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Van de hoofdredactie
‘De jeugd is de wervelwind van het leven’ schreef George van Acker, een Vlaams
dichter, honderd jaar geleden. Toen ik dat citaat tegenkwam, moest ik er aan
denken dat in alle lagen van het gildewezen op dit moment veel wordt gesproken
over de jeugd en het gilde. “We moeten de jeugd enthousiasmeren”, “de jeugd
moet meer betrokken raken”, en meer van deze uitspraken worden gebezigd
tijdens bijeenkomsten en vergaderingen en natuurlijk heeft iedereen daar gelijk in.
Aan de andere kant staat het gilde bol van tradities en dat is ook prima. Maar hoe
verhoudt zich dat tot de jeugd en de uitspraak van de Vlaamse dichter? Wat doen
we met deze wervelwind? Ook in de Gildetrom wordt aandacht aan de jeugd
geschonken. In de redactie kijken we voortdurend in hoeverre wij de jeugd kunnen
betrekken. De rubriek ‘Jeugd’ in dit magazine is daar een voorbeeld van. Wij vinden
het een geweldig idee van enkele jeugdleden om voorafgaand aan de gildedag in
Moergestel een feestavond voor de jeugd te organiseren in de tent die er toch al
staat. Ook de aankondiging in hun artikeltje “Gildejeugd zoekt gildejeugd” is een
prima initiatief. En we horen natuurlijk graag hoe het feest is geweest. Terug naar
het citaat van George van Acker. Laten we het citaat van de Vlaamse dichter vooral
koesteren en de jeugd vragen een frisse (wervel)wind te blazen.
In de rubriek ‘Ingezonden’ komen steeds meer artikelen binnen. Ook dat is een
gunstige ontwikkeling. Vooral als daar de mening van gildebroeders en –zusters te
lezen is. Het is weliswaar een rubriek waarvan de inhoud buiten de
verantwoordelijkheid valt van de redactie, maar het blijft boeiend om de mening
van de abonnees te horen. En reageren mag natuurlijk altijd. Op deze wijze wordt
het magazine meer interactief en echt ‘voor en door gildeleden’.
In deze uitgave staan ook in de andere rubrieken weer de nodige interessante
wetenswaardigheden. Naast alle jubilarissen en nieuwe koningen krijgen ook
andere bijzonderheden de aandacht. Wij hebben getracht voor een ieder de
nodige boeiende informatie aan te leveren, van stof om over na te denken tot een
bijzondere vondst vanuit Engeland, en nog veel meer.
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier.
Harry Kloppenburg
Adjunct hoofdredacteur.

Sluitingsdatum inzenden kopij voor 2014 nummer 3: 21 juli
vOORWAARDEN
Abonnementsprijzen:
Particulier abonnement € 10,50 (indien een machtiging tot automatische
overschrijving is verleend € 7, 50). Collectief abonnement via gilde € 7,50.
Indien geen machtiging tot automatische overschrijving is verleend, wordt voor de
incasso van het totaalbedrag per gilde € 3,00 in rekening gebracht.
Buitenlands abonnement: € 17,50. Het abonnement geldt voor een kalenderjaar
en wordt geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november opzegging heeft
plaatsgehad. Nieuwe abonnementen kunnen onmiddelijk ingaan. De redactie houdt
zich het recht voor, teksten naar beste weten en in ieders belang te redigeren.
Advertentietarieven worden op aanvraag medegedeeld.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt op
welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting
De Gildetrom. De ingezonden artikelen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de
hoofdredactie.
Vormgeving en lay-out: Olafs Grafische Vormgeving
Druk: Drukkerij Vos Gemert. Oplage: 3500 stuks
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We bekijken het hele plaatje.
Dat is
duidelijk.
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Signing
Webservices
Warehousing

www.weemen.nl
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040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl
www.goudsmidbijsterveld.nl

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

Blinkt uit in vakmanschap

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

Webdesign
Huisstijl
Drukwerk

EXCLUSIEF GILDEWERK
VOOR EEN PERSOONLIJK ACCENT

www.olafs.nl
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van de
redactie

Koninklijke onderNieuwe kringredacteur
scheiding voor Annie Maas voor Kring Baronie &
Markiezaat
In het Brabants Dagblad staat: J.H.M.M. (Annie) Maas-van Dijk (58),
wonende te Den Dungen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maar
Gildetrom-lezers kennen Annie natuurlijk op een andere manier, onder
andere van de Nieuwsbrief van De Gildetrom. Sinds januari 2006 maakt
Annie Maas deel uit van het bestuur van de Stichting De Gildetrom, het
kwartaalblad van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden.
Ze onderhoudt het contact tussen bestuur en hoofdredactie van het
kwartaalblad. Zij doet de redactiezaken voor de Jan Mesprijs en is bij bijna
elke redactievergadering van De Gildetrom aanwezig, waar zij vaak de
notulen van verzorgt.
Uiteraard krijgt zij het lintje niet alleen voor haar werk bij De Gildetrom.
Nee, Annie is een duizendpoot met elk pootje in een Dungense activiteit.
Zij is lid en dekenschrijver van het Gilde Sint Catharina in Den Dungen, lid
van het Oranjecomité, zij organiseert de intocht van Sinterklaas met alles
daar omheen, zij is bestuurslid van de buurtvereniging, zij is secretaris
van een sportclub en lid van de carnavalsoptochtcommissie. Dat is niet
alles, maar het wordt teveel om op te noemen. Reden genoeg om naar
Den Dungen af te reizen met een grote bos bloemen van het bestuur
van De Gildetrom. En daar zijn we niet de enigen die komen feliciteren,
want Annie houdt open huis en daar komen velen gebruik van maken,
eveneens met onder andere bloemen. Ook krijgt ze een muzikale hulde
van ‘haar’ carnavalsclub ‘Ut moes mar us’. Het komt haar allemaal toe,
want het is dik verdiend. Annie, nogmaals van harte gefeliciteerd. n

Begin dit jaar heeft de kringredacteur van Baronie en Markiezaat, Rien
de Krom, om gezondheidsredenen zijn functie neergelegd. We hebben
gelukkig al snel een plaatsvervanger gevonden in de persoon van Cees
Martens. Hij stelt zich graag even voor.

Cees Martens.

Na het terugtreden van kringredacteur Rien de Krom heb ik deze taak op
mij genomen omdat ik van mening ben dat ook, in de toekomst, onze
kring regelmatig van zich moet laten horen via De Gildetrom. Vanaf 1985
ben ik lid van gilde Sint Joris te Rijsbergen. Bij ons gilde wordt eens per zes
jaar koning geschoten wat mij lukte in 1989, 1995 en 2001 en ben in 2007
als keizer geïnstalleerd. De vorige keizer in ons gilde was in 1854.
Mijn beroep was register-accountant, waardoor ik al vlug bij het gilde
de financiële zaken voor mijn rekening nam. Ons gilde heeft een eigen
horecavergunning en daar ben ik ook bij betrokken.
Het gilde is heropgericht in 1707 en m.b.t. de viering van 300 jaar bestaan
heb ik over dit gilde een boek geschreven met als titel ‘Drie Eeuwen Gilde
Sint Joris Rijsbergen 1707-2007’.
Ons gilde is lid van Het Verbond van Sint Jorisgilde VZW in België, ik ben
daar bestuurslid.
Naast het gilde ben ik ook penningmeester van De Heemkundekring van
de gemeente Zundert.
Ik ben gehuwd en woon in de Gommersstraat 9, 4891 AP Rijsbergen.
Het e-mailadres is circus.tommy@wxs.nl en tel.: 076-596 20 19. n

Vlnr: Hetty Verhoeven, Annie Maas, Henk van den Broek.
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INFORMATIEF
Door: Henk van den Broek

Als je een gilde bent met een dubbele naam is dat vaak in een ver verleden ontstaan en zoals eveneens vaak, is het
moment van en de oorzaak daarvan niet eens meer te achterhalen.

Het ontstaan van een nieuwe
traditie anno 2014
Zo ook bij ons Gilde Sint Joris en Sint
Sebastiaan te Berkel-Enschot en dat met
name ook nog in het deel Enschot. Berkel
heeft tenslotte een eigen Guld, Sint Hubertus
geheten en dat ook al decennia lang.
In Enschot, thuis in Heukelom ( het wordt
alsmaar ingewikkelder…) wordt door Sint Joris
en Sint Sebastiaan, trouw in traditie de jaarlijkse
teerdag altijd in januari rond de feestdag van de
brave Sebastiaan gevierd. Niks mis mee, goed
van spijs en drank zoals een gildebroeder en
gildezuster gewend is, dus gewoon doorgaan is
erg verleidelijk.

De beker “Vrije hand” en het juweel van Sint Joris.

Echter in een vergadering medio 2013 wordt
de vraag gesteld waarom er geen aandacht
wordt gegeven aan de goede Sint Joris, de
onverschrokken held op zijn paard, in duel met
de draak.
Over deze wist hij te zegevieren en toen de
dochter van de koning tot zijn bruid kreeg…..
Geef daar nou maar eens juist antwoord op en

dat bleef dus ook even uit.
Tenslotte blijkt het een duiten kwestie, want
twee vieringen in een jaar is voor de deken
schatbewaarder niet te behappen. Uiteindelijk
wordt een compromis in de overheid bereikt en
stemt men toe om een viering te houden op de
eerstkomende 23e april, de naamdag van Sint
Joris.
De onkosten voor de viering in januari worden
beperkt en deels gereserveerd voor deze nieuwe
traditie in april. Een Salomonsoordeel die een
van de leden er toe brengt om een toezegging
te doen om een juweel te schenken waarop
”Opgelegd” in gildetermen, gestreden kan
gaan worden.
De plaatselijk juwelier en zilversmid Geert
Weijtmans krijgt de vrije hand en na enkele
weken ligt er een fraai ontwerp en begint hij dit
daarna uit te werken. Het resultaat is prachtig
geworden, van eerste gehalte zilver aan een
Jasseromketting en een gewicht van 70 gram.
Ajour gezaagd en de beeldenaar van Sint Joris
met de draak hand gegraveerd. Keur te Gouda
en meesterteken ontbreken niet (zie foto).
Op de jaarvergadering van 12 januari 2014
wordt het juweel door de schenker mede
namens zijn echtgenote aan het gilde
aangeboden. Vervolgens wordt het tijdens
de viering van 18 januari wordt door gildeheer
Pieter Scheepers volgens de beste gildetraditie
met gulle wijwaterhand ingezegend. Sebastiaan
past nu dus op Joris, kan het nog mooier, nee
eigenlijk niet dus!
Een gildebroeder maakt een fraai kistje dat door
zijn zus met rood fluweel wordt bekleed en ook
wordt een fraaie beker gereed gemaakt voor de
verschieting ”Vrije hand”.
Het blijkt intussen dat de gildebroeders en
gildezusters er op gebrand zijn de eerste
winnaar te worden van deze wisselprijs dus het
zal een spannende wedstrijd worden.
En dan is het zover. Op een mooie lenteavond
wordt verzameld onder de schutsboom.
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Deze is in de voorgaande winterperiode
voorzien van verlichting door de altijd actieve
AOW- club (What is a name!).
Een copieuze maaltijd met een oosters tintje is
de opmaat voor een prima avond.
De schietcommissie heeft een schietplan
opgesteld en de wedstrijd kan van start, de
eerste schoten worden rond 19.00 uur gelost.
De eerste ronde levert zeven finalisten op
die vervolgens moeten strijden om het Sint
Jorisjuweel. Na een spannende finale is het
Iwan Michels die de eer naar zich toetrekt en
een uitstekende eerste winnaar is geworden.
Bij de vrije hand weet Marc Zebregs beslag te
leggen op de fraaie beker.
Beiden worden geluk gewenst en ontvangen de
prijzen uit handen van de schenker. Al met al
een meer dan geslaagde start van een nieuwe
traditie bij dit gilde anno 2014. n

De winnaars van de eerste Sint Joris dag 2014.

INFORMATIEF
Door: Tony Vaessen

Op zaterdag 5 juli 2014 zal tijdens de kasteelfeesten op het kasteel van prins Simon de Merode te Westerlo
(ten zuiden van Geel in België) het boek ‘Tradities in beweging’ ten doop worden gehouden.

Tradities en kasteellfeesten
Professor Stefaan Top presenteert het boek
‘Tradities in beweging’ aan genodigden
op zaterdag 5 juli om 18:00 uur tijdens de
kasteelfeesten op het Kasteel van de Prins de
Merode te Westerlo. De presentatie vindt plaats
in de ridderzaal van het kasteel. Westerlo ligt ten
zuiden van Geel in België. Het boek gaat over
tradities in Vlaanderen en Zuidelijk Nederland
en is gebaseerd op een enquête waaraan onder
andere gilden hebben meegewerkt. Ongeveer
vijftig bladzijden worden besteed aan de uitslag
van de enquête van tachtig Noord-Brabantse
gilden. De enquêteresultaten bestaan uit tekst,
grafieken en foto’s. En in het boek zit een DVD.

en volksbal. Veldeke Limburg bevordert de
Limburgse volkscultuur en de Limburgse taal.
Kasteelfeesten
Op 5 en 6 juli 2014, van 10 tot 19 uur opent
het Kasteel van Westerlo zijn deuren voor het
jaarlijkse weekend van de kasteelfeesten.
De toegangsprijs is € 8,-. Het kasteel en het park
dompelen u onder in gastvrijheid, geschiedenis
en tradities. U heeft de kans om dit historische
domein te ontdekken en te genieten van
allerlei activiteiten die georganiseerd worden
in het park. Er is een beurs, een muzikaal
programma, u kunt er kunstenaars ontmoeten

De ANV-enquête over tradities
Het onderzoek is gedaan door de ANV,
een internationale beweging voor de
Nederlandse taal en cultuur. De Hoge
Gilderaad der Kempen, de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden, de Vlaamse
Volkskunstbeweging, de Vlaamse
Volkskunstgemeenschap en de Commissie
Volkscultuur Veldeke Limburg namen deel aan
de enquête. De beide Vlaamse verenigingen
doen aan volksdansen, zingen volksliederen en
organiseren spelen zoals een meiboomfestival
met het verbranden van de winter, het zingen
van meiliederen, de kroning van meiparen
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en er zijn openluchtactiviteiten voor jong
en oud. Verschillende gilden zullen die dag
demonstraties geven van vendelen, trommen
en bazuinblazen. Voor meer informatie gaat u
naar: www.kasteelfeesten-westerlo.be
Boekbestelling
Het isbn-nummer en de prijs van het boek zijn
nog niet bekend. Als u het boek wilt hebben
kunt u het beste contact opnemen met
Tony Vaessen, voorzitter van de federatieve
SAT-commissie. Telefoon: +32 116 46 838,
email: antonius.vaessen@pandora.be. n

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Op zondag 27 april is koning Louis Roukens van de schuttersbroederschap Sint Sebastianus uit Kerkrade de trotse
drager van het bijna 400 jaar oude koningszilver. Na een vermissing van ruim 250 dagen zijn de schutters van de
broederschap blij dat hun koningschat terug is.

