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Van de redactie
Wanneer deze Gildetrom bij u op de mat ligt, heeft de wereld al weer heel wat te 
verduren gehad. Ondanks dit alles gaat het gildeleven gewoon zijn gangetje en dat 
is maar goed ook. De redactie heeft weer veel bijdragen mogen ontvangen en er, 
naar we hopen, een interessant nummer van gemaakt.
Veel gildebroeders weten nog niet goed wat de in 1975 ingestelde Europees 
instituut van verdiensten, de Nobele Orde van de Papegay inhoudt. Hierover vindt 
u informatie in dit magazine.
In 2017 is een Landjuweel in Soest gepland. 
De instructeursopleidingen, die naar aanleiding van de nota Franje of fundament 
zijn opgestart, werpen inmiddels hun vruchten af. 
De Sint Maartensviering in Dommelen laat de jeugd kennis maken met het 
fenomeen gilde. En wat blijkt? Ze hebben wel degelijk interesse in de typische 
gildegebruiken en -geschiedenis.
De jeugd is deze keer maar mager vertegenwoordigd. Hebben zij in de 
winterperiode geen activiteiten?
De ingezonden stukken bevatten interessante onderwerpen waar best aandacht 
aan besteed mag worden.
Het kringnieuws vermeldt, zoals vanouds, de gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden.
Jammer genoeg hebben we weer afscheid moeten nemen van veel gildebroeders 
en -zusters.

Het voltallige redactieteam wenst u veel leesgenot toe.

Peter van Kuijen
Hoofdredacteur

COLOFON
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Heiligen en bidprentjes
voor eierkoeken in Waalre
Het begon in 1990 met een duidelijk doel: geld bijeen brengen om eierkoeken 
en chocolademelk te kopen. Zo simpel kan het leven zijn, zou je kunnen 
denken, maar het gaat hier om een gilde en dus zit er meer achter. 

Jeugd heeft 
interesse 
voor gilde

SAT- commissie 
heeft nieuwe 
voorzitter
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DE VENDEL-INSTRUCTEURSCURSUS
De doelgroep van deze cursus zijn ervaren 
vendeliers die graag vendelinstructies willen 
geven. De cursus bestaat uit vier avonden en 
wordt gegeven in het multicultureel centrum 
De Dreef in Aarle-Rixtel. De cursus is op de 
tweede donderdag van de maand en is in 
november 2014 gestart. De eerste twee lessen 
zijn van 20:00 tot 22:00 uur, de twee andere 
cursusavonden beginnen om 19:00 uur.
Het lesprogramma is als volgt. In de eerste 
les behandelen Leo Konings en Jos van de 
Ven (respectievelijk voorzitter en secretaris 
van de Federatiecommissie Vendelen) het 
vendelreglement. In de tweede les legt Felix 
Crooijmans uit hoe je met kinderen en jon-
geren omgaat, hoe je de jeugd kunt leren en 
hoe je de interesse van leerlingen kunt vast-
houden. Felix komt uit het onderwijs, hij heeft 
veertig jaar gewerkt op een basisschool in 
Heeze, waarvan vijfentwintig jaar als adjunct-
directeur. In de derde les wordt de theorie van 
de didactische vaardigheden bij jeugdvende-
liers in praktijk gebracht. Het lesprogramma 
van de vierde les hangt af van de ervaringen 
en de behoeften van de deelnemers. 
De organisatie verwacht dat de vendel-
instructeurscursus elders in Brabant zal 
worden herhaald.

DE INSTRUCTIECURSUS VOOR TAMBOERS
Mieke van de Loo geeft de instructiecursus 
voor tamboers. Zij is geen gildelid, maar 
draagt het gilde een warm hart toe en ze vindt 
dat de gildetradities moeten blijven bestaan. 
Ze is veertig jaar drumbandinstructeur en 
jureert vaak tamboers op gildedagen. Mieke: 
“Het blijkt dat, hoe goed sommige tamboers 
ook zijn, het lezen van de muziek een groot 
struikelblok is. Vaak begrijpt men de juryrap-
porten niet omdat men niet bekend is met de 

terminologie. Ook is er behoefte aan uitleg 
over reglementen.”
Het lesplan bestaat uit: het uittellen van de 
muziek, het overbrengen van de materie op 
de tamboers, roffelen, wedstrijd en optocht 
lopen, de reglementen, dynamische tekens 
(tekens die aangeven hoe hard of zacht je de 
muziek moet spelen), takteren (de maat slaan 
om de maateenheden en -onderdelen zicht-
baar te maken), het indelen van een repetitie 
en het aantrekkelijk maken van repetities door 
het opzetten van leuke oefeningen.
Op de eerste bijeenkomst is geïnventariseerd 
waar behoefte aan is. Elke bijeenkomst komen 
de cursisten met vragen waar Mieke in de 
volgende les mee aan de slag gaat. De cursus 

is eens in de maand in Oirschot en bestaat uit 
tien avonden. Daarnaast zijn er nog een paar 
extra bijeenkomsten voor de deelnemers die 
geen noten kunnen lezen. 
Mieke wil aan het eind van deze cursus 
instructeurs afleveren die in staat zijn om het 
niveau van de gildetamboers op een hoger 
peil te brengen. En door de input die de hui-
dige cursisten haar geven zal de output van 
de cursus een compleet lesplan voor tamboer-
instructeur zijn. Daarnaast hoopt ze dat door 
het enthousiasme van de deelnemers, er de 
komende jaren meer tamboers zullen zijn, 
die deze cursus willen volgen, zodat er een 
opgaande lijn is in het trommelen bij het gilde 
in heel Noord-Brabant. 

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Instructeursopleidingen vendelen, 
trommen en bazuinblazen

Eén van de conclusies uit de nota ‘Franje of Fundament’, waarin het jeugdbeleid van de federatie staat, is dat er te 
weinig gekwalificeerde instructeurs zijn om de jeugd op te leiden in het trommen, vendelen en bazuinblazen. Daarom 
hebben de federatiecommissies Jeugd, Vendelen en Trommen & Bazuinblazen cursussen opgezet om instructeurs 
voor vendelen, trommen en bazuinblazen op te leiden. Deze cursussen zijn gestart met twintig deelnemers.

De deelnemers aan de cursus trainer bazuinblazen.
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De eierkoeken en chocolademelk horen bij 
het tweejaarlijkse sint maartensvuur in Waalre 
in november. Deze worden gratis uitgedeeld 
aan de honderden deelnemers, jong (vooral) 
en oud. Aan dat evenement zitten natuurlijk 
nog wel meer kosten en die wil het gilde 
van Sint Martinus Waalre bestrijden met de 
opbrengst van een toen nieuwe activiteit: een 
devotionalia-beurs in gemeenschapshuis 
Het Klooster aan de Hoogstraat in Waalre. 
Een voormalig klooster met een gemeen-
schapsfunctie, een gilde met van oudsher 
een band met geloof en kerk, een grote groep 
babyboomers met warme herinneringen aan 
de periode van het Rijke Roomsche Leven, 
dikwijls ook nog eens op een of andere 
manier bezig binnen het katholieke bestel. 
Dat zijn allemaal kansen om met succes 
een jaarlijkse beurs op te zetten rondom het 
thema Devotionalia.

Devotionalia, allerlei voorwerpen die enig 
verband houden met het geloof, de kerkelijke 
organisatie en het geloofsleven, daarvan 
kwamen er genoeg beschikbaar in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw en nog lang 
daarna. Beelden, (kerk)boeken, devote schil-
derstukken, wijwatervaatjes, engeltjes, ker-
kelijk vaatwerk, textiele voorwerpen en zeker 
niet te vergeten: de bidprentjes. Van dit laatste 
zelfs bakken vol, gaandeweg steeds beter 
geordend op woonplaats of familienaam van 
de overledene of ingedeeld op de afbeelding. 
De talrijke stamboomonderzoekers kunnen 
naar hartenlust snuffelen, elk jaar opnieuw, 
want de inhoud van de bakken wisselt telkens 
door aanvullingen en ruilen. Beurzen zijn er 
wel meer, ze zijn de eerste keus van verzame-
laars. Niet alleen om te kopen of te ruilen; je 
ziet altijd wel iets onverwachts en je treft regel-
matig dezelfde mensen, van wie je weet waar 
zij achteraan zitten of wat ze te koop hebben. 
De Waalrese Devotionaliabeurs is uitgegroeid 
tot een van de grotere in het zuiden, dit is 

mede te danken aan de tomeloze inzet van 
de organisatoren, die flyers leggen bij andere 
beurzen en die via het tijdschrift Devotionalia 
de bekendheid vergroten. Het toppunt van 
aantallen standhouders en bezoekers ligt 
ergens tussen 2005 en 2010. De Waalrese 
beurs is daarin geen uitzondering; het groei-
ende aantal sites op internet waarop artikelen 
met afbeeldingen en beschrijvingen, zelfs hele 
collecties te koop aangeboden worden, neemt 
een deel van de noodzaak van beursbezoek 
weg. Het gezelligheidsaspect en de verrassing 
blijven evenwel sterke punten van zo’n beurs. 
De vooroorlogse geboortejaren zijn minder 
vertegenwoordigd, maar babyboomers staan 
nog volop voor en achter de kramen.

Dit jaar is de beurs op 22 maart voor de  
vijfentwintigste keer gehouden, nog steeds 
in Het Klooster, nog steeds in een gezellige 
entourage met koffie, broodjes en soep 
(tegen vriendelijke prijsjes) en nog steeds 
ten behoeve van het sint maartensvuur, dit 
jaar voor de veertigste keer. De organisatoren 
werken aan mogelijke versterkingen van de 
formule, met behoud van het goede ver-
trouwde en met uitbreiding naar een bredere, 
jongere doelgroep. Zoals dat gaat bij wel meer 
gildes en andere verenigingen. n

INFORMATIEF
Door: Ad Dams

Het begon in 1990 met een duidelijk doel: geld bijeen brengen om eierkoeken 
en chocolademelk te kopen. Zo simpel kan het leven zijn, zou je kunnen 
denken, maar het gaat hier om een gilde en dus zit er meer achter. 

DE OPLEIDING TOT TRAINER 
BAZUINBLAZEN
Nico Haneveld is lid van de Federatie-
commissie Jeugd en heeft de opzet en uitvoe-
ring van de cursus tot trainer bazuinblazen op 
zich genomen. Nico heeft zestig jaar muziek 
in zijn bagage; hij is musicus, muziekdocent 
en dirigent en is ook op andere manieren 
actief in de muzische vorming. Nico houdt 
een intakegesprek met de mensen die zich 
voor de cursus hebben aangemeld. Hij vindt 
dat de kandidaten niet alleen de materie 
moeten beheersen, zoals goed zijn in bazuin-
blazen, noten kunnen lezen, iets uit kunnen 
leggen en een band hebben met het gilde. Hij 
wil weten wat de kandidaten met de leerstof 
gaan doen. Is het hun bedoeling om de groep 
naar een bepaald niveau te brengen? Willen 
ze dat hun groep zoveel mogelijk medailles 
gaat behalen? Of willen ze dat de blazers 
het gilde mooier maken? Het doel zou meer 
moeten zijn dan alleen maar klaarstomen 
voor de wedstrijden. We zouden, aldus Nico, 
de buitenwacht meer moeten laten zien dat 
gildebroeders en -zusters activiteiten met 
elkaar ontplooien, zoals samen musiceren. 
Nico vind dat muziek de gilden mooier en 
aantrekkelijker kan maken.
De cursus bestaat uit acht zaterdagochtenden 
van 10:00 tot 12:00 uur en vindt plaats thuis 
bij Nico in Oisterwijk. Het lessenplan is als 
volgt: 1) De theoretische achtergrond en 
geschiedenis van het koperblazen en welke 
instrumenten er zijn. 2) De functie van het 
bazuin bij het gilde. 3) De blaastechniek en 
waar je op moet letten. 4) Het notenschrift en 
zelf een oefening maken voor anderen. 
5) Klankoefeningen aangaande de zuiver-
heid. 6) Het overbrengen van de lesstof aan 
cursisten. 7) Het bepalen van de achtergrond 
van een gilde waarvoor gespeeld wordt en 
hoe je dat in het repertoire aanbrengt. 8) Het 
federatiereglement en het gaan ondersteunen 
van de commissies trommen en bazuinblazen 
met hun kennis en eventueel workshops gaan 
geven. 9) Voor jezelf een methode aanleggen 
om te functioneren met de gildematerie. 
De opleiding tot instructeur is gratis, de fede-
ratieve jeugdcommissie is er in geslaagd om 
hier subsidie voor te krijgen. De commissie 
hoopt, bij voortzetting van deze cursussen, 
weer subsidie te verwerven. Voor meer infor-
matie of cursusaanmeldingen kunt u terecht 
bij Harrie Muskens. T: 0162-512760, 
E: h.muskens@hetnet.nl. n

Heiligen en bidprentjes  
voor eierkoeken in Waalre
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WIE KAN TOETREDEN
Elke erkende historische gilde of schutterij 
en/of elk lid individueel, heeft het recht 
voorstellen in te dienen, via de plaatselijke 
vertegenwoordiger of referendaris voor het 
land of de regio, om volgens de geldende 
normen leden te doen opnemen of te laten 
promoveren in de Orde. De kanselarij van 
de Orde beoordeelt het dossier en legt de 
benoemingen of promoties voor aan de 
grootmeester welke ze bevestigt .
Jaarlijks vindt te Antwerpen (België) een inves-
tituurplechtigheid plaats in het historische 
Kolveniershof alwaar de eretekens worden 
uitgereikt. De fotoreportages treft u aan op de 
website www.nobeleordepapegay.com. 
Deze plechtigheid wordt bijgewoond door 
een 200-tal aanwezigen, de leden van de 
kanselarij, de leden van de raad van bestuur 
en van vele prominenten uit de binnen- en 
buitenlandse gilde- en cultuurwereld.

WERDEN REEDS ONDERSCHEIDEN
Tot nu toe werden 1035 eretekens uitgereikt 
waarvan 450 gemedailleerden uit Nederland, 
zoals de heer Frank Houben, oud-commis-
saris van de koningin  die recent aangesteld 
werd tot commandeur van de Orde.
Verdienstelijke gildebroeders en -zusters  
uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Italië, Liechtenstein,Oostenrijk, Zweden en 
Zwitserland werden gelauwerd.
Door haar karakter en ceremonieel onder-
scheidt de Nobele Orde van de Papegay 
zich van andere medailleringen, waarvan 
de waarde op hun gebied zeker niet betwist 
wordt.  Het is echter deze manier van han-

delen die mee aan de grondslag ligt van het 
succes van de Orde.

BESTUUR
De Orde wordt momenteel geleid door 
grootmeester dr. jur. Ph.E.C.S.M. Leroy, 
consul-generaal der Nederlanden in België, 
commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij wordt bijgestaan door een bestuur 
bestaande uit 16 vertegenwoordigers van 
gilden over geheel Europa.

INFORMATIE
Bij het bestuur van uw gilde.
Bij de referendaris van de Orde voor Noord-
Brabant; gildebroeder Ton Vorstenbosch, 
erehoofdman gilde St. Antonius Abt – 
St. Catharina Nistelrode. 

Website van de Orde : 
www.nobeleordepapegay.com.

Het secretariaat: nobele.orde.van.
de.papegay@telenet.be of adm.nobeleorde-
vandepapegay@skynet.be.

ONDERSCHEIDEN IN 2014
Samen met een dertigtal andere laureaten, 
werden in 2014 tot officier bevorderd: 
mevrouw M.L.A. van Loon-Labouchere en 
professor Cees Dam, beiden respectievelijk 
beschermdame en beschermheer van de 
Jonge en Oude Nobele Loffelijke Schutterije 
Valkenborch. n

INFORMATIEF
Door: Bart de Baere

De Nobele Orde van de Papegay werd in 1975 ingesteld als Europees instituut van verdiensten en is onafhankelijk 
van enige federatie, verbond of overkoepelend orgaan. Zij heeft tot doel: ...diegenen te eren en te honoreren welke 
door hun fysische inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der schutsbroederschappen, 
schutterijen, gilden of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking van 
deze verenigingen welke behoren tot het volksculturele patrimonium van Europa.

Zij richt zich hiertoe uitsluitend tot die verenigingen die een historisch verantwoord verleden als gilde, 
schutsbroederschap, schutterij of gelijkaardige vereniging kunnen aantonen welk ook het wapen is dat beoefend 
wordt; handboog, kruisboog, buks of degen. Ook imkers en schermers horen hierbij. De Orde betracht eveneens, 
al naar gelang haar mogelijkheden, deze gilden en/of schutterijen te steunen in de handhaving of uitbouw van hun 
patrimonium. In verband met de hoge eer verbonden aan de koninckspapegay werd de orde dan ook genoemd:

Nobele Orde Van De Papegay

V.l.n.r.: P. Leroy, mevr. M. L. A. Van Loon-Labouchere, R.Huynen.
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Hij deed dat tijdens zijn nieuwjaarsrede, 
waarbij vertegenwoordiging van het bestuur 
van de NBFS aanwezig was. Deze mededeling 
leverde in de zaal een luid applaus op, 
want velen dachten direct aan het indruk-
wekkende Landjuweel dat in 1987 in Soest 
georganiseerd is.

“In het afgelopen jaar hebben hierover 
verschillende gesprekken met de NBFS 
plaats gevonden”, zo meldde de ouderman. 
“Ondanks het feit dat de herinneringen snel 
herleven aan 1987, wil de organisatie een 
nieuw Landjuweel neerzetten dat past bij de 
huidige tijd”, zo ging hij verder.
Voor de organisatie is 2,5 jaar uitgetrokken 
waarin samenwerking zal worden gezocht 
met tal van verenigingen in Soest, maar zeker 
ook met de gemeente Soest. De wethouder 
van Cultuur, Peter van der Torre, die ook bij 
deze nieuwjaarsbijeenkomst namens het 
college aanwezig was, bevestigde dit. Het past 
in het beleid van de gemeente om Soest op de 
kaart te zetten.
Met de organisatie wil het Soester gilde 
samen met de NBFS en de Brabantse gilden 
historie en traditie van het gildewezen 
opnieuw in beeld brengen in ook een nieuw 
tijdsbeeld. Tevens zal de verbondenheid met 
de samenleving en plaatselijke gemeenschap 
door de organisatie van dit Landjuweel 
opnieuw inhoud worden gegeven. In zijn 
woordje vergeleek de ouderman het als een 
soort Hernieuwing van de Doopbeloften 
waarbij hij contact zocht met pastor Joost 
Baneke (priester in het pastoresteam van 
de Martha & Mariaparochie waaronder de 
Soester parochiegemeenschap valt). 

Natuurlijk bevindt de organisatie zich nog 
in de startfase, maar zal zeker de Brabantse 
Gildedag hét hoogtepunt worden. Over de 
opzet van deze dag zijn de eerste contouren 
inmiddels afgetast en afgestemd met 
vertegenwoordigers van de diverse commis-

sies. Ook de vele onderdelen van de huidige 
jaarlijkse gildefeesten in Soest (verdeeld over 
acht dagen rondom het koningsschieten op 
de laatste zondag van augustus) zullen een 
plaats krijgen in het programma. Verder zal er 
voldoende ruimte zijn voor extra activiteiten, 
georganiseerd door actieve verenigingen 
waar Soest rijk aan is. Soest kent een brui-
send cultureel leven met een veelheid aan 
verenigingen, artiesten, kunstenaars, TV- en 
radiopersoonlijkheden.

Namens het bestuur van de NBFS sprak 
Henk de Hair, voorzitter Kring Peelland, de 
aanwezigen toe en feliciteerde hen met de 
toekenning van deze organisatie. “De NBFS 
heeft het volste vertrouwen in de Soester 
organisatie”, zo stelde hij en wenste haar veel 
succes bij de voorbereiding ervan. Hij keek al 
uit naar 2017 en verwacht ook vanuit Brabant 
een grote deelname aan dit Landjuweel.

Op dit moment is de datum van deze 
gildedag nog niet bekend. Hierover zal op 
korte termijn een voorstel naar de NBFS 
gaan. Om logistieke redenen zal dit rondom 
de huidige periode waarin de gildefeesten in 
Soest worden georganiseerd liggen, nl. eind 
augustus/begin september. n

INFORMATIEF
Door: René van Hal

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van 
Soest, informeerde ouderman (voorzitter) Kees Wantenaar de aanwezigen over het feit dat de Noordbrabantse 
Federatie van Schuttersgilden het Soester Gilde de organisatie van een Landjuweel in 2017 heeft gegund. 

Nobele Orde Van De Papegay

19e Landjuweel 2017 in Soest

De massale opmars in 1987.

Een toast op het Landjuweel 2017.
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INGEZONDEN
Door: Jan van Gisbergen

Een toevallige ontmoeting

‘s Winters, als het minder druk is, is hij 
steenbakker. Als er ergens in de Beerzen een 
nieuwe boerderij gebouwd moet worden, is 
Willem verantwoordelijk voor het vormen en 
drogen van de stenen en het stoken van de 
veldoven. Dat laatste is een bijzonder kritisch 
werkje. Je hoeft niet veel fout te doen om alle 
zware arbeid van vele weken in een paar uur 
te vernietigen. Dag en nacht waakt hij daarom 
over de vuren. En als hij even een paar uur 
gaat slapen, geeft hij zijn helpers de meest 
strikte opdrachten. Na bijna een volle week 
stoken verschijnen er allemaal kleine vlamme-
tjes boven uit de stapel stenen, blauw, geel en 
alle kleuren van de regenboog. Een prachtig 
gezicht, én het bewijs dat het bakproces 
geslaagd is.
Daar blijft het niet bij. Willem ontgint ook 
nieuwe landbouwgronden en legt eigen 
bospercelen aan. Totdat voor de aanleg van 
de legerplaats Oirschot een blok van tien 
hectaren opgaande bomen onteigend wordt. 
Ook mag hij graag experimenteren met 
het enten van fruitbomen. Hij heeft bomen 

waar wel drie verschillende soorten appels 
aan groeien. Verder is hij beëdigd taxateur, 
schaapherder, imker en jager. Bovendien heeft 
hij allerlei baantjes bij de gemeente. Hij is 
ambtenaar van de burgerlijke stand, beheert 
de gemeentebossen en is ook nog wethouder.

