdens het jaarlijkse koningschieten op zondag 12 juli 2009 is Frans
Grinwis de nieuwe koning van het Sint Catharinagilde Helmond
geworden. Bij het 182e schot wist hij het koningszilver te bemachtigen.
Tijdens een zinderende strijd wist Frans Grinwis, die in 1952 voor het
laatst koning was, het laatste stukje van de vogel af te schieten. Frans
is al jaren lid van het Catharinagilde, maar woont in Bergen Op Zoom.
Hiermee greep “keizerkandidaat” Jan Verspaget naast het zilver.
Het Catharinagilde was te gast op het terrein van het Sint
Antoniusgilde te Stiphout. Ere-schutter werd opnieuw Esther Luyben
uit Helmond. Bij de jeugd wist Jolijn Tappel het erekruis voor de jeugd
te bemachtigen. n

Op kermiszaterdag 29 juni 2009 hield gilde Sint Lambertus SomerenEind haar twee jaarlijkse koningschieten. In de namiddag werd
oud koning Rinie Wijnen van huis afgehaald en werd een bezoek
gebracht aan de gildekapel, om bij de patroonheilige bescherming en
voorspoed te vragen. De gildebroeders en gildezusters werden in de
gelegenheid gesteld een kaarsje op te steken. Hierna trok men naar
het schietterrein aan de Boerenkamplaan. Hoofdman Henny Lammers
sprak de gildebroeders en genodigden toe en las het reglement en de
voorwaarden van het schieten voor. Daarna werd er geofferd op de
trom. Na het ‘vrijen’ van de schutsboom door pater van Langen, mocht
namens het gemeentebestuur Ans van de Velde het tweede schot op
de vogel lossen. Zeven schutters gingen de strijd aan voor de koningstitel. Bij het 187ste schot was het commandant Jos van de Kruijs die
het laatste stuk van de vogel naar beneden haalde. Na het omhangen
van het koningszilver koos hij zijn vrouw Mariet als zijn koningin. n

Marcel Jacobs-Meijer
koning Sint Jorisgilde
Deurne
Op kermismaandag 15 juni 2009 vond traditiegetrouw het tweejaarlijkse koningschieten plaats bij het Sint Jorisgilde in Deurne. De gildemis, samen met het Sint Antonius Abtgilde, werd opgeluisterd door
het gildekoor van de vier Deurnese gilden. Tijdens de viering werd er
een groet gebracht bij het schilderij van Sint Joris en de draak. Na een
goed verzorgde koffietafel in het gildehuis Den Vergulden Helm, bood
scheidend koning Leo van Rens zijn koningsschild aan. Hierna werd de
loting verricht. Op Schuttershof Brugge werd er driemaal rond de
koningsboom getrokken. Nadat pastoor Paul Janssen een gebed had
uitgesproken werden de eerste schoten gelost door burgemeester
Gerard Daandels en coördinator Martien van der Wallen. Vervolgens
brandde de strijd los. Na het 161ste schot, gelost door tamboer Marcel
Meijer, gaf de vogel zich gewonnen en viel naar beneden. Na het
omhangen van het koningszilver mocht hij over het
hoofdvaandel lopen. Een
oude traditie werd in ere
hersteld door het schenken
van het Sint Joris koningsbier. Marcel Meijer is sinds
anderhalf jaar als tamboer lid
van het gilde. Wat niemand
had verwacht gebeurde. Op
27 juni 2009 werd hem een
receptie aangeboden welke
druk werd bezocht. Omdat
de nieuwe koning al enige
tijd in Boekel woont was er
ook een delegatie van het
Sint Agathagilde aanwezig. n
De nieuwe koning met partner.

Koning Jos van de Kruijs met echtgenote

Afscheid gildeheer Pastoor
Henk Somers
Op zondag 12 juli 2009 nam Someren-Eind afscheid van pastoor
Driek Somers. Vanwege gezondheidsklachten is de 78-jarige pastoor
verhuisd naar het klooster van de paters van het Heilig Hart in Asten.
Het afscheid was toch nog wel plotseling gekomen, de mensen
reageerden geschrokken. Hij stond graag tussen de mensen en was
trots op zijn parochie, vooral het verenigingsleven. Het gilde betekende
veel voor hem. Op de patroonsdagen van het gilde verzorgde hij de
vieringen in de Lambertuskapel altijd zelf. De afscheidsviering werd
geconcelebreerd samen met pater Van Langen en de provinciaal
overste pater Peels. Pastoor Somers was zevenentwintig jaar pastoor
in Someren-Eind. In die jaren is hij een echte Eindse mens geworden,
hij was mens onder de mensen. Pater Peels haalde in zijn toespraak
aan dat pastoor Somers altijd graag midden tussen hen in stond.
Hij had veel aandacht voor ouderen, zieken en mensen die hem
nodig hadden. Na de viering werd hem een vendelgroet gebracht,
waarna het afscheidsfeest werd voortgezet in de pastorietuin. n
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John Verhoeven
koning van het Sint
Leonardusgilde

Sint Leonardusgilde op
pelgrimage

Al vroeg in de morgen op kermismaandag trokken de leden van het
Sint Leonardusgilde Beek en Donk met enkele auto’s naar Keldonk om
de afgaande koning Jan Huijbers af te halen. Na de vendelgroet werd
het gilde getrakteerd op brandewijn, broodjes en koffie. Terug in Beek
en Donk was er een gebedsdienst in de Sint Leonarduskapel. In De
Zwaan werd genoten van de heerlijke erwtensoep, waarna in gezelschap
van wethouder Briels en pastor Hagenbeek naar de Goorloop werd
getrokken, waar de schutsboom, door er driemaal omheen te lopen,
bevrijd werd van alle boze geesten. De fraaie koningsvogel werd op de
schutsboom geplaatst, het reglement voor het koningschieten werd
voorgelezen en de pastor, burgemeester en de oud-koning en daarna
alle gildeleden losten de eerste schoten. Nu kon de wedstrijd beginnen
tussen negen gildebroeders en één persoon buiten het gilde. De vogel
bood minder weerstand dan in voorgaande jaren en al na achtenvijftig
schoten moest de vogel het loodje leggen. Schutter John Verhoeven,
nog maar enkele jaren gildebroeder, wist door een goed gemikt schot
de laatste rest van de vogel naar beneden te halen. Zestig jaar geleden
was zijn vader ook koning en hiermee zet hij de traditie van de familie
Verhoeven voort. Wij wensen John een mooi koningsjaar toe. n

John Verhoeven met echtgenote Corrie.

Van vrijdag 22 t/m maandag 25 mei 2009 nam het Leonardusgilde
van Beek en Donk deel aan een pelgrimstocht naar St-Léonard-deNoblat (Fr.). Volgens een eeuwenoude traditie eren de steden van de
Limousin hun patroonheilige elke zeven jaar met grootse manifestaties. Delegaties van plaatsen uit Europa, die toegewijd zijn aan Sint
Leonardus, zijn dan aanwezig. Omdat de parochie en ook het gilde zijn
toegewijd aan Sint Léonardus-de-Noblat ontving het gilde een uitnodiging om aan deze manifestatie deel te nemen. Eenendertig gildebroeders, gildezusters en vrienden stapten die vrijdagmorgen in de bus
om aan de lange tocht te beginnen. Om zes uur ’s avonds kwam het
gezelschap aan bij de zusters in Noblat, waar ze deze dagen zouden
logeren. De gasten werden onthaald op een goed verzorgd diner.
Op zaterdagmorgen werd eerst een tocht gemaakt door het zeer oude
stadje St-Léonard. Men was volop bezig met het versieren van de
straten. Maar het hoogtepunt was toch de bezichtiging van de kapittelkerk, waar de crypte van Sint Leonardus de aandacht trok. Hier was de
ontvangst van de afvaardigingen met een plechtige eucharistieviering,
gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en feestavond in de sporthal.
Zondag was de grote dag. Voor de middag kreeg men nog een
rondleiding door het stadje, en na de middag begon de grote processie
met vertegenwoordigers van buitenlandse delegaties en de plaatselijke
bevolking, veelal getooid in klederdracht om de sfeer uit de tijd van
het leven van Sint Leonardus te doen herleven. Het gilde trok door
de prachtig versierde straten van St-Léonard; een beleving die de
gildebroeders maar zelden meemaken. De straten stonden propvol
met mensen, die van heinde en ver naar Noblat waren gekomen.
Regelmatig klonk applaus als het gilde voorbij kwam. De processie
werd afgesloten met een plechtige eucharistieviering in de open lucht,
voorgegaan door de bisschop van Limoges. Aan het slot van deze
zonovergoten dag stond een koud buffet in de sporthal klaar. Hierna
werd het gilde door de begeleider, Pierre Stroecken uitgenodigd bij hem
een afscheidsborrel te komen drinken. De prachtige zomeravond bood
voldoende gelegenheid om onder het genot van een glas wijn na te
praten over het prachtige verloop van deze feestelijke dag.
Na het ontbijt op maandagmorgen vertrok het gezelschap, rijk aan
mooie herinneringen, weer richting Beek en Donk. n

Karel Berkhof
Erekoning 2009
Tijdens het jaarlijkse koningschieten was een
tweede ronde nodig, omdat oud erekoning
Piet Swinkels na vijf mooie jaren afstand
deed van zijn titel. Met het vierenveertigste
schot haalde Karel Berkhof de vogel naar
beneden en was hiermee de nieuwe erekoning van het Sint Servatiusgilde. Dit is een
functie zonder koningin. n

Karel Berkhof krijgt
de versierselen van
het erekoningschap
omgehangen.

Het Sint Leonardusgilde bij de zusters in Noblat (Fr.)
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Federatietoernooi Beek en
Donk een onverdeeld succes
Al vroeg in de morgen op zondag 20 september 2009 kwamen
gildebroeders en –zusters uit Brabant en Noord Limburg naar het KPJterrein in Beek en Donk voor deelname aan het federatietoernooi. Het
toernooi begon met een massale opmars: vliegende vaandels, slaande
trommen en warme klanken van bazuinen trokken in een vloeiende
lijn over het veld. Vooraf paradeerden de standaardruiters op hun
paarden voor een gildegroet aan de genodigden. Voorzitter, Geert-Jan
van Rixtel, heette iedereen welkom. Ook burgemeester, Hans Gilissen
was aanwezig en wist met een hartelijke toespraak de handen van het
publiek op elkaar te krijgen. Nadat de voorzitter van Kring Peelland
alle deelnemers veel succes had toegewenst, opende de vice-voorzitter
van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden het toernooi.
De wedstrijden begonnen nadat de eed van trouw aan het burgerlijk
gezag was afgelegd en de federatievlag was gehesen. De wedstrijden
in vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden verliepen
vlekkeloos. In totaal streden 350 gildebroeders en gildezusters om
de 67 zilveren schildjes. Voor de prijsuitreiking werd de federatievlag
overhandigd aan de Kring Baronie Markiezaat, waarvan een gilde in
2010 het federatietoernooi zal organiseren. Alles bij elkaar was het een
zeer geslaagd toernooi, waarbij onze dank uitgaat naar iedereen die
financieel of als vrijwilliger heeft meegewerkt aan het welslagen van dit
schitterend evenement. n

Gilde Sint Margaretha
nam deel aan het Mechels
Gildejuweel
Het Gilde Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel, ofwel de Rooi Schut, heeft
op zondag 13 september 2009 in België deelgenomen aan het derde
Mechels Gildejuweel. Op zaterdag werd de mooie historische stad
Mechelen, met zijn vele kerken, oude gevels en gezellige terrasjes,
al verkend door de meegereisde gildebroeders en -zusters, waarna
werd overnacht op het nabij gelegen ‘Landgoed Roosendael’. Zondag
stelden in de middag de tweeëndertig meegereisde ‘rode’ gildebroeders zich op om deel te nemen aan de historische optocht. Hieraan
deden zo’n twintig gilden mee, afkomstig uit België, Nederland,
Duitsland en Frankrijk. Het kleurrijke gebeuren trok veel bekijks, vooral
op de Grote Markt waar de optocht weer werd ontbonden. Hierna
volgden demonstraties in trommen, vendelen en gildedansen. Het
Aarlese gilde had ook zijn trom- en vendelkunsten gedemonstreerd,
wat met een luid applaus werd ontvangen. Na de feestelijkheden waren
er prijzen voor de mooiste gilden; het Sint Margarethagilde kreeg de
1e prijs uitgereikt! Een prachtige schaal, aangeboden door de stad
Mechelen. Een mooi weekend kreeg hierdoor een schitterend slot. n

Aankomst op het feestterrein.