Verdwenen koningszilver terecht
Sint Sebastianus heeft een emotionele tijd achter de rug. De 220 zilveren schilden verdwenen in
mei 2013 tijdens een opruimactie van de kluisruimte van de Rabobank, waar het zilver bewaard
werd. Aanvankelijk kon niemand geloven dat het zilver kwijt was. Daarna hebben de bank en de
schuttersbroederschap er alles aan gedaan om het terug te krijgen. De politie deed onderzoek
evenals het crisisteam van de bank. Ondanks dat de bank 10.000 euro tipgeld in beloning stelde
dat door de broederschap verdubbeld werd en massale oproepen in de media, werd de koffer met
zilver niet teruggevonden. Toen men besefte dat het zilver niet meer terug zou komen werd een
start gemaakt om er het beste van te maken. De Rabobank nam zijn verantwoording en stelde de
schutters in de gelegenheid hun verlies te compenseren.
Een replicatieplan
Een commissie van vier mensen, geadviseerd
door edelsmid beeldende kunst Bert Kreijen,
bepaalde wat er met de toegekende vergoeding zou gaan gebeuren. Het plan was om
een deel van de schilden te repliceren. De
commissie besloot dat het alleroudste schild
uit 1617 als eerste zou worden nagemaakt.
Daarna zouden een nieuwe koningsvogel en
breuk (schouderstuk) gemaakt worden. Dan
zouden alle schildjes vanaf 1953 opnieuw
gemaakt worden omdat de koningen of familieleden van hen nog in leven zijn. Daarna zou
van iedere eeuw een plaat gemaakt worden.
Het plan was om het nieuwe koningszilver
gefaseerd in gebruik te nemen. Fase 1 werd
bereikt op 26 januari, de naamdag van Sint
Sebastianus. Koning Louis droeg het eerste
gerepliceerde schild samen met een schild dat
in reparatie was. Deze schilden hingen aan
een te klein geworden breuk uit 1859, deze
breuk was bij de kerk in bewaring. Op 29 juni
2014 zou bij het koningschieten de koning een
nieuwe koningsvogel gaan dragen.
Het herstelplan
Als op 10 februari de telefoon bij secretaris
Geert Bemelmans gaat en de politie hem
vertelt dat het koningszilver terecht is, denkt hij
eerst aan een flauwe grap. De politie heeft twee
verdachten, werkzaam bij de reinigingsdienst,
aangehouden. Het zilver is op 8 februari teruggevonden, toen een van de verdachten het
wilde verkopen. De schutterij heeft het zilver
op 14 april opgehaald en

geïnspecteerd. De schutters missen nog vijf
schilden en er zijn schilden bij die beschadigd
zijn. Hoe blij de broederschap ook is met
het terugvinden van zijn koningszilver, de
schutterij mist nog andere ‘schatten’. Het gaat
om de archiefboeken en het Legezbuch, de
boekhouding van 1817 tot 1922, en de statuten
uit 1859. Uit de vergoeding kan de vereniging

de verloren koningsschilden reconstrueren en
de beschadigde schilden laten herstellen. Het
statutenboek uit 1859 is al gereconstrueerd.
Men wil de verloren stukken compenseren en
denkt aan een blijvend monument bij de kerk.
Op zondag 27 april, de verjaardag van koning
Willem Alexander, brengt de broederschap
het koningszilver symbolisch terug naar de
kerk om het in te laten zegenen en om dank
te zeggen voor de thuiskomst van het zilver.
De slapeloze nachten van Bemelmans hebben
plaats gemaakt voor een goed gevoel. Hij
neemt de bank niets kwalijk. Hij heeft er van
geleerd dat je nooit voorzichtig genoeg kan
zijn. “Pas als je iets kwijt bent, besef je hoe
waardevol het is”, aldus Bemelmans. n

Louis Roukens die de annalen ingaat als ‘De koning zonder zilver’, voor de plaats delict op 9 juni 2013.
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REPORTAGE
Door: Joke van Gils

Elke twee jaar houden de Vlaamse en Noord-Brabantse gilden een congres. Dit jaar was het congres op 26 april 2014
in de Leuvense abdij Keizersberg. Het aangekondigde motto was: Tussen handboog en kromstaf. Het gildecongres
zou de raakvlakken tussen de gilden en de abdijwereld belichten. Feitelijk was het thema de relatie tussen de gilden
en de kerk, zowel op historisch als op beschouwelijk vlak. De gilden die niet geweest zijn hebben de Vlaamse
gastvrijheid, een actueel thema en opwaaiend stof gemist.

Stof om over na te denken
op het gildecongres
Historische lezing
Peter Nissen legt aan de congresgangers uit
dat hij hen over de wisselende relatie tussen
de kerk en de gilden wil informeren om na te
denken over de toekomst van die relatie. Hij
vertelt dat broederlijkheid het sociale kapitaal
van de gilden is waarvan respect, compassie
en samenzijn belangrijke componenten zijn
en waarbij de relatie met de kerk van ondergeschikt belang is.
De eerste schuttersgilden ontstonden in een
gekerstende samenleving waarbij de keuze van
de rooms-katholieke kerk geen bewuste keuze
was maar een vanzelfsprekendheid. De schuttersgilden uit de dertiende eeuw bereidden
zich voor op de verdediging van hun stad,
wal of dorp en vermaak speelde een grote rol.
Ze namen deel aan de jaarlijkse processie en
hadden als elk ander type gilde een patroonheilige. In Noord-Brabant is lange tijd de beoefening van de rooms-katholieke godsdienst
verboden, maar tolerante staatsdienaren
stonden het oprichten van de gilden soms toe.
Er werden enkele Ambrosius-gilden opgericht.1
In de tweede helft van de achttiende eeuw was
het weer mogelijk gilden op te richten. In de
negentiende eeuw voerden pastoors een zedelijkheidsoffensief tegen de Noord-Brabantse
schuttersgilden. In de jaren dertig was de tijd
van de volkskerk voorbij en was het kerken van
de gilden geen vanzelfsprekendheid meer.
“De band tussen kerk en gilden vraagt om
bewuste keuzes,” aldus Nissen. Hij adviseert
om rekening te houden met de uiteenlopende
relaties van de gildeleden met de kerk en waarschuwt voor nostalgie. Nissen: “Kerk en gilden
kunnen samen met respect voor elkaar en een
bij onze tijd passende vorm vinden voor een
eigentijdse relatie.”

Dirk Hanssens laat de breuk zien die hij gekregen heeft omdat hij tien jaar proost is van de
Hoge Gildenraad Brabant.
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Peter Nissen bij de aanvang van zijn lezing.

Intermezzo
Gilbert Huybens, Stefaan Neyrinc en Dirk
Hanssens zingen het Sint-Jorislied (1635) van
het Sinte Jorisgilde te Antwerpen waarbij de
congreszangers al snel het refrein kennen:
Roept dan met bly geluyd
Vry al te samen uyt
Sint Joris Martelaer!
Van uw Schutten
Wilt hen stutten
Door uw’ gunst, soo hier en daer
Na een copieuze lunch met abdijbier is er tijd
voor netwerken.
Beschouwelijk referaat
Dirk Hanssens opent zijn lezing met een citaat
van paus Franciscus: “De technologische
maatschappij biedt veel mogelijkheden
om plezier te maken, maar vergeet dat er
ook kansen moeten worden geschapen
om de vreugde te delen en uit te dragen.”
Hanssens vertelt over de verwondering over
het ontbreken van wanhoop bij armen en
kanslozen maar dat de les daarvan meestal
niet doordringt. De les is: er is weinig nodig
om de toekomst open te houden, alles wat
wij aan artificiële middelen aandragen om dit
makkelijker te maken, is ballast die ons dwingt
te blijven trappelen. “Precies deze les houden
de gilden voor aan de wereld,” zegt Hanssens.
“De gilden brengen mensen samen om ze
een eenvoudige speelruimte te bieden, een
plek van ontmoeting waarin verbondenheid,
vriendschap, dienstbetoon, zorgzaamheid
en loyaliteit aan de kerk primeren. Plezier dat
getuigt van eerbied, openheid, onthaasting,
geloof, hoop en van een positieve kijk op het
leven.

Hanssens vindt de vraag van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
aan de kerkelijke overheid van het bisdom
’s-Hertogenbosch om een hernieuwde
integratie van de gilden in het kerkelijke leven,
een teken van de authenticiteit van het charisma der gilden. Het antwoord op de vraag
in de nota van de Commissio Mixta2 vindt
Hanssens niet pauselijk en zou niet beantwoord mogen worden met het opleggen van
klerikale gebruiken en het aanscherpen van de
plicht van gehoorzaamheid aan het kerkelijke
gezag, maar met een blijk van welwillendheid
om de diepte van de gildetradities te helpen
ontsluiten op haar christelijke waarde en betekenis. Hanssens: “Het gaat niet om seculiere
contacten, maar om solidariteit en broederschap.” Hij adviseert om te focussen op het
substraat van een gezonde en vrije geloofs- en
kerkbeleving (substraat wil zeggen: zonder
onderbouw kan er geen bovenbouw zijn). Het
gaat om de vreugde van de blijde boodschap,
voor iedereen die er bij wil horen.3
Panelgesprek over de rol
van de gilden
Na een bezoek aan abdijlocaties is er een
panelgesprek met de deelnemers Peter
Nissen, Toon Osaer en François Vuncks en
gespreksleider Anne Desplenter.
Duidend op de kritiek van Dirk Hanssens
op de aanbevelingen van de Commissio
Mixta merkt Toon Osaer op dat de situatie
in de Nederlandse kerk anders is dan die in
Vlaanderen. De Nederlandse rooms-katholieke
kerk kent strengere normen en is - naar zijn
mening - zodanig aan het herstructureren dat
het gemeenschapsgevoel verdwijnt. De gilden
kunnen het goede voorbeeld geven.
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Op de vraag van Desplenter wat de rol van de
gilden is in de samenleving antwoordt Nissen
dat de vluchtigheid van de samenleving een
groot probleem is vooral voor jonge mensen.
De gilden kunnen aan hen laten zien dat
verbondenheid duurzaam is.
Vuncks adviseert duurzaamheid een hand te
geven door de jeugd de kans te geven initiatieven te nemen en je daar niet tegen te verzetten. Vuncks refereert aan de uitspraak van
bisschop Hurkmans dat ‘het schuurt tussen de
kerk en de gilden’ en doet een oproep om het
schuren opzij te zetten en te integreren. n
In Loon op Zand hebben de oprichters
van Gilde Sint Ambrosius het verbod op
de beoefening van de rooms-katholieke
godsdienst opgelost door in hun caert
een artikel op te nemen over vrijheid van
godsdienst binnen het gilde.
1

Een samengestelde commissie met
afgevaardigden van gilden en van
het bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze
commissie heeft een rapport met aanbevelingen uitgevaardigd over de relatie
tussen kerk en gilden op 17 december
2013.

2

Joke van Gils: Dirk Hanssens heeft
mij voor de samenvatting van zijn
referaat de letterlijke tekst van zijn lezing
gemaild. De integrale tekst (in een
versie waarin de spreektaal gewijzigd is
in schrijftaal) staat in het juninummer
van het tijdschrift De Kovel. De tekst is
medio juni online te lezen op:
www.dekovel.org.
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REPORTAGE
Door: Jan van der Avoort

Zaterdag 12 april 2014 wordt op de Gildenhof, thuislocatie van het Gilde Sint Antonius Abt- Sint Catharina, Nistelrode
voor de vierde maal in successie de Verbroederingsdag gerealiseerd.

Verbroederingsdag
Bernhezer gilden
Door de vier Bernhezer gilden, Sint Antonius
Abt, Vorstenbosch, Sint Barbara, Dinther,
Sint Willebrordus, Heeswijk en Sint Antonius
Abt- Sint Catharina, Nistelrode, werd onder
voorzitterschap van Ben Cornelissen uit
Vorstenbosch, in 2006 de meerdaagse
gildemanifestatie van de Europese
overkoepelende organisatie van gilden en
schutterijen georganiseerd en gerealiseerd.
Door de samenwerking van deze vier gilden
werd de onderlinge band nog eens extra
verstevigd en vanuit dit saamhorigheidsgevoel
is het idee ontstaan elke twee jaar een
Verbroederingsdag te organiseren.
Dit jaar valt, als vierde in rij, het gilde van
Nistelrode de eer te beurt om, onder leiding van
Nico van Zutphen, als gastgilde op te treden.
Na een korte, symbolische optocht door de vier
gilden over het gildeterrein van het organiserend
gilde, waarbij ook de Europakoning 2012,
Antoon Weijtmans, burgemeester mevrouw
Moorman en oud EST 2006 voorzitter
Ben Cornelissen aanwezig zijn, wordt door
Adriaan van Wanrooy, vaandeldrager van het
organiserend gilde, de eed van trouw aan het
wereldlijk gezag, in dit geval de burgemeester
geflankeerd door de Europakoning en de
gildekoning van het gilde van Nistelrode, Jan
van der Avoort, hernieuwd.
Na deze ceremonie spreken de voorzitter van
het organiserend comité, de hoofdman van
het Nistelrodese gilde, Ruud van der Linde
en de burgemeester hun welkomstwoord
uit en wensen allen een bijzonder geslaagde
Verbroederingsdag toe, waarna de schietbomen
worden gevrijd.
De jonge Youri van den Hurk van het gilde
uit Dinther, schiet zich met de luchtbuks
tot jeugdkoning. Hij is weliswaar de enige
kandidaat, maar wordt toch gedecoreerd en in
het zonnetje gezet ten overstaan van alle ‘grote’
gildeleden.
Ook de sympathisanten krijgen een boom met

vogel toegewezen en na een (in)spannende
strijd wist sympathisante Betsie van Zutphen
uit Dinther de laatste resten van de vogel naar
beneden te halen en de prijs, een heerlijke
fruitschaal, voor zich op te eisen.
Via de voorronden weten van een vijftigtal
schutters zich van elk gilde vijf schutters
te kwalificeren voor de finalewedstrijd.
Aanvankelijk biedt de vogel stevig weerstand,
maar na het vijftigste schot lijkt het pleit
beslecht, doch een vijftiental schutters was
nog nodig om de vogel neer te halen. In een
uiterst spannende en zinderende eindstrijd,

Het openingswoord door Ben Cornelissen.
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waarbij elke opvolgende schutter meent dat
hij zichzelf tot koning zal schieten, weet Marc
Somers van het gilde uit Vorstenbosch zich met
een welgemikt schot tot Bernhezer koning te
schieten.
Uit handen van de Europakoning mag hij het
(wissel-)koningsschild ontvangen.
Zijn naam is inmiddels onder die van de
voorgaande koning Ronald Spits van het gilde
uit Nistelrode gegraveerd.
De Bernhezer gilden kunnen terugzien op een
bijzonder geslaagde Verbroederingsdag. n

REPORTAGE
Door: Jeanne Pennings

De plannen liggen al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in de kast bij het Sint Jorisgilde om een kapel te
bouwen voor hun patroonheilige Sint Joris. Ook omdat het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde een kapel voor hun
patroonheilige hebben aan de Deel in Gemert, vindt de ‘Rooi Skut’ dat zij niet achter kunnen blijven.

Wijding van de Sint Joriskapel
in Gemert
Er zijn door de jaren heen verschillende
plannen gemaakt en plaatsen uitgekozen
en weer afgekeurd. Nu heeft de gemeente
Gemert-Bakel een stukje grond in erfpacht
aangeboden aan de Wijnboomlaan tot ieders
tevredenheid, dit naar aanleiding van een
project van de gemeente. Iedereen kon een
voorstel doen ter verfraaiing van de gemeente
en het voorstel van het Sint Jorisgilde werd
gelukkig gehonoreerd. Het geld voor de bouw
van de kapel is uit sponsoring gekomen van
de gemeente, vrienden van de Rooi Schut en
andere sponsors. Ook vrijwilligers meldden
zich spontaan aan, dit heeft het prachtige
metselvakwerk tot gevolg. Kunstenaar Toon
Grassens heeft het medaillon tegen het plafond gemaakt, hierin komen de beeltenissen
terug die ook in het vaandel van het gilde
staan en in het timpaan van het kasteel. Het

Het kapelletje aan de Wijnboomlaan.

duivelskopje boven de deur, om het kwaad
buiten te houden en de beeltenis van EleonoreCleolinde, zij werd gered door Sint Joris van de
draak, zijn ook van zijn hand, evenzo de plaquette van Sint Joris op de kop van de kapel.
De eerste steen werd in 2011 gelegd door Wim
van de Vossenberg, die bijna vijftig jaar kapitein van het gilde is geweest en tamboer Toon
Opsteen, hij heeft zelf een timmerbedrijf. Toon
is de bouwpastoor, zoals hij zichzelf noemt ten
tijde van de bouw. De bouw van de kapel zelf
neemt twee en een half jaar in beslag omdat al
het werk door vrijwilligers gedaan wordt en er
dus veel vrije tijd in gaat zitten.
Op 29 maart 2014 is het dan zover, pastoor
van Lamoen en burgemeester van Zomeren
komen de kapel feestelijk inzegenen. Het is
een mooie zonnige dag en de gildebroeders
en vele belangstellenden zijn aanwezig. Ook

is er een delegatie van de ‘Gruun Skut’ en
de gildebroeders van het Willibrordusgilde
uit Bakel. Zij komen ook feliciteren. Na de
inzegening en toespraken van de pastoor en
de burgemeester wordt door de rode gildebroeders een rode beuk aangeplant. Iedereen
is voortaan welkom in de Sint Joriskapel voor
een rustpuntje, een moment van stilte of het
opsteken van een kaarsje. n

De vendelgroet bij het kapelletje.

De inzegening van de kapel door pastoor Van Lamoen.
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interview
door: Jan van Gelooven

Op 3 april 2014 wordt Bert van der Staak, door de gilden uit het Kwartier van Oirschot, gekozen tot nieuwe
kringvoorzitter en nam de voorzittershamer over van Jan van Riel die deze functie vanaf 1998 heeft vervuld.
Bert schaart zich daarmee in een illuster gezelschap van voorzitters als Willem Luijten, Hub van Erve, Jan Mes,
Hans Schröder en Jan van Riel die elk een stempel op de kring hebben gezet. Maar wie is Bert van der Staak uit Best
eigenlijk? Om dat te weten te komen stelt hij zichzelf voor.