En ja natuurlijk, Willem is ook lid van het 
gilde. In 1871 schiet hij koning. Op zijn 
schildje laat hij zich afbeelden als steenbakker. 
Als zijn periode van tien jaar verstreken is, 
zijn het weinig florissante tijden. De grote 
landbouwcrisis brengt een boerendorpje 
als Oostelbeers in mineur. Niemand staat 
te popelen en het koningschieten wordt 
uitgesteld.
Pas in 1890 schieten ze opnieuw en wéér is 
het Willem die met de eer gaat strijken. 
De volgende gelegenheid is in het jaar 1900. 
Willem draagt de schilden dan al 29 jaar 
onafgebroken. Als hij het kunstje nu wéér 
flikt, wordt hij natuurlijk keizer. Maar nee dus, 
helaas. Op het nieuwe koningsschild prijkt de 
naam Roymans.
Deze man houdt zich ook mooi aan de vaste 
termijn. In 1910 treedt het gilde dus weer aan 
onder de schutsboom. En opnieuw is Willem 
de man, voor de derde keer.
Iedereen die zijn geschiedenisboekje een 
beetje kent, weet dat er wederom geen glori-
euze tijden aanbreken: spanningen in Europa 
die uitmonden in de Eerste Wereldoorlog. In 

1920 is die weliswaar voorbij, maar kennelijk 
heeft toch niemand echt zin in een nieuw 
gildetreffen. Willem is intussen een oude 
man. En veel gildebroeders hebben ook iets 
van: laat Willem nou maar, hij is het al zó lang 
en hij is zó gezien in het dorp. Ze gunnen 
hem het koningschap wel.
In de winter van 1927 is Willem vijftig jaar 
getrouwd, in die tijd nog een grote zeldzaam-
heid. Toch wordt het eigenlijk niet gevierd, 
want op dat moment liggen zowel een 
schoondochter als een kleinkind op sterven. 
Enkele weken later valt hij tijdens een gebrui-
kelijke wandeling door bossen in een sloot. 
Hij komt kletsnat en doorkoud thuis. Daar 
is hij eigenlijk niet meer van opgestaan. En 
zo sterft hij in hetzelfde jaar waarin de halve 
familie uitgeroeid wordt: die schoondochter, 
meerdere kleinkinderen, diverse andere fami-
lieleden, en dus hijzelf, 83 jaar oud.
Willem wordt natuurlijk met gilde-eer 
begraven, als koning, een functie die hij 
eindeloos bekleed heeft, maar liefst 46 jaar (!!) 
lang. n

Willem Deenen is een bijzonder actieve en veelzijdige man. Hij is boer van beroep, maar bepaald geen grijze 
middenmaat. Tegen de tijd dat zijn kinderen volwassen zijn, bezit hij maar liefst vier boerderijen, voor elk één. 

Koning voor het leven  
Willem Deenen, Sint Joris 
Oostelbeers, 1843-1927

Willem Deenen.

Fragment van het koningsschild van 1871.

Het koningsschild van 1910.
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We hebben het jaar 2013 en een deputatie van 
ons gilde is aanwezig op de Hoofdliedendag 
te  ‘s-Hertogenbosch. De specialiteit van 
dat jaar was aandacht voor een aantal 
kleine musea in Noord-Brabant. O.a. het 
Edah-museum te Helmond was present. 
We hebben hen nog kunnen verblijden met 
enkele foto’s van een klein Edah-winkeltje 
in Ravenstein. Ook ons ‘eigen’ Ravensteins 
museum voor vlakglas- en emaillekunst 
was met een stand aanwezig. Met veel vak-
kennis werd daar het maken van glas-in-lood 

getoond, alsmede werd een demonstratie 
emailleren gegeven.
Daarbij werd ook het emailleren op zeer kleine 
voorwerpen getoond. 
Al geruime tijd werd in ons gilde gesproken 
over een klein herkenningsteken voor al onze 
ruim 35 gildebroeders en gildezusters alsook 
voor de ruim meer dan 75 ‘Vrienden van Sint 
Barbara’. 
Iets specifieks hadden we nog niet gevonden 
want we wilden geen op massawerk lijkende 
speldjes gaan gebruiken. De demonstratie 
tijdens de Hoofdliedendag was aanleiding 
om contact op te nemen met de vrijwilligers 
van het museum. Het museum was bereid de 
door een van onze gildebroeders ontworpen 
speld in kleine oplage te maken. Wel was het 

hiervoor noodzakelijk om een honderdtal 
oude stuivers op de kop te tikken. Die oude 
stuivers zijn nog van echt koper waarop 
geëmailleerd kan worden. Bovendien hebben 
ze precies het formaat van het speldje dat 
we voor ogen hadden. Nadat er voldoende 
oude stuivers verzameld waren konden 
de museumvrijwilligers aan de slag om de 
herkenningsspeldjes te vervaardigen. Een hele 
klus.
Tijdens het schieten op Koningsdag 2014 om 
de titels van burger- en dagkoning werden de 

speldjes uitgereikt. Alle aanwezigen waren 
zeer verrast door dit mooie gebaar, maar 
vooral door de bijzondere uitvoering door de 
vrijwilligers van het museum.
Inmiddels hebben we nog een honderdtal 
stuivers in ons bezit gekregen zodat een 
volgende serie vervaardigd kan gaan worden.
Zo ziet men dat uit een toevallige ontmoeting 
op de Hoofdliedendag iets leuks kan ontstaan 
en dat nog wel zo vlak bij huis, want het 
museum is op nog een 100 meter van ons 
teerhuis gevestigd. n

INGEZONDEN
Door: Wout Heessen

Een toevallige ontmoeting

Het vervaardigde herkenningsteken. Overzicht museum.

Hoewel al enige tijd geleden willen wij toch gewag maken van een bijzondere ontmoeting met speciale gevolgen.

Het museum voor Vlakglas en Emaillekunst 
te Ravenstein
Het museum is in een mooi Bossche schoolstijlgebouw gevestigd in het centrum van 
het historische stadje Ravenstein. In het museum zijn in steeds wisselende exposities 
verschillende vormen van vlak (=twee-dimensionale) -glaskunst te zien. De glazeniers 
gebruiken voor de tentoongestelde werken oude ambachtelijke technieken zoals glas-in-
lood en brandschilderen maar ook moderne als glasfusing en glasappliqué (verlijming). 
Emaille is fijngemalen glaspoeder dat op metaal wordt gesmolten.  De oude Egyptenaren, 
Grieken en Romeinen gebruikten de techniek om sieraden te maken en hun wapens te 
versieren.  In het museum is moderne kunst in de vorm van panelen en sieraden te zien 
waarbij emaille op koper, staal, zilver of goud is toegepast. 
Het museum wordt gerund door zo’n 60 vrijwilligers en viert in 2015 het 10-jarig bestaan.  
Het is het enige museum in Nederland op het gebied van emaillekunst en vlakglaskunst. 

 Voor info over het museum: www.museumravenstein.nl
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Ik ben begonne me un joar of tien as droager 
van un vlegske bai de gruun schut.  Ze han in 
Lierup evvel ok ‘n rooi schut mer dur hurde 
wai nie bai. Lotter kreg ik les in trommele bai 
Wilem Ven in ’n schurke. Op zo’n snotneus as 
ik makte de schut hil wa indruk. Ge wart d’n 
hillen dag tussen de growte mense. Zeker bai 
de rooi schut war allerhand skon mansvolk mi 
gezichte die hil wa zon han gezien. Deh ging 
goewd tot deh moeder, die moes iepere bai de 
verbouwing van ’t hois, ne stein op durren tein 
krig. Umdeh onze Jan nie in de wieg waar geleh 
vur ieperman moes ik ome Piet (Wijnbom) 
meehelpe mi metsele en durnoa ok aander 
werekvolluk.  Van deh tamboere is noit mer iets 
terechtgekomme. Lotter he onzen Toon deh 
over wille neme, mer onzen Guus moes eran te 
pas komme want mi onzen Toon dreigde nog 
al wa mense oit de pas te laupe. De schut hit ni 
vur niks de schut. Ze diende vruger ter schutse 
van de burgers. Deh was in minnen tijd wel ’n 
bietje verwatterd geluif ik. Stoere krachtpatsers 
en wapens ware dr nie. Vruger han ze allen 

tijd um mi diep tromgeroffel nor de bedreigde 
platse te gon. Dan daacht de vijand; dur 
hedde verdorie de schut; dur hedde verdorie 
de schut. De kunning liep trouwens altijd 
neffe de kunnegin noh beneje te kieke as ze 
optrokke. Veurop gi immers ’t perd van hot no 
her over de stroat um die vrij te make. En zo’n 
perd moet ok wel erreges  kenne blieve mi z’n 
emoties… Skon zen ok de gildedage als al die 
gilde in ’n breei gesloten front optrekke aachter 
’t geweld van ins zoveul gildetromme. Mi al 
die kleurige gildepakke, vandels en vendels. We 
ware d’r stil af, zo skon war deh! Tegeworrig gi 
’t ammoal vort goewd tusse die tweie schutte. 
Mer vruger! Het scheint det er hil wa mense in 
Lierup ware die nie van ein burd mi een rooi 
rendje wilde ete. Un ander dil van Lierup ha wir 
growte probleme mi un gruun rendje. Soms 
moest er een kattebekske afgewasse worre um 
iets mi de goei kleur te hebbe. Tamboers wierre 
trouwens vruger gehuurd um de mense van 
de schut te gon verzuke mi d’n optrekdag, d’n 
teerdag of ’t patroonsfist. En die zate verspreid 

van Stipdonk tot zowa Vlerken! Dan witte gai 
’t wel… ’s Merreges um zes ure ware ze al op 
pad! Te voet! En overal moesse ze wa gebruike, 
deh sprikt… Bier schonk nen boer toen nog 
nie, dus zate ze smerreges al an de kejak of de 
snever, en soaves um 10 ure nog!  Der word 
gezeed deh gildebroeders drinkebroeders zin, 
mer deh velt alles bij elkaar nogal mee, meen 
ik. Ze hebbe der wel is ene in ne kroiwage tois 
gebroacht. Z’n vrouw het um moi den hille 
naacht doarin loate ligge. Neie die is nie flauw 
in die dinge! Nen hillen andere kant van de 
schut is steun an mekoar. Ze hebbe ut nie vur 
niks over un broederschap. Ze zin present in 
goei en koi tei. Ne goeie kant war ‘t 75 jorig 
lidmatschap van de schut wordur onze vadder 
ne geweldige 92ste verjoardag ha. An den 
anderen kant zen ze erg content over de gilde 
eier die onzen vadder en erder ons ma he 
magge kriege bei z’n oitvart. Mi di epistel wille 
we iederein van de schut bedanke vur hullie-en 
broederschap. Wai zin d’r freet mi!
Ben van de Ven, vanwege de bruurs. n

INGEZONDEN
Door: Nico Verhoeven

INGEZONDEN
Door: Mies Sijbers

De Gruun Schut

Sacramentsdag
In De Gildetrom nummer vier van 2014 las ik 
een reportage over de sacramentsprocessie 
in Sint Anthonis. Deze reportage riep bij mij 
herinneringen op aan mijn jonge jaren in mijn 
geboorteplaats Millingen aan de Rijn, toen 
nog kortweg Millingen. Ook daar werd jaarlijks 
een Sacraments-processie gehouden, en dat 
was een van de hoogtepunten van het jaar. 
De processie vertrok vanuit de Sint 
Anthoniuskerk door het dorp. Onderweg werd 
bij enkele zogenaamde rustaltaren gestopt en 
werd er gebeden, gezongen en gewierookt. 
Gebeden werd er overigens ook tijdens de 
processie, met name het rozenhoedje, waarbij 
met luide en monotone stem door de voorbid-
ders de Onze Vaders en de Weesgegroetje 
werden opgedreund, waarna de massa al 
mompelend antwoordde. Bij veel van de pas-
serende woningen waren ook altaartjes 

ingericht, meestal bestaande uit een tafeltje 
met kaarsen en bloemen en centraal op het 
tafeltje een heiligenbeeld, meestal een Heilig 
Hart beeld. Persoonlijk heb ik het Heilig Hart 
beeld een beetje eng gevonden. Iemand met 
kleurrijke lange gewaden en mooie lange 
krullen vond ik wel mooi, maar een hart wat 
aan de buitenkant zit, waar een doornenkroon 
omheen zit en waar vlammen uit komen, 
dat ging mij toch wat ver. De straten waar de 
processie doorheen trok waren versierd met 
erebogen, geel-witte vlaggetjes (de pauselijke 
kleuren), maar ook rond de rustaltaren 
was het versierd met vlaggetjes, groen en 
bloemen.
Bijna iedereen deed mee aan de processie, 
hoofdzakelijk via de scholen, verenigingen of 
andere organisaties waarvan men lid was. 
De fanfare deed ook mee en “Aan U o koning 

der eeuwen” was niet van de lucht. Ook 
waren er bruidjes, jonge meisjes die bloemen 
strooiden op de weg, voorafgaande aan het 
baldakijn met de monstrans en de wat oudere 
meisjes die allerlei religieuze voorwerpen 
meedroegen.
Destijds was ik misdienaar en heb diverse 
keren de processie meegelopen, enkele keren 
om te wieroken. We liepen dan met z’n tweeën 
al wierokend, achterwaarts lopend voor het 
baldakijn. Het wierookvat aan de ring zodat 
het een lange zwaai kon maken. De kunst was 
ervoor te zorgen wanneer het wierookvat van 
de één voor, en die van de ander achter was.
Een hele klus, achteruit lopend en wierokend 
honderden meters lopen. Gelukkig waren er 
geen kinderkopjes zoals in Ravenstein.
O ja; Millingen had, en heeft nog, twee schut-
terijen. Maar die deden niet mee. n

Het onderstaande stuk is geschreven door Ben van de Ven, hij schreef zijn gevoel op over de 
‘Gruun Schut’ oftewel Sint Antonius Abt uit Lierop. Dit gilde is een familiegilde, dit wil zeggen: 
dat je alleen lid mag worden als je van ‘den bloede’ bent. Oorspronkelijk waren er twee families die 
ergens in 1700 die regels hebben opgesteld. Daardoor is bepaald dat je ‘familie’ moet zijn van een 
gildebroeder om lid te kunnen worden van het gilde. Het stuk is in dialect geschreven en gaat over 
de ervaringen van Ben en zijn Broers.
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SAT-commissie heeft nieuwe voorzitter
Zaterdag 8 november 2014 is er een bijzon-
dere vergadering voor de  leden van de federa-
tieve SAT-commissie. Tijdens de vergadering 
draagt Tony Vaessen de voorzittershamer over 
aan Nico van de Ven en neemt de commissie 
afscheid van Tony Vaessen. Hij vindt het 
prachtig dat allen in gildekostuum aanwezig 
zijn om de overdracht van het voorzitterschap 
mee te maken. Ook de partners van de beide 
voorzitters zijn er bij. Als verrassing heeft Tony 
de namen van alle voorzitters, inclusief die 

van Nico, in de hamer laten graveren.
Tony heeft vanaf de oprichting in 1983 31 jaar 
voor de commissie gewerkt, waarvan 19 jaar 
als voorzitter. In zijn toespraak haalt hij mooie 
momenten aan. Hij eindigt met de plaatsing 
op de ‘Lijst van immaterieel erfgoed’ en met 
het boek ‘Tradities in beweging, in Vlaanderen 
en Zuid-Nederland.’ Hij bedankt de leden voor 
de prettige samenwerking en wenst Nico veel 
succes voor de toekomst. 
Na de overhandiging van de voorzittershamer 

is Nico aan het woord. Hij bedankt Tony en 
noemt hem een man die oog heeft voor 
tradities, iemand die de afgelopen jaren, 
samen met de leden met veel plezier en 
enthousiasme vele zaken tot stand heeft 
gebracht De commissieleden bieden Tony 
een blijvende herinnering aan en voor de 
dames zijn er natuurlijk bloemen. Nico wil er, 
samen met de commissieleden iets moois 
van maken en de toekomst op een zonnige 
manier tegemoet gaan. n

Het Vademecum 
van de NBFS
Het vademecum van de NBFS is up-to-date 
te raadplegen via de website www.schut-
tersgilden.nl   Wijzigingen altijd doorgeven via 
uw kringsecretaris. Er vindt maandelijks een 
aanpassing plaats.

Kringdagkoning-
Landjuweelkoning
In tegenstelling tot wat staat vermeld in het 
Reglement Schieten 2009 onder Algemene 
Bepalingen in artikel 28, heeft het federatie-
bestuur op 2 februari 2015 besloten dat hier 
geldt het eerder in de Algemene Vergadering 
in 1989 genomen besluit met betrekking tot 
de deelname door de gildekoningen bij het 
koningschieten op bovengenoemde dagen. 
(zie vademecum pag. RB/63) n

Vooraankondiging VTBS-toernooi, 
20 september 2015 te Lage Mierde
Het VTBS-toernooi mag zich de laatste 
jaren weer in een groeiende belangstelling 
verheugen. 
Het Gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde is 
dan ook blij dat het komend jaar de eer aan 
hen gegund wordt en zij zijn al druk met de 
voorbereidingen bezig.

Mede dankzij de promotie door de federatie 
en hun bijdrage, is de organisatie vergemak-
kelijkt. Meer deelnemers en goede financiële 
ondersteuning maken het mogelijk deze dag 
ook in een aangename en leuke ambiance 
vorm te geven.

Wij willen het VTBS-toernooi van 20 
september 2015, dan ook van harte bij u 
aanbevelen en verzoeken u deze dag in uw 
jaarvergadering en kalender van uw activi-
teiten voor het jaar 2015 mee te nemen. 

Niet alleen de deelnemers aan de wed-
strijden worden uitgenodigd, maar ook de 
hoofdmannen, koningen, keizers en andere 
gildebroeders en zusters.
Alle gilden ontvangen in de komende weken 
de officiële inschrijfformulieren en u kunt 
zich dan inschrijven voor deelname aan de 
wedstrijden.
Het toernooi wordt georganiseerd door het 
Gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde en 
naast de wedstrijden, die natuurlijk de belang-
rijkste activiteit van die dag vormen, is er ook 
aandacht voor de historie, de gildetraditie en 
niet te vergeten..... de inwendige mens.
In de loop van het komend jaar, hopen wij u 
via onze website: www.gildesintsebastiaan.nl 
verder te informeren over deze dag.

Wij hopen u massaal te mogen begroeten op 
zondag 20 september in Lage Mierde. n
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FEDERATIE-
NIEUWS

Nico van de Ven (l.) en Tony Vaessen.

Vlnr:  Henk Zweers, Leo van Heertum, Ton de Brouwer, Toos Vaessen, Piet van de Laar, Tony Vaessen, 
Eduard van Puijenbroek, Maria van der Laak, Frank van Loon, Nico van de Ven, Hans Pennings, Ria van 
de Ven, Harrie Bruijns, Jac Dekkers. Niet op de foto: Martin Bardoel en Jan van Bree. 
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DE VOORBEREIDING
Het organiseren van de viering kost weinig 
inspanning, het maakt onderdeel uit van het 
vaste jaarprogramma. Het organiserende 
gilde neemt contact op met de kerk, die 
op haar beurt de basisscholen benadert 
om de kinderen uit te nodigen voor de 
gezinsdienst. De pastoor en vrijwilligers van 
de werkgroepen liturgie en gezinsdienst 
bereiden de dienst voor. De gildeleden zorgen 
voor het sint-maartenvuur. In Dommelen 
beperkt het sint-maartenvuur zich tot enkele 
vuurkorven op het plein voor de kerk, de 
gemeente Valkenswaard heeft open vuur ver-
boden. In Waalre mag nog steeds een groot 
kampvuur buiten het dorp gehouden worden. 
Dorpsbewoners zetten dan uitgeholde ver-
lichte pompoenen langs de straat.

VOOR DE VIERING VAN HET VUUR
Een frisse avondbries waait herfstbladeren op 
tussen de kalende bomen op het kerkplein, 
het ruikt er naar een volbrachte zomer. Als 
de kinderen met hun verlichte lampionnen 
aan komen lopen is het al aardig donker. 
De kindjes hebben er duidelijk zin in. Ze 
praten druk met elkaar en ik kan op sommige 
gezichtjes de spanning aflezen. De kinderen 
gaan met hun ouders of grootouders naar 
binnen en zoeken een plaats in de banken. 
In de pastorie zijn Ger Raaijmakers van de 
liturgiewerkgroep en Connie Ernst van de 
gezinsdienstwerkgroep bezig met de laatste 
voorbereidingen en pastoor Felie Spooren 
komt kennis maken.
De beide gilden vertrekken vanaf het gildehuis 
een eindje verderop in de straat, om in 

optocht naar de kerk te trekken. Ze blijven al 
trommend stil staan voor de kerk en wachten 
op de kinderen die uit de kerk komen. 

REPORTAGE
Door: Joke van Gils

De kinderen uit Dommelen en Waalre weten dankzij de Sint Maartensviering dat er een gilde in hun dorp is. 
Op 15 november 2014 maak ik de viering in Dommelen mee.

Het sint-maartenvuur.

Sint Maartensviering 

Het vriendschapsschild.
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Sint Maartensviering 

Eén jongetje is niet gediend van het tromge-
roffel, hij geeft zijn lampion af en houdt zijn 
handen tegen de oren. In optocht trekken de 
kinderen met hun brandende lampion voor de 
gilden de kerk in. 

OVER HET VUUR
Pastoor Spooren begint de viering met te 
zeggen dat je met een paar kaarsjes veel licht 
kan maken en dat de sint-maartenviering het 
feest van het licht is. In zijn openingswoord 
legt de pastoor uit wat het lichtje in de biet, die 
nu vervangen is door een lampion, betekent. 
Maar de pastoor heeft niet de hoofdrol, die is 
weggelegd voor de jeugd. Zij lezen voor over 
vrede voor iedereen, gepest worden en het 
laten schijnen van licht. Twee jongens beelden 
samen het verhaal van de Romeinse soldaat 
Martinus en de bedelaar uit. Tristan (bijna 
negen) is de bedelaar en Florian (over zes 
dagen twaalf jaar) heeft de rol van Martinus. 

NAAR HET VUUR
De gilden verlaten als eersten de kerk,  de 
kinderen en ouders volgen. De kinderen 
dragen hun lampion en de ouders hebben 
een brandende kaars in de hand. Er lopen 
naar schatting ongeveer 150 mensen achter 

de gilden aan. Ik loop achter twee jonge 
moeders die herinneringen ophalen aan het 
sint-maartenfeest in hun jeugd. Ze weten 
nog hoe zwaar de uitgeholde biet was, maar 
ook dat een man op een heel groot paard (de 
standaardruiter) voor de stoet reed en dat 
er iemand meeliep die verkleed was als Sint 
Maarten. Ik besluit om langs Florian te gaan 
lopen. Hij wil weten waarom we zo lang door 
het dorp lopen. Niet dat hij het lopen erg 
vindt: “Ik vind het lopen op de maat van de 
trommen wel lekker.” Florian is leergierig en 
zoekt overal een reden achter. Ik leg hem uit 
dat gilden zich altijd graag laten horen en zien, 
en vertel hem dat de gilden oude gebruiken 
heel belangrijk vinden. En dat veel van de 
gildegebruiken stammen uit de tijd van de 
middeleeuwse schuttersgilden. Florian vindt 
het interessant dat er gilden zijn die ook al in 
de middeleeuwen bestonden. We raken aan 
de praat over de Unesco en dat de Brabantse 
gilden erkend zijn als waardevol cultureel 
immaterieel erfgoed. “Interessant”, is zijn 
reactie.

VUUR EN VRIENDSCHAP
De gemeente Valkenswaard heeft het houden 
van een open vuur verboden. Het Sint 

Martinusgilde heeft daarom vuurkorven op 
het kerkplein gezet. De gildebroeders en- zus-
ters verwennen de kleintjes en de volwassen 
liefhebbers met chocomel en een eierkoek.
Sinds de heroprichting van het Sint 
Martinusgilde Waalre bestaat er een hechte 
vriendschapsband tussen de beide gilden. 
Toen de gilden vijfentwintig jaar met elkaar 
bevriend waren, bezegelden zij de onderlinge 
band met een vriendschapsschild. Elk gilde 
heeft een basisschild dat uit twee losse 
delen bestaat. Eén van de delen is blanco, 
het andere draagt het logo van het betref-
fende gilde. Als het sint-maartenvuur wordt 
ontstoken, worden de delen met de logo’s 
samengevoegd. Het organiserende gilde 
draagt dan het schild met de twee logo’s, het 
andere gilde draagt het schild dat is samenge-
voegd uit de twee blanco delen. 