Frank van de Kam nieuwe
gildebroeder
Op 16 mei 2009 is het Sint Servatiusgilde
uit Lieshout weer een gildebroeder rijker
geworden. Tijdens de eucharistieviering in
de Sint Servatiuskapel heeft Frank van de
Kam met zijn hand aan het hoofdvaandel
zijn belofte afgelegd. Frank is een fanatieke
Vendelier en heeft in zijn proefjaar laten
zien dat hij een waardige broeder is en hij
verstevigt de jonge garde binnen het Sint
Servatiusgilde. n

Frank van de Kam met
de hand aan het vaandel.

Het Gilde Sint Margaretha komt aan op de Grote Markt van Mechelen.

Theo Gevers
Koning 2009
Met het koningschieten op 7 september
2009 is gildebroeder Theo Gevers met het
201e schot de nieuwe koning van het gilde
geworden. Hij koos zijn vrouw Jeanne als
zijn koningin. Theo was al eerder koning
in 1979, het jaar voor de reactivering, 1980,
1988 en in 1995 erekoning. n
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Koning Theo Gevers.
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Koninklijke eer voor
hoofdman Jan van Riel
Uit handen van de waarnemend burgemeester Wim Luijendijk heeft
hoofdman Jan van Riel van gilde Sint Ambrosius uit Loon op Zand
de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau
gekregen. De uitreiking vond plaats tijdens de receptie bij het 225-jarig
jubileum van het gilde op 4 juli 2009. Jan van Riel is onderscheiden voor
zijn inzet voor de Vereniging het Brandrode rund. Zijn activiteiten voor
het in stand houden van dit ras worden als belangwekkend beschouwd
en hebben landelijke betekenis. Hij zette zich meer dan dertig jaar
belangeloos in voor het dierenasiel Tilburg en is vanaf 1984 hoofdman
van het gilde Sint Ambrosius. Tijdens zijn hoofdmanschap is veel
tot stand gebracht. Vrouwen kunnen sinds 1994 volwaardig lid - met
dezelfde rechten en plichten als de mannen - zijn. Het ledenbestand is
gegroeid tot 110 leden, waarvan eenderde deel vrouw. Ook het aantal
jeugdleden is fors uitgebreid. Dankzij zijn volharding werd gilde Sint
Ambrosius in 2001 eigenaar van de grond waarop het gildenhuis ‘In de
Bijên-Thuijnen’ staat. Het gildenhuis werd duurzaam uitgebreid. Ook
werden drie gildenfeesten gehouden: in 1984, 1993 en in 2009. n

geliefd maakte gedurende de acht jaar dat hij gildekoning was.
Bert Berkelmans, voor zijn bijdrage aan het bestuur van de handboogschutterij, het beheren van de barkas, zijn positieve inbreng als deken
in de gildeoverheid.
Charles Verheyen, is eenenveertig jaar beschermheer van het gilde en
vertegenwoordigt de zesde generatie van de familie Verheyen. Hij verdient zijn onderscheiding voor zijn trouw, interesse en betrokkenheid.
Theo Schoenmakers, voor zijn betrokkenheid in de kring bij het jeu de
boules-spel als gildeactiviteit en voor zijn bestuurlijke inzet bij het gilde.
Jan Vera, krijgt met zijn onderscheiding waardering voor zijn bestuurlijke bijdrage en de opzet van het jeu de boules-spel bij het gilde.
Hij waakt ervoor dat de geschiedenis blijft leven en dat het cultureel
erfgoed behouden blijft. n

Vlnr: Bert Berkelmans, Ad van der Aa, Charles Verheyen, Jan Vera en Theo
Schoenmakers. Harrie Basters ontbreekt op de foto.

Presentatie verhalenboek
Hoeden en pluimen
gilde Sint Ambrosius
Loon op Zand

Jan van Riel met zijn vrouw Marie-José van Riel-Dekkers en waarnemend
burgemeester Wim Luijendijk.

Kringonderscheidingen
gilde Sint Ambrosius
Loon op Zand
Op 4 juli 2009 had Jack Goudsmits, de hoofdman van kring Maasland,
zes kringonderscheidingen bij zich om uit te reiken tijdens de receptie
bij het 225-jarig bestaan van gilde Sint Ambrosius. De onderscheidingen waren voor:
Ad van der Aa, voor zijn verdienste als voorzitter van het bestuur van
de handboogschutterij en als deken in de overheid. Ook was hij twaalf
jaar gildekoning.
Harrie Basters, die wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, voor zijn
bijdrage aan de kringcommissie voor het handboogschieten, voor zijn
inzet als dekenschrijver en voor zijn aimabele persoonlijkheid die hem

Op zaterdag 4 juli 2009 werd het boek Hoeden en pluimen gepresenteerd tijdens de receptie van gilde Sint Ambrosius. De nestor van het
gilde, Antoon van Veldhoven, en het jongste aanwezige lid, Eline van
Brunschot, trokken samen een bolderkar met vijftig boeken voor de
gemeente Loon op Zand. Hoofdman Jan van Riel presenteerde het
boek aan de Loonse bevolking en gaf een exemplaar aan de waarnemend burgemeester Wim Luijendijk, als vertegenwoordiger van de
bevolking. Daarna kregen de samenstellers van het boek een kleurrijk
boeket bloemen en een boek met een gekalligrafeerd dankwoord.
Hoeden en pluimen is een verhalenboek dat gaat over de geschiedenis
van het gilde en is uitgegeven bij het 225-jarig bestaan. Joke van Gils
is de auteur, zij schreef de teksten en gedichten. Zij onderzocht het
complete gildearchief en heeft interviews gedaan. Jan Vera en Erik
Gelevert hebben haar enorm geholpen. Jan Vera is gildedeskundige en
heemkundige. Hij heeft de externe bronnen (niet van het gilde) aangedragen en was van doorslaggevende betekenis bij de selectie van de
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onderwerpen. Hij heeft de foto’s verzameld, geselecteerd en gescand,
een groot deel van de 170 foto’s komt uit zijn collectie. Ook regelde
hij de organisatorische kant met de drukkerij. Erik Gelevert is een
heemkundige en genealoog met grote kennis van vele families in Loon
op Zand. Hij is de bron van acht verhalen en heeft het boek met grote
precisie zowel inhoudelijk als taalkundig geredigeerd. Irma Booman
van BowPrint International BV deed de vormgeving. Hebt u interesse
of wilt u een boek bestellen: kijk dan op de website van het gilde www.
st-ambrosius.nl, waarvan u een informatie- en bestelformulier kunt
downloaden. n

Pastor Verbakel vijfentwintig jaar gildeheer
Op zondag 27 september 2009
herdacht Pastor Verbakel het
feit, dat hij vijfentwintig jaar
werkzaam was in de Nulandse
parochie. Tegelijkertijd was de
Pastor ook vijfentwintig jaar
gildeheer van het Sint Antonius
Abtgilde. Na het bijwonen van
Pastoor Verbakel ontvangt
de eredienst en vendelgroet,
Antoniusbeeldje.
bood het gilde hem tijdens de
receptie een Antoniusbeeldje
aan met daarop de tekst “25 jaar Gildeheer”. n

Bert van de Wiel vijfentwintig jaar voorzitter
schietcommissie
Hoofdman Jan van Riel spreekt de schrijfster Joke van Gils toe.

Koningschieten op
kermismaandag
Op kermismaandag 2009 vond bij het Sint Antonius Abtgilde, Nuland
weer het tweejaarlijkse koningschieten plaats. Deze keer durfden zeven
gildebroeders het tegen de zittende koning, Hans Gloudemans op
te nemen. Na het openingsschot door pastor en gildeheer Verbakel
en burgemeester Augustijn volgde
er een spannende strijd om het
koningschap. Op diverse momenten
dreigde de vogel naar beneden te
vallen met vele Oh’s en Ah’s tot
gevolg. Uiteindelijk was het geluk
aan Hans van der Donk om de
houten vogel met het 197e schot eraf
te schieten. Het gilde wenst hem
de komende twee jaar veel succes
én plezier met het dragen van deze
eervolle titel.
De prijsvogel werd af geschoten door
Théke van Santvoort. Dagkoningin
werd Gonnie Gloudemans. n

Op Koninginnedag 1979 werd Bert lid van het Sint Antonius en Sint
Sebastiaangilde, Haaren. In de loop der jaren begon Bert zich meer in
het gildewezen toe te leggen met wat organisatiewerk. In 1982 werd
hij al gevraagd voor een commissie, om in de winter wat activiteiten
op gang te zetten en in 1984 nam hij plaats in de schietcommissie.
Daar werd hij tevens voorzitter. Dat doet hij dus nu vijfentwintig jaar.
Wel kreeg hij assistentie van verschillende gildebroeders. Dat gebeurt
inmiddels al tien jaar. Bert vindt het fijn om in de schietcommissie te
zitten, hij is altijd wel met iets bezig, hetzij op de schutswei of thuis
achter de computer. Maar Bert doet meer dan alleen voorzitter van
de schietcommissie zijn. Hij is ook schietcommissielid van de kring
Maasland. Bij het gilde bekleedt hij de bestuursfunctie van dekenschrijver en is ook standaarddrager. Dus redenen genoeg om op die
zondag van 12 juli 2009 een feestje te vieren. Bert werd gehuldigd. Van
hoofdman Theo Swinkels kreeg hij een zilveren briefopener met het
opschrift “25 jaar schietcommissie Sint Antonius en Sint Sebastiaan”. n

De jubilaris in actie.

Hans van der Donk.
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Nico van Zutphen koning; Nieuwe gildetrommen
Otto Van Bouwdijk
in Vlijmen
Bastiaanse jeugdkoning
Het Sint Barbaragildegilde uit Dinther kwam op 5 september 2009 in
het gildehuis bijeen om traditioneel per huifkar naar de gildehoofdman
Eugène van Bouwdijk Bastiaanse te gaan op Huize Zwanenburg.
Gildekoning Hans de Visser werd uitgevendeld door de vendeliers,
bijgestaan door tamboers en bazuinblazers, de vendelgroet werd in
spiegelbeeld gebracht. De beschermvrouwe van het gilde te Berlicum,
Klaartje Wedemeijer, was hierbij te gast omdat ze graag tradities van
andere gilden van dichtbij wilde mee maken. Daarna vertrok iedereen
naar het gildehuis in Dinther om van een lekker maal te genieten, welke
was bereid door gildekok Chris Manders en zijn assistenten. Na de
maaltijd was het tijd voor een korte feestvergadering, waarin geloot
werd voor de schietvolgorde voor het jeugdkoning- en gildekoningsschieten. Het jeugdkoningsschieten begon het eerst. Dit gebeurde
met een luchtgeweer op een gipsen vogel. Zes jeugdschutters namen
hieraan deel, het lukte Otto van Bouwdijk Bastiaanse om met het
zevenenveertigste schot het laatste stuk vogel naar beneden te halen.
Het gildekoningsschieten ging hierna met achttien deelnemers van
start. Met het tweeënvijftigste schot lukte het Nico van Zutphen om
het laatste stuk vogel naar beneden te halen. Nico van Zutphen heeft
zich hiermee voor de derde keer tot gildekoning geschoten, een ware
prestatie!. n

De tamboers John van de Griendt, Michel van Bokhoven en Harold
Speeks van het gilde Sint Catharina uit Vlijmen zijn sinds kort in het
bezit van nieuwe trommen. Dankzij een aantal begunstigers kon het
gilde drie nieuwe gildetrommen aanschaffen. Tijdens de gildedag
in Loon op Zand werden ze voor het eerst gepresenteerd tijdens de
optocht. De schenkingen kwamen van de leden: Sjaak Verhoeven, John
van Hulten (koning) en Harold Speeks (tamboer). Ook een bijdrage
van de Rabobank en het Prins Bernard Cultuurfonds droegen bij tot
deze drie mooie gildetrommen, die de kleuren van het gilde, rood en
zwart meekregen. n

De tamboers met de nieuwe trommen.