Mag ik u voorstellen
Bert is geboren in 1950 en is slager van beroep,
niet zomaar een want je wordt niet zomaar de
beste zultmaker van Brabant en dat al jaren
achtereen.
Hij is een Bourgondiër in hart en nieren die
zich, in de afgelopen 10 jaar, heeft gemanifesteerd als “mensen mens”. De persoonlijke
contacten zijn voor Bert erg belangrijk en in die
contacten wil hij zichzelf zijn.
“Meneer ben ik niet. Dat was ons vadder”
merkt hij op. Hij is Bert voor iedereen of het
nu een carnavalsvierende Bestenaar is of een
vendelende gildebroeder.
Dat Bert het best floreert als hij onder
de mensen is mag blijken uit zijn
verenigingshistorie.
Als je over een netwerker wilt beschikken dan
kun je in Best niet om Bert heen.
In de carnavalswereld heeft hij zich jarenlang
ingezet om voor ouderen, zieken en gehandicapten een carnavalsfeest te organiseren waar
de doelgroep jaarlijks naar uit kijkt.
“Ik organiseer dat niet alleen, maar met een
fijne groep vrienden om me heen” zegt hij
bescheiden.
Dat in zijn leven ook muziek zit mag blijken
uit het feit dat hij voorzitter van de fanfare uit
Best is ondanks het feit dat het hij geen enkel
muziekinstrument bespeelt.
“Wil je als bestuurder goed kunnen functioneren dan moet je openstaan voor anderen
en weten wat er binnen de vereniging speelt.”
aldus de nieuwe voorzitter van het Kwartier
van Oirschot. “Het belangrijkste van conversatie is het luisteren naar elkaar, pas dan kun je
draagvlak creeren” is een van de belangrijkste
eigenschappen die een bestuurder moet
hebben.
De nieuwe voorzitter van het Kwartier van
Oirschot is zich wel degelijk bewust van de
moeilijke tijd waarin gilden moeten opereren.
Een oubollig imago, sterk traditioneel gericht

en in sommige gevallen naar binnengekeerd
zijn in deze vluchtige tijd nu niet direct aantrekkelijk om bij een gilde te gaan.
“Toch is het ideaal van het gilde iets wat ook
de jeugd ook aantrekt. De broederschap,
tegenwoordig solidariteit genoemd, is iets van
alle tijden en geeft voldoende handvatten voor
de toekomst.
Het is een uitdaging voor de gilden, een mooie
maar ook moeilijke missie.
Wat de kring kan betekenen voor de gilden,
daar in Bert duidelijk over.
Hij is van mening dat de kring de bindende
factor moet zijn tussen de gilden, elk met
hun eigen cultuur. Binnen de kring kunnen de
gilden veel van elkaar leren en moeten elkaar
enthousiasmeren.
Een goed voorbeeld is het landjuweel in
Oisterwijk, waar de gilden uit deze gemeenten
eensgezind met elkaar hebben gewerkt om
dit feest tot een succes te maken. Dat het
landjuweel niet helemaal heeft voldaan aan
de verwachtingen heeft de onderlinge band
tussen de gilden niet aangetast, misschien is
die nog wel hechter geworden.
De toekomst van de gilden ligt in de handen
van de vele idealisten, binnen de gilden, bij de
leden van de technische commissies en bij de
besturen.
Als elke geleding binnen welke vereniging of
commissie dan ook open, transparant en met
respect voor elkaar functioneert, zijn de gilden
tot iets groots in staat.
Hij doet een beroep op de jeugd, die aangespoord wordt om zich in te zetten voor
de vereniging, om mee te denken en mee
te werken om gilden klaar te maken voor de
toekomst en er voor te zorgen dat ze niet
“inslapen”
In gesprekken rond de ‘keukentafel’ wil Bert
in contact komen met de jeugd, wil hij leren
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van hen om hen op die manier beter te leren
kennen.
Op de vraag wanneer hij vindt dat zijn voorzitterschap is geslaagd antwoord Bert van der
Staak resoluut dat hij als kringvoorzitter de
voorzittershamer aan zijn opvolger over kan
geven als de kring transparant en eensgezind
met respect voor elke vereniging en elke gildebroeder een plaats gevonden heeft binnen het
werkgebied van het Kwartier van Oirschot.
Maar aan het overdragen van zijn functie
denkt Bert van der Staak nu nog niet. Hij heeft
eerst nog een missie, die hij niet alleen kan
volbrengen maar dat samen wil doen met een
hecht kringbestuur, de technische commissies
en alle gildebroeders uit het Kwartier van
Oirschot. n

De nieuwe kringvoorzitter.

INGEZONDEN

Bijzondere vondst Sint Anthonius
en Sint Nicolaasgilde
Het keizersschild.

Het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde,
Groeningen is afgelopen jaar in het bezit
gekomen van een zeer bijzonder voorwerp.
Een tijdje geleden kreeg de 1e Deken van het
gilde (Robby Willems) een e-mail van een man
uit de plaats Sussex in Engeland. Deze man,
Patrick Bedesford, was via de website van het
gilde aan zijn contactgegevens gekomen en
stelde in zijn e-mail de vraag of hij hem iets
kon vertellen over het koningschieten bij het
gilde. Robby had hem in zijn reactie uitgelegd
wat er zoal tijdens dit evenement gebeurt en
dat dit een belangrijk evenement is voor het
gilde. Uiteraard vroeg hij tevens naar de reden
waarom hij hier graag informatie over zou
willen hebben. In zijn reactie vertelde Patrick
dat zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Nederland was gelegerd en dat hij bevriend
was met iemand die lid was het St. Anthonius
en St. Nicolaasgilde uit Groeningen. Toen zijn
vader na zijn uitzending terug naar Engeland
ging, kreeg hij van die persoon (Leonardus
Derks) een zilveren schild cadeau. Op dat
moment was nog niet bekend wat voor een
soort schild hij had gekregen en daarom vroeg
Robby hem om een foto te sturen.
Toen hij vervolgens foto’s opgestuurd kreeg
bleek dat het ging om een schild uit 1935, een
jaartal waarvan het gilde tot op heden niet
wist wie er in dat jaar koning was geweest!
Het schild was door de koning van dat jaar
vervaardigd en volgens de tekst op het schild
was dat Leonardus Derks zelf. Het gilde wist
al dat Leonardus Derks in 1933 koning was
geweest, maar wist niet wie er in 1934 en 1935
koning was. Naast het gegeven dat het nu dus
wist dat Leonardus Derks zowel in 1933 als in
1935 koning was, kon het ook nog een andere
conclusie trekken, namelijk dat Leonardus
óók in 1934 koning was geweest. Het schild
heeft namelijk de vorm van een ster met een
diameter van 8 centimeter en het bevat de
tekst “Keizer der St. Antonius en St Nicolaas
Gilde”! In 1935 was hij dus voor de derde keer

op een rij koning geworden en daarmee de
nieuwe keizer! Tot op dat moment ging het
gilde altijd ervan uit dat er maar zes keizers
waren geweest, maar nu bleek dus dat het
een zevende keizer heeft gehad. Uiteraard
was Robby nu zeer geïnteresseerd om deze
keizersster te bemachtigen, zodat hij deze zou
kunnen toevoegen aan de collectie van het
gilde.
Aanvankelijk wilde hij de keizersster niet
verkopen, maar na meerdere e-mails gestuurd
te hebben met daarin een uitleg van de waarde
en de betekenis van de keizersster voor de
vereniging wilde hij het schild tóch verkopen.
Bij verschillende zilversmeden heeft Robby
toen navraag gedaan naar de waarde van het
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voorwerp en met deze informatie is hij na de
nodige onderhandelingen een prijs overeengekomen. Nadat het geld was overgemaakt,
stuurde Patrick de keizersster ook daadwerkelijk op en inmiddels heeft het gilde het schild
dan ook in haar bezit!
Naast het feit dat het gilde een nieuwe keizersster aan zijn collectie heeft kunnen toevoegen
én het inmiddels weet dat het een zevende
keizer heeft gehad, blijkt ook maar weer eens
dat het erg nuttig kan zijn om als vereniging
een website te hebben met daarop contactinformatie. Als het gilde dit namelijk niet gehad
zou hebben, dan zou Patrick Bedesford nooit
in staat zijn geweest om contact met het gilde
op te nemen. n

INGEZONDEN

‘Laudatio zonder cadeau’

Een overpeinzing door Martien van Gastel, vaandrig
Gildebroeder Richard de Visser: Hoofdman van
het Sint-Jorisgilde uit Sint-Oedenrode 1996-2014
Het woord ‘Hoofdman’ is bewust met een
kapitaal geschreven, omdat deze functie
de afgelopen bijna twee decennia voor het
Sint-Jorisgilde gevormd, ontwikkeld, gepokt en
gemazeld, maar vooral verpersoonlijkt is door
gildebroeder van het eerste uur Richard de
Visser. De begrippen ‘Hoofdman’ en ‘Richard’
zijn in de loop van de jaren voor het gilde een
vanzelfsprekende en eeuwig durend lijkende
twee-eenheid geworden. Zijn aankondiging
op de jaarvergadering in 2013 het hoofdmanschap te gaan neerleggen kwam, afgaand op
de verweesde blikken en vrijwel woordloze
reacties van de medebroeders, daarom niet
alleen als een verrassing maar ook als een zeer
oncomfortabele schok. Richard’s verklaring
en daarbijbehorende argumentatie van een
noodzakelijke continuïteit en verandering voor
het gilde én voor hem persoonlijk was simpel
en correct, maar misschien juist daardoor wel
ijzersterk en respect afdwingend. Bovendien
haalde en haalt deze beslissing van Richard het
gilde uit haar door hem jarenlang verschafte
betrekkelijke comfortzone en dwingt dit de
broederschap tot een niet uit te stellen bezinning op de toekomst van ons gilde.
Zonder de overige broeders tekort te willen
doen voor hun inzet en betekenis voor het
gilde is een gemeende lofprijzing voor Richard
meer dan op z’n plaats. Deze is uiteraard
cadeauloos, want als er één ding de afgelopen
tijd duidelijk is geworden uit de besliste
woorden van Richard én zijn bijzonder intense
blik als er ook maar op een presentje gehint
wordt dan is het dat zijn resolute afwijzing
hiervan alles te maken heeft met zijn werk- en
taakopvatting en zijn omgaan met functies. En
ook al is dit voor een dankbaar gilde moeilijk
te accepteren en zou daar door Richard enig
begrip voor opgebracht mogen worden, al
was het alleen maar omdat het gilde zijn
werkzaamheden en betrokkenheid als broeder

en hoofdman ervaren heeft als een cadeau
voor de broederschap en hier een blijk van
waardering tegenover wil stellen. Uiteindelijk
is ook hier weinig in te brengen tegen de
argumenten van Richard over een natuurlijke
vanzelfsprekendheid, innerlijke motivatie en
gemeenschapszin waarbij cadeau’s allen maar
afbreuk kunnen doen.
Samen met anderen heeft Richard zich twee
jaar, van 1994 tot 1996, ingespannen en
voorbereidingen getroffen om het Rooise
gildewezen in de vorm van ‘herleving’ van
het Sint-Jorisgilde mogelijk te maken. Dit was
een ‘heidense’ klus die hij dankzij zijn gave
van het woord, argumentie- en overtuigingkracht, zijn eigen aardigheden, maar soms
ook eigenaardigheden, bekroond zag in de
officiële herleving van het Sint-Jorisgilde op
de patroonsdag van deze heilige* in 1996.
Richard werd tot Hoofdman gekozen en
heeft deze functie 18 jaar met verve vervuld.
De tomeloze inzet van Richard, zijn preciese
en wetenschappelijke benadering, analyse
en beoordeling van gebruiken en tradities
en doelstellingen van het gilde heeft er flink
toe bijgedragen dat het gildewezen bij de
gildebroeders verinnerlijkt is en heeft geleid
tot een vanzelfsprekende acceptie en zelfs
worteling in de Rooise kerkelijke én wereldlijke
samenleving. Zo is er bij en door het het
gilde, niet in het minst door het niet aflatende
hameren van Richard op correct-traditionele
taal, een groter historisch bewustzijn ontstaan
dat gepaard gaat met respect voor tradities
en ‘nieuw’ taalgebruik. Want wie spreekt er
tegenwoordig nog over de ‘vlag’ van het gilde
als het vaandel bedoeld wordt? En wie spreekt
er nog over secretaris en bestuur als de ‘dekenschrijver’ en de ‘overheid’ bedoeld worden?
Er wordt aangesloten bij tradities en zelfs niet
meer gesproken over de opheffing van het
gilde in de 19e eeuw en de ‘heroprichting’ in
1996. Het is namelijk met het gilde net als
in het sprookje van Sneeuwwitje. Zoals zij in
plaats van te sterven in een langjarige slaap viel
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is het middeleeuwse Sint-Jorisgilde eind 19e
eeuw niet ‘opgeheven’ maar leidde het meer
dan een eeuw lang een ‘slapend’ bestaan. En
hoewel elke vergelijking ergens wel mank gaat
en niet iedereen spontaan bij Richard de Visser
meteen aan de prins op het witte paard denkt
die sneeuwwitje wakker kuste, heeft hij voor
de ‘herleving’ van het gilde dezelfde ridderlijke
functie gehad.
Na de ‘herleving’ heeft Richard een groot aandeel gehad aan de groei en volwassenwording
van het gilde. En dan gaat het niet zozeer over
de aankleding en de attributen van het gilde,
maar veel meer over de bewustwording en de
betekenis ervan. Het valt niet mee om datgene
wat velen als parafernalia zien gekoesterde
attributen te laten worden. Dit vraagt niet
alleen kennis van zaken, maar ook volharding,
overtuiging en overtuigingskracht. Met deze
gaven is Richard in ruime mate bedeeld.
Probeer anders maar eens uit te leggen wat
‘broederschap’, de kern van het gildewezen
precies betekent. Alleen voorbeeldgedrag is
daarbij uiteindelijk richtinggevend en overtuigend. Zoals intense betrokkenheid bij ziekte of
verdiet, maar ook bemiddeling bij conflicten,
opbeurende woorden en een oprecht ‘hart
onder de riem’ als een broeder het even niet
meer zag zitten. Dit zag Richard als zijn taak
als Hoofdman en deed hij op zijn eigen wijze
en soms ook eigenwijze, maar altijd op een
naar de persoon toe respectvolle manier.
Probeer ook maar eens als Hoofdman te
‘dienen’ onder vier koningen van wie er eentje
zelfs keizer is geworden. Dit kan alleen als
men, zoals Richard, de bekleders van deze
hoogste positie ervan kan overtuigen dat het
gilde de broederschap hoog in het vaandel
heeft geschreven en een koningschap alleen
dienend kan en mag zijn. Richard overtuigde
als geen ander met zijn kundige en geloofwaardige uitleg over het symbool van het laatste
stuk van de vogel, dat niet zozeer de kundigheid van de schutter maar de ‘voorzienigheid’
naar beneden laat komen.

Op 23 april 2014 heeft Richard zonder enige
poespas het hoofdmanschap overgedragen
aan Henk Quinten. Richard heeft gelijk
door z’n opvolger Henk te beschrijven als
de juiste man op de juiste plaats. Het gilde
is in een heel andere fase terechtgekomen.
Ging het tijdens het hoofdmanschap van
Richard vooral over HERLEVING van het
gilde, Henk zal met zijn medebroeders, nu
het gilde herleefd is en op de rails staat, de
komende jaren een hele andere uitdaging
wachten, namelijk OVERLEVING!!! Overleving
heeft alles te maken met continuïteit door
verjonging en de hierbij horende aanpassing
aan de huidige tijd. Het eerste hoopvolle stapje
lijkt afgelopen Sint-Jorisdag al gezet te zijn,
want het is hartverwarmend en vertederend
om Geert, minstens 50 jaar jonger dan het
jongste gildelid, samen met zijn broeder-opa
te zien optreden. Het lijkt of we de juiste snaar
geraakt hebben en op de juiste weg zijn. Om
die weg begaanbaar te maken zullen we nader
invulling moeten geven en investeren in onze

broederschap en er gezamenlijk met Henk
de schouders onder moeten zetten. Het gilde
lijkt zich bewust te zijn van de noodzaak en
urgentie hiervan en de leden hebben zich
tijdens de afgelopen jaarvergadering ook
uitdrukkelijk gecommiteerd zich hiervoor in
te zullen spannnen. Uiteraard ieder naar zijn
mogelijkheden. Richard heeft daarbij meteen
bij de overdracht van zijn hoofdmanschap het
goede voorbeeld gegeven door zich hiervoor
meteen, ‘zolang als hoofd en ledematen het
toestaan’ zoals hij het zelf formuleerde, actief
en in dienst van het gilde op te stellen. Richard
BEDANKT, en moge hoofd en ledematen nog
vele decennia in conditie blijven.
* Boze tongen beweren dat Sint-Joris ondertussen door het Vaticaan van de lijst van heiligen geschrapt is . Het is namelijk niet zeker
dat hij ooit bestaan heeft. Voor het gilde hoeft
dit echter niet echt relevant te zijn want het
gaat om de waarden en normen waar Sint-Joris
voor staat. n

Vraag:
Wat is juist
Ouderman of
Ouderling ?
Er zijn nogal wat schuttersgilden, in
onze provincie, waarvan een lid of
soms zelfs meerdere leden de titel
“ouderman” draagt/dragen. Zo’n
persoon heeft die titel al of niet automatisch ontvangen vanwege zijn langdurig
lidmaatschap of omdat die persoon
vanwege zijn kennis op het gebied van
het gildewezen anderen gevraagd of
ongevraagd advies geeft.
Daarnaast zijn er gilden die de titel
“ouderling” kennen. Mijn inziens is dat
fout! Een ouderling is namelijk de naam
van een functionaris binnen de protestante gemeenschap. Hij is o.a. lid van
de kerkenraad en hij zorgt - samen met
anderen - dat de protestante gemeente
haar taken goed kan uitvoeren. Een
ouderling heeft dus eigenlijk met het
gildewezen niets te maken.
Ik begrijp dat ik met mijn uitspraak de
knuppel in het gildehoenderhok gegooid
heb. Ik ben daarom benieuwd naar uw
reacties. Ik zie deze met belangstelling
tegemoet. n
Met vriendelijke gildegroeten,
Harrie Bruijns, Zeggelaan 57
4844 SC Terheijden.
E-mail: harriebruijns@ziggo.nl
Gilde Sint Antonius Abt Terheijden.