Het sint-maartenvuur verwarmt de gemeen-
schap, het is  een bijzonder voorbeeld van 
‘outer en herd’ en het is een andere manier 
om de jeugd kennis te laten maken met het 
fenomeen gilde. Ook blijkt dat kinderen inte-
resse hebben in de typische gildegebruiken en 
-geschiedenis. n

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

Tristan als de bedelaar en Florian als Sint Martinus (geheel rechts). Voordat de optocht begint worden de lampionnen aangemaakt.
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JEUGD

Gildejeugd bij elkaar in de kerstvakantie
Maandag 29 december wordt in het 
gildegebouw van het Gilde St.-Catharina 
en St.-Barbara Leende de derde ont-
moetingsdag voor de jeugd van Kring 
Kempenland gehouden. De in 2011 ingestelde 
Klankbordgroep Jeugd binnen de kring tekent 
voor de organisatie en krijgt hierbij assistentie 
van de Jeugdcommissie van Kring Peelland. 
Het doel van deze activiteit is om de jeugd, 
buiten de reguliere gilde-activiteiten om, bij 
elkaar te brengen en op een sportieve, actieve, 
speelse en gezellige manier elkaar beter te 
leren kennen, zodat recht wordt gedaan 
aan de aloude gilde-idealen ‘vriendschap en 
broederschap’. Twintig jeugdleden van de 52 
gilden van de Bond van Schuttersgilden 
Kring Kempenland geven gehoor aan deze 
uitnodiging. Dankzij de gastvrijheid van ‘de 
jong schut’, zoals het Leendse gilde in de 
volksmond genoemd wordt, kan de jeugd zich 
in groepsverband vermaken met spelen als 
jenga, sjoelen, tafelvoetbal, pictionary, 

een quiz en het bouwen van een toren met 
bierviltjes en bekertjes.  Buiten ligt sneeuw en 
hier wordt door de jeugd dankbaar gebruik 
van gemaakt  om elkaar te bekogelen met 
sneeuwballen of er een sneeuwpop van 

te maken. De ontmoetingsmiddag wordt 
afgesloten met het nuttigen van friet met 
snacks. Nadat alle magen goed gevuld zijn, 
mag kringvoorzitter Felix Crooijmans de 
prijsuitreiking doen. n

PABO-studenten zoeken Cultureel Erfgoed en vinden 
Sint Barbara Gilde
“Wat was het mooiste om te doen?”, vraagt 
overdeken Ruud Eekhof van het Sint Barbara 
Gilde Veghel aan de studenten na een uur 
intensief vendelen, trommen, bazuinblazen 
en vooral kruisboogschieten. “Dat schieten 
is moeilijk maar keimooi”, terwijl een andere 
reactie luidt: “dat vendel is zwaar zeg, ik had 
er een van drie kilo maar kon het niet goed 

rechthouden”.
De PABO van Veghel  is met twee groepen 
van twintig eerstejaars studenten met hun 
leraar/historicus Ernst Spek te gast bij het Sint 
Barbara Gilde Veghel in het Gildehuis aan de 
Vorstenboscheweg. Zij willen cultureel erfgoed 
in Veghel zien en vooral ervaren. De PABO én 
het gilde zijn er van overtuigd dat, als je  de 

jeugd iets wil meegeven van waardevolle 
tradities en levend erfgoed, je dan in Veghel 
niet ver hoeft te gaan.
“Leerzaam om iets van levende oude cultuur 
te ervaren, maar vooral LEUK om mee te 
mogen doen”, zeggen de studenten. 
Gilde bedankt ! n

De jeugd in de sneeuw. 

PABO-studenten krijgen les in vendelen.
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UITSLAG KRUISBOOGSCHIETEN:   UITSLAG GEWEERSCHIETEN:
1e plaats:  Michael Weijtmans    1e plaats:  Michael Weijtmans
2e plaats:  Tijn van Gool   2e plaats:  Tessa de Beer
3e plaats:  Guido Becx   3e plaats:  Guido Becx
4e plaats:  Tessa de Beer   4e plaats:  Cora de Beer
5e plaats:  Cora de Beer   5e plaats:  Nick Weijtmans
6e plaats:  Koen Smits
7e plaats:  Lars Smits
8e plaats:  Max v.d. Sande   
9e plaats:  Nick Weijtmans
10e plaats:  Ties Hulters
11e plaats:  Luuk Korthout
12e plaats:  Arjan Mommers
13e plaats:  Job Smits
14e plaats:  Isa van Gool
15e plaats:  Daan Smits

JEUGD

Jeugdvendeliers Sint Servatiusgilde 
Lieshout vallen in de prijzen
Tijdens het NBFS (Noordbrabantse 
Federatie van Schuttersgilden) jeugd indoor 
vendeltoernooi, dat het Gilde Sint Joris en 
Sint Sebastiaan uit Enschot-Heukelom heeft 
georganiseerd, behalen twee vendeliers van 
het Sint Servatiusgilde Lieshout verschillende 
prijzen. Stijn van Vegchel behaalt in de 

categorie 10-12 jaar een zesde prijs. Bas van 
Kaathoven in dezelfde categorie de tweede 
prijs. Dat ze niet alleen goed kunnen vendelen 
heeft Stijn van Vegchel bewezen. Bij het laser-
schieten sleept hij een eerste prijs in de wacht. 
Het gilde is trots op zulke jeugdleden. n

Jeugd heeft 
interesse 
voor gilde
Bij het Sint Antoniusgilde in Lierop zijn ze 
zeer verguld met het feit dat de jeugd ook 
interesse heeft voor het gilde. Zeker nu zich 
vier jonge vendeliers aangemeld hebben. 
De jongens zijn apetrots dat ze het kostuum 
van het gilde mogen dragen en ze zwaaien 
met hun vaandel dat het een  lust is om naar 
te kijken. n

Jeugdcompetitie nog steeds groeiende!
Alweer voor het derde jaar heeft het Gilde 
Sint Joris Udenhout een programma voor 
de jeugd georganiseerd. In het voorjaar is 
begonnen met het kruisboog doel en voor de 
ervaren schutters, schieten met het geweer 
onder begeleiding. Op de donderdagavonden 
hebben vijftien schutters meegedaan aan de 
competitie. Eenieder moet zes keer schieten: 
een proefschot en vijf pijlen voor de punten. 
De afstand waarop ze schieten is tien meter 
en ze mogen de boog wel opleggen. Het 
gemiddelde over het gehele jaar lag tussen de 
41 en 48,4 punten. Op 2 oktober hebben we 
voor het laatst geschoten en op zondag 
2 november hebben we de prijzen uitgereikt. n

Stijn (l.), en Bas tonen vol trots hun schildjes.

V.l.n.r. Willem Bankers, zoon van Peter 
Bankers. Karel Verbaarschot, zoon van Pieter 
Verbaarschot. Mike en Toontje van Hoof, 
zonen van Toon van Hoof.    

De jeugdschutters van 2014 voorste rij v.l.n.r.: Job Smits, Isa van Gool, Daan Smits, Koen Smits.  Achterste rij v.l.n.r.: Michael Weijtmans, 
Tijn van Gool en Lars Smits.
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Sint Barbara Gilde installeert gildebroeder
Ravenstein - Het Sint Barbara Gilde heeft op donderdag 4 december Henk Eikhout als nieuwe 
gildebroeder geïnstalleerd. Dat is geschied t.o.v. het nagenoeg  voltallige gilde tijdens een plechtige 
gildemis in de Sint-Luciakerk. Henk Eikhout is in het bijzijn van zijn echtgenote geïnstalleerd 
nadat hij de eed van trouw op het gildevaandel heeft afgelegd. Na de installatie is Henk Eikhout 
volwaardig gildebroeder en mag hij voortaan gildehoed en sjerp dragen en meedingen om de titel 
van gildekoning. De gildemis is voorgegaan door onze Ravensteinse pastor Jacques Leo. Muzikaal 
is de mis opgeluisterd door het Sint Cecilia koor. Vervolgens is de eed van trouw aan kerkelijk en 
wereldlijk gezag hernieuwd. Na het koningsbier in de residentie van koning Arnold van Zanten is er 
een besloten feestavond voor de gildebroeders, -zusters en partners in het teerhuis Stadsherberg 
de Keurvorst.
Komende activiteiten Sint Barbara Gilde, Ravenstein
Het gilde is ook in de komende jaren weer bijzonder actief. In januari 2015 organiseert het gilde de 
kringvergadering voor ruim 30 gilden uit Noordoost Noord-Brabant en Limburg en in augustus in 
datzelfde jaar gaat het gilde op reis naar het Europees Gildetreffen in Peine (BRD). Tot slot wordt in 
juni 2016 in Ravenstein een gildedag gehouden waar ruim 30 gilden aan deelnemen. Hierbij is o.a. 
een grote gildeoptocht te zien. Al met al veel bijzondere activiteiten voor het Ravensteinse gilde. n

Koninklijke 
Erepenning Gilde 
Salvator Mundi
Op 23 augustus 2014 reikt Burgemeester Karel 
van Soest de Koninklijke Erepenning uit aan 
het Gilde Salvator Mundi in Oeffelt. In het 
weekend van 22-23-24 augustus wordt daar 
de vrije gildedag van de Kring Land van Cuijk 
georganiseerd. Tijdens de receptie op zaterdag 
wordt het gilde verrast met het uitreiken van 
een Koninklijke Erepenning, waarmee het hele 
Gilde  heel erg blij is. De burgemeester spreekt 
lovende woorden gericht aan het  gilde, dat 
zijn 600-jarig bestaan viert en  zo’n prachtige 
Koninklijke Erepenning  met een ingelijste 
oorkonde, ook echt verdiend heeft. Het Gilde 
Salvator Mundi  is in de dorpsgemeenschap 
van  Oeffelt niet weg te denken. Zij is in 
het dorp een begrip en treedt altijd aan bij 
feestelijke en droevige gebeurtenissen. Ook is 
het gilde altijd present op de kringgildedagen 
en staat paraat om andere verenigingen in het 
dorp te helpen. n
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Staand v.l.n.r. Koning Arnold van Zanten, broeder Henk Eikhout, hoofdman Harm Guelen en 
pastor Jacques Leo tijdens de installatie.         

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Koninklijke onderscheiding Will Franssen
Tijdens de receptie, bij gelegenheid van het 600 
jarig bestaan van het gilde Salvator Mundi te 
Oeffelt, reikt burgemeester Karel van Soest van 
de gemeente Boxmeer een Koninklijke onder-
scheiding uit aan Will Fransen. Will Fransen 
(66) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij 
van 1977 tot op heden lid van vendelcommissie 
en vanaf 2010 tot op heden bestuurslid van de 
Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk en 
Noord Limburg is. Will Fransen is ook jurylid 
geweest, wedstrijdleider en secretaris van de 

vendelwedstrijden en daarnaast lange tijd 
secretaris. Van 1982 tot op heden is hij onder 
andere voorzitter (hoofdman), vicevoorzitter 
en bestuurslid van het gilde Salvator 
Mundi te Oeffelt geweest. Daarnaast is hij 
verantwoordelijk voor het archief van het 
gilde.  Tot op heden is hij nauw betrokken 
bij de organisatie van  evenementen zoals 
toernooien, gildedagen en het jubileum. Van 
1994 tot op heden is Will Fransen voorzitter 
van de technische commissie van Scouting 
Sint Patrick in Sint Anthonis. n

Burgemeester speldt de onderscheiding op 
bij Will Fransen.

Burgemeester Karel van Soest van de 
Gemeente Boxmeer rijkt de Koninklijke 
Erepenning uit aan hoofdman Will Fransen.



Verjonging bestuur Sint Matthiasgilde
Woensdag 14 januari staat voor het Sint 
Matthiasgilde uit Oploo weer de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering op het pro-
gramma. Tijdens die vergadering treden drie 
nieuwe leden toe tot het gilde, waarmee het 
ledenbestand van het gilde weer wat versterkt 
is. Tevens ondergaat het bestuur van het gilde 
op deze vergadering een flinke verjonging 
door het aftreden van bestuursleden Theo 
Heijligers en Riny van de Bungelaar. Theo 
is maar liefst 24 jaar bestuurslid geweest en  
tevens vicevoorzitter van het gilde. Riny zit 8 
jaar in het bestuur en vervult onder andere 
taken voor het geweerschieten. 

Theo en Riny worden vervangen door Barry 
van de Vorst en Ruud van den Hoogenhoff. 
Het bestuur gaat ook de komende jaren 
bekijken of meer verjonging mogelijk is. n

530 jaar Sint Antonius Abt Gilde
Het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck 
houdt  op maandag 19 januari de plaatselijke 
traditie van koppermaandag. Om 19.00 
uur komen de gildebroeders en - zuster  bij 
elkaar in café de Zwart. Er wordt deze avond 
extra aandacht besteed aan het archief, 
foto’s en video’s op groot scherm. Tot ieders 
verbazing komen er twee TV ploegen binnen 
voor opnames van het 530 jarig bestaan 
en de aandacht voor koppermaandag. De 
opnamen zijn de volgende dag op twee lokale 
omroepen en tijdens een radioprogramma 
uitgezonden.         
Op dinsdag 20 januari wordt na de heilige 
mis en het bezoek aan het Sint Antonius 
kapelletje, het feest van de patroonheilige Sint 
Antonius Abt gevierd en tevens herdacht dat 
het gilde 530 jaar bestaat. Op de jaarvergade-
ring worden vier gildebroeders gehuldigd die 
25 jaar lid zijn. Het betreft Leon Thiesen de 
huidige koning, koning in 2011, eerste schiet-
meester, lid van de schietcommissie, schutter 
en onderhoud schietterreinen. Als tweede 
bierkruier René Tissen en 25 jaar vendelier. 

De derde jubilaris is Stef Katelaan, koning in 
2013, begonnen als jeugdvendelier, overge-
gaan naar de schutters, bierkruier en lid van 
de schietcommissie. Tot slot Peter Katelaan, 
25 jaar vendelier, commissie dropping,  
verzorgt  de laatste jaren de catering bij het 
bier kruien. Bij de gebroeders Katelaan is het 
gildeleven er met de paplepel ingegeven door 
pap, wijlen gildebroeder Jan Katelaan. Na de 
vergadering worden nog twee café ’s bezocht 
waarna er een diner en een feestavond is. n

Installatie vier leden Sint Antoniusgilde
Het Sint Antoniusgilde in Sint Anthonis kan 
tijdens een mooie eucharistieviering bij het 
jaarlijkse Antoniusfeest vier leden installeren 
waaronder gildeheer pastoor Norbert van der 
Sluis. Na afloop van de viering is de overven-
deling van kerkelijke en wereldlijke overheid 
en aansluitend het teren. n
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Marco Robins 
40 jaar lid
Marco is als negenjarige bij het Gilde Salvator 
Mundi Oeffelt begonnen met vendelen als 
jeugdvendelier.
Hij ontgroeit de juniorfase en komt bij echte 
vendeliers. Dat vendelen wordt zijn passie tot 
op de dag van vandaag. In 1988 komt hij in het 
bestuur als penningmeester. In 2005 neemt hij 
ook het secretariaatswerk voor zijn rekening. 
Dat heeft hij  uitstekend gedaan  tot 2012.  Zijn 
inzet voor het werven van fondsen voor de 
nieuwe uniformen is geweldig. Hij organiseert 
verschillende gildedagen mee: in 1990, 1994, 
2005 en als hoogtepunt het 600-jarig bestaan 
in 2014. Hij zorgt  er mede voor , dat deze 
succesvol verlopen. In het jaar 1994 is Marco 
koning van het Gilde Salvator Mundi. In 1998 
wordt hij Gemeentekoning. Naast het vendelen 
heeft hij  er een nieuwe hobby bij gekregen: het 
kruisboog schieten. Tevens verzorgt Marco de 
website van het Gilde Salvator Mundi. Voor alle 
inzet voor het Gilde van Oeffelt, krijgt Marco op 
23 augustus 2014  t.g.v. zijn  40-jarig jubileum, 
een zilveren speldje van de Salvator Mundi, de 
redder Gods, opgespeld en krijgt hij bloemen 
aangeboden. n

Hoofdman Will Fransen speldt Marco Robins 
het zilveren logospeldje van de Salvator Mundi 
op.  

V.l.n.r. Barry van de Vorst (30) en Ruud van de 
Hoogenhoff (28). 

V.l.n.r. Peter Katelaan,Stef Katelaan, Koningin Ans 
Thiesen, Koning Leon Thiesen en René Tissen 

V.l.n.r. Hoofdman Jos Verbeeten, Pastoor Norbert 
van der Sluis, Marian van Tilborg-Reijntjes, Henk 
Deenen (de nieuwe standaardrijder), Marcel 
Hermens.
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Catharinadag in Gestel
Het Sint-Catharinagilde tot Blortem en 
Gestel viert op 23 november haar jaarlijkse 
Catharinadag. De dag begint met een geza-
menlijke kerkdienst in “de Passaat” in Strijp, 
samen met het Sint-Catharinagilde Strijp. Na 
deze dienst wordt door de beide gilden het 
feest in hun eigen locaties voortgezet. Bij het 
Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel 

worden twee personen geïnstalleerd. Als eerste 
wordt Frans Jansen geïnstalleerd tot kapitein 
van het gilde een functie die na het overlijden 
van Frank Wilgers vacant was. Vervolgens 
wordt notaris mr. R.H.J. van de Wouw geïnstal-
leerd als beschermheer van het gilde. Deze 
laatste ontvangt hiertoe een fraaie oorkonde en 
krijgt een sjerp van het gilde omgehangen. n

Het Zilveren Brabantkruis 1975 - 2014
Ook het afgelopen jaar is weer een 
Brabantkruiswedstrijd geweest bij het Sint 
Jorisgilde Gestel in Eindhoven. Niet zomaar 
een wedstrijd, maar voor de veertigste keer! Een  
jubileumjaar dus. Er is een boekje uitgegeven 
waarin staat beschreven hoe het in die jaren is 
verlopen en hoe de wedstrijd ooit begonnen 
is in 1975. Zoals al de vorige jaren verlopen de 
wedstrijden probleemloos. Op de eerste drie 
zondagen is het geweldig mooi najaarsweer. 
Alleen de laatste zondag regent het tot aan 
het kampen toe. In 2014 hebben we drie 
schutters in de kamp, te weten Anouska Aarts, 
O.L. Vrouwegilde Oirschot; Wil Denen, Sint 
Jorisgilde Oostelbeers en Gerard Gerrits, Sint 
Jorisgilde Geffen. 

In de eerste ronde mist Anouska alle drie en 
in de tweede ronde is het Wil Denen die als 
enigste het plaatje eraf schiet. Bij de Veteranen 
moeten Jan Heeren, Sint Caeciliagilde 
Veldhoven en Ad Aarts, O.L. Vrouwegilde 
Oirschot kampen. Hier is Jan Heeren degene 
die het plaatje er meteen afschiet en dus de 
winnaar is van het Veteranenschildje. Omdat 
het festijn veertig jaar geleden is opgezet door 
Paul v/d Putten (91), is hij uitgenodigd het 
Zilveren Brabantkruis en het Veteranenschildje 
uit te reiken. Dat doet hij graag, met veel plezier 
en mooie woorden voor beide winnaars. 
In 2015 zijn deze wedstrijden op 25 oktober en 
1 - 8 - 15 november. n

Koninklijke onder-
scheiding jubilaris
Tijdens de viering van de Catharinadag 
op 23 november 2014 is Piet van de Wiel 
Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Deze is hem door 
loco-burgemeester Torunoglu uitgereikt 
omdat hij veertig jaar lid is van het gilde, 
waarvan achtendertig jaar in de overheid. 
Daarnaast verzet hij ook nog eens heel veel 
werk voor de Zonnebloem in Woensel-Noord 
te Eindhoven. Voor De Gildetrom is hij tien 
jaar kringredacteur van kring Kempenland, 
wat eerst kringcorrespondent heette. Piet van 
harte! Piet is niet de enig jubilaris. Ook Rein 
Haase viert zijn robijnen jubileum. Hij wordt 
door het gilde in het zonnetje gezet en krijgt, 
net als Piet, de zilveren 40-catrien opgespeld. 
Van kring Kempenland krijgen de beide heren 
de Gouden Kringonderscheiding uitgereikt. 
Voor het eerst wordt de dag dit jaar niet 
geopend met een mis in de kerk, maar met 
een gebedsdienst in het gildehuis. n
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Frans Jansen. Mr. R.H.J. van de Wouw.

De jubilarissen Rein Haase (l.) en 
Piet van de Wiel.

De winnaars van 2014.

KRINGNIEUWS 
Kempenland

Wij waren allen blij van geest
op ons vrolijk schuttersfeest

Ik mikte zoo met mijn geweer
dat de vogel kwam beneden neer

niet voor roem of eigen loon
maar voor Lambertus ons Patroon

1782, Sint Lambertus Gilde, Huisseling
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Veertig jaar gildebroeder
Op dinsdag 11 november 2014, de patroonsdag 
van het Sint Martinusgilde Tongelre in 
Eindhoven, is kapitein Henk van de Nobelen 
gehuldigd met zijn veertigjarig gildebroeder-
schap. Henk begint als tamboer, maar al 
snel gaat zijn voorkeur uit naar het vendelen. 
Volgens zijn eigen berekening heeft hij zijn 
vendelkunsten aan meer dan één miljoen 
mensen laten zien. Dit natuurlijk tijdens de con-
certen van Guus Meeuwis, het internationaal 
vendeltreffen en diverse gildedagen. Henk heeft 
samen met zijn vader, Henk senior, vendel-
lessen gegeven en heeft als vendelleider met de 
vendeliersgroep menig eerste prijs in de wacht 
gesleept en zelfs zijn ze al regelmatig Brabants 

Kampioen geworden. Bovendien is hij schut-
terskoning geweest, tweede secretaris en op 
dit moment is hij sinds 2008 kapitein van het 
gilde. Kortom, een gildebroeder die zijn sporen 
verdiend heeft in de afgelopen veertig jaar. 
Onder grote belangstelling wordt hem door de 
koning van het gilde, Kaylee van de Nobelen, 
het veertigjarig jubileumschild opgespeld. 
Ook ontvangt Henk de gouden 
Kringonderscheiding uit handen van kringvoor-
zitter Felix Crooijmans en districtsraadsheer 
Vincent Brenninkmeijer. Door vendelier Ralph 
van de Voort krijgt hij van de V.T.B. club een 
zilveren schild uitgereikt. n

Sint Antoniusschut Eeneind heeft standaardruiter
De nieuwe gildebroeder Henk-Jan Eikelboom 
is gek van paarden en gildebroeder Martien 
Smits is eigenaar van Stal de Linde in Gerwen. 
De match tussen deze twee is zo gelegd en 
omdat de Schut al sinds de zeventiger jaren 
zonder standaardruiter zit, gaat nu tijdens het 
uitrukken trots de standaardruiter, gezeten op 
het Nederlands trekpaard van Smits, voorop. 
Maandenlang zijn Smits en Eikelboom aan het 
trainen met het paard om aan elkaar te wennen. 
Het is niet niks om zo’n kolos in de hand te 
hebben en gewend te laten raken aan 
vele omgevingsgeluiden. 