Bert Lamboo
gildekampioen in Vught

Koning en jeugdkoning van Dinther.

Is Jouw mede-lezer
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad
voor jong en oud.

Onder een stralende hemel heeft het Sint
Catharinagilde op zondag 27 september 2009
geschoten om het kampioenschap van 2009.
Aan dit kampioenschap deden vijftien gildebroeders mee. Van deze vijftien waren er vier die
geen enkele misser had. Daarom moest door de
Kampioen Bert
schutters, Bert Lamboo, Jonnie van Rixtel, Frans
Lamboo.
Schippers en Bert Kluytmans gekampt worden. In
de tweede kampronde vielen Bert Kluytmans en
Frans Schippers af. In de derde kampronde bleek
Bert Lamboo de beste en werd hiermee Kampioen
2009. Op de tweede plaats eindigde Jonnie van
Rixtel, derde werd Frans Schippers en de vierde
Kampioene
plaats was voor Bert Kluytmans. Deze vier vormen
Harriette
van Rixtel.
nu bij wedstrijden een korps en vertegenwoordigen het gilde bij de gildewedstrijden. De gildezusters schoten om het
LAS wisselschild. Hieraan namen acht gildezusters deel. Harriette van
Rixtel was hier de beste. n
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Burgemeester Van de
Sint Joris Udenhout
Mortel reikt wisselschild uit schrijft historie!!
De beide Vughtse gilden Sint Barbara - Sint Sebastiaan en Sint
Catharina hebben op zondag 4 oktober 2009 voor de vierde maal
geschoten om de wisselschild, beschikbaar gesteld door de gemeente
Vught. Dat schild moet drie maal achtereen of vijf maal in totaal door
hetzelfde gilde gewonnen zijn, wil het gilde het in bezit krijgen.
Er werd uit ieder gilde door dertien gildebroeders deelgenomen.
Het Sint Catharinagilde nam in
de eerste ronde de leiding met
slechts twee punten verschil,
maar wist dit na drie ronden
uit te bouwen tot tien punten
voorsprong en wist deze ook
te behouden. Burgemeester
Van de Mortel reikte met een
toepasselijk woord het schild
uit aan de hoofdman van
Uitreiking van het wisselschild door
het Sint Catharinagilde Bert
burgemeester Van de Mortel.
Kluytmans. n

Ben van de Rijdt gildekoning in Schijndel
Op zondag 27 september 2009 vond het jaarlijkse koningschieten
plaats bij het Gilde Broederschap der Sint-Catharina en Barbara
in Schijndel. Deze dag werd begon met een bezoek aan de Sint
Servatiuskerk voor een gildemis. Gildeheer Swagemakers zegende
de houten vogel en wenste de Broederschap een spannende maar
bovenal een sportieve strijd toe. In optocht ging het na de viering
richting gildeterrein, nabij de molen aan de Pegstukken. Hoofdman
Harrie Vervoort sprak de hoop uit dat het een mooie en gezellige dag
zou worden. Voordat het koningschieten daadwerkelijk kon beginnen
werd de schutsboom gevrijd. Na ongeveer vijftig schoten vielen de
eerste stukken hout naar beneden en bij het 191ste schot brak de vogel
in tweeën en viel onder luid gejuich naar beneden. Dat gejuich was
voor Ben van de Rijdt. Op de pastorie werd het gilde door gildeheer
Swagemakers welkom geheten, en werd voor de pastorie de koning
een vendelgroet gebracht. n

Ontvangst van de nieuwe koning bij de gildeheer Swagemakers.

Op 7 juli 2009 bezocht het Sint Jorisgilde uit
Udenhout de kringgildedag in Loon op Zand, georganiseerd door het Sint Ambrosiusgilde. Tijdens
de optocht had standaardruiter Ben de Rooij
weer veel bekijks en gildebroeder Michael Weijtmans
(zes jaar) werd vele malen gefotografeerd. Hij werd aangemoedigd
om voor elke foto één euro te
vragen, dan had hij die dag zijn
‘kostje’ wel verdiend. Maar zoals
elke gildebroeder betaamd liep hij
netjes mee en was op het einde
van de optocht al heel tevreden
met een ijsco en een kleurboek.
Voor Martijn van Keulen was
het een spannende dag: hij had
zijn eerste vendelwedstrijd. Hij
rondde zijn vendelgroet redelijk
Uitreiking van het koningskruis aan
goed af en liet zijn vendel niet
Marie-Paule Weijtmans.
vallen. Koning Marie-Paule
Weijtmans schoot zich tot kringkoning op de discipline geweer, zij was
hiermee de eerste vrouwelijke kringkoning van Kring Maasland. Bij de
tentoonstelling behaalde het koningsschild van Marie-Paule de eerste
prijs in de categorie het mooiste ‘jongste koningsschild’. Het schild
heeft de vorm van een Franse lelie, met daarop een Sint Joris in gevecht
met de draak in driedimensionale uitvoering. De Franse lelie duidt de
Franse nationaliteit van Marie aan. Het Sint Jorisgilde zelf behaalde de
eerste prijs voor de mooiste gildestandaard van voor 1984. n

Lambertus krijgt nieuwe
bisschoppelijk staf
Op 20 september 2009 waren
de leden van de Gemondse
gilden Sint Joris & Sint
Catharina en Sint Anthonius
Sint Sebastiaan al vroeg uit de
veren voor het parochiefeest
van de heilige Lambertus.
Voorafgaand aan de mis
werden eerst pastoor Goedhart,
de acolieten en misdienaars en Het gebed bij het Lambertuskapelletje.
tientallen geïnteresseerde parochianen op het Kerkplein “opgehaald”,
om in processie naar het Lambertuskapelletje op begraafplaats De
Hogert te trekken, om gezamenlijk het Lambertusbeeld “op te halen”.
Dit kapelletje is op 31 augustus 1959 onthuld, en op deze jaarlijkse
Lambertusdag van 2009 werd de vijftigste verjaardag gevierd. Na een
gebed bij het kapelletje door de pastoor gingen allen in processie terug
naar de Sint Lambertuskerk voor een eucharistieviering. >>>
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Tijdens deze viering werd het Lambertusbeeld opnieuw gezegend en
kreeg het een nieuw bisschoppelijke staf, welke speciaal voor deze gelegenheid is gesneden door Toon Pennings. De oude staf was in de loop
der jaren verloren geraakt. Na de eucharistieviering positioneerden de
gildeleden zich buiten in een ruime boog op het kerkplein aangevuld
met kerkgangers. Er werd toen gevraagd of Lambertus wil ´geven´!
En vanuit de kerktoren volgde een “rozenregen”, welke door enthousiaste kinderen aan de omstanders werden uitgedeeld. n

Onthulling gedenksteen
Bij herdenkingen voor gevallenen in de Tweede Wereldoorlog wordt
vandaag de dag ook aandacht gevraagd voor hen die nadien gevallen
zijn tijdens vredesoperaties van internationale organisaties.
In de ‘Oude Toren’ te Enschot is reeds een gedenksteen aanwezig
voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Daar Berkel-Enschot
ook een dode heeft te betreuren, die in juli 2007 omgekomen is ten
gevolge van een bermbom in Afghanistan, heeft het gilde Sint Joris en
Sint Sebastiaan uit Enschot / Heukelom gemeend hier aandacht aan
te moeten besteden. Het gilde heeft per slot van rekening de gedachteniskapel in deze Oude Toren geadopteerd. Naast het alsnog vermelden
van een ‘vergeten’ slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog op de
bestaande steen heeft het gilde een
tweede gedenksteen laten aanbrengen
met de naam van 1ste Luitenant, Tom
A.W. Krist. Deze steen is op zondag –
13 september 2009 – na het bijwonen
van de eucharistieviering, door de tweelingbroer en zus onthuld in het verdere
De zus en tweelingbroer van
bijzijn van zijn ouders, de vriendin van
Tom A.W. Krist.
Tom Krist en haar ouders. n

Prijswinnaars NoordBrabantse Kampioenschappen Vendelen
Op 20 september 2009
werden in Beek en Donk
bij het Sint Leonardusgilde
de Noord-Brabantse
Vendelkampioenschappen
gehouden. De hooggespannen verwachtingen
van het gilde uit Enschot/
Heukelom aangaande de
jeugdvendeliers werd deze
dag zeker bewaarheid.
Sander Bierens werd in
de C-klasse kampioen van

De Noord Brabantse Kampioenen
vendelen, jeugd. Links Sander Bierens,
rechts Jeroen Bierens, in het midden leden
van het gilde van Sint Joris uit Goirle.

Noord Brabant. Na de twee eerste ronden plaatste hij zich bij de laatste
zes vendeliers. In de finale behaalde hij uiteindelijk het beste resultaat
en werd dus terecht Kampioen van Noord Brabant. Jeroen Bierens
behaalde in de klasse jeugd tot en met vijftien jaar de tweede prijs.
Een ongekende weelde voor het gilde van Sint Joris en Sint Sebastiaan.
De prestaties welke de gebroeders Bierens leverden werd door hen
reeds vóór de wedstrijd opgedragen aan hun pas overleden opa, Piet
Schuurmans, en diens echtgenote. Hun oma was op deze dag in
Kevelaer bij de processie van Berkel-Enschot / Udenhout aanwezig,
waar een mis gelezen werd ter intentie van Piet. Vanuit Kevelaer werd
door pastoor en ere-deken, Pieter Scheepers en vele pelgrims intens
meegeleefd met de jongens. Zowel in Beek en Donk als in Kevelaer was
het een stralende dag.. n

Erpse koning schrijft
geschiedenis
Sinds het Erpse
gilde in 2008 is
opengesteld voor
vrouwen, kunnen
zij meeschieten
voor de felbegeerde
koningstitel. Maar,
dat tijdens het
koningschieten van
13 juli 2009 meteen
twee vrouwen een
hoofdrol zouden
Koning Goen Vorstenbosch schrijdt over het
spelen, daar had
hoofdvaandel.
Op de achtergrond kijkt haar
niemand rekening
echtgenoot toe.
mee gehouden.
De eerste in deze rij
was niemand minder dan burgemeester, mevrouw I. Adema.
Als gast van het gilde wist zij de eerste houten vogel naar beneden te
schieten. Zij werd begin 2009 ingevendeld als nieuwe burgemeester.
Voor haar prestatie ontving zij de titel ere-koningin. De tweede vogel
werd geplaatst, om de opvolging te bepalen van het scheidende
koningspaar Hans en Maria van Gemert. Nadat Gert-Jan van Dinter
de vogel had ‘klaargelegd’ schoot Goen Vorstenbosch de laatste resten
naar beneden. Een gejuich klonk op. Volgens gebruik ging de overheid
kort onder de boom in beraad, maar vond geen beletsel om haar te
accepteren als koning. Nadat Goen ten teken van reinheid haar handen
had gewassen legde zij de koningseed af en kreeg zij het koningsvest
en –vogel omgehangen. Daarna maakte zij zich op voor het laatste
onderdeel van de installatie; van twee zijden schreed zij over het
hoofdvaandel. Slechts één vrouw ging haar daarin voor; onze huidige
koningin Beatrix. Voor koning Goen Vorstenbosch en haar echtgenoot
Bert vond deze gebeurtenis op een bijzondere dag plaats. Het was die
dag namelijk precies vijfentwintig jaar geleden dat Bert Vorstenbosch
zich tot keizer van het Erpse gilde schoot. De komende twee jaar zal
Goen samen met haar echtgenoot Bert het trotse koningspaar van het
Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde zijn. n
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Essche gilde huldigt
jubilarissen