Wisseling hoofdman.
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Nieuwe schutsboom Heilig
Kruisgilde Gerwen
Een terugblik
Al ruim twintig jaar stond hij al hoog boven de
landerijen uitstekend aan het Lankveld:
De schutsboom van de schut.
Inmiddels was het gevaarte danig aan onderhoud toe, de tuikabels moesten vernieuwd
worden en de lift moest van een nieuwe roestwerende verflaag voorzien worden. Al met
al een flinke klus die veel werk en de nodige
euro’s kosten. Veel werk en geld voor iets dat
weinig gebruikt werd.
Zoals zo veel zaken bij het gilde heeft ook
dit een voorgeschiedenis. In oktober 2009,
tijdens de Gerwense kermis, was er een
groep Gerwenaren die wel lid wilde worden
van het gilde, maar zij wilden dan wel het
geweerschieten beoefenen. Enkelen trokken

een gilde-uniform aan en andere werden
gilde-verwant.
Geweerschieten is een mooie sport, elke
zondagmorgen zijn de schutters aanwezig om
te oefenen. De wapens van het gilde werden
bewaard bij de hoofdman. Deze fungeerde
ook als wapenmeester .
Omdat er steeds meer wetten en eisen
kwamen voor wapenbezit en het gebruik
daarvan was het nodig dat er een nieuwe
wapenmeester kwam. Iemand met ervaring
en kennis van het gebruik en van wapens. Ad
Raaijmakers had als ervaren jager de kennis
en hij kreeg van de gildeoverheid het mandaat
het geweerschieten te organiseren. Ad ging
enthousiast te werk en wist al gauw een groep

De onthulling van de plaquette Ad Raaijmakers Schutsboom.
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schutters elke zondag bij elkaar te krijgen om
de geweersport te beoefenen. Door de hoge
kosten en het vele werk die renovatie met
zich meebracht werd besloten om de oude
boom te slopen en een geheel nieuwe te realiseren. Ad stelde een startbedrag ter beschikking zodat een begin gemaakt kon worden.
Na een jaar aspirant lid te zijn geweest wist
Ad zich in 2010 tot zeer trotse koning van het
gilde te schieten. Echter het noodlot sloeg toe.
Korte tijd na het aanvaarden van het koningschap kreeg Ad te horen dat er keelkanker bij
hem geconstateerd was. Nadat er hoop was,
bleek de ziekte zich opnieuw te openbaren
en deze keer met ernstige gevolgen. Ad wilde
zijn koningschap eervol afsluiten, op zondag
11 december 2011 verzamelde het voltallige
gilde zich samen met familie en vrienden in
de Schutsherd, waar Ad zijn koningsschild
aan de hoofdman aanbood. Het was een erg
emotionele samenkomst. Ad was nog maar
kort gildebroeder maar hij droeg het gilde een
warm hart toe en was een zeer gerespecteerd
gildebroeder. Op 12 januari is Ad met gildeeer begraven.
Jan Martens werd wapenmeester en wilde
het werk van Ad voortzetten. Er werd geïnformeerd, offertes opgevraagd, voorbereidingen
getroffen, en begonnen met het realiseren van
de nieuwe schutsboom.
Op zondag 29 september 2012 was het zover
en kon de nieuwe schutsboom, geleverd
door de firma Renders, in gebruik genomen
worden. Daarvoor was de weduwe Ria
Raaijmakers uitgenodigd om de plaquette AD
RAAIJMAKERS SCHUTSBOOM te onthullen,
om zo Ad bij het gilde blijvend te herinneren.
Het Heilig Kruisgilde kan best trots zijn, er is
hard gewerkt vooral Toon en Henk hebben
veel steentjes bijgedragen en gelegd. n

INGEZONDEN

Uit het verleden

gewoonte geweest dat bij het begraven van het lijk, als de overledene
van de Roomsche godsdienst is geweest, met vaandel en trom die met
rouwdoeken omfloerst zijn en met wapens of (zilveren) schilden op te
trekken naar de parochiekerk en het vaandel, trom wapens of schilden de
kerk mee in te nemen en daar de h. mis voor de overledene bij te wonen en
dan vervolgens het lijk naar het graf te brengen. Dat als de kist gezonken is,
wordt het vaandel en de trom uit de rouw ontdaan en dan wordt met het
vaandel driemaal over het graf gezwaaid. Daarna keren allen met vliegend
vaan en slaande trom en wapens of schilden weer naar hun gildekamer.
Aldus gedaan ter gemeentesecretarie van Terheijden. n

Niet alleen in ons oude notulenboek staan interessante verklaringen
opgetekend, maar ook in het archief van de gemeente Terheijden bevinden
zich verschillende – voor het gilde dan – belangrijke documenten. Leest u
zelf maar.
Verschenen zijn op 23 mei 1755 voor Bastiaan van Dongen en Mattheus
Kanters, schepenen (wethouders) van de heerlijkheid Terheijden:
Adriaan A. Damen, Arnoldus van Dorst beide oudermannen
vervolgens Jacobus Domen, deken en Antonij Castelijn, busmeester
van het St. Antonius gilde, die gezamenlijk en ieder afzonderlijk – op
verzoek van het handbooggilde uit Oosterhout – hebben verklaard:
Bij het overlijden van een gildebroeder of zuster is het van ouds altijd de

Harrie Bruins.

Eendracht maakt macht
Een van de kenmerken van broederschappen is dat men, zonder aanzien
des persoons, samenwerkt op basis van gelijkheid. Dit is als het intrappen
van een open deur.
Toch is samenwerking niet alleen goed maar in sommige gevallen ook
noodzakelijk. Zeker in het geval van de gilden, omdat zij, in een tijd dat
het verenigingsleven in een grote dip zit, hun cultureel erfgoed door willen
geven aan volgende generaties op een manier die past in de tijdsgeest.
Op deze weg komen er verschillende beren op hun weg en hoe kun je die
beter bestrijden dan door de handen ineen te slaan? Een van de problemen
waar gilden in steden mee te maken hebben is een stedelijke manier van
denken, een overvolle agenda en het imago dat niet altijd het meest past bij
het snelle en flitsende karakter van een stad.
Dit hebben de gilden het Tilburg, van voor de laatste gemeentelijke herindeling, gebracht tot het intensiveren van de onderlinge contacten die voor
het eerst vastgelegd werden in 1765. In dat jaar verbonden de gilden Sint
Joris, Sint Sebastiaan en Sint Dionysius zich om elkaar te begeleiden bij het
koningschieten. Later werd dit uitgebreid met een jaarlijkse verbroedering
waarin de schutters in teams met elkaars wapen gingen schieten. Mooie
initiatieven maar steeds naar binnengericht. Het brede publiek werd niet
bereikt.
De laatste jaren hebben de gilden samen een aantal projecten opgezet om
gezamenlijk als gilden Tilburg Stad naar buiten op te treden. Zo werden
er stappen gezet, die bij gilden in omliggende gemeenten gemeengoed
waren. Het aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding, de
viering van koningsdag en het inhalen van een nieuwe burgemeester dit
samen met de gilden uit de nieuwe kernen Berkel Enschot en Udenhout.
Deze samenwerking laat aan de Tilburgse bevolking de gilden in hun verscheidenheid zien als afspiegeling van het verleden in deze tijd in de hoop
de gilden voor het voetlicht te brengen en te laten zien dat zij, met hun rijke
historie, wel degelijk horen bij het DNA van de zesde stad van ons land.

ook het vendel zwaaien en de trom slaan. Vooral de jeugdige bezoekers
maakten van deze mogelijkheden graag gebruik.
Op deze manier hebben de gilden zich gepresenteerd aan de bevolking van
Tilburg en omstreken, iets dat via de media niet snel lukt. Een stadredactie
heeft heel andere prioriteiten als correspondenten uit kleinere kernen in de
omgeving, zoals dat blijkt uit overleg met de gilden uit Berkel Enschot en
Udenhout. Een hoeveelheid aan gebeurtenissen maakt dat een redactie
van de lokale of regionale bladen minder snel kiest voor een artikel over de
gilden. Met deze opstelling van de pers is het niet verwonderlijk dat gilden
wegvallen in het moeras van wekelijkse evenementen.
Gilden moeten dus gezamenlijk de publiciteit zoeken om op een positieve
manier hun doelstelling onder de aandacht van het publiek te brengen. In
de oude dorpen Berkel Enschot en Udenhout hebben de gilden zich een
plaats in de gemeenschap verworven iets wat in Tilburg als stad nog niet
het geval is. De eerder genoemde open deur moeten de gilden gezamenlijk
openhouden en als ‘concullega’s’ moeten zij eensgezind optrekken. Ze
hebben zo, in de zesde stad van het land, een moeilijke opgave maar het is
alleszins de moeite waard om deze handschoen op te nemen. n

Gilden hebben, op bescheiden wijze, deelgenomen aan de kranslegging
op 27 oktober (bevrijding van Tilburg) en hebben zich tijdens het koningsfestival in het Leypark op 26 april 2014 gepresenteerd aan de Tilburgse
bevolking niet door zichzelf op de voorgrond te zetten maar door
interactieve kennismaking met de gilden. Zo konden de aanwezigen
schieten met de kruisboog, de handboog en de buks maar kon men

Presentatie van de gilden tijdens het koningsfestival.
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Tijdens de receptie van het 50-jarig jubileum van het gilde blikt hoofdman Jan Schakenraad even terug op de
heroprichting van het gilde in 1963 en over de latere groei van het gilde.

Receptie vijftigjarig jubileum
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk
Het gilde viert zoals men zegt. 50 Jaren saamhorigheid, gezelligheid en sportiviteit. Samen
huilen, samen lachen, zij hebben het allemaal
meegemaakt.
In de afgelopen 50 jaren heeft iedereen zijn
steentje bijgedragen om te komen tot waar het
gilde nu staat. Een mooi gilde dat zich graag
overal presenteert. Optreden doet zij met
trots, niet alleen in Nederland, maar ook in het
buitenland zijn zij een graag geziene gast. De
overheid is dan ook trots om voor zo’n mooi
aantal gildebroeders en gildezusters haar taak
als overheid te mogen uitvoeren. Het gilde van
Heeswijk houdt van vrijheid, blijheid, gezelligheid en gevoel voor elkaar. De hoofdman
geeft aan: “Laten we dat streven behouden,
dan gaan wij een behouden vaart. Het thema
van dit jaar is ‘eenvoud’ en dat past bij ons.
Het zijn niet die mooie kostuums, maar het
is wat binnen in ons leeft. Laten we dat in alle
eenvoud uitdragen.”
Tijdens deze receptie worden zes jubilarissen
gehuldigd. Vice-hoofdman Nico van de
Ven feliciteert als eerste hoofdman Jan
Schakenraad voor zijn 25-jarig jubileum. Een

hoofdman, zegt hij, met zijn hart bij het gilde,
met een indrukwekkende staat van dienst,
onuitputtelijk en altijd bezig het gilde op te
krikken naar een hoger niveau en daarbij niet
te vergeten de saamhorigheid en onderlinge
gezelligheid te bewaken.
Maarten Gevers een succesvol tamboer wordt
gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap.
Maarten wordt geroemd voor zijn inbreng bij
de jeugdleden. Hij voelt zich thuis bij het gilde
en straalt dat ook uit naar de jeugdleden.
Ben van Daal wordt ook gehuldigd voor zijn
25-jarig lidmaatschap, waarvan hij al een
aantal jaren als deken-rentmeester actief is in
de overheid van het gilde. Ben wordt door de
overheid in het zonnetje gezet vanwege zijn
vasthoudendheid in het beheer van de gelden
van het gilde. Een man die er niet voor terugdeinst om de overheid te zeggen waar het
op staat en indien nodig aan de handrem te
trekken wanneer de kosten te hoog oplopen.
Jos van der Pas werd van wege zijn 40-jarig
lidmaatschap gehuldigd door de Overheid van
Gildekring Maasland. Jos, een gildebroeder
in hart en nieren, ontvangt voor zijn vele

FOTO
oude doos

Wie wat wanneer?
De redactie heeft van Brabant-Collectie helaas geen gegevens ontvangen
over de foto in het eerste nummer van dit jaar.
Wel kreeg het de bijgaande foto toegezonden.
Wie weet waar, wanneer en bij welke gelegenheid deze foto gemaakt is?
Stuur uw reactie naar:
brabant@uvt.nl of naar antonius.vaessen@pandora.be n
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verdiensten in het gilde de zilveren legpenning
met Bourgondische vuurslag erboven van de
gildekring. Herman van Gaal en Willy van de
Wijgert waren al lid bij de oprichting van het
gilde 50 jaar geleden. Twee leden die al die
jaren het gilde in hun hart hebben gesloten
en zich vaak hebben ingezet om het gilde
daar neer te zetten waar het thuis hoort. De
hoofdman spreekt: “Vele prijzen wisten jullie
beide voor ons gilde in de wacht te slepen,
dank daarvoor. Maar het belangrijkste is dat
jullie het gilde en daarbij het gildeleven trouw
gebleven zijn. Saamhorigheid staat bij jullie
hoog in het vaandel. Ook beide vrouwen
hebben hun hart en ziel bij het gilde liggen en
hebben al die jaren veel voor het gilde gedaan.
Kijk ze hier beide staan met hun vrouwen.
Aan hen hebben we te danken dat we hier
vanavond allen bijeen staan, vol trots om,
dankzij hen, ons 50-jarig jubileum te kunnen
vieren.” Als dank ontvingen zij een uniek
Willebrordusbeeld wat door Beeldengieterij
Tenax ontworpen was. Een prachtig beeld,
waarop alleen leden recht hebben die 50 jaar
lid zijn. n

JEUGD

Op weg naar 2025 ontmoeten
gildejongeren elkaar
Op zaterdag 5 april 2014 organiseerden de Jeugdcommissie van Kring
Peelland en de Klankbordgroep Jeugd van Kring Kempenland een gezellige
ontmoetingsavond voor gildejongeren in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. ‘Place
to be’ was het ruime gildehuis van het Gilde Sint-Catharina en Sint-Barbara,
Leende.
Doel van deze bijeenkomst was om op informele wijze, onder het genot
van een natje en een droogje, kennis te maken met de collega gildebroeders en gildezusters. Tegelijkertijd kon er ook besproken worden wat er bij
de jongeren leeft, wat de aandacht verdient en aan welke tradities zeker niet

gesleuteld mag worden.
Ruim 25 jongere gildebroeders en gildezusters uit het Peellandse en
Kempenlandse trokken de stoute schoenen aan en kwamen niets vermoedend wat hun te wachten stond naar Leende. Tijdens de avond werd er
aan de hangtafels flink verbroederd en werden vele ervaringen uitgewisseld. Iedereen was het erover eens dat een dergelijke activiteit navolging
verdient. Er werd al uitgekeken naar een volgende ontmoeting, waarvoor
de jongeren van het Sint-Jansgilde, Soerendonk spontaan hun gastvrijheid
aanboden. n

Uitslag wintercompetitie Larven handboog op doel
Op tweede paasdag, 21 april 2014 is de uitslag bekend gemaakt van de
Larven wintercompetitie van Gilde Sint Ambrosius Loon op Zand. De
Larven wintercompetitie is voor jeugdleden onder de zestien jaar. Er is
afgelopen winter elke zondagmorgen en woensdagavond met handboog
op doel geschoten. De tien beste series tellen mee voor de uitslag. Op
tweede paasdag werd de jeugd uitgenodigd om vanaf twee uur aanwezig te
zijn in gildehuis ‘In de Beijenthuynen’. Ook de allerkleinste jeugdleden zijn
aanwezig zodat alle jeugdleden eerst samen naar de paaseieren kunnen
zoeken die verstopt zijn door de paashaas. Nadat alle eieren zijn gevonden,
wordt de uitslag bekend gemaakt.
1: Nard Snaphaan
2: Max van Zon
3: Damin Alaskarov
Hierna is er voor jong en oud door de activiteitencommissie een leuk
paascircuit uitgezet waarbij iedereen met de handboog kan schieten op
‘paashazen’, ‘paaseieren’ en met jeu de boules de boules zo dicht mogelijk
bij het ‘ei’ moet zien te krijgen. De beloning bestaat uit lekkere chocolade
paashazen en paaseieren. n

De jongste jeugd heeft de paaseieren gevonden.