De eerste proeve van bekwaamheid is 
afgelegd tijdens de jaarlijkse teerdag van de 
Schut. De standaardruiter staat opgesteld bij 
het Enodegebouw op het Eeneind waar de 
jaarlijkse misviering plaats vindt ter ere van de 
patroondag. In optocht gaat het daarna naar 
de Sint Antoniuskapel. Het is een prachtig 
gezicht, om de standaardruiter met de Schut, 
over de eeuwenoude Stationsweg met de ronde 
kinderkopkes te zien gaan.
De Sint Antoniusschut kan trots terugzien op 
het herstellen van een oude traditie. n

Vier nieuwe schutsbroeders ingeboond 
Tijdens de maandelijkse vergadering in 
januari 2015 van de Sint Antoniusschut 
Nuenen-Eeneind zijn vier nieuwe gildebroe-
ders ingeboond. Het is een eeuwenoude 
traditie bij deze schutterij dat er na een jaar 
aspirantentijd geboond gaat worden. Ieder 
gerechtigd lid doet dan een witte of bruine 
boon in een daarvoor bestemde kruik. 
Afhankelijk van het aantal aanwezige leden 
mag de nieuwe gildebroeder, bij de stem-
ming, vier bruine bonen krijgen. Na de telling 
van de stemmen blijkt dat alle vier zonder 
één bruine boon als lid geïnstalleerd kunnen 
worden door hoofdman Dré Bemelmans. 
Dat ze als lid door de gilderaad worden aan-
genomen is natuurlijk een gevolg van hun 

functioneren in hun aspirantentijd. 
Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor 
de partners, die naadloos aansluiten bij de 
bestaande groep. De ‘schrik’ voor de bruine 
bonen, die vooral op het Eeneind nog al eens 
wordt gehoord en als reden wordt gebruikt 
om af te zien van een lidmaatschap van de 
Schut, is volledig ongegrond, zoals tijdens 
deze stemming weer eens blijkt. De Schut 
is erg verguld met deze jonge aanwas met 
leden die uit de scoutingwereld komen. 
Vooral de schietaccommodatie van de 
Antoniusschut en met name de vlakbaan is 
voor hen een reden om lid te worden van de 
Sint Antoniusschut. n
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Jubilaris Henk van de Nobelen en koning 
Kaylee.

Standaardruiter Henk-Jan Eikelboom met 
begeleider Martien Smits.

De vier nieuwe leden vlnr; Erik de Blok, 
Bram van Vijfeijken, Henk-Jan Eikelboom 
en Dennis de Blok.
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Honderddertig jaar aan jubilarissen in Son
Op 23 augustus 2014 zijn drie jubilarissen 
gehuldigd; Martin Hulsen, Ad van de Ven 
en Henk Toelen. Martin (77) is vijftig jaar lid, 
Henk (66) en Ad (85) beiden veertig jaar. Dit 
is met een traditionele huldiging en receptie 
gevierd. Martin wordt in 1964 lid. In 1972 
neemt hij plaats in het bestuur en zit er nog 
steeds. Martin is de stille kracht van het gilde 
die enorm veel werk verzet. In het bestuur 
vervult hij de functie van deken-schrijver-
schatbewaarder. Hij slaagt er in om vier maal 
het koningschap te veroveren. 
Henk is voor de liefde naar Son gekomen. 

Het gilde slaagt erin om hem als tamboer 
binnen te halen. Henk is ook een van de eerste 
die als getrouwd man lid mag worden in Son. 
Al veertig jaar slaat Henk de trom voor het 
gilde. 
Ad heeft het veertigjarig lidmaatschap in 
etappes bereikt. Hij is al lid in 1949 maar als hij 
in 1960 gaat trouwen vindt zijn schoonmoeder 
het geen goed idee dat haar schoonzoon een 
biertje drinkt. In 1985 treedt hij weer opnieuw 
toe. Opgeteld komt hij nu dus aan de veertig 
jaar. In deze perioden slaagt Ad er ook in om 
een aantal maal koning te worden. n

Rien Swinkels 
weer koning 
Het is vendelier Rien Swinkels voor de tweede 
keer in zijn gilde carrière gelukt koning te 
worden. 
Acht jaar geleden lukt het Rien ook al om 
koning te worden. Hij vertegenwoordigt in die 
tijd het gilde als koning tijdens een bezoek aan 
Tres Cantos in Spanje. Na twee lange voor-
ronden komt Rien in de finale, ditmaal tegen-
over de jonge gildebroeder, Martijn van der 
Velden te staan. Met het 383ste schot lukt het 
Rien tenslotte het laatste stukje van de vogel 
naar beneden te halen. Het Sint Catharinagilde 
is trots op haar nieuwe koning en is ervan 
overtuigd dat hij het gilde weer met gepaste eer 
zal vertegenwoordigen! n

Beste schutter van 2014
Zondagmorgen 4 januari 2015 verzamelen de 
leden van het Sint Jorisgilde en de begunsti-
gers al vroeg in het gildepaviljoen De Santen, 

waar de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden 
wordt. Na een prima ontvangst met een kop 
koffie of thee spreekt opper deken Peter Jansen 
een woordje tot de aanwezigen met een warm 
welkom en nieuwjaarswensen. Ook wordt stil 
gestaan bij de gildebroeders die ontvallen zijn, 
Jan Heerings en Jan Vos, waarvoor een klein 
gebed wordt gebeden. Hierna is de bekendma-
king van de beste schutter van 2014. Dat is de 
gildebroeder die de meeste vogels eraf heeft 
geschoten gedurende alle gilde contactdagen 
in het jaar 2014. Er zijn verschillende personen 
die één of twee vogels eraf hebben geschoten. 
Maar de winnaar en drager van het wissel-
schild in 2015 is gildebroeder Jan Bijnen, die 
er twaalf afschiet in het afgelopen jaar. Hierop 
wordt een rondje aangeboden door het gilde 
en heeft de middag nog een gezellig verloop. n

KRINGNIEUWS 
Kempenland

De drie jubilarissen, vlnr.: Martin, Ad en 
Henk.

Rien Swinkels weer koning. 

Jan Bijnen beste schutter van 2014.

Is jouw 
mede-lezer 
nog geen 
abonnee?
De Gildetrom het blad 
voor jong en oud.
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Vier jubilarissen 
bij Martinus 
Waalre
Tijdens de patroonsdag, 9 november 2014, 
vieren maar liefst vier gildebroeders een 
jubileum. Guus Kuijken is vijfentwintig jaar lid, 
Jos van Tongeren en Marcel Verstappen veertig 
jaar en Tony Vaessen doet dat inmiddels al 
een halve eeuw. Guus is lid van de overheid 
en schatbewaarder, Jos is lid van de overheid 
en tamboer, Marcel tamboer en Tony Vaessen 
is weer lid van de overheid, sinds hij zich in 
augustus koning wist te schieten. n

V.l.n.r.: Guus Kuijken, Jos van Tongeren, 
Marcel Verstappen en Tony Vaessen.

De jubilarissen. 
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Huldiging jubilaris en decorandus
Tijdens de algemene najaarsvergadering, 18 
november 2014, bij het gilde Sint Joris - Sint 
Barbara, Maarheeze is stil gestaan bij het 
vijfentwintigjarig lidmaatschap van gilde-
broeder Renée Leemans. In zijn toespraak 
memoreerde hoofdman Mart van Og de 
verdienste van Renée voor het gilde. Vooral 
achter de schermen heeft Renée zich een gilde 
broeder getoond waar men op kan rekenen. 
Onder applaus van de aanwezige gildebroe-
ders is hem de zilveren speld, behorend bij dit 
jubileum, uitgereikt. Zijn vrouw Diny krijgt een 
prachtige bos bloemen. 
Daarna wordt Frans Heesakkers bedankt voor 
zijn vele werkzaamheden voor het gilde als 
dekenschrijver. Tweeëntwintig  jaar heeft 

hij deze functie vervuld. Mede dankzij Frans 
is het gilde wat het nu is: een bloeiende 
vereniging met een prachtig eigen gildehuis. 
Een cadeaubon en applaus van de leden 
geven uitdrukking aan de dank van het gilde. 
Zijn vrouw Anneke ontvangt een mooie bos 
bloemen. Maar dat is nog niet alles. Verrast 
en enigszins beduusd wordt Frans, in het 
bijzijn van zijn familie, door burgemeester 
mevrouw Vermue vereerd met een Koninklijke 
onderscheiding. Deze onderscheiding krijgt 
hij voor zijn jarenlange inzet voor het gilde, 
het bezorgen van maaltijden voor Zuidzorg 
en het collecteren en coördineren voor KWF 
Maarheeze. n

Drie jubilarissen en een Koninklijke Onderscheiding
Op vrijdag 21 november 2014 heeft het Sint 
Martinusgilde, Luyksgestel haar jaarlijkse 
teeravond. Na de koffie en de maaltijd volgt 
een officieel gedeelte. Er zijn immers drie 
jubilarissen deze avond. Frank van Leeuwen 
en Eric Hoeks vieren beiden hun veertigjarig 
jubileum als lid van het gilde. Beiden beginnen 
op tienjarige leeftijd als tamboer en zijn dat 
nog steeds. Frank is daarnaast ook schutter 
en heeft zich in 2006 en 2008 tot koning 
geschoten en heeft sinds 2006 zitting in de 
overheid. 
Eric was tot voor kort ook schutter en is sinds 
2008 dekenschrijver (secretaris). Beide gilde-
broeders ontvangen van kringvoorzitter Felix 
Crooijmans en raadsheer district  Zuid, Theo 
Schoenmakers een zilveren kringonderschei-
ding van Kring Kempenland. 
Wies van Leeuwen viert zijn vijftigjarig 
jubileum. Wies begint als vendelier en is sinds 
1997 hopman van het gilde. Wies ontvangt 
van de heren van Kring Kempenland een 

gouden kringonderscheiding met rozet. Maar 
daar blijft het niet bij. Ook burgemeester van 
de Vondervoort is aanwezig deze avond. In 
zijn toespraak memoreert hij het vele werk dat 

Wies verzet binnen maar ook buiten het gilde. 
Hij mag Wies van Leeuwen een Koninklijke 
onderscheiding opspelden. Wies is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. n

Frans Heesakkers. Decorandus Renée Leemans.
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Nieuw 
hoofdvaandel
Het Sint Martinusgilde van het Heilig 
Sacrament, Dommelen heeft een nieuw 
hoofdvaandel. Op zondag 16 september 
zegent pastoor deken F. Spooren dit nieuwe 
vaandel in tijdens een plechtige eucharistievie-
ring in de Dommelse Martinuskerk ter gele-
genheid van de patroonsviering van het gilde. 
In het begin van het jaar besluit het gilde een 
nieuw vaandel te laten vervaardigen omdat de 
vaandrig bijna niet meer op straat durft met 
het oude vaandel daar  het stuk zal kunnen 
waaien. Het materiaal was op en totaal 
versleten. Een commissie buigt zich over het 
ontwerp, en men kiest om oud en nieuw met 
elkaar te verweven. De rand van het vaandel 
blijft in de oude vorm met dezelfde kleuren, 
het medaillon haalt men uit een vaandel wat 
het gilde in de vorige eeuw heeft gebruikt. 
De kelk met hostie geeft de verbinding met de 
kerk aan, we hebben immers de toevoeging 
“van het Heilig Sacrament”, wat hiermee 
wordt uitgebeeld. Verder is het jaartal van 
oprichting toegevoegd. Het is vervaardigd 
door Borduur Studio Budel, die er een 
geweldig stuk vakwerk van gemaakt heeft. 
Het Rabobank cultuurfonds heeft een bijdrage 
aan het vaandel geleverd waarvoor het gilde 
uiterst dankbaar is. n

Koninklijke onder-
scheiding Jac Maas
Jac Maas, gildebroeder van het Sint 
Luciagilde, Steensel ontvangt op 14 december 
2014 tijdens de viering van de patronesdag 
van de Heilige Lucia, van de burgemeester 
een Koninklijke onderscheiding en wordt 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij ontvangt deze onderscheiding 
onder andere voor zijn grote inzet bij de 
bouw van het nieuwe gildeonderkomen. Hij is 
daarbij een van de kartrekkers. Jac is een man 
die graag de armen uit de mouwen steekt als 
er bij de verenigingen iets moet gebeuren. 
Zo heeft hij de voetbalclub aan een tribune 
geholpen en heeft hij veel tijd gestoken in 
de verbouwing van het tennispaviljoen. Ook 
de buurtvereniging kan op Jac rekenen als er 
iets georganiseerd moet worden. Daarom 
heeft Jac deze onderscheiding dubbel en dik 
verdiend. n

Loonse schutters 
Drie Koningen 
in Merode
Ongeveer vijftig schutters nemen deel aan 
het boogschiettoernooi van historische gilden 
en schutterijen tijdens de kerstmarkt op het 
domein van Schloss Merode, op 21 december 
2014. De drie beste schutters zullen gekroond 
worden als de Drie Koningen. De winnaars 
zijn alle drie lid van Gilde Sint Ambrosius 
Loon op Zand: Frans Basters heeft 72 punten, 
Bob van Brunschot 74 en Geert Snaphaan 80.
De winnaars worden naar het kasteelplein 
begeleid waar bewoners uit de omgeving 
zich verzameld hebben om het kerstverhaal 
te beleven. Er klinkt stemmige muziek totdat 
een heraut een engel aankondigt. Deze strooit 
sterren en kondigt de geboorte van Jezus 
aan. Daarna worden kerstliederen gezongen 
totdat de kasteelheer prins Charles-Louis de 
Merode (hij is voorzitter van de EGS) het 
woord neemt en de winnaars bekendmaakt. 
Zij krijgen een koningsschild omgehangen: 
Frans Basters krijgt het schild van Caspar, Bob 
van Brunschot wordt tot Balthasar benoemd 
en Geert Snaphaan krijgt de titel van Melchior. 
Pfarrer Herman Jozef Kaiser neemt het 
woord en vertelt dat de Drie Koningen geen 
koning waren, maar wijze mannen die de 
sterren bestudeerden. De winnaars krijgen de 
opdracht om net zoals de Drie Wijzen het licht 
te volgen. n
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Maasland

KRINGNIEUWS 
Kempenland

Het nieuwe hoofdvaandel.

V.l.n.r.: Geert Snaphaan (Melchior), Bob 
van Brunschot (Balthasar), Pfarrer Herman 
Jozef Kaiser, Frans Basters (Caspar) en Prins 
Charles-Louis de Merode.

Jac ontvangt van de burgemeester het 
bescheiden behorende bij de Koninklijke 
onderscheiding. 

Hij maat en hij snijdt, hij maakt van oudt ijzer niijt,
kon hij van ouwe weijver jongge maake, 
dan kon hij beter aan de kost geraaken

1802, Sint Antonius- en Sint Martinusgilde, Cuijk
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Koninklijke 
Erepenning voor 
gilde 
Op maandag 15 december 2014 reikt de 
burgemeester van de gemeente Bernheze, 
Marieke Moorman, de Koninklijke Erepenning 
uit aan het Sint Antonius Abt gilde uit 
Vorstenbosch. In 2014 viert het gilde dat 
zij 375-jarig bestaat. Ter afsluiting van het 
jubileumjaar en naar aanleiding van de 
toekenning van deze Koninklijke Erepenning 
wordt op zondag 11 januari 2015 een receptie 
gehouden. Het Sint Antonius Abt gilde is een 
zeer actieve en bloeiende vereniging in het 
dorp Vorstenbosch. Het telt 66 leden en is 
aangesloten bij gilde kring Hoge Schuts en bij 
Gildekring Maasland. Het gilde geeft opluiste-
ring bij officiële gelegenheden. 
Sinds 1992 beschikt het gilde over een eigen 
accommodatie genaamd ‘’t Gildebergske’. 
Het gilde is succesvol in het organiseren van 
diverse activiteiten, zoals gildekringdagen en 
het Europees Schutterstreffen in 2006. Ook 
organiseert zij jaarlijks het grootse jeu de 
boules kampioenschap van Vorstenbosch. n

Receptie bij gelegenheid Koninklijke 
erepenning
Op zondag 11 januari is er in het teken van 
onze traditionele teerdag een mis in de 
Lambertuskerk te Vorstenbosch gehouden. 
Tijdens deze mis wordt stil gestaan bij het feit 
dat het drieluik, geschonken door erelid Ton 
Vorstenbosch en voorstellende Sint Antonius 
Abt en zijn bekoringen, vijfentwintig jaar in de 
kerk hangt en ook ter afsluiting van 375 jaar 
bestaan van de vereniging. Tevens worden 
overleden leden herdacht, in bijzonder Jan van 
Hoof en Martien van Asseldonk. 
Na de mis is er op ’t Gildebergske voor leden 
en partners een lunch.
Aansluitend is er voor genodigden en belang-
stellenden een receptie ter gelegenheid 
van het toekennen van de Koninklijke erepen-
ning aan het Gilde Sint Antonius Abt. Voor 
deze receptie zijn de omliggende gilden uit 
Gildenkring Hoge Schuts uitgenodigd en ook 
de lokale verenigingen en alle inwoners van 

Vorstenbosch. De Vorstenbossche fanfare 
breng een serenade en er is een woord 
namens hun voorzitter en de voorzitter van 
Gildenkring Hoge Schuts.
De Koninklijke erepenning wordt gezien 
als een  beloning voor de vereniging voor 
de ondernomen activiteiten van het gilde 
in de afgelopen decennia, waaronder het 
organiseren van diverse gildefeesten met als 
hoogtepunt het EST2006 te Heeswijk. n

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt 
Op 17 januari heeft het Gilde Sint Antonius 
Abt te Vorstenbosch haar jaarlijkse teerdag in 
clubhuis ’t Gildebergske gehouden. Na bin-
nenkomst is er voor alle leden en genodigden 
een stamppotbuffet met bavarois als toetje.
Erelid Ton Vorstenbosch wordt gehuldigd 
voor zijn vijfentwintigjarig erelidmaatschap. 
Ton is vanaf de heroprichting van het gilde 
in Nistelrode als hoofdman aldaar nauw 
betrokken geweest met ons gilde en heeft in 
1990 het drieluik ‘Sint Antonius Abt en zijn 
bekoringen’ geschonken.
Henri van de Wetering is verkozen tot gilde-
broeder van 2014. Hij is actief tamboer en als 
koning heeft hij het afgelopen jaar ook flink 

geholpen bij het organiseren van onze jubile-
umdag (375 jaar) op 25 mei.
De inzameling in de melkbus, verzorgd door 
Simon Smits en Gerrit Somers, gaat deze 
keer naar Lindsey Vogels die in de komende 
zomervakantie vrijwilligerswerk gaat doen in 
Malawi. 
Na al deze huldigingen wordt er een drum-
workshop gehouden voor en met alle leden. 
Met diverse trommen wordt op aangeven van 
de tamboermaître Braziliaanse sambamuziek 
geproduceerd. Hierna is het feest met een 
pilsje en enkele hapjes, muzikaal begeleidt 
door dj Ad Somers. De drankvoorziening is in 
handen van enkele Dintherse gildebroeders. n
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Burgemeester Marieke Moorman heeft de 
Koninklijke Erepenning overhandigd aan 
hoofdman Maarten Hoefs. 

Receptie in ’t Gildebergske.

Gildebroeder 2014 Henri van de Wetering en erelid Ton Vorstenbosch.

Den Keijzer is een kameraad 
van mijn

ik was gerne bij den raad van zijn
En gink zitte naar mijn zin

zoo schoot ik den vogel 
van de spil.

1848, Laurentiusgilde, Dieden
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Het drieluik ‘de bekoringen van de 
Heilige Antonius’ in Vorstenbosch
Hendrik de Laat heeft in een jaar tijd in de pas-
torie te Vorstenbosch het drieluik geschilderd. 
Drie dagen per week wordt hij opgehaald door 
hulpvaardige gildeleden. Omdat Hendrik 
naar het leven schilderde, worden op zijn 
eerste verzoek spoorslags allerlei attributen 
aangesleept. Van een dooie tak tot een levend 
varken. Niks is te veel en onmogelijk voor de 
gildebroeders.
Voor het drieluik is Hendrik geïnspireerd door 
de Vlaamse Primitieven (15de - 16de eeuw) en 
Nederlandse Magisch Realisten (1920 -1930). 
Over het leven van Sint Antonius Abt wordt 
hij deskundig bijgestaan door drs. Jan van 
Haaren, oud-directeur van de kunstacademie 
te ’s-Hertogenbosch.
Er wordt onafgebroken door Hendrik geschil-
derd aan het drieluik, dat op 20 januari 1990 
door bisschop mgr. ter Schure is onthuld en 
ingezegend. In het begin heeft het drieluik nog 
reacties ontlokt van diverse groeperingen, die 
zich beledigd voelen door de zwarte duivel 

op het zijpaneel. Na uitleg dat er geen kwade 
bedoelingen achter deze afbeelding zaten, is 
deze commotie snel de kop ingedrukt.
In de mis op de teerdag 2015 is aandacht 
geschonken aan 25-jarig jubileum van het 
drieluik in de Lambertus kerk. n

Sint Barbaragilde 
en zijn gildekoor
Als we spreken over een gildekoor dan 
hebben we het eigenlijk al over iets unieks. 
Nou, het Sint Barbaragilde Dinther heeft een 
gildekoor. Velen weten dit, maar wat velen niet 
weten is dat dit gildekoor in 2015 vijfentwintig 
jaar bestaat. In het Sint Barbaragilde wordt 
druk overlegd hoe dit unieke jubileum - zal 
worden gevierd.
Het gildekoor is in het leven geroepen als 
vervanging van het traditionele mannenkoor, 
omdat op bepaalde momenten het man-
nenkoor verplichtingen elders had. Hier 
is destijds op geanticipeerd en voilà: een 
gildekoor ziet het daglicht. Henk Habraken is 
initiatiefnemer, Ingrid Verhoeven-van Lankveld 
en René Habraken geven de eerste aanzet en 
al snel wordt het een compleet koor. Dit koor 
heeft inmiddels twee cd’s, die gretig aftrek 
vinden, op zijn naam staan. 
De optredens dragen een internationaal 
karakter, in eigen land zijn de optredens 
verspreid van Amsterdam tot Maastricht.
De verscheidenheid in leeftijden siert dit 
gildekoor. Variërend van 19 tot 76 jaar is het 
een mooie afspiegeling in leeftijd, zoals overal 
in het gildewezen. Niet voor niets trotseren de 
gilden inmiddels eeuwen. n

Nieuwe vendelleider Gildenkring 
Maasland
In de afgelopen vendeljaarvergadering van 
Gildenkring Maasland, op 21 januari 2015 
te Loon op Zand, heeft Henk van Helvoirt 
afscheid genomen na dertig jaar trouwe 
dienst, waarvan vijfentwintig jaar als voor-
zitter/vendelleider. Ook Harrie van de Vreede 
stopt na vijfentwintig jaar vendelcommissie, 
waarvan hij het grootste deel actief is geweest 
als secretaris.
Tijdens de vergadering is al een eerste ken-
nismaking geweest met de nieuwe voorzitter. 
Voor degenen die niet aanwezig waren, hierbij 
nog eens het voorstelrondje:
Marc Somers, geboren in 1972 in 
Vorstenbosch is sinds 1981 lid van het Sint 
Antonius Abt Gilde van Vorstenbosch. Altijd 
vendelier geweest en is de derde generatie 
Somers binnen het gilde. Vader Gerrit heeft 
ook vendeliersbloed en is achtentwintig jaar 
in het bestuur actief geweest. Het is dus 
niet vreemd dat Marc nu al weer zestien jaar 
binnen het bestuur actief is, nu als secretaris. 
Opa Marinus was lid vanaf een jaar na de 

heroprichting. Op dit moment is Marc de 
middelste van de drie actieve generaties 
Somers bij het gilde, want zijn zoon Bram lid 
is geworden bij het vijftigjarig lidmaatschap 
van Gerrit in 2010. Marc woont al weer ruim 
vijftien jaar in Dinther samen met vrouw 
Esther en kinderen Bram en Charlotte. n

Op de achtergrond het drieluik geschilderd 
door Hendrik de Laat. 