Reuzeschild voor Sint
Barbaragilde

Tijdens de najaarsvergadering van het Essche Sint-Willebrordusgilde
werden drie jubilarissen gehuldigd. Een afvaardiging van Kring
Maasland was aanwezig. Kringvoorzitter Jack Goudsmits richtte zich
tot de robijnen jubilaris Wim van der Pasch en memoreerde zijn lange
staat van dienst. Gedurende vijfentwintig jaar was Wim een verdienstelijk vendelier. Daarnaast was hij vanaf 1986 acht jaar dekenschrijver en
elf jaar hoofdman. In 2005 werd hij voor vier jaar koning en wist deze
functie goed te combineren met zijn hoofdmanschap. Verder zette
hij voor het gilde een website op. Dit alles was voor het bestuur van
Kring Maasland aanleiding om Wim de kringonderscheiding in goud
toe te kennen. Hoofdman Alphons van der Heijden voegde er aan toe,
dat Wim zich ook nog twintig jaar verdienstelijk had gemaakt voor de
Essche gemeenschap als gemeentelijk biertapper. Namens het gilde
speldde hij de jubilaris een zilveren schildje op.
De tweede robijnen jubilaris, Piet Walboomers werd door de hoofdman
voor het voetlicht gehaald. Kort na zijn benoeming als burgemeester
van Esch, trad de heer Walboomers tot het gilde toe als gildeheer.
Tijdens zijn ambtsperiode vierde het gilde haar vierhonderdjarige
bestaan en werd door het gemeentebestuur een fraaie zilveren koningsvogel aan het gilde geschonken. Bij zijn benoeming tot burgemeester
van Reusel in 1980 schonk het gilde hem een essenboom, die in het
bijzijn van de gilden van Esch en Reusel werd geplant. Zijn benoeming
in Reusel betekende voor hem geen afscheid van het Essche gilde.
Hij bleef het gilde trouw en volgde het wel en wee op de voet. Ook hij
kreeg het zilveren jubileumschildje opgespeld. Vervolgens richtte de
hoofdman zich tot de zilveren jubilaris Gerrit van der Heijden. In 1997
wist hij zich tot koning te schieten. Vier jaar koningschap maakten
van Gerrit een echte gildeman. Ook Gerrit kreeg het zilveren jubileumschildje opgespeld. n

We oefenen nu al jaren het vendelen met de Ravensteinse vendeliers. We komen iedere week samen met leden van de gilden van
Sint-Barbara, Ravenstein, Sint-Damianus, Niftrik, Sint-Lambertus,
Huisseling en Sint-Sebastiaan Oss. Je zou bijna zeggen dat dit niet
goed kan gaan, al die gilden uit de drie verschillende kringen.
Maar… dat gaat juist super! En dat bewees het EST van 2009 ook,
want twee gilden uit twee kringen wonnen samen de derde prijs.
In het begin van dit jaar waren de vendeliers van het sint
Sebastiaangilde uit Oss met hun hoofdman naar de familie Hamers
gegaan om een schild te geven. En niet zomaar een schild, het was een
reuzeschild van chocolade.
Op het schild stond: ‘eerste prijs
gastvrijheid’. Dit omdat de vendeliers
na het oefenen bij de familie Hamers
altijd een kop koffie gingen drinken.
En dit wordt als heel gezellig ervaren.
De familie Hamers was er zwaar van
onder de indruk. We hopen dat we
er nog vaak mogen oefenen en van
de Ravensteinse gezelligheid mogen
genieten. n
Het reuze chocoladeschild.

Koningschieten in Geffen
In het tiende jaar van haar bestaan heeft het Sint-Jorisgilde Geffen op
9 augustus 2009 voor de tiende keer koning geschoten. Na meer dan
anderhalf uur gaf de vogel zich gewonnen en viel hij met het 114e schot.
In Geffen wordt met kruisboog op een gipsen vogel geschoten, die
voor die gelegenheid bevestigd is op een wiek van molen Zeldenrust.
Ondanks het feit dat het koningschieten midden in de vakantietijd
viel, streden toch nog acht gildebroeders en één gildezuster om het
koningschap. Na het ‘vrijen van de vogel’ begon de strijd. Er werd goed
geschoten en de spanning steeg toen er van de vogel steeds meer
stukken naar beneden vielen. Het was
Huub Lamers die het allerlaatste stukje
van de molenwiek schoot. Dat rake
schot maakte hem de tiende koning
van het Sint-Jorisgilde. Huub is ouddeken van het gilde, schiet mee met de
interne competitie en is een actief jeude-boules-speler. Zaterdag 15 augustus
2009 werd hij kerkelijk geïnstalleerd in
de parochiekerk van Geffen en zal het
komende jaar het Sint-Jorisgilde Geffen
als koning vertegenwoordigen. n
Huub Lamers, nieuwe koning
van Geffen.

Vlnr: Piet Walboomers, Wim van der Pasch en Gerrit van der Heijden.
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Openbare feestelijke
zitting in Lexmond
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 september 2009,
hield het Sint Martinus en Sint Antoniusgilde uit Lexmond haar
jaarlijkse Openbare Feestelijke Zitting. Met een rondgang door het
dorp Lexmond begaf het gilde zich naar de trouwzaal van het voormalige gemeentehuis. De zitting werd daar bij hamerslag geopend
door hoofdman Gerrit van der Stegen. Op vrolijke wijze werd door
schutmeester Jan Schaafsma de scheidende prins en prinses, Alfonso
Eveleens en Anne van de Wetering, toegesproken en werden de nieuwe
prins en prinses, George Brand en Larissa Oliveira verwelkomt.
De scheidende prins en prinses wisselden hun versierselen en
kregen een blijvend aandenken voor terug. Deze dag waren ook twee
nieuwe jeugdleden ingetreden, Alfonso Eveleens en Kylian Weijers,
waar men als dorpeling met een kleine gemeenschap heel erg blij
mee is, want ook bij dit gilde luid het spreekwoord: wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst. Tijdens deze zitting mocht ook een ouder
iemand verwelkomd worden als aspirant lid. De sjerp ‘Luijtenant’, van
de onlangs ontvallen markante Bertus Mollenvanger, werd gepacht
door Teun Molenaar, waar het gilde trots op is. Deken-schrijver Marry
van Heumen en deken-schatbewaarder Herman Molenaar werden
beiden voor een periode van vier jaar herbevestigd. Gildevrouwe,
Ciska Stark uit de ereraad, sprak het gilde heel wijze en bemoedigde
woorden toe. Dit alles werd opgeluisterd met muzikale intermezzo’s
van bazuinblazer Adriaan de Vaal en tamboer Martin Te Niet. Daarna
volgde het vernieuwen van eed en trouw met het overvendelen van het
burgerlijke gezag, en het zingen van het Wilhelmus. In de serre van het
sportcomplex stond een koffietafel klaar en sprak erelid, burgemeester
Frank Koen lovende woorden uit. Hij wenste het gilde veel wijsheid toe
en bracht een toost uit met een klinkend glas erewijn.
Na deze bijeenkomst bracht het gilde een bezoek aan het Thomashuis,
een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, die deze dag officieel geopend werd. Onze vendeliers
gaven een vendeldemonstratie die met een groot applaus werd
afgesloten. n

De nieuwe koning
Sint Antoniusgilde is een
oude bekende
Het was bij het 118e schot dat Peter
van de Berg zondag 28 juni 2009 in
Beers de koningsvogel naar beneden
haalde. En hoewel het de derde keer
was dat hem dit lukte, mag hij zich
volgens de aloude gilderegels geen
keizer noemen, omdat deze prestaties
niet binnen een periode van vijf jaar
plaatsvonden. De koningsvogel droeg
hij eerder in de jaren 1996 en 2002. n

Peter van de Berg:’koning op
herhaling’.

Sint Anthoniusgilde Beers
huldigt beschermheer
Het Beerse Sint Antoniusgilde bood beschermheer mr. drs. C[as] L.M.
de Quay op zaterdag 12 en zondag 13 september 2009 een tweedaags
feest aan ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag.
De feesten vonden plaats op ‘De Hiersenhof”, het prachtige landgoed
van de familie De Quay. Na het Oudhollands kinderfeest op zaterdagmiddag, waarbij 127 enthousiaste kinderen en hun ouders, genoten
van de ‘ouderwetse’ spelen, volgde een spetterend druk bezocht
dorpsfeest. De gildedag, begon traditiegetrouw met de plechtige gildemis. Celebrant was de weleerwaarde heer Van Eijndhoven, die in zijn
preek een relatie legde tussen de bindende functie die de kerk vroeger
had en die nu merkbaar is bij het hedendaagse gilde. De dienst werd
afgesloten met het zingen van het Wilhelmus, gevolgd door een spontaan ‘Lang zal hij leven’ voor de jarige beschermheer. Na afloop van de
dienst gingen de genodigden naar de koffietafel. Tussen de koffietafel

De wisseling van prins en prinses met links schutmeester Jan Schaafsma,
achterste rij Alfonso Eveleens en Anne van de Wetering, voorste rij George
Brand en Larissa Oliveira, rechts ceremoniemeester Aly Tulner.

De drie buitengewone leden van het Sint Anthoniusgilde. V.l.n.r.:
Oud premier Van Agt, burgemeester Schoots en oud vice-premier Wiegel
[foto Nico van Ven].
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en het aanbieden van de erewijn, nodigde burgemeester Schoots van
Cuijk beschermheer De Quay op het podium om hem vervolgens een
hoge Cuijkse onderscheiding uit te reiken: de Bronzen Leeuw.
De optocht van de dertien deelnemende gilden, voorafgegaan door het
tamboerkorps en vaandel van het Beerse Sint Antoniusgilde, bracht
de stemming bij de genodigden er goed in. En onder hen waren onder
meer oud-premier Dries van Acht, zijn toenmalige vice-premier Hans
Wiegel, senator Hans Hillen, oud-commissaris van de koningin in
Noord-Brabant Houben en oud minister Braks. Deze keken vanaf het
erepodium naar het prachtige en kleurrijke schouwspel dat zich voor
hun ogen ontrolde. n

Buitengewone leden
Sint Antoniusgilde
Beschermheer De Quay nam op deze dag de gelegenheid te baat, om
drie van de gasten tot buitengewoon lid van het Sint Anthoniusgilde te
benoemen, te weten de heren van Agt, Wiegel en Schoots.
Voor de gasten van de beschermheer werd een speciale ‘De Quay’
boom opgericht. Oud-premier Dries van Agt werd hier de ‘dagkoning’.
Ook hij werd plechtig gehuldigd en gaf vervolgens een rondje koningsbier weg om zijn titel te vieren. n

Jan van de Water, nieuwe
koning bij het Sint Antonius
Abt Gilde Blitterswijck
Zondag 14 juni 2009 schoot schutter Jan van de Water tijdens het jaarlijkse koningschieten de koningsvogel naar beneden. Met het lossen
van het zogeheten “benadigd schot van geluk” mag hij zich komend
jaar koning van het Sint Antonius Abtgilde Blitterswijck noemen.
De koningsvogel kwam met het 334e schot naar beneden. Bij dames
was het marketenster Trees Gooren die met het 223e schot de vogel
naar beneden haalde en bij de jeugd wist klaroenblazer Roel Hendrickx
met het 98e schot de jeugdtitel te pakken.
Het koningschieten had dit jaar een speciaal karakter door de benoeming van de heer en mevrouw Hahn tot “Personen van Verdienste”,
en het vijfentwintigjarige priesterjubileum van gildepriester Huub van
Horne. Na het installeren van de koning trok het gilde het dorp in, waar
de nieuwe koning aan de bevolking gepresenteerd werd.
Jan van de Water is achttien jaar lid van het gilde. Hij is lid van de
schietcommissie, schutter, drager van het processievaandel, notulist
bij de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen én hij zorgt voor
de bevoorrading op het schietterrein. Jan is ook in andere verenigingen
actief. Als Koningspaar, samen met Wilmie, mag Jan nu een heel jaar
lang het gilde van Blitterswijck vertegenwoordigen. n

Koning Jan Water en koningin Wilmie Janssen.
De jarige beschermheer Cas de Quay.