Mogen we kruisboogschieten? Spannend zeg!
Het is spannend op het gildeterrein van het Sint Barbaragilde. Groep 5/6
van juf. Maaike Wijntjes van Basisschool het Kompas is met de kinderen
op kennismakingsbezoek. Na afloop blijkt dat iedereen het bazuinblazen
geweldig vindt, het trommen heel bijzonder, het vendelen leuk en moeilijk,
maar met de kruisboog is toppie.
Het gilde vertelt met foto’s en filmpjes wat de gebruiken en gewoonten
zijn, deelt limonade en marsjes uit, maar het hoogtepunt is: zelf mogen
meedoen, zelf mogen oefenen. Bij het schieten moeten de groepjes van
vier achter het afzetlint wachten en met een helm op!
De instructies zijn helder en vooral op veiligheid gericht. De aandacht is
perfect en iedereen houdt zich aan alle afspraken die gemaakt zijn. Kortom
een leuke klas die geniet en goed mee doet.
Heel veel leerlingen nemen zich voor op de Open Dag op 26 april 2014
naar het gildeterrein te komen. De poster hangt op school en deze krijgen
ze nu mee om ook in de klas als herinnering op te hangen. Tot ziens zeiden
er veel toen ze terug gingen naar school. n
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Het Sint Barbaragilde en Rembrandt in Veghel
De schilder Rembrandt ziet er prachtig uit en kan goed vertellen over zijn
leven en zijn beroemde schilderij De Nachtwacht. Hij wordt begeleid
door zijn eigen Nachtwacht: het Sint Barbaragilde, Veghel. De rol van
Rembrandt wordt gespeeld door Jan Buil, voormalig directeur van de
Schijndelse Muziekschool.
Leerlingen van de muziekschool (MIK) worden in hun locatie de Afzakkerij
aan de Noordkade verrast met dit eenmalige optreden. Het vindt plaats
op de dag dat het thema Gouden Eeuw aan de orde is. Het is een samenwerkingsproject van de kunstafdeling Pieter Brueghel, leerlingen, docenten
en het gilde. De muziek uit die tijd is geoefend in de lessen van docenten
Leonie Clahsen, dwarsfluit, en Peter van de Horik, drum.
Peter heeft tijdens de les zijn leerling Kevin, tamboer bij het Veghelse
gilde, gevraagd of hij met het gilde kan optreden. Natuurlijk kan dat, want
Gouden Eeuw, schuttersstukken en schuttersgilden horen bij elkaar.
De dwarsfluitleerlingen spelen de muziekstukken, Rembrandt vertelt over
zijn leven en werk en Sint Barbaragilde brengt een vendelhulde, waarvoor
alle leerlingen en hun ouders naar buiten komen.

Voor de leerlingen en hun ouders is het hierna pannenkoeken eten, terwijl
het gilde met vendel, trom en bazuinblazers de aftocht blaast. n

Een vendelgroet bij de Afzakkerij in Veghel.

Gildekring Hoge Schuts Kaderdag te Geffen 2014
Zondag 13 april was een groot deel van de jeugd van Gildenkring Hoge
Schuts aanwezig op de kaderdag in Geffen. Deze jaarlijkse kaderdag is om
de jeugd te laten wennen aan het wedstrijdverband, de spanningen, het
aan- en afmelden bij de jury, enzovoort.
Voor elke discipline is er een vakkundige jury die de deelnemers beoordeelt,
hen wijst waar kleine dingen verbeterd kunnen worden om straks nog
beter voor de dag te kunnen komen tijdens de wedstrijden op gildedagen.
De sfeer was ontspannen en de belangstelling groot. Dank aan het SintJorisgilde, Geffen voor de organisatie en de gastvrijheid. Ook dank aan de
diverse commissies uit de Gildenkring Hoge Schuts, die ieder jaar toch
weer deze dag in elkaar zetten met certificaten voor iedere deelnemer, geldprijsjes en wisseltrofeeën voor de beste tamboer, vendelier en bazuinblazer.
De wisseltrofeeën werden gewonnen door:

- Trommen: Jaimy van de Sluis - Sint Catharina - Sint Jorisgilde Rosmalen
- Bazuinblazen: Daan van Lieshout - Sint Barbaragilde Veghel
- Vendelen: Bryan Colijn - Sint Catharina - Sint Jorisgilde Rosmalen
Gildenkring Hoge Schuts kan tevreden terugkijken naar deze kaderdag.
Allemaal tot volgend jaar. n
Hoofdman Gildekring Hoge Schuts, Hans de Visser.

Een bazuinblazer krijgt uitleg.

Een vendelier uit Nistelrode in actie.

Groepstrommen jeugd.
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Eerste prijs en wisseltrofee voor Daan en het
Sint Barbaragilde
Jeugdbazuinblazer Daan van Lieshout van het Veghelse Sint Barbaragilde
heeft op de Kaderdag van Gildenkring Hoge Schuts op de locatie van het
Sint-Jorisgilde in Geffen de eerste prijs gewonnen en de Wisseltrofee.
De jury was zeer tevreden over zijn optreden met de bazuin, omdat hij
als enig jeugdlid de moed had zich voor de jury van het bazuinblazen te
vertonen. De wisseltrofee zal uitgereikt worden op de Open Dag van het
Sint Barbara Gilde op zaterdag 26 april.
Jeugdtamboer Kevin nam ook deel aan de Kaderdag en had aan de
jeugdtamboers van het gilde uit Vorstenbosch en Maren-Kessel geduchte
tegenstanders. Desalniettemin ziet de jury in Kevin een toekomstige
winnaar. Aangezien Kevin ook drumles volgt bij het MIK, zal oefenen met
notenschrift snel leiden tot toename van zijn tamboeroptreden. Hij ontving
een certificaat van de jury en gaat het komende jaar stevig oefenen om
volgend jaar prijzen te behalen. n

Daan van Lieshout voor de jury bazuinblazen.

Basisschool De Wissel beleeft cultureel erfgoed van het gilde
De klas is met de juf op deze zonnige middag naar het Gildeterrein
komen lopen. Daar worden ze ontvangen door gildebroeder Chris Pick en
de jonge Daan van Lieshout die vertelt hoe hij het naar zijn zin heeft als
jeugd-gildebroeder. Na de eerste kennismaking worden de meegebrachte
boterhammen opgegeten met een glas fris van het gilde en een Marsreepje
als toetje. Teun weet al op diverse vragen antwoord tijdens de korte
geschiedenisles van overdeken Ruud Eekhof. Dan snel naar buiten en aan
het werk ! Aspirant Michel van Lieshout laat de jeugd de eerste aanslagen
zien en horen op de trom en trekt met ze over het oefenveld.

Frits Sanders blaast de bazuin, wat snel navolging krijgt. En toen het
kruisboogschieten. Geweldig spannend, helm op en na uitleg echt
schieten. Het vendelen, waarbij het vendel niet op de grond mag komen,
maar waarbij je wel het vendel hoort wapperen, is een hoogtepunt. De
juf, Brigitte van Zuylen, begeleidt het jeu de boulen. Alle leerlingen mogen
rouleren en hebben veel plezier op deze prachtige dag. Nog even napraten
met opnieuw een glaasje fris van gildezuster Hanny Pick. Een actieve kennismaking met het Sint Barbara Gilde: het gilde is geweldig. n

Een nieuwe jeugdkoning voor Udenhout
Zaterdag, 26 april 2014, Koningsdag en Jeugdkoningschieten bij het Gilde
Sint Joris Udenhout. Het is een mooie zonnige dag en al vroeg in de
morgen worden de voorbereidingen getroffen. Dit wordt georganiseerd
in combinatie met de wandeltocht van Udenhouts Belang. Rond kwart
over tien komen de eerste wandelaars binnen. De jongeren mogen met de
kruisboog strijden om de titel ‘Jeugdkoning van Udenhout’ en de ouders
krijgen van het gilde een kop koffie aangeboden. Diegene die drie ballonnen heeft kapot geschoten en daarna het hoogst aantal punten behaalt,
mag zich voor het komend jaar ‘Jeugdkoning van Udenhout’ noemen.
Er zijn 31 deelnemers, waarvan er 17 zijn die de noodzakelijke drie ballonnen kapot schieten. Het blijft tot op het laatste moment spannend.
Thijs van Hoogdalem, Guido Becx en Tamika van Haaren schoten ieder
29 punten. Dus nog een ronde kampen. Thijs schiet 27 punten, maar
Guido en Tamika schieten beide weer 29 punten. In de derde ronde begint
het te waaien, maar Tamika schiet weer 29 punten. Dan komt Guido en
schiet 1 punt minder. De Jeugdkoning van Udenhout 2014 is dus: Tamika
van Haaren. Op de tweede plaats is geëindigd Guido Becx en op de derde
plaats, Thijs van Hoogdalem. Diezelfde dag heeft Tamika haar medaille
mogen ontvangen uit handen van dekenschrijver Rob Weijtmans. Wij
feliciteren Tamika van harte met het behalen van deze titel. n

Tamika laat trots haar medaille zien.
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Elk jaar is er ruimte binnen het gilde voor onze basisscholen. Dit jaar was groep 7 van de basisschool De Wichelroede uitgenodigd een spreekbeurt over
het schuttersgilde op Sint-Jorishof bij te wonen.

Een spreekbeurt over schuttersgilden
Michael Weijtmans had een spreekbeurt voorbereid op basis van het
lespakket wat is ontwikkeld door de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden: Doar hedde de guld.
De klas werd ontvangen door de hoofdman Piet Vromans met voor alle
aanwezigen fris of koffie. Piet was in vol ornaat aanwezig en vertelde
eerst iets over het gildekostuum. Waarom dragen we deze kostuums?
Hij maakte een leuke vergelijking met het voetballen. Bij deze sport draag
je ook een kostuum: een korte broek met een shirt in de clubkleuren en
embleem van de club. Zo ook bij het gilde: die herken je aan hun kleuren
en hun embleem op het kostuum. Dat was toen gewoon maar nu ook nog.
Na de ontvangst en inleiding nam Michael het stokje over en vertelde
over vroeger, het kruisboogschieten en daarna over het geweerschieten.
Aansluitend vertelde hij iets over het trommelen en vendelen en rondde
zijn spreekbeurt af door iets over het jeu de boules spel te vertellen.
Toen was er ruimte om vragen te stellen: heel veel goede vragen kwamen
uit de groep voort. Zoals: Slijten geweren? Gebeuren er wel eens ongelukken? Hoeveel kracht staat er op een kruisboog? Wat gebeurt er met de
kogels?
Aan het einde van de spreekbeurt werd de groep opgedeeld in drie groepen:
- Groep 1 kreeg uitleg over het vendelen, het vendelgebed en mocht het zelf
ook een keer proberen.
- Groep 2 kreeg uitleg over het geweerschieten. Michael deed voor hoe
het werkte. Hierbij werd duidelijk uitgelegd dat je toch eerst ervaring op
moest doen alvorens te mogen schieten en dat je tot je achttiende jaar
begeleiding krijgt.

Klas 7 van De Wichelroede luistert met aandacht.

- Groep 3 mocht onder begeleiding van twee instructeurs één schot doen
met de kruisboog op doel.
Na tien minuten werd er gewisseld zodat iedereen na dertig minuten alles
had gedaan.
Bij de afsluiting werd er wat gedronken en verdere vragen gesteld.
Bij het afscheid gaf Michael aan de leerkracht een Gilde-DVD cadeau en
het gildeboek: Gilde Sint Joris Udenhout 1594-2006. Op deze wijze kan de
klas later nog een keer terugkijken op deze middag. n
Rob Weijtmans
Deken schrijver gilde Sint Joris Udenhout

Jongeren schieten met de handboog in Raamsdonk
Aan de uitnodiging deel te nemen aan een
verschieting voor jeugdigen en jongeren, wordt
door 28 schutters uit de regio West-Brabant
gehoor gegeven. Leden van de gilden Sint
Sebastiaan, Bergen op Zoom, Sint Ambrosius,
Loon op Zand, Sint Sebastiaan, Oosterhout
en Sint Bavo, Raamsdonk komen zondag
16 februari 2014 voor deze ontmoeting naar
het Gildehof in Raamsdonk. Onder leiding van
trainer Dirk Wijkhuijzen schiet iedereen met de
handboog op doel. Er zijn bij deze verenigingen
echter twee disciplines, namelijk het barebowschieten, dat wil zeggen zonder hulpmiddelen
met een kale boog waarmee vroeger de
Germanen al op jacht gingen; of het recurveschieten, met vizier en stabilisators. Met deze
verschillen is rekening gehouden bij de grootte
van het blazoen waarop geschoten wordt.
Voor de wedstrijd schiet elke deelnemer

dertig pijlen op een afstand van zestien meter.
Geschoten is in drie leeftijdsgroepen. Bij
de jongste groep eindigt Sander Prevoo als
eerste, met een gemiddeld resultaat van 7,2,
gevolgd door Michiel de Bruyne, beiden van
het Raamsdonkse gilde. Dorien Dingemans uit
Loon op Zand wordt derde.
In de middenklasse behaalt Inge de Bont uit
Raamsdonk de hoogste score (7,7) met als
tweede Stefan Bolderman uit Oosterhout en
Nard Snaphaan uit Loon op Zand wordt derde.
Bij de oudste groep, in de leeftijd tot 22 jaar,
wordt Pieter Busio van Sint Sebastiaan uit
Oosterhout de winnaar, met een prachtig gemiddelde van 8,2. Als tweede eindigt Patrick de Bont
uit Raamsdonk (8,1). Voor de derde plaats moet
gekampt worden, en wint uiteindelijk Ruben
Terlouw uit Loon op Zand.
Het is de eerste keer dat zo’n regionale ontmoe-

24

Oefening baart kunst.

ting plaats vindt voor jeugdige schutters. Zo te
merken aan de spontane reacties zal dit zeker
herhaald worden. In de winterperiode zijn er bij
de gilden sowieso weinig activiteiten. En voor
jeugdleden van een gilde of schietvereniging
is het stimulerend te ervaren dat er ook op
andere plaatsen leeftijdgenoten zijn die de handboogsport tot hun hobby hebben verkozen. n

FEDERATIENieuws

Het project ‘De NBFS op weg naar 2025’
Op 4 februari 2014 bezocht de federatie de Kring Baronie en Markiezaat
in Wernhout en op 25 maart Kring Maasland in Vorstenbosch met een
presentatie over het project ‘De NBFS op weg naar 2025’.
Het zijn de twee laatste bezoeken van de eerste ronde in het project.
De federatie heeft in deze eerste ronde zijn zorgen over de toekomst
van de Brabantse schuttersgilden met de gilden gedeeld.
Sommige gilden zijn dezelfde avond al begonnen aan een sterktezwakte analyse. Er zijn gilden die vinden dat ‘we te weinig naar buiten
treden’, anderen vinden dat ze vaak gevraagd worden maar zelf niet
sturend zijn. Een heikel punt blijkt de autonomie van de gilden te zijn
terwijl er besluiten binnen de kringen en in de federatie nodig zijn om
samen te kunnen werken. In alle twee de genoemde kringen vinden
enkele aanwezigen dat de federatie de kringen te weinig ondersteunt,
het KNSA-beleid werd als voorbeeld gegeven. Over de relatie met de
kerk wordt gedifferentieerd gedacht, een gildebroeder zei dat we wel
wat minder naar de kerk kunnen gaan en een ander adviseerde om de
nota van de Commissio Mixta mee te nemen in de toekomstplannen.