Het gildekoor van het Sint Barbaragilde 
Dinther.  

De nieuwe vendelleider van Gildenkring 
Maasland Marc Somers. Vele Broeders hebben specie 

bijeen gebragt
om te schieten met magt en kragt

Doch ik Vuurde niet te Wild
zoo werd ik Keizer Van het gild

1848, Laurentiusgilde, Dieden
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Vijf gildebroeders op wachtlijst
De kerkdienst in de Lambertuskerk te Veghel 
op de teerdag van het Gilde Sint Barbara 
Veghel, 13 december 2014, is bijzonder met 
de installatie van vader Michel van Lieshout 
en zijn zonen Kevin en Daan. Pastoor en 
gildeheer Ard Smulders doet de mis en wordt 
geassisteerd door diaken Hans van Bemmel 
en twee gilde-acolieten. Maar het grote nieuws 
is: er staan vijf gildebroeders op de wachtlijst 

van het gilde, uit Veghel natuurlijk, maar er is 
ook een aanmelding uit het kerkdorp Eerde. 
In het voorjaar van 2015 zal afscheid worden 
genomen van de huidige staande deken, John 
Rams. John is dan achttien jaar als hoofdman 
en staande deken het gezicht geweest van het 
gilde. Hij zal het voorzitterschap overdragen. 
Tijdens de voorjaarsvergadering zal duidelijk-
heid moeten zijn over zijn opvolging. n

Sint Barbaragilde 
schrijft 
geschiedenis
In de ledenvergadering van 20 november 
2014 is goedkeuring gegeven aan een 
statutenwijziging. Een jaar eerder heeft de 
ledenvergadering besloten dat dames in 
het gilde hun entree mogen maken. In het 
voorjaar van 2014 is de statutenwijziging door 
de ledenvergadering nog afgekeurd. In het 
najaar is de wijziging van de statuten opnieuw 
op de agenda geplaatst en zijn de aangepaste 
statuten, met een ruime meerderheid, 
goedgekeurd. Dus dames zijn vanaf nu in het 
gildewezen van Dinther welkom.
Ook het Bernhezer koningschieten is 
besproken. Door de steeds minder 
wordende interesse van de deelnemende 
gilden, Heeswijk, Dinther, Vorstenbosch en 
Nistelrode, is de laatste strijd om dit koning-
schap gepland op 9 april in 2016 in Dinther. 
Degene die zich tot koning schiet mag dan de 
eretekenen voor altijd behouden.
Op 7 december 2014 worden drie gildebroe-
ders geïnstalleerd: Arno van Boxtel als nieuw 
gildelid, Jan van den Hurk die schutsbroeder 
is, maar nauwer verbonden wil zijn met het 
gilde en Bob Verhoeven, die als tamboer al 
jaren in ons gilde vertoeft en de leeftijd van 18 
jaar heeft bereikt. Heren proficiat. Allen zijn 
door de ledenvergadering ingestemd. n

Jubilarissen Sint-Catharinagilde
Op zaterdag 22 november 2014 is door het 
Sint-Catharinagilde uit Vlijmen haar jaarlijkse 
teerdag gehouden. De dag begint traditioneel 
met een mis, met intenties voor de levende en 
overleden gildeleden.
Na de vendelgroet aan pastoor en koning ver-
trekt het gezelschap naar het gildelokaal ‘Den 
Braai’. Hier zijn de leden getrakteerd op koffie 
met worstenbrood en begint de feestdag.
Dit jaar is het een bijzondere feestdag, want 
Hans en Marijke Vastré zijn beiden veertig 
jaar lid. Marijke is de dochter van een schuts-
broeder en toen Hans met haar trouwde, kon 
hij lid worden. Marijke is toen ook automa-
tisch gildezuster geworden, echter  zonder 
stemrecht. Zij mag ook niet deelnemen aan 

het koningschieten.
Hans blijkt een voortreffelijk schutter, vele 
malen wordt hij kampioen van de onderlinge 
competitie en tot twee keer toe koning, in 
2001 en 2010. Zeven jaar heeft hij ook de rol 
van vaandrig op zich genomen. Hans is een 
trouwe gast op vergaderingen en teerdagen.
Marijke is vooral actief bij veel activiteiten van 
de vereniging. Zorgt vaak voor de catering bij 
de onderlinge competitie en op de slotdag 
hiervan zorgt ze altijd voor overheerlijke 
pizzapunten. Als aandenken krijgt Hans een 
zilveren schild opgespeld en Marijke ontvangt 
een prachtige bos bloemen. n

Hans en Marijke Vastré veertig jaar lid.  

Installatie van gildebroeder Michel van Lieshout en zijn zonen Kevin en Daan.  
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Kampioenen gehuldigd
In oktober 2014 is een einde gekomen aan 
de jaarlijkse onderlinge schietcompetitie. 
Daarom zijn tijdens de teerdag van het 
Sint-Catharinagilde Vlijmen op 22 november 
2014 de kampioenen in het zonnetje gezet. 
Ron Groot heeft de meeste prijzen weg 
weggesleept, hij werd kampioen zowel bij 
Opgelegd A, Vrijehand B en het combina-
tieklassement heren. Danny van de Griendt 
heeft de Vrijehand A gewonnen, Toon van 
Vugt Opgelegd B, Coby van de Griendt het 
combinatieklassement dames en Nico van 
Bokhoven was de beste 65+ schutter.
Door de strenge regels, die het ministerie van 
justitie voortaan oplegt aan schiet-

verenigingen, heeft ook het Sint-
Catharinagilde haar verplichte certificering op 
7 november door de KNSA laten uitvoeren. 
Tijdens de teerdag kon Toon Groot, hoofdman 
van het gilde, het certificaat overhandigen 
aan de schietmeester Danny van de Griendt. 
Danny heeft zich vooral ingezet om dit 
certificaat te behalen. Hiermee is het Sint-
Catharinagilde het tweede gecertificeerde gilde 
binnen de gemeente Heusden.
Sint-Catharina voldoet nu aan alle eisen en 
voorwaarden die door het ministerie zijn vast-
gelegd en mag zich de komende vier jaar een 
gewaarborgde schietvereniging noemen. n

Nieuwe gildebroeder geïnstalleerd
Op zaterdag 29 november 2014 heeft het 
Sint-Catharinagilde Vught haar traditionele 
teerdag gevierd.
De dag begint om kwart voor zeven met het 
uithalen van gildebroeder Jonnie van Rixtel. 
Omdat het gilde maar een keer in de vier 
jaar om een nieuwe koning schiet en ze de 
koning niet op onkosten willen jagen, kunnen 
gildebroeders zich vrijwillig aanmelden om 
uitgehaald te worden. Daarna is om negen 
uur een mis in de Heilig Hartkerk aan het 
Loeffplein. Na de mis wordt aan het kerkelijk 
gezag de ‘Eed van Trouw’ hernieuwd en een 
vendelgroet gebracht. In het gildehuis Van 
Berkel gebruikt men  de traditionele koffietafel. 
Hierna wordt Jasper Vohwinkel geïnstalleerd 
als gildebroeder. De dag is verder op traditio-
nele wijze gevierd. n

De kampioenen.  V.l.n.r. Ron Groot, Coby van de Griendt, Danny van de Griendt, Toon van Vugt 
en Nico van Bokhoven.  

Statiedag Gilde 
Sint Hubertus 
Berkel
Volgens traditie houdt het gilde zijn jaar-
lijkse statiedag op de eerste zaterdag na 
driekoningen. Dit jaar dus 10 januari. De dag 
er voor  is deze dag met proclamatie afge-
kondigd en is de oudjes in het bejaardenhuis 
Torentjeshoef  weer roggebrood met spek 
aangeboden. Vanwege het stormweer kan 
de rondgang door het dorp niet doorgaan. 
Tijdens de gildemis zijn de lezingen verzorgd 
door enkele gildebroeders en vermeldt mag 
zeker worden ons jeugdlid Roel Jansen, die op 
voortreffelijke wijze de voorbede mee deed. In 
deze dienst worden de leden herdacht die het 
afgelopen jaar zijn overleden: Jan Schellekens 
en standaardrijder Jan Schapendonk. Na de 
mis is de eed van trouw hernieuwd door Erik 
Adams omdat de vaandrig niet aanwezig kan 
zijn. Ook dit jaar wordt de statiedag in het 
muziekhuis van muziekvereniging  Concordia 
gevierd. Daar staat een voortreffelijke kof-
fietafel klaar, die zich goed laat smaken. 
De middag wordt besteed aan een spel, 
onderbroken voor het nuttigen van snert. 
De avond begint met een diner. Nadat de 
prijzen van de schietwedstrijden van het afge-
lopen jaar zijn uitgereikt en de dames Marian 
Broeders en Nel van de Ven van Concordia 
zijn bedankt met een bloemetje ziet het gilde 
weer terug op een voortreffelijke statiedag. n

Het gilde tijdens de mis. De nieuwe gildebroeder Jasper Vohwinkel.
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Staatsiedag 
met verassingen
Zaterdag 1 november 2014 heeft het 
Drunense Sint-Hubertusgilde zijn zes-
envijftigste staatsie dag gehouden na de 
heroprichting. Opvallend is het dat twee 
gildebroeders veertig jaar bij het gilde zijn. 
De koning is thuis afgehaald; de optocht gaat 
zelfs een stukje over de tweede verdieping 
van zijn appartementencomplex. Daarna is 
men naar de kerk gegaan. Na de kerkdienst is, 
zoals gebruikelijk, een koffietafel gehouden. 
Bij aanvang daarvan zijn Henk van de Wiel 
en Bart Lapré gehuldigd voor hun veertig jaar 
broeder zijn. Het zijn twee jubilarissen die niet 
stil zitten. Henk is de secretaris van het gilde, 
Bart ondanks zijn leeftijd van 81 jaar nog altijd 
aanwezig bij allerlei werkzaamheden op het 
gildeterrein. Beiden krijgen een zilveren speld 
met robijn en een bijpassende oorkonde. 
Na deze handelingen heeft oud-koning Jos 
Klerks zijn koningsschild aangeboden aan 
het gilde. Na de lunch is bij de kapel een 
hulde gebracht, waarna om drie uur voor de 
jubilarissen een receptie begint. Aansluitend 
is er een heerlijk buffet en daarna zijn 
de  gildeleden  allen tevreden naar huis 
gegaan. Voor een foto impressie zie 
www.st-hubertus.nl n

Gemondse gildeleden fier bovenaan  
Op zaterdag 4 oktober 2014 heeft het 
afkampen plaatsgevonden van de geweercom-
petitie in kring Dommelgroepverband op de 
schietaccommodatie van het Sint Anthonius 
& Sint Barbaragilde te Sint Michielsgestel. 
Schutters uit de negen aangesloten gilden 
kunnen aan deze competitie deelnemen. Na 
acht schietwedstrijden zijn er in de A-klasse 
elf schutters die de maximale score hebben 
bereikt. Alle elf schutters zijn bovendien 
lid uit één van beide Gemondse gilden. De 
uiteindelijke strijd bij het afkampen gaat 
tussen Wilfred van der Leest en Johan van der 
Schoot, beiden lid van het Sint Joris & Sint 

Catharinagilde. Johan weet dit pleit in zijn 
voordeel te beslechten en wordt voor de 
tweede maal winnaar in deze hoogste klasse.
Ook in de C-klasse is er Gemonds succes. 
Na vorig jaar op de tweede plaats te zijn 
geëindigd, weet Riet van Oirschot nu met een 
ruime voorsprong de eerste prijs te behalen.
Het viertallenklassement wordt wederom met 
grote overmacht gewonnen door het Sint Joris 
& Sint Catharinagilde. Per wedstrijd wordt de 
score van de vier beste dagschutters opgeteld 
en na acht wedstrijden weet het Gemonds 
gilde zelfs geen misser te noteren. n

Teerdag Gilde Udenhout
Op 17 januari 2015 heeft het Udenhoutse 
Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan wederom 
haar jaarlijkse teerdag gehouden. Het is een 
rustige teerdag. Geen bijzondere gebeurte-
nissen zoals installaties of huldigingen. Het is 
een dag geheel volgens de traditie. Heilige mis 
in de Sint Lambertuskerk met na afloop de 
vendelgroet voor gildeheer, pastoor Looyaard. 
Een korte rondgang door het dorp en koffie 
bij verzorgingstehuis ‘De Eikelaar’, waar we 
ook de vendelgroet hebben gebracht voor de 
winnares van het jeu de boulen tijdens het 
koningschieten, de ‘koningin van de Eikelaar’. 
De koffietafel met boerenmik met zult is weer 
voortreffelijk verzorgd bij ons gildehuis Café 
Boslust. Er zijn de gebruikelijke ceremoniën 
zoals de uitreiking onderlinge kampioens-
prijzen en een schild voor onze Nederlandse 

kampioen Bert Faasse. In de middag kan men 
kaarten en meedoen aan een spelletjesronde 
om de Boslust-trofee, die gewonnen wordt 
door José Manni. In de avond is er ter 
afsluiting een heerlijk diner. Het is een zeer 
geslaagde dag geweest. n

De groet met het vaandel aan de kerkelijke 
overheid.

De vendelgroet wordt in ontvangst 
genomen door pastoor Looyaard.                

Riet van Oirschot; winnaar in C-klasse. Rechts wedstrijdleider Martien van de Loo.

Schoenmake is mijn werck
Moei of lelk altijd Even sterk

Als het niet om het gelt En Waes
Ik macktet niet Een Paes

Zoo lang als Ter Noch kinder 
worde geboore

Zoo lang geeft den schoenmaker 
geen moet Verlooren.

1752, H. Antonis Gilt, Kuijk
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Jack Goudsmits gehuldigd
Jack Goudsmits is tijdens de Staatsiedag van 
het Oisterwijks Sint-Sebastiaangilde op 17 
januari 2015 in het zonnetje gezet. Op die dag 
viert hij zijn formele veertigjarig lidmaatschap. 
Waarnemend hoofdman, koning Frank van 
Loon schenkt de jubilaris een prachtig zilveren 

schild met inscriptie.
Jack is op 24 oktober 1974 (de eerstvolgende 
ledenvergadering na zijn 18e verjaardag) vol-
waardig lid geworden, maar is al vanaf begin 
1966 als jeugdlid vertrouwd met het gilde. Zijn 
opa (Jacques Massuger) is dan hoofdman 
en zijn vader Jan vaandrig, wanneer Jack in 
de winter van 1965/1966 het vendelen leert 
van de latere hoofdman Wim Knevel. Vanaf 
zijn negende jaar is Jack vendelzwaaier en 
nog steeds - nu bijna vijftig jaar - laat hij vol 
overgave het prachtige vendelspel zien.
Op de website van het Oisterwijks gilde 
www.sintsebastiaanoisterwijk.nl leest u meer 
over de jubilaris en kunt u genieten van een 
fotocollage door de jaren heen. n

Nieuwe gildeheer 
en gildevrouwe
In een gildereglement uit 1877 van het Essche 
Sint-Willibrordusgilde is bepaald dat dit gilde 
over meerdere gildeheren kan beschikken. 
Volgens een artikel in dit reglement kunnen 
personen die schenkingen doen aan het gilde 
deze titel verkrijgen maar ook “personen die 
vanwege hun functie tot opluistering van het 
gilde kunnen strekken”. Op grond van laatst-
genoemde passage zijn alle burgemeesters 
van de voormalige gemeente Esch, en later 
die van de gemeente Haaren waarvan Esch 
momenteel deel uit maakt, als gildeheer tot 
het Essche gilde toegetreden. Ook de pas-
toors van de Essche Sint Willibrordusparochie 
en priesters die binnen de parochie woonden 
traden als gildeheer tot het gilde toe. Het gilde 
is dan ook verheugd dat op grond van deze 
oude traditie pastoor Jacques Grubben van 
de fusie-parochie Heilig Hart, waarin de voor-
malige parochies van Boxtel, Esch, Liempde 
en Lennisheuvel per 1 januari 2015 samen-
gaan, bereid is de functie van gildeheer te 
aanvaarden. Deze bereidheid is ook gevonden 
bij de nieuwe burgemeester van de gemeente 
Haaren, mevrouw Jeanette Zwijnenburg-van 
der Vliet. Zij heeft bij haar aantreden de titel 
gilde Vrouwe gekregen. Beiden hebben op 
zondag 9 november 2014 uit handen van 
hoofdman Jeroen van de Ven de bijbehorende 
sjerp omgehangen gekregen. n

Jack Goudsmits, robijnen jubilaris.                                                                      

Gildevrouwe burgemeester Jeanette 
Zwijnenburg en gildeheer pastoor Jacques 
Grubben.

Nieuw vaandel
Tijdens de eucharistieviering ter gelegenheid 
van Willibrordusdag op 9 november 2014, 
heeft het Essche Sint-Willibrordusgilde haar 
nieuwe gildevaandel laten inzegenen door 
gildeheer pastoor Jacques Grubben. Na een 
intensief gebruik van het vorige vaandel, 
daterende uit 1989, is dit vaandel wegens 
slijtage aan vervanging toe. Binnen het Essche 
gilde is het gebruikelijk om het nieuwe vaandel 
zo getrouw mogelijk na te maken van voor-
gaande exemplaren. Het oudste nog bekende 
vaandel dateert uit 1893 en is nu voor de vijfde 
keer vervangen. De meesten hiervan zijn 
geschilderd op natuurzijde, zo ook het vorige 

vaandel. Ditmaal is echter gekozen voor appli-
catiewerk. In hoofdlijnen is dit vaandel weer 
hetzelfde als al haar voorgangers. Alleen is nu 
de heilige Willibrord afgebeeld zoals het beeld 
dat in de Essche kerk staat en is de afbeelding 
van het Essche kerkgebouw een kwart slag 
gedraaid. Het nieuwe vaandel is vervaardigd 
in het atelier van Joke Willigers te Liessel. 
Ook het sinds 1985 aan het vaandel hangend 
vaantje met het wapen van paus Johannes-
Paulus II, dat herinnert aan zijn bezoek aan 
Nederland, is vernieuwd. Met het nieuwe 
gildevaandel hoopt het gilde weer vijfentwintig 
jaar vooruit te kunnen. n

Vaandeldrager Aswin Rutten met het nieuwe vaandel.
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Koningschieten 
in Heeswijk
Op 1 november vindt bij het Heeswijkse 
Sint Willebrordusgilde het jaarlijkse 
koningschieten plaats. De dag begint met 
het invendelen van zes nieuwe leden. Er 
nemen dertien gildebroeders deel aan de 
strijd om het koningschap. Na 103 schoten is 
het Gerard Oskam (43) die de laatste resten 
van de koningsvogel naar beneden schiet. 
Gerard is in 2004 koning geweest en weet 
dus wat het inhoudt. Na de beëdiging tijdens 
de kroningsmis is hij als koning ingevendeld 
door zijn dochter. Hij is getrouwd met Jessica 
en heeft twee dochters, Janne en Nienke, 
die allen lid zijn van het gilde en trots op 
hun koning. In het dagelijkse leven is Gerard 
werkzaam als veiligheidsbeambte. Als hobby 
heeft hij motorrijden, gewoon op de weg, 
al is hij soms ook te zien op een solex. Zijn 
grootste hobby is ‘zijn gilde’, oftewel ‘ons 
clubke’, zoals hij het zelf zegt. Gerard heeft 
ook het geluk dat hij volgend jaar als koning 
mee mag doen met het koningschieten 
tijdens het Europees Schutters Treffen in 
Peine (Duitsland). n

Gespannen bogen bij een 
ontspannen sfeer
Op 5 juli 2014 heeft het Sint Martinus en 
Sint Antoniusgilde van Lexmond en Hei- en 
Boeicop hun eerste open schietwedstrijd 
kruisboog op wip gehouden. Vrijdags 
wordt het veld op orde gebracht, echter in 
de avond weer afgebroken, omdat er fikse 
buien voorspeld zijn. De volgende ochtend 
is onder een bewolkte hemel alles weer 
opgezet. Eenmaal klaar vallen de eerste 
regendruppeltjes en de lucht is grauw en 
grijs. Slechts vijfentwintig deelnemers 
melden zich ’s morgens op het schietterrein. 
Het schieten valt niet mee met druppels op 
de brillenglazen. De tellers zitten onder de 
paraplu. In de middag klaart de lucht op en 
stromen ongeveer zestig Brabantse gasten 
binnen. De koffiemachine en de bakplaat 
voor broodjes en hamburgers draait op volle 
toeren. Aan het einde van de middag blijkt 
Aïda van Berkel, Sint  Jorisgilde Diessen de 
dagkampioen te zijn met negentien uit 
twintig schoten. Burgemeester Coert van Ee, 

lid van onze ereraad, overhandigt haar 
een doos vlees van de plaatselijke slager 
Molenaar. Na met elkaar heerlijk gegeten en 
gedronken te hebben, keren de Brabanders 
weer huiswaarts. Het Sint Martinus en 
Sint Antoniusgilde van Lexmond en Hei- en 
Boeicop kan terug kijken op een geslaagde 
dag. n

Koning(in) voor Sint Martinus  
en Sint Antonius
Op zaterdag 4 oktober 2014 vindt na de 
openbare feestelijke zitting in de Lexmondse 
trouwzaal een lunchbijeenkomst plaats 
op het evenemententerrein. Daar schenkt 
locoburgemeester Goof Bos de erewijn in en 
brengt een toost uit op het schuttersgilde. 
Dan volgt de loting voor het koningschieten 
en wordt de vogel op de schietmast 
geplaatst. De locoburgemeester lost het 
eerste schot en het koningschieten kan 
beginnen. Hoofdman Gerrit van der Stegen 
neemt de koningsketen af van de oud-koning 
om deze in bewaring te houden. Een zestal 
schutters hebben de vogel goed in het vizier 
en al bij negentien schoten laat deze zich 
vallen. De gelukkige schutter is gildezuster 
Gratia Brand. Zij is de nieuwe koning(in). 
Haar voorganger, Walter Huisman, hangt 
haar de koningsketting om. De vaandrig 
spreidt het vaandel op de grasmat en 
de koning(in) heeft de eer hier overheen 
te schrijden. Daarna zingt het gilde het 
schutterslied: “Hef nu het vaandel op!” 

En volgens afspraak schenkt de nieuwe 
koning(in) een rondje aan het hele gilde. 
‘s Avonds is er een koningsmaal wat allen 
goed smaakt. Het gilde is zeer trots met deze 
nieuwe koning(in)!!! n

Vlnr: burgemeester Coert van Ee, Aïda van 
Berkel en slager Molenaar.            

Koning(in) Gratia Brand schrijdt over het 
gildevaandel.