Rectificatie
Door een foutief onderschrift
bij de foto, behorende bij het
stukje over jubilaris Harrie
Cremers in DGT 2009/3 blz.98,
is niet de juiste tekst geplaatst.
Op de foto staan namelijk
de drie bestuursleden die bij
Harrie Cremers zijn langsgegaan (Marcel de Vos, Theo
Kuijpers en Alby Jans). n

Gildefestijn 2009
Groeningen geslaagd
Ruim 2.500 mensen namen deel aan of bezochten het Gildenfestijn
2009, dat ter ere van het 515 jarig bestaan van het Sint Anthonius en
Sint Nicolaasgilde, Groeningen was georganiseerd. De straten waren
mooi versierd en stonden vol met mensen tijdens de optocht van
de tweeëndertig deelnemende gilden. Diverse geslaagde activiteiten
passeerden de afgelopen dagen de revue. Zondag was de belangrijkste
dag die volledig recht deed aan het gekozen thema “Inspiratie voor
elke generatie”. In een tot “basiliek van Groeningen” omgetoverde
bomenloods werd een mis gevierd met als uitblinkers de Gemengde
Zangvereniging Groeningen. Een ieder was onder de indruk van wat zij
ten gehore brachten. >>>
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De gebeden om mooi weer werden die dag nog verhoord. Gelukkig
konden alle gilden met droog weer beginnen aan de optocht door de
kern van Groeningen. Daarna volgde de massale, indrukwekkende
en kleurrijke opmars over het hoofdterrein. Tijdens de wedstrijden
schieten, vendelen, trommen en standaardrijden scheen zelfs de zon.
De prijzen werden uitgereikt door Karel van Soest, burgemeester van
Boxmeer, bijgestaan door Odi Bouwmans, voorzitter van de Kring
van Schuttersgilden “Land van Cuijk”. De ereprijs ging naar het Sint
Antonius Abtgilde uit Blitterswijck. De gehele zondagmiddag was er
livemuziek van Countryband Connected en Duo Ryder. Daarna zette
Hofkapel Tumult de tent nog een keer op zijn kop. n

Tonny Weren kreeg een zilveren schild in hartvorm en Willy Verberk
kreeg een zilveren speld. n

Inzegening nieuwe
kostuums en koningschieten in Beugen

Pastoor van der Steen zegent de nieuwe kostuums in.

Voor het Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde,
Beugen was tweede pinksterdag een bijzondere. Op deze dag werden
de nieuwe gildekostuums ingezegend. Na een paar jaar van voorbereiding en diverse acties was het gelukt om nieuwe kostuums aan te
schaffen. Na de vendeldemonstratie trok men naar het gildekapelletje,
waar de hofdames hun bloemen plaatsten ter nagedachtenis aan de
overleden gildebroeders en gildezusters.
Na aankomst op het schietterrein vonden de lotingen plaats, waarna
pastoor Van der Steen de eerste schoten loste op de vogels om deze te
vrijen. Bij de jeugdleden werd Roberto Philips jeugdkoning.
Elly Bonants wist bij de dames de vogel naar beneden te halen en kreeg
de titel koningin. Bij de senioren was het Toon Philips, de vader van
Roberto, die de koningstitel in de wacht sleepte. Bert Graat veroverde
de titel van burgerkoning.
In het gildehuis werden die dag ook nog eens drie jubilarissen gehuldigd. Theo Bonants was veertig jaar keizer, Tonny Weren veertig jaar
gildebroeder en Willy Verberk vijfentwintig jaar gildebroeder.
Theo Bonants kreeg het beeld, ‘de gildekeizer’ aangeboden.

Vendelgroet voor vierdaagse wandelaars.
Op camping De Pollepel in Ravenstein verblijven ieder jaar de
deelnemers van de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Maandagavond, de
avond voor de start, kwamen in totaal twaalf vendeliers van de gilden
Sint Barbara, Ravenstein; Sint Lambertus, Huisseling; Sint Damiaan,
Niftrik en Sint Sebastiaan, Oss gezamenlijk de gasten verwelkomen
met een grootse vendelgroet. Hoofdman Wout Heessen van het Sint
Barbaragilde gaf hierbij uitleg over de betekenis van de uitgevoerde
slagen, ook wel het vendelgebed genoemd. Het was dit jaar voor het
tiende keer dat deze begroeting plaats vond. De aanleiding was, het
feit dat de vendeliers van de vier gilden in de zomer het terrein aan
de Bleek mogen gebruiken voor hun wekelijkse oefeningen. Dit gezamenlijk oefenen is een unieke samenwerking tussen de drie Brabantse
gilden en het Gelderse gilde. De aanwezigen wisten de groet erg te
waarderen n

Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde, Beugen in
nieuw kostuum.

Vendelgroet voor Vierdaagse wandelaars.
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Gemeentekoning in
gemeente Oss

Vijftigste editie koningschieten in Soest

De broeders en zusters van de Osse gilden Sint Lambertus, Huisseling;
Sint Sebastiaan, Oss en Sint Barbara, Ravenstein schoten 6 september
2009 om de titel van Gemeentekoning Oss 2009-2010.
Na een welkomstwoord door
hoofdman Wout Heessen, vertelde
burgemeester Klitsie de aanwezigen dat hij erg trots is op de
broederlijke samenwerking van de
drie gilden in zijn gemeente.
De vendeliers van de drie Osse
gilden samen met het gilde uit
Niftrik vendelen iedere week op
dinsdag op het NCC terrein in
Gemeentekoning Oss:
Ravenstein en de drie koningen en
Ton Verhoeven.
de Osse prins hebben gezamenlijk
op de bleek geoefend voor de
Europese schietwedstrijden. Hij sprak de verwachting uit dat ook de
vier gilden in zijn gemeente goed kunnen samenwerken.(Hiermee
doelde hij op het samengaan van gemeente Oss en gemeente
Lith, waardoor het gilde van Maren-Kessel straks ook tot dezelfde
gemeente behoort.) Hij feliciteerde de vendeliers van het gilde Sint
Sebastiaan en het Sint Barbaragilde met de derde prijs bij het Europees
Schutterstreffen in België. De broeders en zusters waren er allen
op gebrand het gemeenteschild te bemachtigen. De vogel leek nog
behoorlijk goed op zijn troon te zitten toen Ton Verhoeven, oud-koning
van het Sint Barbaragilde, de vogel deed tuimelen en zo te zorgen
dat het Gemeentekoningschild van Oss voor de eerste maal bij een
broeder van het Sint Barbara Gilde terecht kwam. Er volgde een vendelhulde door de vendeliers uit Huisseling en Ravenstein voor de nieuwe
gemeentekoning Ton Verhoeven. De vendeliers werden begeleid door
tamboers van Sint Lambertus, Sint Sebastiaan en Sint Barbara. Het
Sint Lambertusgilde uit Huisseling had zelfs enkele jeugdtamboers
meegebracht, die voor de eerste keer tijdens een vendelronde mochten
drummen en nog geweldig ook. Volgend jaar wordt de strijd gestreden
bij het Sint Lambertusgilde in Huisseling. n

Al weer voor de vijftigste maal streden meer dan honderd Soester
gildebroeders op de laatste zondag van augustus 2009 om het fel
begeerde koningsschap. Omdat er veel aspirant koningen aanwezig
waren, startte men het schieten op twee vogels, een rode en een
blauwe. Zo gauw de ledematen, kop en staart verdwenen waren, begon
de echte strijd. De vogel die het eerst “kaal” geschoten was werd de
koningsvogel. Deze keer was het de blauwe.
Terwijl de schutters bezig waren gaf het gildekorps op het feestterrein
een grote demonstratie. De muzikanten speelden hun nieuw ingestudeerde stukken en de vendeliers draaiden hun verrassende oefening
voor het publiek. Het is altijd weer anders dan anders dat wederom
veel lof oogst. Bij de vierde ronde wordt het al goed spannend.
De vogel kan elk moment geveld worden. Echter de vogel is een taaie,
maar wanneer bestuurslid Pieter Kuijer aan de beurt is, schiet hij het
laatste stuk van de romp naar beneden. Onder luid applaus wordt hij
op de schouders genomen. Na het formele bestuursberaad waarbij
de wederzijdse acceptatie gepolst wordt, presenteert ouderman Henk
van Asch Pieter als de nieuwe koning van het Groot Gaesbeeker Gilde.
Nadat koning Pieter over het vaandel was geschreden en de koningsmantel kreeg omgehangen, werd het koningspaar naar de feesttent
geleid om hen ook daar te presenteren. Volgend jaar herdenkt het
Soester Gilde het feit, dat 450 jaar geleden de Caert werd opgemaakt én
dat het huidige gildekorps dan vijftig jaar bestaat. Wie plaats er dan een
schot in de roos? n

Koning Pieter op de
schouders.

Vendeliers van het Gilde Sint Sebastiaan Oss en Sint Barbaragilde
Ravenstein.

Koning Pieter op het hoofdvaandel met de koningsvogel.
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Gouden huwelijk in Zeeland
Op zaterdag 1 augustus 2009 vierden Albert en Diny de Groot
– Cremers, lid van het Sint Jacobusgilde, Zeeland, hun gouden
huwelijksfeest. Begunstigd door het mooie weer werd om half twee een
mis met gilde-eer bijgewoond, waarin kapelaan Dorssers voorging en
gildebroeders als acoliet fungeerden. De druk bezochte receptie werd
gehouden op het gildeterrein op de Brand, waarbij een indrukwekkende
muziek- en vendelhulde werd gebracht. Voor de vele gasten was dat
een eerste kennismaking met het gildewezen. Na het diner in besloten
kring werd in het Witte Huis een ouderwetse feestavond gehouden met
dansmuziek, waarbij alle gildebroeders, gildezusters en gildepartners
ook uitgenodigd waren. n

Gildeheer Kapelaan M. Dorssers, Diny en Albert,
koningspaar Leo en Corrie Rijkers - van den Elzen.