Ook heeft men al enkele ideeën over wat er anders of beter kan,
zoals: meer door het dorp lopen, publieke schietwedstrijden houden,
netwerken met moderne communicatiemiddelen, sponsoring van het
frisdrankbeleid, geen commentaar geven en niet langer aan de kantlijn
blijven staan. Dat de gilden zich zorgen over de toekomst maken is
duidelijk. Henk de Hair die de kartrekker van het project is heeft medio
april twee en twintig verzoeken gekregen voor nadere vragen of meer
uitleg. De verwachtingen aangaande het project zijn hoog. De vragen
zijn concreet en spitsen zich toe op het vervolg: Wat gaan jullie doen?
Wanneer?
Wat zijn de middelen? De tweede ronde waarin de gilden hun verbeterpunten, ideeën en wensen aan de federatie kenbaar maken speelt
zich af in het tweede kwartaal van dit jaar. In het derde kwartaal worden
de ideeën en wensen door het communicatie- en adviesbureau Groep
5700 geanalyseerd wat uiteindelijk zal leiden tot een manifest en actieplan dat op de Hoofdliedendag dit jaar gepresenteerd gaat worden. n

Benoeming in het federatiebestuur:
Bert van der Staak, de nieuwe voorzitter van Kring Kwartier van
Oirschot.

Vergadering EGS van 24
t/m 27 april 2014 te Peine

Herbenoeming in het federatiebestuur:
Karel van Soest (vz. Land van Cuijk), Felix Crooijmans (vz.
Kempenland), Frans van der Burgt (secr. Peelland).
Benoeming tot voorzitter Federatieve Sat-commissie:
Nico van de Ven. (Vz. Sat-commissie Maasland, lid St.Willebrordusgilde Heeswijk)

De afgevaardigden van de NBFS bezochten deze vergadering in gezelschap van onze Brabantse Europakoning Toon Weijtmans. Tijdens
deze bijeenkomst werd er vergaderd en vonden er de investituur van de
Ridderorde van Sint Sebastiaan, een Europa concert en een Koningsbal
plaats. Tevens werden de locaties bezocht en gekeurd waar in 2015 het
Europees Schutterstreffen zal plaatsvinden

Het Vademecum van de NBFS.
Het vademecum van de NBFS is up-to-date te raadplegen via de
website www.schuttersgilden.nl
Wijzigingen altijd doorgeven via uw kringsecretaris. n

Instructeurspoule
of opleiding?
Zoals u in de vorige Gildetrom kon lezen hebben de federatiecommissies Jeugd, Vendelen en Trommen en Bazuinblazen de kringen bezocht
om te bezien of er behoefte was aan een instructeurspoule of een
federatieve opleiding voor instructeurs. Uit de inventarisatie blijkt dat
de behoefte aan een instructeursopleiding het grootst is. De federatie
gaat aan de slag met de uitwerking van een plan om deze opleiding op
te zetten. Wordt vervolgd. n

De Europakoning tekent het gastenboek van de stad Peine. Naast
hem de burgemeester van Peine, Michael Kessler, Charles-Louis Prinz
de Merode en EGS secretaris Peter Olaf Hoffmann.

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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Land van Cuijk

Sint Antonius Abt Gilde
Blitterswijck huldigt vijf
jubilarissen
Tijdens de jaarvergadering en teerdag op 21 januari 2014 huldigt het Sint
Antonius Abt Gilde vijf gildebroeders. Erelid Jan Theeuwen (85) is 60
jaar lid van het gilde. Van 1969 tot 1972 is hij koning. Jan is in 1954 het
jongste lid van het gilde. Hij is nog de enige overlevende van de 24 leden
die in 1954 bij het gilde waren. Al is Jan niet geüniformeerd, hij is een
grote steun voor het gilde van Blitterswijck. Hij is altijd aanwezig. Voor
de eerste gildedag in 1989, de kringdag van het Land van Cuijk, die het
gilde organiseert, is Jan een grote promotor en staat hij voor de financiën
garant. Gerrit Kessels (74) is ere- deken en 40 jaar lid van het gilde,
waarvan 22 jaar lid van de overheid. Hij heeft 22 jaar het Konings- en
gildezilver verzorgd. Hier heeft Gerrit veel tijd en energie ingestoken.
Ook zorgt hij 17 jaar lang voor het personeel van de jaarvergadering, de
teerdag en de koningsreceptie. Paul Rutten (77) is 40 jaar lid. Paul is op
alle fronten een zeer actief lid. Hij slaat nooit een vergadering over en is
altijd geïnteresseerd in de geüniformeerde gildeactiviteiten.
Jan Driessen (65) wordt op de jaarvergadering en teerdag 65 jaar maar
is toch aanwezig. Jan is 40 jaar lid, schutter en staat aan de wieg van het
bierkruien dat hij 40 jaar doet. Alwin Rötjes (40) is 25 jaar lid van het
gilde en 25 jaar bij het tamboerkorps en op alle fronten inzetbaar. De
eerste gildemeester memoreert in zijn toespraak dat hij en de overige
gildeleden zeer trots zijn op dit soort jubilarissen. n

Koningsdag bij het Gilde
in Ravenstein
Rob Bruggers burgerkoning en Henk Heessen dagkoning
Op de Bleek in Ravenstein wordt op Koningsdag, zaterdag 26 april,
weer geschoten om de titel van burgerkoning en dagkoning. Veel
burgers en nagenoeg het voltallige gilde zijn present. De aanwezige
‘Vrienden van Sint Barbara’ ontvingen een speldje in de gildekleuren
als teken van hun verbondenheid met het gilde. Dit gebaar wordt door
hen zeer gewaardeerd. Daarnaast worden de nieuwe jeugdvendels
gepresenteerd. Hiervoor zijn financiële bijdragen ontvangen van
Dorpsraad Ravenstein en het Legaat van Cooth. Tijdens het schieten
verhoogt de stadsharmonie O.B.K. de feestvreugde door het geven
van een licht concert. Uiteraard speelt OBK het Wilhelmus dat massaal wordt meegezongen. Ditmaal niet alleen bij gelegenheid van
de verjaardag van koning Willem Alexander, maar zeker ook voor
gildetamboer Nico Verhoeven die daags ervoor is onderscheiden als
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Na 78 schoten is het Rob Bruggers die de titel van burgerkoning voor
zich opeist. Even later wordt tamboer Henk Heessen dagkoning met
het 126ste schot. Beiden worden omhangen met het bij hun titel behorende zilver en wordt hen een vendelgroet gebracht. Na de traditionele
erewijn is het nog lang gezellig gebleven. n

De jubilarissen op de teerdag van 21 januari 2014 v.l.n.r. Paul Rutten;
Jan Theeuwen; Gerrit Kessels; Jan Driessen; Alwin Rötjes en eerste
gildemeester Wilbert Ingenpass.

Vlnr.: Vaandrig Willem Hamers, dagkoning Henk Heessen, burgerkoning Rob Bruggers, gildekoning Harry Hattink en beschermheer
Martin Jan van Mourik.

Onderscheiding voor gildebroeder van het Sint Barbara
Gilde te Ravenstein
Opnieuw is een gildebroeder van het Sint Barbara Gilde benoemd tot lid in
de Orde van Oranje Nassau. Ditmaal was het oud-koning, oud-deken en
tamboer Nico Verhoeven die deze eer te beurt viel. Daags voor Koningsdag
2014 werd hij met de bijbehorende versierselen bekleed door burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. Gildebroeder Nico is inmiddels de zesde
gildebroeder in het huidige gilde die deze eer te beurt viel. Daarnaast kent
het gilde nog een officier en een ridder in dezelfde orde. n

De geridderde gildebroeder Nico Verhoeven (2de van links) op Koningsdag.

26

Gildebroeders bezorgen
Gemeentekoning Grave
fietsplezier voor bewoners 2014 bekend
in het Zorgcentrum

Op Zaterdag 10 mei is het weer gemeentekoningschieten in de
Gemeente Grave.
Dit jaar zijn het schuttersgilde Sint Jan uit Gassel en de Cloveniers
of schutters tot Grave die te gast waren bij het Sint Antonius Abt
gilde uit Escharen. Om 15.00uur verzamelen de 3 gilden zich op het
gildeterrein aan de Beerschemaasweg, maar de geplande optocht
door het Escharen wordt afgelast door de hevige regen. Het is dus
even wachten op burgemeester Roelvink. De oude gemeente koning
Jo Derks moet het wisselschild weer ter beschikking stellen. Hij krijgt
een herinneringsschild opgespeld.
Vervolgens worden de openingsschoten gelost door burgemeester
Roelvink, de keizers van Escharen en Gassel en de oude koning Jo
Derks . Er wordt geloot en Escharen mag beginnen gevolgd door
Grave en Gassel. Het is een spannende strijd en er zijn 234 schoten
nodig om de vogel naar beneden te krijgen. Het is uiteindelijk Hessel
van Boxtel van het schuttersgilde Sint Jan Gassel, die de vogel doet
tuimelen. Hij krijgt het wisselschild omgehangen en er wordt met
erewijn geproost op de nieuwe gemeentekoning
Ondanks de regen is het een geslaagde dag en het feestje gaat nog
even door. Het Sint Antonius Abt gilde Escharen feliciteert Hessel van
Boxtel nogmaals met zijn behaalde titel. n

Van mei tot oktober fietsen de gildebroeders van het Sint
Antoniusgilde uit St. Anthonis om beurten op donderdagavond met
een bewoner uit het Zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” op de duofiets.
Het idee werd geboren om op de duofiets naar het gildeterrein te
fietsen om hier ook de bewoners te kunnen laten meegenieten van
het wipschieten en aansluitend nog een tocht te maken door de omgeving. Alle gildebroeders kregen instructies van de welzijnsbegeleider
hoe om te gaan met de fiets. De welzijnsbegeleider overlegt met de
bewoner en verzorgers wie er van de bewoners mee wil.
Die nemen contact op met de verzorging en samen helpen de gildebroeder en de verzorgster de bewoner in de fiets. Met een glimlach
op hun gezicht vertrekken de bewoners voor een rit. Een hele avond
individueel een vrijwilliger tot je beschikking hebben is een avond vol
gezelligheid en aandacht. Er zijn bewoners waar hele verhalen boven
komen over vroegere gebeurtenissen. Maar ook bewoners waar tijden
en herinneringen herleven omdat zij zelf vroeger bij het gilde in hun
woonplaats waren. Een geweldige activiteit met lachende mensen op
de fiets door het Brabantse land. Pantein Op ’t Hoogveld is erg blij
met dit aanbod van het Sint Antoniusgilde en kijkt steeds weer uit naar
de nieuwe periode waar de bewoners met een uitstapje in eigen dorp
blij worden verrast door hun eigen dorpsgenoten.
Coördinator vrijwilligers zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” en de
Gildebroeders van Sint Anthonis verdienen hiervoor een
grote Pluim! n

Henk Groenen (voorzitter) Hessel van Boxtel (nieuwe gemeente
koning) en Lex Roelvink (burgemeester).

Mevrouw M. Kerstens en Koning Jan van Tilborg trekken er op uit.
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Ad Engels prolongeert
titel koning

Kaylee,
eerste vrouwelijke koning

Op 11 mei 2014 is door het Sint-Catharinagilde tot Blortem en Gestel
het driejaarlijks koningschieten gehouden. Dit jaar vindt het plaats op
het schietterrein bij de scouting “Angelo Roncalli” aan de Locatellistraat
in Eindhoven.
Nadat de oude koning, Ad Engels thuis is afgehaald, wordt na de
nodige ceremoniën het eerste schot gelost door emeritus deken van
Eindhoven Frans Verhoeven, die met een voltreffer de boom “vrijde”.
De strijd die volgt neemt de nodige tijd in beslag. Vanwege harde wind
en regenachtig weer zijn er 281 schoten, waarvan 164 treffers, nodig
om de gipsen vogel in de 36e ronde naar beneden te halen. Wederom
is het Ad Engels, die voor de derde keer koning wordt van ons gilde.
Hij heeft deze titel al eerder behaald in de periode 1987 – 1990 en 20112014. Hij kan zich nu op gaan maken om zich in 2017 tot keizer van het
gilde te schieten, hetgeen gebeurt als je drie keer achter elkaar koning
bent. n

Op 4 mei 2014 heeft bij het Sint Martinusgilde Tongelre het
koningschieten plaatsgevonden. Bij het 94e schot haalt Kaylee van
de Nobelen het laatste stukje van de houten vogel naar beneden en
mag zij zich de komende twee jaar koning van het Sint Martinusgilde
noemen. In de periode voor haar koningschap was de 22-jarige Kaylee
vendelier. n

Ad Engels koning in twee opeenvolgende termijnen.

Kaylee van de Nobelen krijgt het koningszilver omgehangen.

Een nieuwe gildeheer in Mierlo
Tijdens de laatste jaarvergadering van het Sint Catharina en Sint Barbara
Gilde, Mierlo vindt een bijzondere gebeurtenis plaats. Het gilde mag dan
een nieuwe gildeheer, Teus Robbertsen installeren. Volgens de Caerte (de
statuten) van dit gilde kan aan het gilde een gildeheer worden verbonden.
De gildeheer is een algemeen gerespecteerd persoon, heeft een band met
Mierlo en is met toestemming van alle gildebroeders als zodanig gevraagd, maar heeft geen verplichtingen aan het gilde. Sinds het terugtreden
van Karel Bastiaensen als gildeheer, een aantal jaren geleden, is de functie
van gildeheer vacant. Hij treedt dan toe dan tot de overheid van het gilde.
In de persoon van Teus Robbertsen is nu in de vacature voorzien. Hij is in
het dorp onder andere bekend als bestuurslid van de Stichting SeniorWeb
Mierlo. Hoewel hij geen verplichtingen heeft, heeft hij bij alle vergaderingen
en bijeenkomsten van de overheid en de gildebroeders zijn ‘gezicht’ laten
zien en het gilde gevraagd en ongevraagd van goede adviezen voorzien. n

Teus Robbertsen legt de eed van trouw af.

28

Gilde-eer voor
Harrie Van Kuijk

Gilde huldigt Harrie van
Meijl en Frans van de
Gevel
Voor Harrie Van Meijl is het vijfentwintig jaar geleden dat hij werd
gekozen tot vaandrig van het
Gilde Sint Catharina en Sint Barbara, Leende. Een mooie reden hem
eens in het zonnetje te zetten. Harrie krijgt daarom namens alle gildebroeders en gildezusters een zilveren draagschild aangeboden voor zijn
zilveren vaandrigschap.
Frans van de Gevel wordt gehuldigd voor het feit dat hij dertig jaar in
het bestuur heeft gezeten, waarvan drie jaar als koning en de laatste
veertien jaar als regerend deken. Ook hij krijgt namens alle leden een
zilveren draagschild. Burgemeester en erelid Paul Verhoeven houdt
voor de twee jubilarissen een korte toespraak met enkele feiten uit de
afgelopen jaren en feliciteert het duo namens de gemeente. Zij krijgen
van hem een attentie overhandigd. Aansluitend volgt een dankwoord
namens de twee jubilarissen. Zij bieden het gilde een glazen stolp aan
met daarin de oudste sjerp van het gilde, een Egyptisch vlechtwerk uit
1731. n

Harrie van Kuijk is tijdens de nieuwjaarsreceptie van Gilde Sint
Catharina en Sint Barbara Leende onderscheiden met de zilveren
onderscheiding van Kring Kempenland.
Nadat regerend deken Erik van Happen iedereen welkom heet en
iedereen de beste wensen voor 2014 toe gewenst, richt hij het woord
tot Harrie van Kuijk. Harrie is veertig jaar lid van het gilde en dat is
een reden om hem te onderscheiden. Harrie is als ‘jong menneke’
begonnen als tamboer, daarna als jonge deken in het bestuur terechtgekomen, waarvan hij enkele jaren deel heeft uit gemaakt. In de daaropvolgende jaren heeft hij het gilde op diverse manieren ondersteund
en geadviseerd. En daar is het gilde hem dankbaar voor. Hem werd
door de voorzitter van Kring Kempenland, Felix Crooijmans de zilveren
onderscheiding van de Kring opgespeld. n

De beide jubilarissen uit Leende.

Harrie van Kuijk krijgt de kringonderscheiding opgespeld.

Koninklijke onderscheiding Jan Bax
Tijdens de Lintjesregen, 25 april 2014, ontving Jan Bax, lid van Gilde
Sint-Jan Baptista, Leenderstrijp de onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Jan Bax is sinds 1970 actief voor het gilde, eerst als
tamboer, van 1987 tot 1994 secretaris, van 1994 tot 1999 regeren deken,
van 1999 tot 2007 geüniformeerd lid en plaatsvervangend-vaandrig en
vanaf 2008 is hij vaandrig. Bovendien begeleidt hij sinds 1994 de standaardruiter en sinds 2005 stelt hij ook een eigen paard beschikbaar.
Hij was lid van het organisatiecomité dat de grootse viering van het
350-jarig bestaan van het gilde in 1995 heeft voorbereid. Onder zijn
voorzitterschap zijn de statuten en reglementen van het gilde gewijzigd,
waardoor vrouwen volwaardig lid zijn geworden van het gilde en dus
ook om het koningschap kunnen schieten. Jan Bax was betrokken bij de
restauratie van de Sint-Janskapel in 1999 en bij de uitbreiding van het
gildegebouw in 1997-1998. Ook was hij nauw betrokken bij de organisatie van de 68e Kringgildedag in 2010 in Leenderstrijp.