Ik brou op mijn gemak
Tot profijt van mijne sak

En schoot met peyl en boog
Dat den vogel vloog

1788, St Sebastiaangilde, Hijbergen
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KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot

Nieuwe gildeheer geïnstalleerd 
Tijdens de jaarlijkse viering van het patroons-
feest  op zaterdag 10 januari, heeft Gilde Sint 
Antonius Abt Liempde kapelaan Geoffrey 
de Jong geïnstalleerd als nieuwe gildeheer. 
Kapelaan De Jong volgt hiermee pastoor Van 
der Sluis op. In de functie van gildeheer zal 
kapelaan De Jong de schakel zijn tussen Kerk 
en Gilde. Tijdens de traditionele gildemis 
krijgt de kapelaan de speciale gildesjerp 
omgehangen door koning Adri van Abeelen 
en wordt hij overvendeld door de vaandrig, 
waarmee de eed van trouw aan de kerkelijke 
overheid bevestigd wordt. n

Sint Dionysius 350 jaar actief in Tilburg
Op 6 januari 1665 krijgt een aantal inge-
zetenen van Tilburg toestemming van de 
Vrouwe van Tilburg om een schuttersgilde op 
te richten. Pas later, als het Roomse geloof, 
weer in het openbaar beleid mag worden 
neemt dit schuttersgilde de stadspatroon Sint 
Dionysius aan als schutspatroon.
Het kolveniersgilde Sint Dionysius wil dit 
jubileumjaar niet ongemerkt voorbij laten 
gaan en heeft tal van activiteiten op het pro-
gramma staan om het gilde voor het voetlicht 
te brengen. Het jubileumjaar is op 11 januari 
2015 ingezet met een gildemis, muzikaal 
opgeluisterd door het koor van het Sint 
Barbaragilde uit Dinther die, met de bekende 

Missa Fraterna, de broederschap, zo kenmer-
kend voor een gilde, naar voren brengt.
Tijdens de receptie verrast burgemeester 
Noordanus menigeen door het gilde de 
Koninklijke Erepenning te overhandigen. 
“De toekenning van deze penning is niet 
alleen een erkenning van wat het gilde in haar 
geschiedenis heeft gedaan maar is ook een 
oproep om het gilde en de gildegedachten 
voor de toekomst veilig te stellen” aldus bur-
gemeester Noordanus. Het gilde neemt deze 
handschoen op en gaat, samen met de gilden 
uit Tilburg rond de tafel om  deze missie te 
concretiseren. n

De nieuwe gildeheer wordt geïnstalleerd.

Burgemeester Noordanus reikt de Koninklijke Erepenning uit aan de hoofdman en koning van 
het gilde. 

Sjef Hoogendoorn 
onderscheiden
Op 23 januari 2015 is Sjef Hoogendoorn 
benoemd tot Lid in de orde van Oranje-
Nassau. De Burgemeester van Goirle, 
mevrouw Rijsdorp speldt hem de bijbeho-
rende versierselen op. Sjef Hoogendoorn 
zet zich al vele jaren met veel bezieling in 
voor het behoud van de Goirlese historie 
en traditie. Zo is hij al van jongs af aan 
betrokken bij de Heemkundige Kring de Vyer 
Heertganghen.  Een grote passie van hem 
is ook het Goirlese dialect. Om het dialect te 
bewaren heeft hij zelf de Gôolse Diksjenèer 
geschreven. Ook zet hij zich in voor diverse 
culturele evenementen waaronder de intocht 
van Sinterklaas. Sjef is dit jaar 40 jaar lid van 
Gilde Sint Joris, heeft aan de wieg gestaan van 
de vendelgroep, is archivaris, ontwerpt het 
logo van het gilde en is sinds 2009 hoofdman 
van het gilde. Daarnaast heeft hij zitting in 
diverse commissies van de kring Kwartier 
van Oirschot en op federatief niveau. Om de 
gildes ook voor de toekomst te behouden zit 
hij in de Commissie Jeugd van het Kwartier 
van Oirschot. Het laserschieten is zijn 
stokpaardje. Sjef is dan ook erg verguld met 
de onderscheiding. maar eigenlijk veel meer 
met de erkenning die hij gekregen heeft voor 
het vele werk. n

De trotse Sjef en Elly Hoogendoorn.
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Onderscheidingen 
voor hoofdman
Op de jaarlijkse teerdag van het Sint 
Lambertusgilde uit Vessem, op 19 september, 
krijgt hoofdman Frans Mijs maar liefst drie 
onderscheidingen opgespeld vanwege zijn 
60-jarig lidmaatschap.
Als eerste spreekt dekenschrijver René van 
Diessen de jubilaris en zijn echtgenote toe. 
Hij blikt terug op zijn carrière en diverse activi-
teiten bij het gilde; verder roemt hij zijn rol als 
rustige en evenwichtige hoofdman.
Vervolgens is het de beurt aan wethouder 
Ria van der Hamsvoord die namens het 
gemeentebestuur haar waardering uitspreekt 
voor de positie van het gilde in de Vessemse 
gemeenschap en in het bijzonder de rol van 
de jubilaris. Als laatste neemt kringvoorzitter 
Bert van der Staak het woord; ook hij heeft 
warme waarderende woorden voor de trotse 
hoofdman. Aansluitend brengthet gilde een 
vendelgroet aan de jubilaris die ondertussen 
gesierd ismet zilveren speldjes van het gilde 
en de Gemeente Eersel en met het kring-
kroontje van het Kwartier van Oirschot. n

Jos Mijs koning 
der koningen
Op 28 december hebben de koningen van de 
gildes uit de gemeente Eersel al weer voor de 
zesde keer gestreden om de titel koning der 
koningen. Dit evenement wordt traditioneel 
georganiseerd op de zondag tussen Kerst en 
Nieuwjaarsdag. Het is tevens een verbroede-
ring van gildeleden uit Kring Kempenland en 
uit het Kwartier van Oirschot. Van oudsher zijn 
namelijk de gilden uit de kerkdorpen Knegsel, 
Wintelré en Vessem lid van het Kwartier van 
Oirschot en uit Duizel, Steensel en Eersel van 
Kring Kempenland.  
Dit jaar heeft het Vessemse Sint Jozef gilde 
de eer de strijd te mogen organiseren. In 
een gemoedelijke, winterse sfeer, haalt 
Jos Mijs, van het eveneens Vessemse Sint 
Lambertusgilde de vogel met het 97ste schot 
naar beneden. Aansluitend krijgt Jos het wis-
selschild, in de vorm van de gemeentegrenzen 
van Eersel, uitgereikt door Wethouder Ria van 
der Hamsvoord. n

Nieuwe hoofdman
Tijdens de Sint Sebastiaansdag die door het 
Gilde Sint Sebastiaan Oirschot is gevierd op 
maandag 19 januari 2015, heeft er een hoofd-
manwisseling plaatsgevonden. Hoofdman Ad 
van Nunen is teruggetreden en er is tijdens 
een ledenvergadering in 2014 een nieuwe 
hoofdman gekozen: Jos de Croon. De officiële 
overdracht vindt plaats tijdens de feestver-
gadering op de teerdag. Jos de Croon, sinds 
1999 al lid van de overheid als koningsdeken, 
wordt geïnstalleerd als hoofdman. De vertrek-
kende hoofdman Ad van Nunen wordt na een 
periode hoofdmansdeken geweest te zijn, op 
11 mei 2010 geïnstalleerd als hoofdman. Dat 
weerhoudt hem er niet van ook gewoon door 
te gaan met waarin hij goed is: kruisboog 
schieten. Hij wint in 2011 t/m 2014 vele 
prijzen, hij is onder andere Kermisschutter 
2013. Ad heeft het promoten van het gilde 
hoog in het vaandel staan en door hem is 
burgerkermisschutter naar Oirschot gehaald 
en worden er meer activiteiten, ook voor niet-
leden, in de gildetuin aan de Wintelresedijk 
ontplooid. Na 19 januari 2015 is Ad weer 
gewoon lid en schutter. Zijn opvolger Jos de 
Croon is lid sinds 12 december 1989. Ook Jos 
is een fervent kruisboogschutter, hij heeft vele 
prijzen gewonnen en schiet zich tot twee maal 
toe tot koning: in 1994 en in 1996. En nu dus 
sinds 19 januari 2015 gaat hij als hoofdman 
van Gilde Sint Sebastiaan Oirschot door het 
leven. n

Vijf jubilarissen in Casteren
Op vrijdag 7 november 2014 worden op de 
jaarlijkse teeravond vijf leden van het gilde  
Sint Willibrordus te Casteren gehuldigd voor 
hun 40, 50, en 60-jarig lidmaatschap. 
40 Jaar lid zijn Jan Corstiaans en Jan Smits. 
Jan Corstiaans is jarenlang  tamboer geweest 
bij het gilde en is heden ten dagen nog een 
zeer verdienstelijke kruisboogschutter.
Ook Jan Smits is begonnen als kruisboog-
schutter en is vele jaren tijdens het koning-
schieten de wapenmeester geweest.
50 Jaar lid is Toon Teurlings. Toon is al vele 
jaren kruisboogschutter en vendelier
Ook is hij in de jaren dat hij lid is van het 

gilde 3 keer koning geweest, echter niet 
opeenvolgend. 60 jaar lid zijn Harrie Verbaant 
en Grard Liebregts. Harrie is in het verleden 
jarenlang tamboer geweest, bestuurslid en 
vaandrig. Grard is al vele jaren werkzaam als 
bestuurslid. Ook is hij een keer koning van 
het gilde geweest en inmiddels al weer 11 
jaar hoofdman van het gilde. Harrie en Grard 
droegen hun eerste steentje bij om de  
financiële middelen van het gilde te spekken 
met het ophalen van oud papier. Alle gilde-
broeders zijn door het kringbestuur in het 
zonnetje gezet, en hun dames ontvangen van 
het gilde een bloemetje. n

Frans Mijs ontvangt het kringkroontje uit 
handen van Bert van der Staak.

Wethouder Van der Hamsvoord hangt het 
wisselschild om.

Trotse jubilarissen in Casteren. 

De nieuwe hoofdman Jos de Croon. 



Loek Swinkels is niet meer
Op 2 januari 2015 is op 75-jarige leeftijd de heer Loek Swinkels, beschermheer van het Sint 
Servatius Gilde Lieshout - Mariahout, overleden.
De heer Swinkels is vanaf 1997 waarnemend beschermheer geweest en vanuit die functie 
volgde hij in 2000 zijn vader Jan Swinkels op. Hoezeer Loek Swinkels zich bij het gildewezen 
betrokken voelde en hij die betrokkenheid ook buiten het Lieshoutse/Mariahoutse Gilde toonde, 
moge blijken uit het feit dat hij gedurende zes jaar als kringvoorzitter van Peelland heeft gefun-
geerd. Vanuit deze laatste functie maakte hij automatisch deel uit van het Noord-Brabantse 
Federatiebestuur. Ook in Europees verband was Loek geen onbekende.

Loek Swinkels heeft altijd diep respect 
getoond voor iedereen die en voor alles wat 
met het gildewezen te maken had. Hij voelde 
zich thuis in deze wereld en vervulde zijn 
beschermheerschap, op zijn eigen bescheiden 
en bijzondere wijze, als geen ander. Loek 
streefde naar het behoud van de historische 
waarden van het gildewezen. Een groot 
erfgoed ook voor de volgende generaties.
Loek was een trouwe bezoeker van allerlei 
gildeactiviteiten op lokaal, provinciaal, lande-
lijk en Europees niveau. Veel samenkomsten 
heeft hij, vaak samen met zijn echtgenote, 
in binnen- en buitenland bezocht. Op alle 
niveaus zette hij zich met grote belangstelling 
en op deskundige wijze in. Hij had daarbij 
steeds een doel voor ogen en dat was om 
met name de saamhorigheid binnen het 
gildewezen te laten groeien en te handhaven. 
Alle betrokkenen nam hij in dit streven mee en 
hij genoot ervan. Het belang van het ’eigen’ 
Sint Servatius Gilde stond bij hem steeds 
voorop. Hij koesterde de warmte die hij vanuit 
dit gilde heeft mogen ervaren en straalde dat 
ook uit. Loek werd bemind.
Dit alles is hem mede mogelijk gemaakt door 
de steun van zijn echtgenote Christine. Ook zij 
toonde een echt gildehart en genoot van het 
enthousiasme van haar man Loek. Zij steunde 
hem in volle overtuiging. 

Op 10 januari 2015 hebben vele gildebroeders, 
samen met familie, vrienden en kennissen, 
in een buitengewone uitvaartdienst in de Sint 
Servaaskerk in Lieshout, Loek met gilde-eer 
uitgeleide gedaan.
Namens de Europese Gemeenschap van 
historische Schuttersgilden (EGS) sprak de 
President Prins Charles-Louis de Merode, 
Prior van de Ridderorde van de Heilige 
Sebastiaan in Europa. Ook hij memoreerde de 
vele verdiensten van Loek voor het gildewezen 
vanuit zijn functie als vicepresident van de 
EGS en ook als Prior van de Ridderorde van 

de Heilige Sebastiaan in Europa. 
Voor al deze inzet mocht Loek een ereblijk 
in de vorm van een oorkonde met medaille 
ontvangen. Wij zijn onze beschermheer Loek 
Swinkels veel dank verschuldigd voor al zijn 
betrokkenheid en zijn grote betekenis voor het 
gildewezen. n
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Jubilarissen 
in Deurne
Het Sint Antonius Abt Gilde in Deurne 
ook wel bekend als ‘De Gruun Schut’ heeft 
tijdens de jaarlijkse patroonsdag heel wat te 
vieren. Er zijn namelijk acht jubilarissen, te 
weten: Noud Strijbosch zestig jaar lid, Theo 
Aldenzee vijftig jaar lid,  Laurens Adriaans 
veertig jaar lid en Fridus de Wit, Ger van 
de Ven, Wim Kivits, Frankwin Wijnen allen 
vijfentwintig jaar lid van ‘De Gruun Schut’. 
Allen krijgen van het gilde en van kring 
Peelland de bijbehorende versierselen uitge-
reikt. Leo Verbaarschot is zelfs vijfenzestig 
jaar lid, hij stamt uit een echte gildefamilie: 
vier van zijn broers zijn lid geweest maar 
zijn overleden, twee zonen en drie schoon-
zonen zijn lid en drie van zijn kleinkinderen 
ook. Leo is altijd vendelier geweest en ook 
de kinderen en kleinkinderen zijn vendelier. 
Het gilde kan er gerust op zijn dat ze de 
toekomst naar 2025 mee mogen maken. 
De ‘Gruun Schut’ heeft vierenveertig 
gildebroeders, waarvan de oudste 88 is en 
de jongste 4 jaar. De onderscheiding voor 
Leo Verbaarschot wordt uitgereikt door 
Huub Manders als vertegenwoordiger van 
kring Peelland. De overige jubilarissen 
krijgen later op de dag hun onderscheiding 
uitgereikt door voorzitter Henk de Hair van 
kring Peelland. Alle jubilarissen zijn op hun 
eigen wijze van grote waarde en onmisbaar 
voor het gilde, zij zijn gezamenlijk 315 jaar 
lid en hebben ter gelegenheid hiervan vier 
nieuwe pieken geschonken. n

KRINGNIEUWS 
Peelland

Loek Swinkels

Jubilarissen in Deurne.
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Koninklijke  
erepenning  
voor Gilde
Uit de officiële documenten blijkt, dat het 
Gilde Sint Antonius Abt uit Lierop in 1564 is 
opgericht en in 2014 dus 450 jaar bestaat. 
Dit heuglijke feit is op 31 mei met een receptie 
en een dienstenveiling gevierd. 
Rond half zeven wordt de receptie onder-
broken door de komst van de Somerense 
burgemeester A. Veltman. Hij feliciteert als 
privé persoon en namens de gemeente het 
gilde met haar jubileum. Hierna brengt hij 
de speciale gelukwensen over van Zijne 
Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en 
namens de Koning mag de burgemeester het 
Gilde van Sint Antonius Abt de Koninklijke 
erepenning overdragen aan hoofdman Henk 
Berkers. Het Gilde van Sint Antonius Abt 
heeft een indrukwekkende geschiedenis en 
heeft haar  sporen ruimschoots verdiend, niet 
alleen binnen de Somerense gemeenschap, 
maar ook binnen de Kring Peelland en zelfs 
daarbuiten. Deze Koninklijke Erepenning  
is een ereteken voor verenigingen. 
De penning symboliseert het respect en de 
waardering die de Koning heeft voor bijzon-
dere verdiensten. n

Frits van Lieshout koning 
Frits van Lieshout is op Lierop-
kermismaandag de nieuwe schutterskoning 
geworden van het Lieropse Gilde Sint 
Antonius Abt. Bij het 206de schot haalt hij het 
laatste gedeelte van de vogel naar beneden. 
De wedstrijd is geopend door vertegenwoordi-
gers van de wereldlijke en geestelijke overheid 
in de volgorde van: burgemeester Veltman, 
pastoor Zwirs en de uitredende koning Jan 
Bekx. Deze ziet met lede ogen toe dat Frits 
van Lieshout het goede schot loste. Hierdoor 
mag Frits van Lieshout zich de komende 
twee jaar gildekoning noemen. De nieuwe 
koning is 31 jaar gildelid en 54 jaar oud. Hij is 
getrouwd met Els Sijbers, zij hebben samen 
twee kinderen: Geert en Hilke. Frits is de 85ste 
bekende koning en Els de 13de koningin. n

Terugblik op Kringdag
Tijdens de jaarvergadering van het gilde van 
Sint Antonius Abt in Lierop op 17 januari is 
teruggeblikt op de geslaagde Kringdag Peelland 
2014. De voorzitter van het organisatiecomité, 
Frans Sijbers, doet dit aan de hand van een 
gedocumenteerd verslag. Eén van de hoog-
tepunten is de uitreiking van de Koninklijke 
erepenning aan het 450 jaar oude gilde namens 
Zijne Majesteit koning Willem-Alexander door 
de burgemeester van Someren, Alfred Veltman. 
Een mooie erkenning voor de jarenlange posi-
tieve bijdrage aan de Lieropse gemeenschap. 
Ook de dienstenveiling op zaterdagavond 
ten behoeve van de Lieropse Koepelkerk is 
een groot succes. Op zondag is het vooral de 
rondgang door het 

dorp door de deelnemende gilden die veel 
bekijks trekt. Voor deze speciale gelegenheid is 
er ook een ’minigilde’ bestaande uit kinderen 
en kleinkinderen van gildebroeders en -zusters 
van het Lieropse familiegilde. De massale 
opmars en het slangendefilé van de gilden op 
het gildeterrein worden eveneens door veel toe-
schouwers bekeken. Tijdens de prijsuitreiking 
wordt er extra aandacht besteed aan de jeugd 
die heeft deelgenomen. Zij ontvangen een 
speciale herdenkingsspeld. Dankzij de mede-
werking van diverse fondsen en de bijdrage van 
de overheid is de organisatie binnen het budget 
gebleven. Stichtingsvoorzitter Frans Sijbers sluit 
zijn verslag af met de woorden: “Ut waar goe, 
ut waar schon en wai hebbe ut gér gedoan!” n

Koninklijke erepenning voor Gilde.
Het koningspaar Frits en Els van 
Lieshout-Sijbers.

Het minigilde in vol ornaat. 
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Sfeervolle 
Optrekdag
De dag begint met een goed bezochte 
eucharistieviering, met gildeceremonie door 
het Gilde Sint Antonius Abt Lierop, in de 
koepelkerk met als voorganger gildepastor 
Jan Zwirs. Na de viering wordt de optrekdag 
voortgezet met de jaarvergadering, waarin 
wordt teruggekeken op 2014, met als hoogte-
punt de organisatie van de Kringdag Peelland 
Lierop 2014 en wordt het jaarprogramma 
2015 vastgelegd. Peter Berkers is herkozen en 
Hannie van de Ven van Meijl wordt gekozen 
als lid van de overheid. Aftredend en niet 
herkiesbaar is Wim van Bree. Rina van Brussel 
- de  Vries wordt als gildelid 2014 in het zon-
netje gezet. De optrekdag wordt afgesloten 
met de traditionele teeravond, geopend door 
het koningspaar Frits van Lieshout en Els 
van Lieshout - Sijbers. Eveneens traditioneel 
tijdens het teren is de huldiging van de 
jubilarissen: Rien van  Horik en Christ van den 
Nieuwenhof zijn beiden vijfentwintig jaar lid, 
Willie Berkers vijftig jaar lid en  Martien van de 
Ven zeventig jaar lid. n

Sint-Antoniusfeest is Mortelzondag 
Op 17 januari, feestdag van de Heilige 
Antonius Abt, viert het Sint Antonius en Sint 
Sebastianus Gilde Gemert al sinds de 17e 
eeuw  Mortelzondag, ook als het een doorde-
weekse dag is. Waarom eigenlijk? Niemand  
weet het meer. Houdt dit verband met de 
kermis, welke tot begin vorige eeuw gehouden 
wordt of met de viering van de parochiepa-
troon? Dat is vroeger immers een feestdag 
geweest, een halve zondag zo men wil.
Ligt het aan de kermis op die dag of aan de 
viering van de parochiepatroon? Feit is, dat er 
nog steeds sprake is van een echte feestdag, 
met een hoogmis, met cafébezoek daarna en 
maaltijden bij de bevolking. Want wat iedere 
Gemertenaar Mortelzondag noemt, wordt 
nog steeds gevierd.
Het gilde heeft daaraan een belangrijke 
bijdrage geleverd door het optrekken naar de 
kerk voor de plechtige hoogmis, nu tegelijk 
ook gildemis, de vendelgroet aan de voor-

ganger en het aansluitende cafébezoek. 
De nieuwe elementen zijn de koffie van de 
kastelein, het Sint Antoniusbrood van het 
gilde, het vermaak, deze keer van gilde-
broeder-tonkletser Jorlan Manders, het 
bijbuurten en de maaltijd bij een gildebroeder 
thuis. ’s Avonds is er de rikwedstrijd en tot slot 
de serenade van de Mortelse Band Z.A.B. n

Tijs Adam nieuwe deken Gruun Schut
Geruchten genoeg bij het Sint Antonius en 
Sint Sebastianus Gilde Gemert over de nieuwe 
deken. Een jongeman rond 20 jaar en van 
een groene familie, beperkte de kring van 
gegadigden. Maar wie?
De voordracht van drie personen in de 
optrekdagvergadering loste het raadsel op. 
De onder twee en drie genoemde namen is 
bladvulling. Het gaat om eerste naam, want 
dat is de keuze van de benoemingscom-
missie. De summiere toelichting van de 
voorzitter over de leeftijd van 21 jaar, bezig 
met een hogeschoolstudie in Den Bosch en 
de familieverhouding maakt al gauw duidelijk 
wie de nieuwe deken zal worden. 

Hij wordt met ruime meerderheid van 
stemmen gekozen: Tijs Adam, Mariahofke 5 
uit Handel, kleinzoon van de familie Huijbers, 
die al generaties lang een vertegenwoordiger 
binnen het gilde heeft. Oudoom Jacq overlijdt 
in 2014, nu dus een opvolger in de persoon 
van zijn achterneef. Diep zit het groene 
karakter in de familie, want de oma van Tijs 
beaamt, dat: “diens keuze  leuker is dan 
het zestigjarig huwelijksfeest.” Tijs wordt 
in de middag geïnstalleerd, waarbij twee 
buurmeisjes de laatste taken van het installa-
tieprotocol vervullen namelijk de dekenshoed 
opzetten en de Goudse pijp aansteken. n

KRINGNIEUWS 
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V.l.n.r. Rien van Horik, Christ van den 
Nieuwenhof, Willie Berkers en Martien van 
de Ven.

Een vendelgroet op Mortelzondag.   