Streekfair in Uden
Op uitnodiging van de organisatie Maashorstfair was de muziek- en
vendelgroep op 13 september 2009 present bij de bovengenoemde
manifestatie. Met demonstraties op muziek- en vendelgebied werd het
talrijke publiek vermaakt. Een bui verstoorde op het einde een gildepresentatie. In een speciale gildekraam kon het publiek zilver, attributen
bekijken en informatie vergaren. n

Gildekoning Sint
Lambertusgilde Huisseling
Op zondagmiddag 20 september
2009 werd de fraai rood beschilderd
vogel door de koning op de boom
geplaatst. Na het lossen van de
herenscheuten kon het schieten van
starten. In de eerste ronde schieten
alle gildeleden mee, waarna men kan
stoppen indien men geen koning wil
worden. Uiteindelijk deden er negen
schutters mee om de felbegeerde
titel in de wacht te slepen. Na elf
rondes, waarvan tweeënnegentig rake
schoten, wist Jan van den Berg het

laatste stukje van de vogel te raken, waarna de vogel van zijn sokkel
tuimelde. Jan mag zich voor de komende drie jaar met trots de titel van
gildekoning dragen. De gildefeesten die elk jaar zo rond 17 september
plaatsvinden zijn zonnig en gezellig verlopen. Veel vertier voor jong en
oud op zowel de zaterdag als de zondag. Volgend jaar bestaat het Sint
Lambertusgilde vijfentwintig jaar na heroprichting. Een jubileumjaar
dus, waarbij het gilde het iets grootser wil gaan aanpakken dan normaal. n

Gilden bij installatie
pastoor in Sint Anthonis
Eindelijk was het dan zover. Na het gedwongen afscheid van pastoor
Frans van Spreeuwel tijdens de Antoniusviering in januari, vond op
16 augustus 2009, tijdens de viering van Maria Ten Hemelopneming,
de installatie van de nieuwe pastoor en toekomstige gildeheer Roland
Kerssemakers plaats. Het Sint Anthoniusgilde en vertegenwoordigers
van de gilden uit Groeningen en Hoogeloon, waarvan de nieuwe
pastoor ere-deken is, verzamelden zich om pastoor Kerssemakers,
bisschop Hurkmans en kapelaan Janssen bij het Convent af te halen
en naar de overvolle kerk te begeleiden voor de plechtige eucharistieviering. De Nederlandse gezangen in deze viering werden verzorgd
door het Oellandkoor met als dirigent Jos Verbeeten, hoofdman van
het Sint Anthoniusgilde. Hij had het druk die ochtend: burgemeester,
en hoofdman, en dirigent! Maar zoals verwacht: geen enkel probleem.
Aan het begin van de viering werd de bisschoppelijke benoemingsbrief
voorgelezen, waarna de aanvaarding en overdracht van het pastoraat
door en aan pastoor Roland Kerssemakers plaatsvonden. Pastoor
Kerssemakers deed opnieuw de wijdingsbeloften. Daarna vond de
overhandiging van de symbolen: de sleutel van de kerk, de herdersstaf, het Evangelieboek en de hostieschaal plaats. De formaliteiten en
Roomse rituelen zorgden er voor dat de plechtigheid twee en een half
uur duurde, maar het bleef wel de aandacht houden van de volle kerk.
Na afloop van de viering was de overvendeling buiten voor de kerk met
aansluitend een vendeldemonstratie.
Tijdens het eerstvolgende Antoniusfeest wordt pastoor Kerssemakers
geïnstalleerd als gildeheer. n

Het kerkelijke (bisschop A. Hurkmans, Pastoor Kerssemakers en kapelaan
Jansen) en het wereldlijke gezag (burgemeester Jos Verbeeten), alsmede
koningin Hetty en haar prins-gemaal Riny staan gereed om overvendeld te
worden.

Jan van den Berg.
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Kloveniersgilde uit
Terheijden heeft een
koninklijk echtpaar!

er een koffietafel en na deze genuttigd te
hebben trok het gilde in optocht naar het
kerkplein, waar een sportieve strijd kon
losbarsten, namelijk het koningschieten.
Zeven senioren bezaten de ambitie om
koning te worden. Na negen ronden
schieten begon de spanning bij de schutters echt toe te nemen.
Deken vaandrig Jan van de Pluijm schoot
Koning Wiljan Vervoort
de vogel wel los, maar het bleef nog op
schrijdt
voor de derde maal
de kogel hangen. Oud-koning Wiljan
over het vaandel.
Vervoort hoefde het maar aan te tikken en
hij was er af, maar… hij miste. Toen schoot
Peter van Hoek raak, maar het vogeltje viel de andere kant op en bleef
hangen. Ook Peter Kommers schoot mis net als David van Leijzen.
Johan de Bont gaf de vogel nog een klein zetje maar meer niet. Peter
Boons miste en sloot de schietronde af. In de nieuwe ronde miste Jan
van de Pluijm weer, en toen kon de voormalige koning het nog eens
proberen, maar deze keer en hij liet zijn kans niet voorbijgaan. Met het
172e schot kon hij zijn titel behouden. Wiljan is nu voor de derde maal
achtereen koning en over drie jaar mag hij zich keizer noemen. n

Het was die morgen van 15 september 2009 donker, koud, het wegdek
was nat en het waaide behoorlijk toen de wekploeg om half zeven
aan haar werk begon. Reveille werd geblazen bij de ere-hoofdman, de
hoofdman, de koning en de koningin. En dan naar de gildekamer, naar
de rest van de gildebroeders en gildezusters die op eigen gelegenheid
daar naartoe gekomen waren. Even na half negen vertrok het hele gilde
“met vliegend vaan en slaande trom” weer naar het woonhuis van
de koningin. Zij stond al buiten en ze sloot meteen aan bij de groep.
Hierna ging het gezelschap naar de stede van de koning. Wederom
nodigde hij een ieder uit, nu om een glaasje te komen drinken.
Vervolgens ging men terug richting “schutsbomen”. Vijf minuten
over elf was het gilde terug bij de gildekamer. De beide eredekens
(burgemeester De Kok en notaris Geerse) stonden al te wachten om
hun ereschoten te lossen. De twee functionarissen werden door alle
wethouders en door een flink aantal gildensupporters in de gaten
gehouden. Gelukkig, beiden schoten goed raak. Ook mocht een
afgevaardigde van het bijenhoudersgilde Sint Ambrosius uit Made een
ereschot lossen. Als allerlaatste losten de koning en de koningin hun
laatste schoten van hun periode. Wie werd nu de koning en koningin
van 2009?
Men schoot… en schoot. Om
twaalf minuten over twee klonk
er gejuich bij de gildezusters.
Birgit van Bekhoven had het
laatste stukje vogel omlaag
gehaald. Er was echte blijdschap bij allen die bij dit schietgebeuren aanwezig waren. De
gildebroeders gingen stug door.
Een koninklijk echtpaar in Terheijden.
Aan een stukje touw hing nog
het laatste stukje vogel. Pas om half vier viel ook hier het restant van de
vogel. De man van Birgit, Joep van Bekhoven jr. werd de nieuwe koning
van het Terheijdense kloveniersgilde. Laat men dan in Den Haag op
die dag een Prinsjesdag hebben, Terheijden heeft vanaf die dag een
koningspaar! n

Open gilde doe dag in
Bergen op Zoom

Koningschieten in
Raamsdonk
Zondag 11 oktober 2009 hield het Sint Bavogilde, Raamsdonk haar
Staatsiedag. Deze begon met een kerkdienst, waarna de hernieuwing
van eed van trouw aan het kerkelijke en wereldlijke gezag gebracht werd
door vaandrig Jan van der Pluijm. Na een vendelhulde in het park ging
het gilde via het zuidelijk deel van Raamsdonk naar café-restaurant
koppelaarden voor de jaarvergadering, waarin de dekenschrijver de
leden meenam door het afgelopen gildejaar. Na de vergadering was

Het derde weekend van september 2009 betekende voor het gilde
Sint Sebastiaan Bergen op Zoom / Borgvliet een drukte van belang.
Die zaterdag, bekend als de Landelijke Nationale Monumentendag,
presenteerde het gilde zich binnen de vestigingsmuren van de stad
op de vestigingsplaats het “Ravelijn“. In de kazematten werd aan de
bezoekers de dvd’s “Daor Hedde de guld” en “De vestigingen in
Bergen op Zoom en omgeving” vertoond.
De zondag stond helemaal in het teken van de Open gilde doe dag.
Aan de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom werden ook de
voornoemde dvd’s getoond. Daarnaast konden zij kennismaken met
de verschillende disciplines van het gilde, zoals vendelen, trommen
en handboogschieten. Tijdens deze middag heerst altijd een gezellige
sfeer zoals dat bij een gilde past. Ook hier blijkt weer dat het gilde
ondanks haar vele jaren van bestaan, bij velen nog een onbekende
is. Gelukkig komt door deze wijze van presenteren daar voor de
inwoners van Bergen op Zoom verandering in. Mede door de boog die
geplaatst was aan de brug, gemaakt door de gildebroeders, was dit een
uitnodiging alom. Doordat in de maanden mei en juni de basisscholen
bezocht werden in verband
met de “Jeugd monumentendag”, en er overal affiches
op de scholen werden
opgehangen, werkte dit heel
stimulerend. Zo mocht het
gilde Sint Sebastiaan heel wat
Een blik op vestigingsplaats
jeugd verwelkomen. n

151

“Ravelijn op den Zoom”.

JEUGD

Een scholenproject in Son en Breugel
In de aanloop naar de Kringgildedag in Son en Breugel werd aan alle basisscholen in de gemeente
een scholenproject aangeboden waarmee het gilde de kinderen, de ouders en de scholen zelf, wilden
informeren over de Kringgildedag, de ontstaansgeschiedenis, functies en gebruiken binnen de
gilden, vroeger en nu. Alle zeven basisscholen met in totaal 700 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8
hadden dit scholenproject gevolgd. In de media is hierover verschillende keren uitgebreid aandacht
besteed. Zij werden er dan ook steeds nadrukkelijk bij betrokken.
Hoe dit scholenproject werd georganiseerd en waaruit het bestond, wordt in dit artikel toegelicht.
Lespakket
Het gilde kreeg in eerste instantie via een
introductie door de gemeente, gelegenheid
om in een driemaandelijkse directieoverleg
van de basisscholen een toelichting te geven
over het scholenproject en de komende
kringgildedag. Het project dat de scholen
aangeboden werd bestond uit verschillende
onderdelen. Vanuit de kring was er het lespakket “Daor hedde de guld” beschikbaar, een
lespakket op papier bestemd voor de hoogste
drie klassen van de basisschool begeleid met
een dvd. Het beeldmateriaal werd nog eens
uitgebreid met opnames van het eigen gilde.
Nadat bekend was hoeveel kinderen er aangemeld waren voor dit scholenproject, werd
voor elk kind een mapje gemaakt met daarin
het lespakket in een mooi omslag, voorwoord
en een toelichting van het gilde zelf.
Van de uitreiking van deze lespakketten is een
persmoment gemaakt.
Media
Het gilde bezocht, samen met de media een
basisschool. Daar werd in aanwezigheid van
alle kinderen de lespakketten overhandigd
aan de leraren en vervolgens verdeeld onder
de kinderen. Het viel toen al direct op hoe
enthousiast, zowel de kinderen als de leraren,
reageerden op het bezoek en de toelichting
daarbij. Na de behandeling van deze lespakketten werd door een groep gildebroeders een
bezoek aan de scholen gebracht. De eerste

school werd bezocht mét de media erbij,
de andere zes scholen werden op één dag
bezocht. Hiervoor was een strakke planning
gemaakt, en zo trok het gilde met een traditioneel vervoermiddel, een oldtimer tractor met
huifkar, van school naar school.
Uitnodiging
Het was zo geregeld, dat bij aankomst van
het gildegezelschap, de kinderen en leraren
al op de speelplaats stonden te wachten. De
gasten werden iedere keer met luid gejuich
ontvangen als zij met tromgeroffel het schoolplein opkwamen. Er werd dan een korte introductie gegeven met een vendeldemonstratie.
Daarna nam de hoofdman het woord om de
kinderen het een en ander uit te leggen over
het gilde, de instrumenten die zij gebruikt en
de functies binnen het gilde. Daarna konden
de kinderen zelf vragen stellen en met de
instrumenten aan de slag. Vooral het bespelen
van de instrumenten en het bekijken van oude
koningsschilden was erg in bij de jeugd.

kringgildedag te houden handboogschietwedstrijd, met als inzet de titels Jeugdkoning en
Jeugdkoningin Kringgildedag 2009 Son en
Breugel. De uitvoering hiervan was in handen
van vrijwilligers van de plaatselijke handboogvereniging. Op die zondag begonnen
de kinderen na de nodige uitleg en enkele
proefschoten, dan ook fanatiek aan deze
wedstrijd. De sponsors zorgden ervoor dat de
kinderen een hapje en een drankje kregen. Het
was jammer, dat het net begon te regenen.
Terwijl de ouders en overige toeschouwers

Huldiging van Sam en Ilja.

vanonder tentjes en paraplus stonden toe te
kijken gingen de kinderen fanatiek door met
de wedstrijd.

De strijd om de titels.

Jeugdkoning en koningin
Na de voorronden gingen elf kinderen door
naar de finale. Na een spannende eindstrijd
waren het tenslotte Ilja van Rijssel en Sam
Schalkwijk die de titel van jeugdkoning en
jeugdkoningin in de wacht wisten te slepen.

Bij het bezoek aan een school werd aan de
schoolleiding ook een persoonlijke uitnodiging overhandigd voor ieder kind en familie
om de Kringgildedag te bezoeken.