Van 1998 tot 2008
is hij bestuurslid
van de Stichting
Historie Gilde
Sint-Jan. n

Jan Bax, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
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Koninklijke onderscheiding Gerard Daris

Onze Lieve Vrouwegilde
huldigt jubilarissen

De jaarlijkse teerdag van het Gilde van het Heilig Sacrament,
Bergeijk,14 september 2013 begint al vroeg wanneer eerst Harrie
Daris, vijftig jaar lid en vervolgens Gerard Daris, veertig jaar lid aan
huis worden afgehaald door het gilde. In de middagpauze worden de
jubilarissen toegesproken door hoofdman Jos de Haas. Hij memoreert
de verdiensten van alle jubilarissen. Voor Harrie en Gerard Daris en
voor Jan Heesterbeek die vijfentwintig jaar lid is, is er een eigen gildeonderscheiding. Voor Harrie en Gerard is nog een kringonderscheiding
van Kring Kempenland. Kringvoorzitter Felix Crooijmans spreekt de
jubilarissen toe en districtsraadsheer Theo Schoenmakers speldt de
onderscheidingen op. Harrie Daris verrast het gilde met het overhandigen van een herinneringsschild. Net voor de start van het middagprogramma duikt burgemeester Driek van de Vondervoort op. Hij richt
het woord tot de gildeleden als collega gildebroeder, maar uit het feit
dat hij zijn ambtsketen om heeft blijkt dat hij niet met lege handen is
gekomen. Het heeft zijne majesteit koning Willem-Alexander behaagd
Gerard Daris een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor het
vele werk dat hij heeft gedaan voor het gilde. Gerard is zichtbaar verrast
door dit eerbetoon. Tijdens het avondprogramma worden drie nieuwe
gildebroeders geïnstalleerd. n

Tijdens de feestavond op de patroonsdag van het O.L.Vrouwegilde,
Zeelst worden twee jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet:
Bart Boogers vijfentwintig jaar lid. Hij wordt bedankt voor zijn inzet;
altijd oproepbaar als hij ergens nodig is. Paul Houwen is veertig jaar
lid en vervulde de functie van kapitein en rentmeester en is al dertig
jaar betrokken bij de zomeravondcompetitie die door het gilde jaarlijks
wordt georganiseerd. n

De jubilarissen Harrie Daris (1e van links), Jan Heesterbeek (midden )
en Gerard Daris (4e van rechts) na de gildemis.

Paul Houwen, veertig jaar
gildebroeder.

Is jouw medelezer
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Bart Boogers, vijfentwintig
jaar gildebroeder.
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Burgerkoningschieten
Loon op Zand

Teerdag Gilde Sint Antonius
Abt Vorstenbosch

Op koningsdag 26 april 2014 is door het Gilde Sint Ambrosius
haar jaarlijkse Burgerkoningschieten gehouden. De traditie van
Koninginnedag hebben we hiermee verplaatst naar Koningsdag.
´s Morgens zijn de leden om tien uur aanwezig in hun gildehuis ‘In de
Beijenthuynen’ om de dag in Loon op Zand feestelijk te openen.
De festiviteiten voor het dorp hebben plaats bij onze buren op de
‘Klokkenweide’. Nadat burgemeester Luijendijk de vlag onder het
spelen van het Wilhelmus door harmonie Concordia heeft gehesen,
brengen onze vier vendeliers samen met een vendelier van zustergilde
Sint Hubertus de vendelgroet. Vanaf een uur ´s middags kunnen alle
inwoners van gemeente Loon op Zand mee schieten voor de titel
‘Burgerkoning Gilde Sint Ambrosius’. Het is tegelijk ook open dag,
waarbij jong en oud met handboog op doel en wip kan schieten en
een potje jeu de boules kan spelen. Rond half vijf begint het kampen,
waarvan Ronald Akkermans de voorrondes wint. Hij daagt de burgerkoning van 2013 uit. De burgerkoning, Michael Bool, is echter al twee keer
achter elkaar burgerkoning geworden! Het wordt spannend, maar het
vijfde schot wordt door Ronald gemist. Hiermee wordt Michael voor de
derde keer achter elkaar burgerkoning van Gilde Sint Ambrosius Loon
op Zand. n

Op zondag 12 januari 2014 is een mis opgedragen ter gelegenheid van het
375-jarig bestaan, waarin de overledenen werden herdacht. Na afloop van
de mis is in ’t Gildebergske voor leden en belangstellenden een kop koffie.
Op zaterdag 18 januari wordt in ’t Gildebergske de teeravond gehouden.
Bij binnenkomst krijgen alle leden en genodigden een glas champagne en
petit fours met de tekst 375 Jaar. Gildeleden Jan Verhofstad en Martien van
Grunsven worden gehuldigd voor hun 40 jaar lidmaatschap. Harm van de
Wetering en Dennie van der Heijden zijn 25 jaar lid. Lindsey Vogels wordt
verkozen tot ‘gildebroeder van het jaar’. Na de huldigingen wordt door de
gildeleden een inzameling in de melkbus gehouden: € 400,- gaat naar de
stichting Masai. Dan wordt er flink gefeest onder het genot van een pilsje
en diverse hapjes. n

Jan Verhofstad, 40 jaar gildebroeder.

De Burgerkoning ontvangt zijn trofee van de hoofdman.

Martien van Grunsven, 40 jaar gildebroeder.

‘Kouw Klauwen Toernooi’ Sint Ambrosius
Op zondag 23 februari 2014 heeft Gilde Sint Ambrosius Loon op Zand
zijn jaarlijkse ´Kouw Klauwen Toernooi´ voor haar leden gehouden. Dit
is een jeu de boules toernooi dat jaarlijks in de winter gehouden wordt
en waar alle leden en hun partners aan kunnen meedoen. De activiteitencommissie zorgt met hulp van Jan Smulders voor glühwein, warme
chocolademelk en erwtensoep. Dit zodat iedereen weer lekker warm
kan worden. Dit jaar lijkt het echter wel lente, zo’n heerlijk weer is het.
Er is niemand met kouwe klauwen. De stemming is opperbest en er
wordt hard gestreden om de eerste plaats. Op het eind van de middag
is de uitslag bekend. Eerste wordt Fien Snaphaan, tweede Jos Vermeer
en derde Tonny van de Wiel. n

Geen kouw klauwen dus.
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Eredeken Kees van de Voort Spetterende Contactavond
Tijdens de Teerdag op 18 Januari 2014 van het Gilde Sint Antonius-Sint
Sebastiaan Udenhout is rentmeester Kees van de Voort geïnstalleerd
als eredeken van het gilde. Kees is lid sinds 1978 en bestuurslid vanaf
1982. In 1998 wordt hij rentmeester tot 2014. In 1987 en in het millennium jaar 2000 is hij koning. Kees is altijd heel duidelijk als het gaat
over geldzaken. De spreuk “doe geen gekke dingen met je geld en geef
niks uit als je niks hebt” komt uit zijn mond. Tijdens zijn rentmeesterschap zorgde hij voor alle financiële zaken rondom aankopen gildekleding, restauratie gildevaandel, plaatsen schietmasten en diverse
grote evenementen. Kees heeft ook bijgedragen aan de bouw van het
schietonderkomen en het gilde heeft nog steeds een stuk grond naast
het complex in bruikleen, waar men kan kruisboogschieten. Voor al
deze verdiensten heeft het bestuur besloten om Kees de eretitel van
‘eredeken’ toe te kennen. Dat wil zeggen, dat hij altijd gevraagd of
ongevraagd het bestuur advies kan geven. Hij zal hier zeker gebruik
van maken. n

Het Sint Barbaragilde Dinther heeft 29 maart 2014 haar contactavond
gehouden. Op deze avond is iedereen die met het gilde verbonden
is, uitgenodigd. Na de opening door hoofdman Jan van Eerd worden
de genodigden getrakteerd op sketches, muziek en verkleedpartijen.
Voor de pauze arriveert burgemeester Marieke Moorman. Zij komt
speciaal naar deze avond om mee te genieten, maar ook om haar
zilveren schild om te wisselen dat ze ontvangen heeft voor haar titel als
gildevrouwe. Bij de ontvangst van het schild in december stond er nog
gildeheer in gegraveerd, een titel die voorheen ook door de vrouwelijke
burgemeester gedragen werd. Na overleg besloot het gilde deze titel nu
en voor de toekomst aan te passen aan de persoon.
Hierna volgen nog verschillende acts. Een jury kiest de beste act uit en
dat wordt de combinatie tamboers en bazuinblazers die een muzikaal
stuk brachten. Een loterij met mooie vleesprijzen moest de kosten
een beetje dekken. Ceremoniemeester Jo van Hemmen is afwezig
maar de honneurs worden vakkundig waargenomen door Rien van de
Eertwegh. Diskjockey voor deze avond is Maikel van Eerd. Rond half
twaalf zijn er broodjes en koffie of thee, waarna de eerste huiswaarts
keren. Het einde van een mooie contactavond. n

Kees van de Voort wordt benoemd tot eredeken.

Hoofdman Jan van Eerd heet burgemeester Marieke Moorman welkom.

Open Dag bij gilde een succes en vraagt om voortzetting
Het begint met prachtig weer op Koningsdag en de optocht met
versierde fietsen van Veghelse kinderen, voorafgegaan door het Sint
Barbaragilde en standaardruiter Gerard van den Oever. Spectaculair
gevolgd, onder luid applaus, met acrobatisch vendelen van Dries van
den Tillart, de groet met het vaan door vaandrig Mark Callaars voor
de gedecoreerden, waaronder gildezuster Hanny Pick. Daarna maakt
men een nieuwe gildefoto met alle gildebroeders, gildeheer Ard
Smulders en standaardruiter. De hele middag is op het gildeterrein
een Open Dag. Er zijn demonstraties van alle gildeactiviteiten
vendelen, trommen en bazuinblazen, aangevuld met pony- en
paardrijden en men kan op de foto met een gildebroeder. De radioen televisieploeg van Skyline hebben mooie plaatjes en praatjes
verzameld voor de uitzending. En ook de prijs voor de jongste
gildebroeder Daan van Lieshout die de Wisseltrofee onlangs had
behaald op de Kaderdag in Geffen wordt uitgereikt. Tja, en als er dan
ook nog drie nieuwe leden zich laten inschrijven dan kan deze open
dag niet meer stuk.

De organisatie is in handen van de Pr-commissie van het gilde. Zij
krijgen te horen dat men dik tevreden is met de opzet en uitvoering
van dit evenement. n

De vendelgroet voor het wereldlijk gezag.
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Frank van den Houdt
56e gildekoning Besoijen

Puntenkoning Sint
Hubertusgilde

Op tweede paasdag 2014 wordt onder goede weersomstandigheden voor
de 56e keer gestreden om het koningschap van het Gilde Sint Crispinus &
Sint Crispinianus, Besoijen. De gildebroeders verzamelen zich hiervoor in
de gildekamer van Café Centraal. Van daaruit vertrekt het gilde in optocht
naar het huis van de koning, waar hem een vendelgroet wordt gebracht.
Alle gildebroeders worden uitgenodigd voor koffie en het traditionele worstenbrood. Daarna vertrekt het gilde naar het gildepaviljoen, waar gildeheer
pastoor Dorssers en beschermheer burgemeester Nol Kleijngeld al wachten
om met het gilde de schietbomen te vrijen. De ceremonie begint met door
van de scheidende koning Harry de Louw het gildezilver af te nemen en
te toosten met een glas ‘Crispijn bier’, geschonken door de brouwer. Na
inventarisatie van deelnemers voor de strijd om het koningschap breekt
deze los. Uiteindelijk blijken vader Ad van den Houdt en zijn zoon Frank de
sterkste schutters van deze dag; zij moeten afkampen om de titel. Frank is de
komende twee jaar de 56e gildekoning van Besoijen. Als afsluitende traditie
brengt het gilde de nieuwe koning naar huis, alwaar hem een vendelgroet
wordt gebracht en waar het gilde de rest van de dag doorbrengt onder het
genot van een hapje en een………. ! n

In de maand maart komen de schutters van het gilde weer bijeen.
Na in de wintermaanden te hebben geoefend in vendelen, trommen
en het eigen terrein aan te passen aan hedendaagse normen,
komt het Sint Hubertusgilde, Drunen uit de winterperiode. Op de
derde zondag van maart begint de competitie. Tijdens de tweede
schietronde wordt er geschoten om de titel puntenkoning. Het gaat
erom op deze dag de schutter te zijn met de meeste treffers. Slechts
twee van de leden van de vierendertig hebben hun eerste twaalf
schoten raak. Een jeugdlid, Jeroen van de Wiel, en zijn vader Henk.
De laatste keek na een bestuursvergadering nog met een strak vizier.
Ondanks dat Jeroen zijn beste beentje voorzette moest hij het toch
afgeven aan zijn vader. Henk mag zich nu puntenkoning noemen.
Aan deze titel is de wisselbeker, vernoemd naar oud-keizer Jan Klerks,
verbonden welke de vorm heeft van een liggend hert.
Foto’s van deze dag zijn te bezichtigen via de website van het gilde
www.st-hubertus.nl. n

De uitreiking van de Jan Klerks beker.
Frank van den Houdt, koning.

Bart Lapré een groot mens van nog geen 1.75 hoog
Op 25 april 2014 is met de lintjesregen ook een gildebroeder ‘nat’
geworden. Terwijl hij thuis met zijn dochter zit te wachten op een
telefoontje om naar zijn schoonzoon te gaan die bijna vijfendertig jaar bij
dezelfde baas werkt, gaat de deurbel. De hele stoep staat vol mensen met
voorop de burgemeester. “Wat komt u doen?”, is ongeveer zijn vraag. Of
iedereen even binnen mag komen. Aan Bart Lapré wordt verteld dat hij
al zo’n veertig jaar lid is van het gilde Sint Hubertus. En daarnaast heeft
hij in zijn tachtigjarig leven ook nog al wat gedaan voor de EHBO en is hij
fanatiek Lotus-slachtoffer. De burgemeester heeft een hele waslijst met
zijn prestaties en daarom heeft het de koning behaagd Bart te benoemen
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester mag hem
voorzien van de versierselen behorende bij dit lidmaatschap.
Later in het begin van de avond is het gilde, in optocht, ook nog even
gekomen om een vendelgroet te brengen en om de gelukkige te
feliciteren.

De gildebroeders was bekend dat er een groet gebracht ging worden,
maar niet de reden waarom en bij wie. n

De decorandus ontvangt de vendelgroet.
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Aanwezigheid bij doden- Staatsiedag Sint Joris
herdenking is gebruikelijk Gilde van Onsenoort en
voor gilde uit Drunen
Nieuwkuijk
In één weekeinde zijn er meerdere dingen gebruikelijk voor het Sint
Hubertusgilde, zoals in het weekend van 3 en 4 mei 2014.
De Langstraatse Schuttersbond hield de tweede van de vijf ontmoetingen aan de Moerputten in Vlijmen. Terwijl die zondag, 4 mei, het
gilde zelf een competitieronde afwerkt, zijn de koning en hoofdman
aanwezig bij een kroningsmis bij de Onze Lieve Vrouwe Schuts in
Elshout. Bij de dodenherdenking komen diverse verenigingen op
het kerkplein samen, waaronder ook het Sint Hubertusgilde. In een
toespraak wordt stilgestaan bij het feit, dat het dit jaar honderd jaar
geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, en wij in het zuiden
zeventig jaar zijn bevrijd van de Duitse overheersing. Het accent van
het herdenken van de gevallenen verschuift steeds meer naar het
denken aan en het koesteren van die vrijheid zelf. Ook de geschreven
woorden van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin raken ons: “Sommige
mensen gedragen zich zo onuitstaanbaar dat je ze liever niet meer
tegenkomt. Maar als iemand al van tevoren denkt dat een ander niet
deugt omdat hij tot de verkeerde groep behoort, dan is er iets mis.”
Met een reveille, het neigen van de gildevanen en twee minuten stilte
wordt deze herdenking afgesloten met het Wilhelmus. n

Op 19 april 2014 heeft ons gilde haar Staatsiedag gehouden.
Als eerste wordt het nieuwe vaandel formeel overgedragen en wordt
tijdens de gildemis het oude vaandel verruild voor het nieuwe. De
vaandeldrager en maakster (Paula Hooijmans) rijgen het vaandel
aan, waarna de inzegening volgt. Hoofdman Eric Jan van Eggelen
memoreert kort wat geleid heeft tot het laten vervaardigen van het
nieuwe vaandel. Na de dienst volgt de traditionele vaandelgroet en
een korte optocht door Nieuwkuijk. Voordat de feestvergadering
begint wordt stilgestaan bij drie jubilarissen in volgorde van 64,
40 en 25 jaar lidmaatschap. Na de vergadering verplaatst het gilde
zich naar het vernieuwde onderkomen, dat geheel tot stand is
gekomen door zelfwerkzaamheid. De volgorde van de schutters die
zullen deelnemen aan het koningschieten wordt bepaald. Er zijn 23
schutters die zullen strijden om de titel. Er zullen uiteindelijk 488
schoten gelost worden voordat de koningsvogel is neergeschoten.
De titel koning is over gegaan van André Keetels naar de hoofdman.
Na de aanvaarding wordt hem het koningszilver omgehangen. n

De dodenherdenking op het kerkplein.