Tijs Adam Nieuwe Deken Gruun Schut

Punctueel was het schot
Van welk ik niet dacht
dat het den vogel knott

Welk mij ’t koningschap bragt

1857, Laurentiusgilde, Dieden
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Vijf jubilarissen 
in Gemert
Vice-voorzitter Fons van Katwijk, huldigt  
tijdens de optrek/teerdag van de Gruun 
Schut vijf jubilarissen, samen goed voor 230 
lidmaatschapsjaren, een gemiddelde van 
47,5 jaar. Zestig jaar draagt Noud Rooijakkers 
met zich mee. Hij is tamboer geweest van 
1954-1968. Mari van den Elsen, nieuwe deken 
in 1965. Daarna wordt hij ouderling en in 1993 
gildemeester en penningmeester, het laatste 
tot 2014. Ad Kruijsen, voormalig hospes van 
Gildehuis Hotel de Keizer is koningbegeleider 
geweest van de eerste vrouwelijke koning. Na 
die tijd wordt  hij ouderling. Peter Brouwers, 
nieuwe deken van het jaar 1975. Na zijn huwe-
lijk in 1979 en het vertrek naar Boekel blijft  hij 
vendelier tot 1983, als hij een melkveebedrijf 
begint  in Rijkevoort blijft hij als ouderling aan 
het gilde verbonden. Carla Lindner-Wilbrink 
wordt  door haar man Peter in 1974 tot 
koningin gekozen. Als  Utrechtse leert zij snel 
het gilde en haar gewoonten kennen. In 1982 
schiet zij de koningsvogel naar beneden en 
worden de rollen omgekeerd, zij koning, haar 
man koningbegeleider. Natuurlijk ontvangen 
allen een geschenk van het gilde en vereren zij 
op hun beurt het gilde met een gift. De fami-
lies blijven niet achter en laten merken hoe 
diep het gilde in de families is geworteld. n

De jubilarissen van  Sint Antonius en 
Sint Sebastianus Gilde, Gemert.              

Een witte Optrekdag in Gemert
De optrekdag van het Sint Antonius en Sint 
Sebastianus Gilde heeft een vol programma. 
Begonnen wordt met het kapiteinsontbijt, dit 
jaar geen vendelgroet vanwege de sneeuwval. 
De weg naar de kerk gaat door een witte 
wereld. De kerk is groen aangekleed met 
vanen, het gildekazuifel en de gildebroeders.
Aan pastoor Bonten wordt de eed van 
trouw afgelegd en daarna geëerd met een 
vendelgroet. De weg naar het gemeentehuis 
gaat  over gladde wegen, maar de vendelgroet 
is schilderachtig mooi in die witte wereld. 
Burgemeester Jan van Zomeren zegt  trots 
te zijn op de Gemert-Bakelse gilden. De 
tamboers ontvangen het stipendium als herin-
nering aan de tamboerknechten van vroeger. 

Het belangrijkste punt is de verkiezing van een 
nieuwe deken in de persoon van Tijs Adams, 
gevolgd door een jaarvergadering en de 
huldiging van vijf jubilarissen. De vendeliers 
hebben al driemaal gevendeld, als het gilde 
naar de nieuwe deken gaat om na de instal-
latie de terugweg naar Gemert te beginnen 
met twintig stops, felicitaties en traktaties. 
Twee vendelgroeten restten nog. 
De maaltijd met ruim negentig deelnemers en 
de gildeavond besluiten de dag en nacht.
Zondag zijn  de overledenen herdacht in 
de offermis, zo genoemd naar de offergang 
naar het gildealtaar, voorafgegaan door de 
rouwvaan. n

Vendelgroet op het  Marktplein in Gemert.

Heeft u al een abonnement op de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Kapellekeswandeltocht succesvol
Veel gilden hebben de beschikking over 
een gildekapel, genoemd naar hun 
patroonheilige. Ook in Gemert is dit het 
geval. Het Sint Jorisgilde heeft zijn Sint 
Joriskapel begin 2014 ingezegend en het 
Sint Antonius en Sebastianusgilde heeft zijn 
Sint Antoniuskapel al sinds 1564. Daarnaast 
is er bij het Boerenbondsmuseum nog het 
Gerlachuskapelletje en in Esdonk staat 
de Heilige Magdalenakapel oftewel de 
Spijkerkapel uit 1562. In 2013 is besloten 
om een wandeltocht te organiseren langs 
deze kapelletjes. Deze tocht staat bekend als 
‘Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw’; dit 
betekent een wandeling in de schemering. 
Op de laatste zondag van het jaar kunnen 
wandelaars een route van ongeveer tien kilo-
meter lopen langs deze kapelletjes. Zo ook op 
28 december 2014. Het landschap is dit jaar 
prachtig met sneeuw bedekt wat een feeëriek 
aanzicht geeft. Tijdens de tocht kan men in de 
kapel een kleine tentoonstelling 

van gilde-attributen bezichtigen of een kaarsje 
aansteken. De tamboers en vendeliers van 
het Sint Jorisgilde geven, onder leiding van 
de kapitein, enkele malen een vendeldemon-
stratie, wat op prijs wordt gesteld. In de verte 
hoor je aan de slaande trommen waar je naar 
toe moet. We zien alweer uit naar de laatste 
zondag van 2015. n

De wandelaars lopen af en aan bij de Sint 
Joriskapel. 

Gilde brengt gilde-
broeder André 
naar altaar
Het Sint Jorisgilde Gemert mag zich 
verheugen op het meevieren van de bruiloft 
van gildebroeder André Scheepers met 
zijn levenspartner Jacqueline van Lankveld, 
op 20 december 2014. In de middaguren 
vindt de burgerlijke huwelijksvoltrekking 
plaats in het gemeentehuis. Vanuit het 
gemeentehuis gaat het in formatie naar de 
kerk Sint Jans Onthoofding. Het bruidspaar 
en hun zoontje Stan, rijden in een vuurrode 
oldtimer-vrachtauto naar de kerk. Eerst baant 
André zich een weg in de gildestoet en laat 
de vendeliers achter zich aansluiten in de 
gevaarlijke dampen van het vehikel. Nog nooit 
hebben de vendeliers zo fanatiek gevendeld 
als deze keer. In de kerk vindt de dankviering 
plaats onder de bezielende leiding van pastor-
diaken Van den Bosch. Op een waardige wijze 
wordt het huwelijk bezegeld en heeft Stan de 
eer aan André te vragen of hij zich ten volle 
wilde binden aan een samenleving met zowel 
Jacqueline als met Stan. Zonder enige aarze-
ling komt er ”JA” over André’s lippen. Aan het 
eind van de viering zingen de gildebroeders 
en gildezusters het Sint Jorislied met aanslui-
tend Lang zullen ze leven. Na de dienst krijgt 
het bruidspaar een vendelgroet en biedt het 
Sint Jorisgilde een passend cadeau aan. n

Gilde viert patroonsfeest
De gildebroeders van het Sint Leonardusgilde 
komen op donderdag 6 november 2014 in 
Herberg ’t Huukske bijeen om samen de 
jaarlijkse teerdag te vieren in verband met 
de sterfdag van haar patroon, de Heilige 
Leonardus. In de loop van de dag wordt na 
een gebedsdienst in de Sint Leonarduskapel 
een vendelgroet gebracht aan de bewoners 
van het verzorgingshuis De Regt, de bewoners 
van de Nieuwe Werf en aan het gemeentebe-
stuur van Laarbeek. Tijdens een goed verzorgd 

avonddiner, ook in ’t Huukske, is Jan 
Rooijakkers als nieuwe gildebroeder geïnstal-
leerd en krijgt Cees Huijbregts ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig lidmaatschap een zilveren 
speld van de voorzitter Geert-Jan van Rixtel 
aangeboden. Tevens krijgt  Hans Claes een 
oorkonde voor de geweldige inzet voor het 
gilde in de voorgaande jaren. Hij krijgt de 
overweging om zich ook bij het gilde aan te 
sluiten. Alles bij elkaar is het weer een suc-
cesvolle teerdag. n

Het bruidspaar heeft zojuist het cadeau van 
het gilde ontvangen. 
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Nobele Orde van de Papegay voor  
twee gildebroeders 
Twee gildebroeders van het Leonardusgilde 
uit Beek en Donk zijn op 22 november 
2014 tijdens een plechtigheid in Antwerpen 
opgenomen in de Ordo Nobillis Papegayi. 
Het is een Europese onderscheiding, die 
wordt uitgereikt aan gildebroeders, die zich 
op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben 
gemaakt. Omdat beide heren zich al vele 
jaren inzetten voor het eigen gilde en de 
gilden in het algemeen, heeft het bestuur hen 
voorgedragen. 
Jan Rovers krijgt de onderscheiding in goud 
met daarop één papegay en Cees Huijbregts 
in brons met twee papegayen. 
Jan is sinds 1976 gildebroeder en in 1987 
wordt hij dekenschrijver. Vanaf  2003 is hij 
voorzitter van de schietcommissie Kring 
Peelland. In 2001 schiet hij zich koning.
Cees is vijfentwintig jaar gildebroeder. In 1988 
schiet hij zich als buitenstaander tot koning en 
in 2005 lukt hem dat nog een keer. Vandaar de 
twee papegayen op zijn onderscheiding.
Een prachtige dag vinden beide heren het. 
Cees hoort het pas op die zaterdagochtend en 
Jan, die alles voor Cees heeft geregeld, hoort 
het pas in de Antwerpse parkeergarage. 

Nog een verrassing volgt hen bij terugkomst 
in Beek en Donk. Het clubhuis zit vol 
gildebroeders en familieleden. Zij worden 
ontvangen met applaus. n

Federatietoernooi kruisboogschieten 
op 12 april in Boekel
Op zondag 12 april vindt  het federatietoer-
nooi kruisboogschieten plaats, georganiseerd 
door gilde Sint Agatha Boekel. Voor de 
verschillende categorieën zijn de volgende 
prijzen beschikbaar:
a.  Korpskampioen NBFS : 1 zilveren schild  

+ 4 kampioensdraagspeldjes;
b.  Viertalkampioen NBFS : 1 zilveren schild  

+ 4 kampioensdraagspeldjes;
c.  Persoonlijk kampioen NBFS : 1 zilveren 

schild + 1 kampioendraagspeldje.
d.  Jeugd kampioen NBFS : 1 zilveren schild.
Verder zijn er nog prijzen in natura  voor  
personeel beschikbaar. Het toernooi wordt 
gehouden op het evenemententerrein vlakbij 
het gildehuis, Waterval 3a, 5427HL te Boekel.  
Inschrijven is mogelijk tot 14.00 uur. 
Voor meer informatie zie onze website: 
www.agathagilde.nl n

Cees Huijbregts (l.) en Jan Rovers (r.). 

De overdracht van de voorzittershamer. 

Kruisboogschieten in Boekel.     

Nieuwe voorzitter
Op maandag 1 december 2014 is tijdens de 
jaarvergadering van het Sint Willibrordusgilde 
Bakel, een nieuwe voorzitter gekozen in 
de persoon van Jos de Groot. Jos vervult 
al meerdere jaren de functie van toeziende 
deken, beheerder van de gilde attributen en 
sinds 2009 vervult hij de functie van kapitein 
in combinatie met de functie van toeziende 
deken. Nu neemt Jos het voorzitterschap 
over van Willem Roijackers en vervult hij de 
functies van kapitein en voorzitter. De functie 
van toeziende deken heeft hij overgedragen 
aan bestuurslid Johan van Bommel. Willem 
Roijackers is al meerdere jaren bestuurslid 
van het Sint Willibrordusgilde, eerst in de 
functie van vaandrig en penningmeester en 
sinds 2007 als voorzitter. Willem is tijdens de 
laatste jaarvergadering gekozen tot staande 
deken, dat inhoudt dat hij erebestuurslid is en 
blijft. n

39
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25-Jarig jubileum op staatsiedag
Op de eerste zaterdag ná de feestdag van 
Ambrosius viert het gilde uit Gilze altijd 
haar staatsiedag en in 2014 is dat dus op 
13 december. Op deze dag wordt tevens 
stilgestaan bij het feit dat het gilde 25 jaar 
geleden is heropgericht. Na de traditionele 
rondwandeling, het uithalen van de koning en 
de vendelhulde vertrekt men naar het gilde-
huis Den Doel bij café-restaurant De Hooikar, 
waar het gilde wordt verrast met een speciaal 
vervaardigd feestgebak. Daarna begint de 
jaarvergadering waar de gebruikelijke agen-
dapunten de revue passeren. De vergadering 
verloopt vlot hetgeen ook wel nodig is omdat 
om 15.00 uur de receptie begint. Daarbij 
maken velen van de gelegenheid gebruik om 
het gilde met het jubileum te feliciteren. 

Zo zien we bijvoorbeeld tal van afgevaar-
digden van andere gilden, terwijl ook vele 
oud-leden acte de présence geven. Het 
gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd 
door wethouder Dols die in zijn toespraak 
het belang memoreert van het gilde voor de 
Gilse dorpsgemeenschap. Tegen de klok van 
17.00 uur trekt men de feestelijk versierde 
parochiekerk binnen om de eucharistieviering 
op de luisteren. Een dienst die op indrukwek-
kende wijze is afgesloten met het gebruikelijke 
Domine salvum fac regem nostrum. 
Teruggekomen bij het gildehuis wacht daar 
een feestelijk vier gangen diner waarna de rest 
van de avond wordt afgesloten voortgezet met 
een gezellig samenzijn. n

Buurtenverschieting Gilze
Al vele jaren organiseert gilde Sint Ambrosius 
Gilze een verschieting voor de Gilse buurt-
verenigingen, waarvan er in Gilze (7500 
inwoners) méér dan dertig zijn. Dat verklaart 
ook dat maar liefst 43 teams uit de diverse 
buurtverenigingen van de partij zijn. Een 
record! De voorronden vinden plaats op 6 en 
7 november en de finale op 13 november 2014, 
een evenement waarbij de spanning te snijden 
is. Alles bij elkaar strijden 254 dames en heren 
voor de beste plaatsen. In totaal worden 3810 
pijlen met de handboog op de verschillende 
blazoenen afgevuurd en als vanouds is het 
er een buitengewoon gezellige boel. Er zijn 
bekers beschikbaar voor teams en individu-
elen, waarbij de beker voor het herenteam een 
wisselbeker is. Deze wisselbeker gaat dit jaar 
naar het team van Bolbergia, terwijl de 

dames van het team Alphensebaan 3 in hun 
categorie de beker in de wacht slepen. Het 
valt bij deze verschieting altijd op dat het er 
altijd buitengewoon sportief en gezellig aan 
toe gaat en dat de deelnemers altijd weer 
uitzien naar de volgende verschieting, die 
gilde Sint Ambrosius ook in 2015 zeker weer 
zal organiseren. n

de Sint Ambrosius Gilze. 

Koningschieten 
in Gilze 
Bij Gilde Sint Ambrosius uit Gilze wordt 
elke twee jaar - in de even jaren - het 
koningschieten gehouden. Traditioneel op 
de zaterdag ná de Gilse kermis en dat is 
deze keer op 11 oktober 2014 . Midden in 
het dorp ligt een prachtig park - Mollebos 
geheten - dat bij deze gelegenheid is 
omgetoverd tot schutswei. Rond de klok 
van 09.00 uur worden de gildebroeders 
en -zusters met tromgeroffel uitgehaald en 
tijdens  de rondgang door het dorp worden 
de regerend koning Wim Teeuwen, pastoor 
de Bont en wethouder Swarts ook uitgehaald. 
Deze vertegenwoordigers van het kerkelijk 
en wereldlijk gezag mogen de eerste schoten 
lossen om de boom te vrijen. Daarna is het de 
beurt aan een 10-tal gildebroeders en -zusters 
die het koningschap ambiëren. De volgorde 
van schieten wordt bij elke ronde opnieuw 
door loting bepaald, hetgeen betekent dat niet 
persé de beste schutter koning wordt. Helaas 
is het intussen flink gaan regenen wat het 
verdere verloop van de middag flink verstoort. 
Na vele pauzes en tussen de buien door valt 
daarom pas tegen 16.30 uur het genadeschot. 
Een schot van Wim Teeuwen die daarmee 
zijn koningstitel prolongeert. De ceremoniële 
handelingen moeten in ijltempo worden 
afgewerkt en het drinken van de erewijn 
moet zelfs worden uitgesteld tot in de avond, 
omdat om 17.00 uur de eucharistieviering in 
de parochiekerk moet worden opgeluisterd. 
Het koningsmaal wordt gebruikt in het gilde-
huis De Hooikar waar ook de verdere avond is 
doorgebracht. n

Koning 2014, Wim Teeuwen.  Team heren buurtenverschieting 2014. 
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Nieuw 
koningspaar
Op dinsdag 16 september 2014, wanneer 
de gildebroeders en -zusters van het klove-
niersgilde Sint Antonius Abt Terheijden bij 
elkaar komen voor het koningsschieten, zijn 
de weersomstandigheden wat somber en 
heiig. De koeltoren van de dichtbij gelegen 
elektriciteitscentrale van Geertruidenberg 
en de aangrenzende rijksweg  A 59 zijn niet 
zichtbaar. Deze omstandigheden blijken een 
goed voorteken voor een mooie nazomerdag. 
En inderdaad, als wij de koningin en de 
koning thuis gaan afhalen voelen wij de zon-
newarmte al op onze kleding. Wanneer beide 
vorsten aan huis afgehaald zijn gaan we  terug 
naar de schutsbomen. Daar aangekomen, 
gedenken wij nogmaals onze erehoofdman, 
Joep van Bekhoven die ons op 13 augustus 
2014 ontvallen is. Daarna worden de erede-
kens, de gildeheer, de koning en de koningin 
uitgenodigd om een ereschot te lossen.
Als alle officiële plichtplegingen achter de rug 
zijn, begint de echte  strijd om een nieuwe 
koning en koningin. De zon staat inmiddels 
hoog aan de hemel en de temperatuur is zeer 
aangenaam, 23 graden. Joep van Bekhoven jr. 
haalt  in de negende ronde bij het 137de schot 
de vogel naar beneden en is koning. Jessica 
Bruijns wordt  in de zestiende ronde, na 142 
schoten voor de tweede maal koningin. n

Hoofdman Wim Herijgers gouden 
jubilaris
Zaterdag 8 november wordt Wim Herrijgers, 
hoofdman gilde Sint Willibrordus Klein-
Zundert, op de teerdag gehuldigd voor zijn 
vijftigjarig lidmaatschap. Hij is  in 1964 lid 
van het gilde geworden en heeft de afgelopen 
vijftig jaar in diverse functies grote verdiensten 
gehad voor het gilde. 
Voor zijn grote inzet en verdiensten voor het 
gilde wordt Wim benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau welke onderscheiding 
door burgemeester mevrouw L. Poppe- De 
Loof aan Wim wordt uitgereikt. Op deze 
dag wordt door Henny Hoppenbrouwers, 
voorzitter van Kring van Schuttersgilden 
Baronie en Markiezaat, aan de jubilaris een 
kringonderscheiding uitgereikt.
In 1974 en 1978 schoot hij zich tot koning 
van het gilde. In deze functie was hij verant-
woordelijk om het schieten in goede banen te 
leiden van de externe- en interne schietwed-
strijden van Flobert Schutters Kring Baronie. 
Twee keer in 1981 en 1986 heeft hij met zijn 
gilde een kringgildedag georganiseerd waar 
Wim zich bijzonder voor ingezet heeft om 
deze te doen slagen. In 1984 is Wim vicevoor-
zitter van de Flobert Schutters Kring Baronie 
geworden, waar hij vanaf 1990 tot 2000 
voorzitter was en daarna is hij van deze kring 
secretaris. In januari 1986 is hij tot hoofdman

 van het gilde Sint Willibrordus gekozen en 
sinds 2010 combineert hij de functie van 
hoofdman met die van secretaris. n

Hoe komt een gilde aan financiële 
middelen?
Verenigingen in zijn algemeenheid, en gilden 
maken daarop geen uitzondering, hebben in 
het verleden maar ook tegenwoordig behoefte 
aan financiële middelen. Natuurlijk zijn het 
de gildebroeders en -zusters zelf die, via de 
contributie, voor bepaalde inkomsten van het 
gilde zorgen. Bij de meeste gilden moeten 
echter diverse activiteiten zorgen voor extra 
inkomsten om het gilde financieel gezond te 
houden. Zo ook bij Gilde Sint Jan Wernhout. 
Zij hebben, zoals zij dat al vele jaren doen, in 
het dorp een jaarmarkt gehouden. Nu is een 
jaarmarkt niet echt iets speciaals voor een 
gilde, maar bij hen staat deze dan in het licht 
van het gilde. De bezoekers kunnen met het 

flobertgeweer schieten, dat ook het wapen is 
waarmee het gilde schiet.
Het is niet de bedoeling dat hiermee grote 
prijzen te verdienen zijn, maar meer om bij de 
mensen de interesse te wekken voor het gilde. 
Ook diverse gildeattributen zijn te bezichtigen. 
Verder zijn er loten te koop, waarmee door 
een plaatselijke rijwielhandelaar ter beschik-
king gestelde fiets gewonnen kan worden. 
Door de goede verstandhouding met de 
plaatselijke muziekvereniging, die een concert 
geeft, is het een gezellige dag. Het gilde is dik 
tevreden na de opmaak van de balans. De kas 
laat een positief saldo zien. n

De nieuwe koning en de nieuwe koningin.  