Jong geleerd…

handboog
Een ander onderdeel van het scholenproject
was, dat uit elke klas één jongen en één
meisje zich kon aanmelden voor de op de
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Samen met Koning Ras.

Twee jeugdtamboers voor het
Sint Lambertusgilde Huisseling
Optreden op schoolplein.

Uitleg over koningsschilden.

Hierna werden de beide winnaars met
hun familie als eregast uitgenodigd bij het
jaarlijkse koningschieten. Op die dag werden
zij met een vendelgroet gehuldigd zoals dat
bij een echte gildekoning en koningin gebruikelijk is. Hierna mochten de trotse winnaars
het koningschieten openen door beiden op
de vogel te schieten. Het scholenproject was
hiermee afgesloten.
Om de vier jaar
Gezien de enthousiaste reacties en het
plezier dat het gilde zelf aan beleefde, werd
overwogen om dit project bijvoorbeeld om de
vier jaar te herhalen voor steeds weer de vier
hoogste klassen van de basisscholen in Son
en Breugel. n
(Gildekleintje)

Het Sint Lambertusgilde is sinds kort niet alleen twee jeugdtamboers rijker, maar ook twee
junior gildetrommen. Jeroen, voorheen schildknaap en Max Vlemmix hadden beiden aangegeven graag tamboer te willen worden. Dit gaat natuurlijk niet zonder een goede trom én zonder
opleiding. n
Legaat van Cooth
Het afgelopen voorjaar deed stichting “Legaat
van Cooth” een oproep via omroep Walraven
in Ravenstein om verenigingen en stichtingen
de mogelijk te bieden een aanvraag tot
subsidie in te dienen. Deze aanvraag moest
betrekking hebben op een educatieve/
culturele activiteit voor de jeugd tot achttien
jaar. Voor het Sint Lambertusgilde was dit een
kans, die ze met beiden handen aangegrepen.
Diverse offertes voor een junior gildetrom
werden aangevraagd en als instructeur werd
Henk Heessen van het Sint Barbaragilde in
Ravenstein benaderd.
Het Legaat van Cooth is een nalatenschap
van notaris van Cooth, die van 1853 tot 1886
griffier was bij de provincie Noord Brabant.
Hij schonk aan het einde van zijn leven
zijn vermogen aan verschillende Brabantse
gemeenten waaronder Ravenstein. Volgens
zijn wilsbeschikking moest de opbrengst
of rente ervan gebruikt worden voor het
verbeteren van het (openbaar) onderwijs,
waarvan hij een groot voorstander was. Vóór
de samenvoeging met de gemeente Oss
heeft het Ravensteinse gemeentebestuur een
stichting opgericht die het Legaat beschikbaar
houdt voor de jeugd van de toenmalige
gemeente. Er werd duidelijk afgesproken dat
het Legaat van Cooth voor de voormalige

gemeente Ravenstein behouden zou blijven.
Het doel van de nieuwe stichting ligt – uiteraard – in het verlengde van het oorspronkelijke legaat. De uit het legaat afkomstige
opbrengsten dienen te worden besteed
aan ‘min of meer eenmalige activiteiten of
aanschaffingen ten behoeve van onderwijs
en/of algemene ontwikkeling van jongeren tot
achttien jaar binnen de voormalige gemeente
Ravenstein, waarbij als voorwaarde geldt dat
deze activiteiten of aanschaffingen niet binnen
van overheidswege (volledig) gesubsidieerde
reguliere projecten vallen.
Nog voor dat er bericht was van het Legaat
van Cooth, zijn Jeroen en Max in april/mei
van dit jaar onder leiding van Henk Heessen
begonnen met tromlessen. Maar niet alleen
zij hebben elke donderdag les. Ook de huidige
tamboers van het gilde, Jan van Munster en
Gerard van Gelder, versterkt door Marisca
van Lier, trommen mee. In juni kreeg het
gilde de toekenning van de subsidie door het
Legaat van Cooth. De twee jeugdtamboers
zijn met hun nieuwe juniortrommen tijdens
de gildemis op zondag 20 september 2009
gezegend. Het trommen vergaat de nieuwelingen erg goed al moeten ze nog veel leren,
voordat ze met tromwedstrijden mee kunnen
gaan doen. n

Max en Jeroen tijdens de gildemis op 20 september.
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Europees Schutterstreffen
Kinrooi 28 – 30 augustus 2009
Ze keken wat verbaasd, de aanwezige persmensen, toen ze van de organisatie hoorden dat er 525 gilden
en schutterijen zouden komen, dat er 382 koningen en 168 prinsen zouden meeschieten en 10.000
deelnemers aan de optocht. Kan dat allemaal hier in Kinrooi, in Molenbeersel ? Ja, in Molenbeersel, een
van de kerkdorpen van de gemeente Kinrooi , gaat zich dat allemaal afspelen. Molenbeersel verwacht
50.000 bezoekers en ze zijn er klaar voor. Onder leiding van Hubert Brouns, de burgemeester, hebben
de werkgroepen een paar jaar gewerkt om deze klus te klaren. Gelukkig kan de organisatie profiteren van
de ervaring opgedaan bij de organisatie van het Oud Limburgs schuttersfeest van enkele jaren terug.
Investuur
Veel belangstelling was er voor de
investituurmis in de Leonarduskerk van
Molenbeersel, Een twintigtal gildebroeders
werden opgenomen in de orde van
Sint Sebastiaan in Europa. Het waren
meest Duitsers en Belgen maar ook één
Nederlander: Jan Schakenraad, ook hij werd
door Karel van Habsburg tot ridder geslagen.
De plechtige mis werd muzikaal opgeluisterd
door het Martinus koor uit Kinrooi.
Het Europees schutterstreffen werd daarna
geopend met een goed geregisseerde en
uitgevoerde vlaggenparade.
Koningschieten
Zaterdag, de dag van het koningschieten.
Over het weer viel niet te klagen: ’s nachts
had het wel mogen regenen want het was
erg stoffig. In de tent waar de koningen zich
moesten melden liep de printer gewoon

vast vanwege het stof. Het koningschieten
nam wel erg veel tijd in beslag. Het werd al
snel duidelijk dat men niet op tijd klaar zou
zijn voor de kroningsmis die om zes uur
was gepland. De wedstrijd zal uiteindelijk
ruim twee uur uitlopen. Het verlossende
schot komt rond kwart voor zeven van de
Duitser Mario Geissler van de Sebastianus
Schutzenbruderschaft uit Leutesdorf bij Trier.
Een uur eerder schoot Sebastiaan Spille uit
Ermke, bij Oldenburg zich tot Europees prins.
Tijdens de huldiging van koning en prins later
in de tent, werd beiden een origineel tableau
van de koningsvogel aangeboden. Daarna was
het tijd voor een groot feest.
Goede doelen
Terwijl er zondagmorgen gekeken kon worden
naar allerlei demonstraties, vond bij de
molen een sfeervolle bijeenkomst plaats voor
de genodigden en leden van de algemene

vergadering van de EGS. Namens de orde van
Sint Sebastiaan en regio III en IV, werd ruim
€ 11000 aangeboden voor de door Kinrooi
voorgestelde goede doelen.
Grote optocht
Zondagmiddag, was dan de grote optocht
van de deelnemende gilden en schutterijen
uit vele landen, (uit Nederland in totaal 137
waarvan 91 van de NBFS).
Dagblad Het belang van Limburg kwam tot de
volgende conclusie:
Een bijzonder mooie folklore-optocht met 10.000
deelnemers en 550 verenigingen uit alle landen
van Europa trok zondagmiddag zes uur lang
door het centrum van Molenbeersel. De acht
organiserende schutterijen van Kinrooi hebben
daarmee de kroon op het werk gezet van het
driejaarlijks Europees koningschieten dat dit jaar
in België plaats vond. n

FeDeratie
NIEUWS
Afscheid Commissaris van de
Koningin
Zowel het Provinciaal Bestuur als ook voormalig Commissaris van de Koningin Mevr.
H. Maij-Weggen persoonlijk, hebben de gilden
van de NBFS schriftelijk dank gebracht voor
de acte de présence bij het afscheid van de
Commissaris op 25 september 2009.
Ook het federatiebestuur dankt alle gildebroeders en –zusters voor hun medewerking en
aanwezigheid. n

Afscheid Mevr. H. Maij-Weggen
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IN MEMORIAM
Door: Hans de Visser

Eugène van Bouwdijk Bastiaanse, lid van het gilde Sint Barbara Dinther, oud-voorzitter van de
Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en bestuurslid van de Europese Gemeenschap
van Schuttersgilden; een bevlogen en bemind persoon is op 17 augustus 2009 in de leeftijd van
zevenentachtig jaar van ons heengegaan. Op zaterdag 22 augustus is een geliefd man naar zijn
laatste rustplaats gebracht.

Herinnering aan Eugène van Bouwdijk Bastiaanse,
een gildeman pur-sang 1921-2009

Eugène was een man die stond voor zijn
zaken, hij wist waar hij vandaan kwam, hij wist
waar hij was, hij wist waar hij heen wilde, en
wist daardoor bijna altijd zijn doel te bereiken.
Als geen ander wist hij partijen bij elkaar te
brengen, geschillen te slechten zonder zelf het
onderwerp van discussie te worden en altijd
de juiste afstand te bewaren, kortom, hij wist
mensen te bezielen
Zijn onderscheidingen
In zijn zevenentachtig levensjaren bouwde
hij aan veel facetten van de samenleving,
hiervoor bekleedde hij dan ook diverse posten
en ontving menige onderscheiding, zoals daar
waren:
- Luitenant-kolonel der Cavalerie bd,
Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede
met gespen 1948-1949, Broeder Honorair
van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap
te ’s-Hertogenbosch, Ridder in de Orde
van Oranje Nassau, Lid in de Ereraad van
de EGS, Officier in de Orde van de Heilige
Sebastian in Europa. Onderscheiden met het
zilveren schild van de NBFS, onderscheiden
in goud met vuurslag door gildekring
Maasland en eredeken van het Sint
Barbaragilde te Dinther.

Overzicht van ‘zijn gildenleven’
In 1960 werd hij beschermheer van het Sint
Barbaragilde te Dinther, enkele jaren later
werd hij gildebroeder, hij koos hiervoor omdat
hij zich in zijn functie van beschermheer te
ver verwijderd voelde van de gildebroeders.
In 1972 schoot Eugène zich tot koning van
het Sint Barbaragilde en in 1973 tijdens de
gildedag van gildekring Kring Maasland in
Dinther schonk hij zijn geliefd gilde een mooie
papegaai, zijnde een koningsvogel. Van 1984
tot 1996 was hij voorzitter van de NoordBrabantse Federatie van Schuttersgilden.
Tien jaren lang van 1987 tot eind 1997 was
hij hoofdman van het gilde Sint Barbara te
Dinther en mede door zijn luisterend oor
en gedegen goede raad voer het gilde een
juiste koers. Hij was een groot voorstander
van commissies in het Sint Barbaragilde
waardoor de medewerkzaamheid en de
inspraak op een hoog peil kwamen en bleven.
In 1990 schonk hij aan de schutter die voor
de negentiende keer schietkampioen werd
van het Sint Barbaragilde Dinther een zilveren
schutterskruis. In 1997 is de gildedag van
gildekring Maasland onder zijn auspiciën in
Dinther georganiseerd, een voorbereiding en
feest die met succes zijn afgerond. Als blijk
van waardering voor zijn oeuvre heeft het
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Sint Barbaragilde hem in 2005 benoemd tot
Eredeken, het was voor de eerste keer in de
geschiedenis van het gilde dat deze titel werd
toegekend.
Afscheid
In een overvolle kerk werd hij op zijn laatste
reis begeleid door zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familieleden.
Ook aanwezig waren oud collega’s uit het
leger, het Sint Barbaragilde, de gilden uit gildekring de “Hoge Schuts”, afvaardigingen van
kring Maasland en ook veel belangstellenden
uit de samenleving. De uitvaartmis werd voorgegaan door gildeheer pastoor Joost Jansen
en pater Peter Damen. Tijdens de toespraken
werd voor iedereen duidelijk hoe Eugène in
het leven stond, altijd vol belangstelling voor
alles en iedereen, vaak bemiddelende rollen
innemend maar altijd in de richting van het
gestelde doel, een kundige leider, een geliefd
mens. Het Sint Barbaragilde Dinther zal in
hem een fantastische gildebroeder moeten
missen, onze deelneming gaat ten volle uit
naar de naaste familieleden, vrienden en
kennissen. Eugène van Bouwdijk Bastiaanse,
het was een genoegen je gekend te hebben en
een verrijking van onze levensweg, moge God
zich over U ontfermen. n

In memoriam
Henk Gruijters

Jos Wijten

Onze Lieve Vrouwe, Aarle-Rixtel (Peelland)

Onze Lieve Vrouwe Broedersschap, Biest-Houtakker
(Kwartier van Oirschot)

Op vrijdag 5 juni 2009 is gildeheer Henk
Gruijters van ons heengegaan. Henk was een
grote vereerder van Maria, reden dat zijn keuze
voor het Onze Lieve Vrouwe Gilde dan ook niet
vreemd was. Hoewel geen groot spreker wist hij
altijd wel aan te geven wat in zijn ogen goed en
fout was. Hij was ooit de grote animator achter
de Mariaprocessie, die nog altijd op de eerste
zondag van mei gehouden wordt in Aarle-Rixtel.

Op dinsdag 12 mei 2009 overleed Jos Wijten
(78). Hij was sinds 2 februari 1978 ouderling.

Rikie Verstegen
Sint-Barbara & Sint-Joris, Boxtel (Kwartier van
Oirschot)

Adrianus Huijben
Sint Willibrordus, Alphen (Baronie en Markiezaat)

19 oktober 2009 is gildebroeder Adrianus
Huijben(86) overleden. Op 19 oktober 1968
werd Janus lid. Toen het gilde de huidige
uniformen aanschafte, werd hij foerier. In die
periode was hij drie jaar schuttersleider en wist
zich tweemaal tot koning te schieten in de jaren
1989 en 1990. Adrianus had een koninklijke
onderscheiding, want ook buiten het gilde droeg
hij zijn steentje bij.

Nellie Maas-Schilders
Sint Hubertus, Berkel (Maasland)

Bijna tien jaar was Nellie lid van het gilde. Ze
kwam voor de handboogsport, maar al vlug was
ze ook een verwoed jeu de boulesspeelster. Als
er hulp nodig was kon altijd een beroep op haar
gedaan worden.

Het gilde heeft afscheid moeten nemen van
Rikie Verstegen - van Vijfeijken (63).
Zij overleed op woensdag 3 juni. Rikie trad in
1997 toe tot de Boxtelse broederschap. Binnen
de commissies vervulde Rikie een inspirerende
en creatieve rol. Zij volgde het wel en wee van
de gildeleden op de voet en bemoedigde en
verzorgde liefdevol de kaartspelers.

Martien Cox
Sint Jan Baptist, Duizel (Kempenland)

Op 22 september 2009 overleed Martien
Cox(75). Martien werd in 1971 lid en tijdens de
jaarvergadering van 1975 werd hij benoemd
tot vaandrig, een functie die hij vijfentwintig
jaar lang vervulde. Hij kreeg toen de titel van
erevaandrig. In 1983 schoot hij zich koning.
Ook was hij actief in het Sint Janscomité, dat
zorgde voor de jaarlijkse Teerdag.

Ties van Schijndel
Sint Willebrordus, Esch (Maasland)

Zondag 13 september 2009 overleed gildebroeder Piet Beerens (66). Piet was sinds 1977 lid en
vanaf 1988 als deken aan de overheid verbonden. In 1985, 1986 en 1987 was hij koning.

Op 18 augustus 2009 ontving het Essche SintWillebrordusgilde bericht van het overlijden van
gildebroeder Ties van Schijndel (86), nog geen
drie weken na het overlijden van zijn echtgenote.
Ties was 63 jaar lid. Voor zijn vele verdiensten
ontving hij zowel een koninklijke als een pauselijke onderscheiding.

Hein Swinkels

Jac Timmermans

Sint Odulphus, Best (Kwartier van Oirschot)

Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Op woensdag 8 juli 2009 is Hein Swinkels
(63) overleden. Sinds 1973 was hij lid van het
gilde. Hein Swinkels was een actief ondernemer
die ondermeer bekendheid genoot als bouwer
van crematoria. Daarnaast toonde hij zich ook
een echte Bourgondiër. Diens overlijden kwam
plotseling tengevolge van complicaties na een
ingrijpende hartoperatie.

Op zondag 6 september 2009 overleed Jac
Timmermans (72). Hij was vanaf 1964 lid en
sinds 17 december 1992 ouderling. Tijdens de
patroonsdag van 2004 kreeg Jac een kringonderscheiding. Jac was een gedreven gildebroeder.

Piet Beerens
Sint Odulphus, Best (Kwartier van Oirschot)
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In memoriam
Jan Beerens

Gijs Pullen

Sint Sebastiaan, Hoogeloon(Kwartier van Oirschot)

Sint Joris, Onsenoort en Nieuwkuijk (Kring
Maasland)

Op zondag 16 augustus 2009 kreeg het gilde
te horen dat Jan Beerens (66) was overleden.
Hij werd in 1963 lid. Hij was een van de initiators voor het hervatten van het geweerschieten
begin jaren tachtig, maakte deel uit van de
geweerschietcommissies van de kring en
federatie. Sinds de oprichting bekleedde hij een
bestuursfunctie binnen de BGS. In 1994 schoot
hij zich tot koning.

Op 7 augustus 2009 is oude deken Gijs Pullen
(69) overleden. Gijs was ruim vijftig jaar lid,
waarvan zevenendertig jaar als overheidslid.
Als zestienjarige kwam hij bij het gilde en
werd vendelier. Hij was een echte gildebroeder
en heeft zich op vele fronten verdienstelijk
gemaakt.

Ben ten Haaf
Jan van der Grinten

Groot Gaesbeeker Gilde, Soest (Land van Cuijk)

Sint Sebastiaan, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

Op dinsdag 25 augustus 2009 kreeg het gilde
het trieste bericht, dat oud-koning Ben Ten
Haaf (46) plotseling was overleden. Ben was in
1983 de eerste gildebroeder, die zich aanmeldde en direct tot koning schoot. Hij was hiermee
ook de jongste gildebroeder die koning werd.

25 juni 2009 heeft het gilde afscheid genomen
van Jan van der Grinten. Jan was sinds 1974
gildebroeder. Hij was een betrokken gildebroeder die met overtuiging en grote inzet het gilde
hielp bij diverse gelegenheden. De laatste jaren
liet zijn gezondheid hem in de steek waardoor
we hem minder bij het gilde zagen.

Marius van Wijk
Sint Catharina, Son (Kempenland)

Toon Joosten
Sint Martinus Luyksgestel (Kempenland)

Op 25 juni 2009 overleed Toon Joosten (76).
Toon was negenentwintig jaar lid van het gilde,
waarvan tien jaar als sergeant en zodanig ook
als bestuurslid. Door een ongeval kwam Toon
in een rolstoel terecht, maar hij bleef het gilde
trouw. Doordat hij steeds minder mobiel werd
kon hij niet meer aan activiteiten deel nemen,
en dat viel hem erg zwaar.

Harrie Hesselmans
Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

14 februari 2009 overleed Marius van Wijk(77).
Ruim achtenvijftig jaar was hij lid. Als achttienjarige kwam hij als tamboer bij het gilde en gaf
meer dan vijfentwintig jaar het tempo aan.
Hij schoot zich twee keer tot koning.

Roel van Heijst
Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Op 30 juli 2009 bereikte het gilde het trieste
overlijdensbericht van gildebroeder Roel van
Heijst. Roel, drieëntwintig jaar geleden als
koningszoon met gilde-eer gedoopt, was sinds
2002 als vendelier lid van het gilde.

Op zaterdag 27 juni 2009 kreeg het gilde het
droevige nieuws, dat Harrie Hesselmans (86)
was overleden. Harrie was een gildebroeder in
hart en nieren en droeg als vaandrig met trots
het hoofdvaandel van het gilde. Harrie was
negenendertig jaar lid.

Jan van Dieten
Sint Antonius Abt, Nuland (Maasland)

Op 8 april 2009 overleed geheel onverwacht
Jan van Dieten (62). Jan was vijftien jaar lid.
In de beginjaren was Jan regelmatig onder de
schietboom te vinden. De laatste tijd had hij
het schieten verruild voor het ophalen van oud
papier in Nuland.

Mogen zij allen rusten in vrede
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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

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.

van standaard drukwerk tot maatwerk communicatie

Goud en zilversmederij
v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

Streepkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel.: (0413) 368278
Mob.: (06) 12946405
E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl
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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.

drukkerij vos
Dommel 36
5422 VH Gemert

T 0492 39 11 11
E info@vosdruk.nl
I www.vosdruk.nl
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Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

JUWELIERS - HORLOGES
Slimstraat 93
5071 EH Udenhout
Tel.: 06 22 46 45 58
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl

DORPSSTRAAT 18
5708 GH HELMOND (STIPHOUT)
TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 55 18 10

Leenderweg 37
5554 CK Valkenswaard
TEL.

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl
www.goudsmidbijsterveld.nl

Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.
Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm
voor een herkenbare
identiteit en een
stijlvolle
presentatie.

w w w. s e e z o. n l

EXCLUSIEF GILDEWERK
VOOR EEN PERSOONLIJK ACCENT

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
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AGENDA

Noordbrabantsche Federatie van Schuttersgilden
GILDEFEESTEN IN 2010

GILDEFEESTEN IN 2012

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

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.
24 mei
NBFS-toernooi kruisboog op wip, Sint Jorisgilde Haaren.
30 mei
Kringdag Peelland, Sint Jorisgilde Gemert.
30 mei
Kringdag Maasland, Sint Hubertusgilde Berkel.
06 juni
Kringdag Kempenland, Sint Jan Baptista Leende-Strijp.
13 juni
Vrij gildefeest, Sint Monulphus en Gondulphus Knegsel.
13 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Hubertusgilde Leur.
20 juni
Vrij gildefeest, Sint Lambertus Someren-Eind.
18 juli	Vrij gildefeest, Sint Antonius-Abt Blitterswijck.
05 sep	Federatief toernooi geweer schieten, Sint Jorisgilde
Vlokhoven.
14 nov
Indoor jeugdvendeltoernooi, Sint Sebastiaangilde Borkel.

03 juni	Kringdag Maasland, Sint Antonius-Sint Barbaragilde
Sint-Michielsgestel.
10 juni	Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde Onze Lieve Vrouw en
de Heilige Willibrordus Wintelre.
17 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, gilde Sint Jan Wernhout.
24 juni
Kringdag Peelland, Sint Servatiusgilde Lieshout.
18 aug
Vrij gildefeest, Sint Jorisgilde Oostelbeers.

GILDEFEESTEN IN 2013
Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e (VTBS) zondag van september
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.
26 mei
26 mei
08 sep

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, 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, Sint Jorisgilde Oirschot.
5 juni	Kringdag Maasland, Sint Joris-Sint Catharinagilde
Gemonde.
28 aug	Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Antonius Abt
Terheijden.
18 sep
Federatief toernooi VTBS, Sint Matthiasgilde Oploo.

Vrij gildefeest, Sancta Barbaragilde Oirschot.
Krindag Peelland, Sint Agathagilde Boekel.
Vrij gildefeest, Sint Jorisgilde Hoogeloon.

GILDEFEESTEN IN 2014
Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e(VTBS) zondag van september
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.
01 juni:

Kringdag Peelland, Sint-Antonius Abtgilde Lierop.

GILDEFEESTEN IN 2015
Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e(VTBS) zondag van september
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.
07 juni
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Kringdag Peelland, Sint-Jorisgilde Asten.