Jubilaris Wim Herrijgers. 
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Nieuw vaandel
De teerdag 14 januari 2015 is een bijzondere 
dag in de geschiedenis van het gilde Sint Jan 
Wernhout. Op deze dag wordt het nieuwe 
vaandel van het gilde ingewijd. Ondanks de 
zuinigheid is een gildevaandel bij normaal 
gebruik toch aan slijtage onderhevig. Voordat 
een gildevaandel in gebruik genomen mag 
worden, moet dit overeenkomstig de tradities 
en historie van het gilde in de kerk gewijd 
worden. Het gilde trekt op genoemde datum 
naar de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand, waar diaken 

Jan van Steenhoven de wijding verricht. 
Op het vaandel is Sint Jan Baptista prominent 
aanwezig met links boven het wapen van 
de gemeente Zundert. Links onder staat het 
wapen van Johan van Aerssen, de heer van de 
heerlijkheid Wernhout die in 1662 de octrooi-
brief aan het gilde gaf.
Het vaandel is vervaardigd door Waelkens 
uit het Vlaamse Oostrozebeke in België. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een 
bijdrage in de kosten toegezegd. n

Nieuw vaandel Sint Jan Wernhout

Zes jubilarissen en eerste 
vrouwelijke 1e deken
Jaan Dictus wordt  gehuldigd omdat hij 65 jaar 
lid is van het Gilde Sint Jan Wernhout. Dictus 
die eerst een klein boerenbedrijf heeft en 
daarna bij de SHELL werkt, heeft zijn wapen 
echter achter slot en grendel opgeborgen. “Ik 
moest stoppen omdat ik het flobertgeweer 
bij het aanleggen niet meer rustig in de hand 
kon houden. Veiligheid staat voorop”, zegt de 
ouwe taaie die voor zijn hoge leeftijd nog zeer 
vitaal is. 
Kees Kustermans, vijftig jaar lid, is deken 
geweest van 1984 -1986, en nu rustend lid. 
Toon de Beer, vijftig jaar lid, is drie maal 
koning van 1970-1978 en daarna voor het 
leven keizer. Ook is hij vanaf 1970 tot op 
heden bestuurslid en van 1985 tot 2002 
bestuurslid van Kring Baronie en Markiezaat 
en in de periode 1989 tot 2006 ook secretaris 
van de kring. Verder is hij voorzitter van onze  
jaarmarkt 1988 tot 2008. Hij is nog actief als 
schutter en er kan altijd een beroep op hem 

gedaan worden, zoals bij vrije verschietingen. 
Sjaan de Jong, vijftig jaar lid, is koning van 
1966 tot 1970, deken van 1985 tot 1987 en van 
2001 tot op heden ouderman. De jubilarissen 
krijgen een oorkonde. Werner Mutsters en Luc 
Jochems zijn vijfentwintig jaar lid.
Sinds 2011 kunnen vrouwen ook lid worden 
van het gilde en Lea van Aert is de eerste 
vrouwelijke 1e deken van het gilde. n

Gilde Sint joris en 
Beker Dupret
De gildebroeders van Sint Joris Rijsbergen 
organiseren met Meer, Meerle, beiden 
gelegen in België, en Zundert al sinds 1789 
onderlinge wedstrijden. Toen nog met de 
voetboog. Hieruit is later Het Verbond 
van Sint Jorisgilden in de Noorderkempen 
in België ontstaan. Hier maken Sint Joris 
Rijsbergen en Sint Jan-Baptist Sprundel, 
twee Nederlandse gilden, deel van uit.  
Beker Dupret is in 1920 ontstaan, toen 
Marcel Dupret, zoon van Georges Dupret, 
weldoener van de gilden en in het bijzonder 
van gilde Sint Joris Meerle, een zilveren 
beker ter beschikking heeft gesteld om te 
betwisten tussen de Sint Jorisgilden van Het 
Verbond. In dat jaar nemen zes gilden deel, 
te weten de gilden van Meerle, Loenhout, 
Meer, Minderhout (België) en Rijsbergen 
en Zundert (Nederland). Het bijzondere 
is nog, dat niet Meerle maar het gilde uit 
Rijsbergen het regelement heeft opgesteld. 
Tegenwoordig zijn negen gilden lid van Het 
Verbond. Voor deze wedstrijd worden door 
de gilden ieder zes schutters afgevaardigd, 
een zogenaamd zestal. Sint Joris Rijsbergen 
wint deze Beker in 1920 en 1921 en wederom 
in 1924. Hierna heeft het bijna tachtig jaar, 
tot 2002, geduurd voor Rijsbergen weer eens 
als winnaar gehuldigd kon worden. Zondag 
10 augustus 2014 was het bijna weer zover. 
Het is tot het einde erg spannend. Tot de 
laatste schutter staan de gilden van Meer en 
Rijsbergen met een gelijk aantal punten. Maar 
na het laatste schot van de zes schutters is 
het gilde Sint Joris Meer, 199 punten, die met 
de eer gaat strijken en Rijsbergen met 195 
punten, wordt tweede. n

V.l.n.r. K. Kustermans, S. de Jong, A. de 
Beer, H. Hoppenbrouwers (kringvoorz.) en 
J. Dictus Lea van Aert, eerste vrouwelijke 1e deken.
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BARONIE MARKIEZAAT

Twee jubilarissen bij Sint Joris
Het komt niet vaak voor dat een gilde twee 
jubilarissen in het zelfde jaar te vieren heeft. 
Bij gilde Sint Joris Rijsbergen is het dit jaar 
vijftig jaar gelden dat de gildebroeders Adri 
Staaltjes en Piet Adriaenssen lid worden van 
het gilde. Beide gildebroeders hebben in de 
loop van die vijftig jaar op hun manier grote 
verdiensten gehad voor het gilde. De leden 
van het gilde zijn door de geschiedenis heen 
meestal mensen met een eigen bedrijf dan 
wel zijn het goede vaklui op diverse terreinen, 
zo ook de twee jubilarissen. Bij de bouw van 

het eigen mooie gildelokaal hebben zij om 
niet hun vakmanschap ter beschikking 
gesteld.
Wat betreft het schieten, in de competitie 
bij Het Verbond van Sint Jorisgilden, met 
de Sint Jansboog op 61 meter, zijn zij ook 
bij de besten. Beiden zijn in de loop van 
hun lidmaatschap kampioen geweest. Piet 
Adrieanssen schoot  zich in 1965 tot koning 
van het gilde. De jubilarissen zijn onder grote 
belangstelling gehuldigd en er is een feest-
schieting voor hen ingericht. n

Heropening 
Gildehuis Eigen 
Haard 
Bij de fusie van de stichtingen Eigen Haard en 
Vrienden van het Gilde vorig jaar, is de naam 
van het Gemeenschapshuis Eigen Haard 
gewijzigd in Gildehuis Eigen Haard. Daarmee 
is de vaste locatie van het schuttersgilde Sint 
Sebastiaan Bergen op Zoom en Borgvliet 
officieel Gildehuis geworden. Er is daarna 
door de gildebroeders aardig wat werk verzet 
om het ook de uitstraling van een Gildehuis 
te geven en dat vroeg om een officiële 
heropening. Op de jaarlijkse avond, speciaal 
voor vrienden  en adverteerders, woensdag 17 
september, onthult wethouder drs. Y.J.M.M. 
Kammeyer-Luycks de nieuwe naam boven 
de toegangsdeur om daarna, met het kapot-
schieten van een megaballon op het blazoen, 
ook de schietbaan in te wijden. Dit is meteen 
het startsein voor de traditionele onderlinge 
verschieting van vrienden en adverteerders. 
Na deze verschieting is het nog lang erg 
gezellig. n

Adri Staaltjens. Piet Adriaenssen. De opening van Eigen Haard. 

Corrector gezocht
De hoofdredactie is  op zoek naar een corrector die de huidige corrector gaat ondersteunen.
De werkzaamheden bestaan uit de eindcorrectie van kopij voordat die naar de hoofdredactie wordt gestuurd.
We denken aan iemand die gevoel heeft voor de Nederlandse taal en het redigeren van teksten als een leuke en 
interessante bezigheid ziet. 

Je maakt deel uit van een redactiegroep van enthousiaste vrijwilligers die als redacteur of verslaggever samen met een 
medecorrector onder leiding van de hoofdredactie De Gildetrom tot een mooi magazine wil maken.
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met één van de hoofdredacteuren. Je kunt ook mailen naar  
hkloppie@gmail.com of bellen naar 013 509 28 98. Stuur een korte beschrijving van jezelf mee.
Wij zien je reactie graag op korte termijn tegemoet.
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JAN  SCHAPENDONK (63) 
GILDEBROEDER  
† 27 DECEmBER 2014
Sint Hubertus, Berkel-Enschot (Maasland)
Hij was bijna veertig jaar lid. Als standaardrijder 
was hij dertig jaar lid van de overheid. Men kon 
altijd op hem rekenen bij technische zaken. 
Jan was een goede schutter.

FRANS mEULENSTEEN (54) 
GILDEBROEDER  
† 24 DECEmBER 2014
Sint Leonardus, Donk (Peelland)
Daags voor Kerstmis 2014 bereikte ons het 
droeve bericht dat Frans Meulensteen, een van 
onze jongste gildebroeders, is overleden. Helaas 
heeft hij de strijd tegen een korte, maar heftige 
ziekte moeten verliezen. 
In Frans verliezen wij een jonge en zeer 
gewaardeerde gildebroeder die met veel gevoel 
voor tradities, eenvoud en saamhorigheid binnen 
onze groep, er op uit was zich dienstbaar op te 
stellen.  

PAUL VAN mOL (78)
GILDEBROEDER 
† 22 DECEmBER 2014
Onze Lieve Vrouwe, Eersel (Kempenland)
Paul was sinds 1991 lid van het gilde in Eersel en 
was zilverdrager.

GUUS JANSSEN (83)  
GILDEBROEDER 
† 4 JANUARI 2015
Sint Catharina en Barbara, Geldrop (Kempenland)
Guus was een zeer actieve Geldroppenaar, die 
naast gemeenteraadslid tevens lid was van 
talloze Geldropse verenigingen. Hij zal door veel 
mensen gemist worden.

ALDA VAN DER PUTTEN
GILDEVROUWE 
† 7 DECEmBER 2014 
Sint Joris Gestel en Blaarthem (Kempenland)
Alda is ruim vijfentwintig jaar gastvrouw geweest 
in ons schutterslokaal. Zij stond met haar man 
aan het begin van de kruisboogwedstrijden om 
het Brabantkruis. Door haar gastvrije optreden 
heeft zij een groot aandeel gehad in het succes 
van deze wedstrijden. In 1994 werd zij benoemd 
tot gildevrouwe van het gilde. 

HARRY BRACKEL (84)
GILDEBROEDER
† 2 FEBRUARI 2015
Sint Catharina, Eindhoven-Stad (Kempenland)
Harry was twee maal koning, drie jaar vaandrig, 
dertien jaar ouderling en lid van diverse 
commissies. Hij was trots gildebroeder te zijn. 
Toen zijn geheugen hem de laatste tijd in de 
steek liet was het gilde een van de weinige dingen 
die hij zich nog kon herinneren.

HANS VAN DER VLIET (74) 
GILDEBROEDER  
† 26 JULI 2014
Cloveniers of Schutterye tot Grave (Land van Cuijk)
Hans was vijf jaar lid van. Hij stond altijd voor 
iedereen klaar, met raad en daad en was ook op 
de donderdagavond vaak aanwezig. Ook was hij 
mede beheerder van de gildekamer.

HUUB HEESKENS (85)
GILDEBROEDER  
† 27 SEPTEmBER 2014 
Cloveniers of Schutterye tot Grave (Land van Cuijk)
Huub was 32 jaar lid en drager van het 
Barbarazilver. Hij was Lid in de orde van 
Oranje-Nassau.
Hij was de promotor van het geweerschieten 
binnen het gilde.

JOANEKE NOUWENS (86) 
GILDEBROEDER/OUDERLING  
† 2 NOVEmBER 2014
Sint Joris, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)
Joaneke was 49 jaar lid en is met gilde-eer 
begraven. 

PIET VAN BEERS
GILDEBROEDER 
† 14 OKTOBER 2014
Sint Joris, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)
Piet ontving vorig jaar nog een onderscheiding 
vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap en was 
een van de twee ouderlingen van het gilde.

PASTOR ALBERT DAmEN (78)
GILDEHEER  
† 23 NOVEmBER 2014
Sint Sebastiaan, Hoogerheide (Baronie en Markiezaat)
Hij was vijfentwintig jaar gildeheer van het gilde. 
Hiervoor is hij onderscheiden
met de kringonderscheiding van kring Baronie en 
Markiezaat.

IN MEMORIAM
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NARD VAN HEUGTEN (86) 
GILDEBROEDER 
† 13 DECEmBER 2014
O.L.V. van de Zeven Weeën, Lierop (Peelland)
Nard van Heugten is overleden, hij was 38 jaar lid 
van het Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën 
te Lierop.  

GERRIT VAN RAAIJ (78) 
GILDEBROEDER 
† 16 OKTOBER 2014
Sint Antonius en Maria, Linden (Land van Cuijk)
Gerrit was sinds 1972 lid en ruim dertig jaar 
bestuurslid, waarvan vijfentwintig jaar voorzitter.
Hij heeft veel voor ons gilde maar ook het dorp 
Linden betekend. Hij leverde een grote bijdrage in 
de realisatie van de huidige schiet-accommodatie 
en het gilde clubgebouw. Hij wist zich driemaal 
het koningschap te behalen, en onderhield de 
gildelokaliteit en de gilde-inventaris. 

JAN VAN LIEROP (76) 
GILDEBROEDER 
† 15 NOVEmBER 2014
Sint Lambertus, Meerveldhoven (Kempenland)
Onze trouwe gildebroeder is plotseling overleden. 
Jan was twee en twintig jaar lid; een niet 
opvallende goede gildebroeder.

JAN VAN HOOF (89) 
GILDEBROEDER 
† 21 JANUARI 2015
Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot)
Jan was sinds 1972 lid en als vakbekwaam 
timmerman bezorgde Jan vele malen een fraaie 
vogel voor het koningschieten. We blijven Jan 
herinneren als een trouw en actief gildelid.

RICHARD VERRIJT (48) 
GILDEKONING 
† 5 NOVEmBER 2014
Sint Catharina en Sint Barbara, Mierlo (Kempenland)
Het gilde heeft een groot verlies geleden met 
het plotselinge overlijden van Richard Verrijt. 
Richard werd op teerdag 2010 geïnstalleerd als 
gildebroeder en hij nam de taak van vendelier op 
zich. In 2011 schoot hij zich al voor de eerste keer 
koning en in september 2014 deed hij dat voor de 
tweede keer. 
In die tussentijd heeft hij zich bekwaamd in 
de verschillende schietdisciplines en was een 
uitstekend kruisboogschutter. Het gilde verliest in 
hem een goede en bevlogen gildebroeder.

JAN mASSUGER (71) 
HOOFDmAN  
† 10 DECEmBER 2014
Sint Sebastiaan, Oisterwijk (Maasland)
Jan werd op de staatsiedag van 21 januari 1962 
lid van het gilde. Zijn vader, Koos, was toen 
hoofdman. Jan werd tamboer en is dat gebleven 
totdat hij zich op 9 juli 2000 tot koning schoot. 
Op 18 juni 2003 is Jan formeel tot hoofdman 
gekozen.

PIET VAN ROOIJ (81) 
GILDEBROEDER)  † 9 DECEmBER 2014
Sint Joris, Oostelbeers (Kwartier van Oirschot)
Piet is in 2013 nog gehuldigd voor zijn veertigjarig 
jubileum, maar was de laatste tijd vanwege zijn 
gezondheid helaas er steeds minder vaak bij.

GEERT VAN DER LINDEN (62) 
GILDEBROEDER  
† 23 NOVEmBER 2014
Sint Barbara, Ravenstein (Land van Cuijk)
Na een langdurig ziekbed is Geert van der 
Linden overleden. Hij was 38 jaar lid. Hij was een 
verwoed schutter binnen het gilde. 

JOHAN GRIFT (71) 
OUD-GILDEKONING 
† 23 DECEmBER 2014
Groot Gaesbeeker Gilde, Soest (Land van Cuijk)
Hij was lid sinds 1978 en werd in hetzelfde jaar 
koning, waardoor hij in 1979 met zijn vrouw 
als koningspaar een bijzondere representatieve 
taak had bij verschillende hoogtepunten, zoals 
het defilé door tuin van paleis Soestdijk op 
Koninginnedag, de Vrije Gildedag Land van Cuijk 
in Soest en de viering van 950 jaar Soest. 

JAN LAmmERS (69) 
KAPITEIN  
† 25 DECEmBER 2014
Sint Catharina, Son (Kempenland)
Jan was lid sinds 1975 en al 28 jaar vervulde hij 
met veel plezier en inzet de functie van kapitein. 
Jan was hierdoor een van de beeldbepalende 
figuren tijdens de activiteiten van het gilde en had 
door zijn inbreng ook een belangrijk aandeel in 
de uitvoering hiervan. De leiding en de humor 
van Jan zal door het gilde node gemist worden. 

IN MEMORIAM
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mARTIEN VAN ASSELDONK (75)
OUD-GILDEKONING  
† 7 NOVEmBER 2014
Sint Antonius Abt, Vorstenbosch (Maasland)
Martien is drie keer gildekoning geweest, 
waarvan twee keer opeenvolgend, maar 
veroverde bij de derde keer niet keizerstitel. 
Hij verzorgde lange tijd de locatie van het 
kruisboogschieten en was een actieve jeu de 
boules speler. Het geweerschieten heeft Martien 
vroeger ook fanatiek beoefend en werd in 2005 
schutterskoning.

BERT DE LAAT (88) 
GILDEBROEDER  
† 21 JANUARI 2015
Sint Antonius Abt, Vorstenbosch (Maasland)
Bert overleed na een kort ziekbed en was onze 
oudst levende gildebroeder. Onlangs was hij 
60 jaar lid en was voor hem een zilveren schild 
gemaakt. Maar het kon wegens ziekte niet 
worden uitgereikt.
Bert was een rustige gildebroeder, zolang hij kon 
was hij aanwezig bij gildeactiviteiten. 

LEO VAN DEN BOGAERT (72) 
GILDEBROEDER  
† 13 FEBRUARI 2015
Sint Antonius Abt, Terheijden (Baronie en Markiezaat)
Leo is op 59 jarige leeftijd lid geworden. Hij 
was een ervaren boogschutter en was iemand 
die zich niet graag op de voorgrond plaatste 
maar die wel heel veel werk achter de schermen 
verrichtte. Het was zijn idee en uitvoering, om 
ieder jaar in december een grote verlichte ster 
in de schutsboom te hangen. Zo werd iedereen 
op grote afstand erop attent gemaakt dat het 
binnenkort Kerstmis en Nieuwjaar werd.

PATER THEO VAN ROSSUm OSFS (94) 
OUD-GILDEHEER 
† 10 FEBRUARI 2015
Sint Leonardus, Beek en Donk (Peelland)
Na een leven van liefde, zorg en aandacht voor ons 
allen is emeritus pastor en oud-gildeheer, Theo van 
Rossum in alle rust weggeleden uit dit leven. Hij 
maakte ruim 73 jaar deel uit van de congregatie van 
de Oblaten van Franciscus van Sales. Theo was 
een bevlogen man, een priester met een creatief 
sturende geest, een markante persoonlijkheid. 
Vooral als spreker genoot hij faam. Bij het gilde 
Sint Leonardus was hij zeer betrokken. Hij nam het 
initiatief tot de oprichting van de Leonarduskapel, 
verzorgde de gebedsdiensten en toonde altijd 
belangstelling voor de gilde-activiteiten.  
Ook voor kring Peelland verzorgde hij vaak de 
eucharistievieringen. 

TOON ADRIAANS (73) GILDEBROEDER 
 † 11 FEBRUARI 2015 
Onze Lieve Vrouwe, Zeelst (Kempenland)
Toon Adriaans was sinds 1962 lid van het gilde. 
Hij was een begrip in de gildewereld en dat 
kwam door zijn liefde voor het vendelzwaaien. 
Als vendelinstructeur heeft hij veel jonge 
gildebroeders het vak bijgebracht en de kunst van 
het vendelen geleerd. Als jurylid vendelen heeft 
hij zich gedurende veertig jaar volledig ingezet 
op diverse gildedagen. Hij was vijfentwintig 
jaar actief als commissielid vendelen in kring 
Kempenland en kreeg hiervoor van de NBFS 
een zilveren medaillon. In 1990 mocht Toon in 
Rome in zijn eentje een vendelgroet te brengen 
aan paus Johannes Paulus II, iets waar hij enorm 
trots op was. In 1991 schoot Toon zich koning, 
een taak die hij uitermate goed vervulde. Wij 
verliezen in Toon een voorbeeldig gildebroeder.

IN MEMORIAM

Mogen zij allen rusten in vrede

Gildekleintje

Specialist in Koningsschilden herinneringsschilden 
en restaureren van schilden.

Alle zilveren schilden worden met de hand gemaakt 
tegen zeer redelijke prijzen.

Ook voor graveerwerk of goud en zilver reparaties 
kunt u ook bij ons terecht. 

Meer informatie? 
Bel vrijblijvend 0651165564 of 0616780334 te Veghel.

Ben Hofhuis meester goud en zilversmid. Blinkt uit in vakmanschap

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
 www.edelsmidpeters.nl
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IN MEMORIAMFOTO
OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
Nogmaals een oproep. Kijk nog eens goed naar de kleurenfoto uit de jaren 
80 in nummer 4 van De Gildetrom (2014). Deze toen nog jonge narren uit 
het Kwartier van Oirschot moeten toch te herkennen zijn?

Ditmaal is er gekozen voor een zwart/wit opname van de onlangs - op 29 
november 2014 - overleden fotograaf Gaston Remery. Zijn gehele fotografi-
sche oeuvre (inclusief auteursrechten) wordt sinds 2008 beheerd door de 
Brabant-Collectie.

In Eersel werd na het koningschieten in 1963 de mantel opnieuw omge-
hangen. Wie herkent deze voluit lachende nieuwe koning en de overheid? 
En om welk gilde gaat het? 

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie: (brabant@uvt.nl) 
of naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be). n

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

Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
info@willigers.eu www.vaandel-vendel.nl VORMGEVING WEBDESIGN DRUKWERK DTP

Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE Eindhoven

www.olafs.nl 

   06 101 950 77
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GILDEFEESTEN IN 2015
Gereserveerd voor Federatieve toernooien: 
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

12 april  NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip Kring bij Sint 
Agatha, Boekel.

31 mei  Kringdag Kwartier van Oirschot O.L.V. Broederschap, 
Oirschot.

07 juni Kringdag Kempenland, Sint Jorisgilde, Bergeijk.
07 juni Kringdag Peelland, Sint Jorisgilde, Asten.
14 juni Vrij gildefeest Sint Jansgilde, Gassel.
28 juni  Pausmis Den Haag, opluistering Sint Leonardusgilde, 

Beek en Donk.
05 juli Vrij gildefeest Sint Willibrordusgilde, Casteren.
05 juli  Kringdag Maasland Sint Jorisgilde, Berlicum.
28  t/m 30 
augustus Europees Schutters Treffen te Peine (Duitsland).
13 september  Kringdag Baronie en Markiezaat Sint Hubertusgilde, 

Leur.
20 september  NBFS-toernooi VTBS, Sint Sebastiaangilde, Lage 

Mierde.
6 september  NBFS-toernooi geweerschieten Sint Lambertusgilde, 

Vessem.
10 oktober  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering 

Kring Baronie en Markiezaat.

GILDEFEESTEN IN 2016
Gereserveerd voor Federatieve toernooien: 
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.
 
april  NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring 

Maasland.
29 mei  Kringdag Kwartier van Oirschot Sint Odulphusgilde, 

Best.
05 juni: Kringdag Kempenland, Sint Luciagilde, Steensel.
05 juni Vrij Gildefeest Sint Barbara Gilde, Ravenstein.
19 juni  Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrodusgilde 

Alphen.
18 september NBFS-toernooi VTBS, in Kring Baronie en Markiezaat.
04 september  NBFS-toernooi geweerschieten Sint Matthiasgilde, 

Oploo.
08 oktober  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Sint 

Matthiasgilde Beers.

GILDEFEESTEN IN 2017
Gereserveerd voor Federatieve toernooien: 
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

april  NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring 
Kwartier van Oirschot.

28 mei Vrij gildefeest Sint Jorisgilde, Oirschot.
juni  Pausmis in Den Haag Sint Antoniusgilde, St. Anthonis.
17 september NBFS-toernooi-VTBS Heilig Bloedsgilde Boxmeer.

GILDEFEESTEN IN 2018
Gereserveerd voor Federatieve toernooien: 
• Het boogschieten op wip in april(m.u.v. de vierde zondag)
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september.
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

10 juni Gildefeest Sint Lambertusgilde, Vessem.

GILDEFEESTEN IN 2020
Gereserveerd voor Federatieve toernooien: 
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

april  NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring 
Peelland.

17 mei Vrij gildefeest bij Sint Jorisgilde, Moergestel.
12 juli Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde, Deurne.
23 aug  Vrij gildefeest Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, 

Wintelre.
06 september  NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Kwartier van 

Oirschot.
20 september BFS-toernooi VTBS in Kring Kwartier van Oirschot.

GILDEFEESTEN IN 2021
Gereserveerd voor Federatieve toernooien:
• Het boogschieten op wip in april(m.u.v. de vierde zondag)
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag van september
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

april  NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring 
Baronie en Markiezaat.

16 mei Kringdag Peelland Sint Willibrordusgilde, Bakel.
06 juni Kringdag Kempenland Sint Jan Baptist, Oerle. 
05 september  NBFS-toernooi Geweerschieten in Kring land van Cuijk.
19 september NBFS-toernooi VTBS in Kring Peelland.