De inzegening van het nieuwe hoofdvaandel.

Dekenen delen dekens
Op de jaarlijkse teeravond worden bij het Gemondse Sint Joris & Sint
Catharinagilde traditioneel de jonge- en oude dekenen geïnstalleerd.
Dit jaar mag het gilde een ‘unieke’ dekenwisseling bijschrijven in haar
geschiedboeken. Bij de oude dekenen is Cor de Vroom aftredend en
is dekenschrijver Johnny van der Leest voor twee jaar aangesteld als
nieuwe oude deken. Staande oude deken is echter Jessi Daams en
laat Johnny nu ook haar partner zijn. ‘Dekenen delen dus naast het
gilde ook letterlijk de dekens.’ Aan het begin van de avond worden
jonge deken Evelien van de Loo, dekenrentmeester Ad Geerts en
aftredende oude deken Cor de Vroom gastvrij ontvangen bij Johnny
thuis. Na een bakkie koffie met een gebakje wordt hier de dekensjerp

symbolisch
overhandigd. Later
op de teeravond
wordt formeel
nog het
bijbehorende
schildje opgespeld
en is de
dekenwisseling een
voldongen feit. n
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Vlnr.: Nieuwe oude deken, staande oude deken
en aftredende oude deken.

Broers en zus samen
vijfenzeventig jaar lid

Afscheid Anthony
Wehmeijer als
dekenschrijver

Dit jaar viert het gilde daags voor Sint-Jorisdag haar jaarlijkse
teeravond, ook wel bèravond genoemd. Na vooraf de heilige mis
te hebben opgeluisterd en een eenvoudige koffietafel te hebben
genuttigd, kijkt hoofdman Hans van der Schoot terug op het
afgelopen jaar en blikt vooruit naar de komende activiteiten.
Het gilde Sint Joris & Sint Catharina Gemonde is van oorsprong
een ‘bloedgilde’. Vroeger ging het lidmaatschap bij de geboorte
automatisch over van vader op zoon; tegenwoordig van ouder op
kind. Vandaag mag Hans drie gildeleden in het zonnetje zetten
vanwege hun zilveren jubileum. Het bijzondere aan dit jubileum
is dat ze alle drie uit hetzelfde gezin komen! In 1989 werd Johnny
van der Leest op zijn zestiende actief bij het gilde als schutter, broer
Wilfred begon in hetzelfde jaar als jeugdvendelier en zus Manita
als bruidje aan de zijde van patroonuitbeeldster Sint Catharina. Nu,
vijfentwintig jaar later, zijn ze nog steeds actief als het gilde ‘gaat’.
Johnny en Manita geven het tempo aan als tamboer en Wilfred
vervult nog steeds zijn rol als vendelier. Alle drie krijgen door koning
Tonnie van Oirschot een zilveren jubileumschild opgespeld en
worden de aanwezige partners in de bloemetjes gezet. n

Op 18 januari 2014 kreeg Anthony Wehmeijer een zilveren schild
uitgereikt als dank voor zijn grote inzet als dekenschrijver van het
Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan, Enschot-Heukelom. Hij vervulde
deze functie 23 jaar lang. Zondag 12 januari al droeg hij deze functie
over aan zijn opvolger Wilfried Michels.
Anthony werd 1 juni 1982 lid van het gilde en 20 januari 1991
aanvaardde hij de bestuursfunctie van dekenschrijver. Daar bleef
het niet bij. Momenteel is hij voorzitter van de Bond Haaren en
omstreken, secretaris van de Kringcommissie Schieten van Kring
Maasland en lid van de Federatiecommissie Schieten van de
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Eind vorig jaar liet
zijn gezondheid hem in de steek. Dit was voor hem aanleiding om
het wat rustiger aan te gaan doen en zijn dekenschrijverschap over
te dragen. Er blijft echter nog genoeg gildewerk voor hem over. Een
echte actieve gildebroeder dus. Wij wensen Anthony en zijn vrouw
Corry nog vele jaren in goede gezondheid toe en dat zij nog lang lid
mogen blijven van het gilde. n

Vlnr. Jubilarissen Manita, Wilfred en Johnny van der Leest met de
aanwezige partners Jessi Daams en Janine Aarts.

Ook de beschermheer bedankt de dekenschrijver voor zijn inzet.

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

Lintjesregen in Esch
Op 25 april 2014 worden tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag vier Esschenaren verrast met een koninklijke
onderscheiding. Een van hen is gildebroeder Jozef Verstijnen. Jozef is
lid van het Sint-Willebrordusgilde vanaf september 1964 en maakte
achttien jaar deel uit van de overheid, waar hij onder andere de functies van onderhoofdman en tweede dekenschrijver heeft bekleed. Ook
was hij gedurende twee jaar waarnemend koning. Bij de bouw van
de nieuwe gildeaccommodatie in 1993 zorgde hij voor de aanleg van
de elektravoorziening van schutskamer en schietbomen. Momenteel
fungeert hij als secondant van de gildekoning door als zilverdrager
een deel van het koningszilver op zijn schouders te nemen.
Naast zijn gildeactiviteiten was Jozef twaalf jaar raadslid en vier jaar
wethouder van de voormalige gemeente Esch. Tevens was hij secretaris van de biljartvereniging en vrijwilliger/chauffeur op de buurtbus.
Als waardering voor al zijn activiteiten is hij benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Op Koningsdag 26 april heeft het gilde een
vendelgroet aan alle gedecoreerden van Esch gebracht, maar in het
bijzonder aan de nieuw onderscheiden gildebroeder Jozef. n

Op 20 maart 2014 heeft het Sint Jorisgilde haar jaarvergadering
gehouden. In zijn jaarrede sprak hoofdman Jan van der Heijden zijn
grote ongerustheid uit over het uitblijven van een definitieve uitspraak
van de Raad van State over de nieuwbouw voor Scouting, het Gilde
en het Jeugdvakantiewerk. Wel stelde hij dat de hoop op doorgang
nog niet verloren is. Helaas weten we dat deze hoop inmiddels
vervlogen is, omdat de Raad van State negatief heeft beslist.
De nieuwe dekenschrijver Huub Lamers heeft lovende woorden voor
Hetty Verhoeven die jarenlang deze functie heeft vervuld en daar
heel veel tijd heeft ingestoken. Vervolgens worden de hoofdman
en dekenschatbewaarder Mien Gerrits, die aftredend waren, onder
luid applaus herkozen en wordt er een nieuw lid ingeboond, Twan
van Zantvoort. Verder valt er als belangrijk feit te melden dat er een
nieuwe commissie “Toekomstvisie Gilde” is ingesteld om het gilde
onder de aandacht te brengen bij de jeugd, middengroep en jongere
senioren. Voor eind 2014 hoopt het gilde een conclusie/advies vanuit
deze commissie te kunnen vaststellen. n

Twan wordt welkom geheten door de andere leden.

Jozef Verstijnen, Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vijftig jaar Sint-Willebrordusgilde Heeswijk
Het Sint-Willebrordusgilde vindt zijn oorsprong ergens in de zestiende eeuw. De
precieze oprichtingsdatum is niet meer te achterhalen. Wel is bekend dat de activiteiten van het gilde stopten in het jaar 1887. Dit had onder andere te maken met een
verslechterde relatie tussen de Katholieke Kerk en de schuttersgilden. Ook kwamen er
steeds meer andere vormen van vrijetijdsbesteding. Het Sint-Willebrordusgilde was
dan ook niet het enige gilde dat ophield te bestaan. Maar waar in andere parochies de
gilden al in de jaren dertig van de twintigste eeuw werden heropgericht, duurde het tot
1963 voordat het Heeswijkse gilde nieuw leven werd ingeblazen. Het was met name
baron Van de Bogaerde van Terbrugge, eigenaar van het Kasteel van Heeswijk, die zich
sterk maakte voor de heroprichting van het gilde. Er werd een heroprichtingscomité
ingesteld waar onder andere Theo Verkaar,
toenmalig wethouder, deel van uitmaakte. Op 16 januari 1963 was het zover: op het
Kasteel van Heeswijk vond de heroprichtingsvergadering plaats. n

36

Sint-Willebrordusgilde Heeswijk vijftig jaar.

Burgemeester Moorman
ere-hoofdman

Tini van Lieshout koning
Sint Willebrordusgilde

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Sint-Willebrordusgilde, Heeswijk
wordt eerst door de hoofdman het overleden lid Sjaan Schuurmans
herdacht met het overhandigen van fotoboeken aan familieleden van
de overledene. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook burgemeester
Marieke Moorman geïnstalleerd. De hoofdman zegt in zijn welkomstwoord dat het gilde trots is dat zij bereid is de titel van ere-hoofdman
aan te nemen. Veel burgemeesters gingen haar al voor en steeds weer
voelen onze leden meer betrokkenheid bij de gemeente door de band
die gesmeed wordt met een burgemeester als ere-hoofdman. De
burgemeester wordt in het bijzijn van bijna het hele gilde ingevendeld
door Richard Vermeulen. De hoofdman vertelt dat de ere-hoofdman
een nieuw schild krijgt omgehangen in de vorm van een ‘Wassenaar’.
Een prachtig zilveren schild met een opgelegde Willebrordus. De
burgemeester zegt zeer vereerd te zijn met deze titel. De ongedwongenheid van het gildewezen, het altijd klaar staan voor elkaar en de
vriendschappen onderling waardeert zij zeer. De gilden hebben een
verenigingsvorm die haar persoonlijk aanspreekt en al eeuwen hun
bijdrage leveren aan de samenleving. Graag wil zij met haar titel het
gildewezen uitdragen. n

Zaterdag 2 november 2013 is het jaarlijkse koningschieten bij het Sint
Willebrordusgilde te Heeswijk gehouden en het is Tini van Lieshout,
die bij het 162e schot de vogel neerhaalde.
Tini is geboren op 24 april 1949, opgegroeid in de Zandkant en woont
al 37 jaar in de Veldstraat samen met Tonnie. Van beroep was Tini
boter/kaasmaker bij de Meijerij te Veghel, later laborant en tenslotte
productiechef. Hobby’s heeft Tini ook; fietsen, biljarten, de museumboerderij en is coördinator van het Fietsknooppuntnetwerk De Meijerij.
Tini is in 2006 bij het gilde gekomen nadat hij als vrijwilliger tijdens
het EST de sfeer heeft geproefd. Ook nu nog vervult hij verschillende
vrijwilligerstaken zoals oud papier ophalen in het buitengebied en
het verzorgen van het gildeterrein. Het jeu de boules is zijn favoriete
bezigheid bij het gilde. Na het koningschieten hebben we kunnen
genieten van een buffet en ’s avonds van een gezellige feestavond. Op
zondagmorgen was iedereen om zeven uur present bij het ontbijt bij de
kersverse koning. Hierna was de installatie door pastoor Joost Jansen
tijdens de zondagsmis. n

burgemeester Moorman wordt ingevendeld.

Tini van Lieshout met de afgeschoten koningsvogel.

Is jouw mede-lezer
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Jubilarissen en nieuwe
gildebroeder Sint Joris
Hoogeloon

Bestuurswisseling
in Oirschot
Op donderdag 3 april 2014 wordt in Het Vrijthof de voorjaarsvergadering van de Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot
gehouden. De voorjaarsvergadering staat traditioneel in het teken van
huishoudelijke agendapunten. Enerzijds wordt in tal van agendapunten
teruggekeken naar voorafgaand jaar maar een blik op de toekomst is
zeker zo prominent aanwezig. Een van de agendapunten op 3 april is
de bestuursverkiezing. Kringvoorzitter, Jan van Riel, is aftredend en kan
zich niet meer herkiesbaar stellen zodat de gilden van het Kwartier van
Oirschot een nieuwe voorman moeten kiezen.
De vicevoorzitter, Bert van der Staak, is de enige kandidaat en wordt
met overgrote meerderheid als opvolger van Jan van Riel gekozen tot
nieuwe kringvoorzitter. Nadat Bert de voorzittersketen omgehangen
heeft gekregen en de voorzittershamer heeft ontvangen, dankt hij de
aanwezigen voor het vertrouwen dat men in hem heeft. In een kort
woordje dankt hij Jan van Riel voor de wijze waarop hij leiding heeft
gegeven aan de kring en als blijk van waardering wordt Jan, onder
applaus van de vergadering, benoemd tot erebestuurslid. Jan van
Gisbergen wordt in de vergadering als raadsheer herkozen en zal
binnen het kringbestuur als vicevoorzitter gaan fungeren. n

Op zaterdag 26 april 2014 ontvangt gildebroeder, dekenschatbewaarder en
koning Bert van Rooij uit handen van de kringvoorzitter Bert van der Staak
de onderscheiding, het kroontje, vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap.
Gildebroeder Gert van der Looij ontvangt uit handen van de hoofdman Jan
Nouwens een Speld voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap.
Tijdens de jaarvergadering op Sint Jorisdag wordt Peter Sleddens middels
stemming als nieuwe gildebroeder opgenomen. Geheel volgens traditie
wordt hij tijdens de jaarlijkse teeravond geïnstalleerd met een bloemenkroontje. In deze jaarvergadering wordt de hoofdman van het gilde, Jan
Nouwens, voor een derde termijn van vijf jaar tot hoofdman gekozen. n

OI1400
vlnr.: Gert van der Looy met echtgenote, Bert van Rooij met echtgenote en Peter Sleddens met echtgenote. Uiterst rechts J. van den
Biggelaar.

De gaande en de komende kringvoorzitter.

Het heeft zijne majesteit
behaagd ...
Op vrijdag 25 april 2014 ontvangt Martien Kanters, gildebroeder van
het Sint Jorisgilde uit Hoogeloon, uit handen van de burgemeester van
Bladel, B. Swachten, een koninklijke onderscheiding. Hij wordt Lid in de
orde van Oranje-Nassau. In de toespraak van de burgemeester wordt
Martien, die inmiddels bijna 25 jaar lid van het gilde is, onder andere
geprezen voor zijn inzet bij het gildefeest 2013 in Hoogeloon. Martien
was destijds voorzitter van het organisatiecomité. n

Martien Kanters met onderscheiding.
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Jan Verhagen in het
zonnetje gezet

Sint Joris, Moergestel heeft
125 jaar broederschap
geëerd

Op zaterdag 12 april 2014 is de jaarlijkse ledenvergadering van het Sint
Joris gilde uit Middelbeers . Tijdens deze vergadering wordt Ben Kaal
gekozen tot standaardruiter van gilde. Hij neemt deze functie over van
Jan Verhagen die van 1978 tot 2014 standaardruiter en bestuurslid is
geweest. Het bestuur benoemt Jan, vanwege zijn jarenlange ervaring,
tot bestuursadviseur. Hierna is het de beurt aan de nieuwe voorzitter
van het Kwartier van Oirschot, Bert van der Staak, om Jan eveneens
te huldigen met een kringonderscheiding. Niet alleen omdat hij 36
jaar de bestuursfunctie heeft vervuld, maar ook omdat hij sinds jaren
de materiaalbeheerder van het Kwartier van Oirschot is en al jaren
commissielid is voor de standaardruiters. Na deze huldiging, is het de
beurt aan burgemeester Ruud Severijns die Jan komt benoemen tot
lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt de onderscheiding met
bijbehorende versierselen voor zijn vele verdiensten zoals oprichter en
hoofdcommandant van de ponyclub, standaardruiter en bestuurslid
bij het gilde Sint Joris, vrijwilliger bij de parochie Sint Willibrordus en
beheerder van het gildemateriaal van het Kwartier van Oirschot. n

De statiedag van Gilde Sint Joris wordt gevierd op 19 april 2014, dit
jaar op Stille Zaterdag. Om half elf wordt er in het gildehuis een viering
gehouden omdat er vanwege Stille Zaterdag in de parochiekerk geen
dienst is. Deze dienst wordt gedaan door Theo te Wierik met als
assistente,Jeanne Ketelaars. Na de dienst spreekt de dekenschrijver drie
jubilarissen toe. Giel de Cort is 25 jaar trouw lid van het gilde geweest.
Theo Witlox viert zijn 40-jarig lidmaatschap en is lid van de overheid. De
laatste en tevens oudste jubilaris is Piet Mutsaers, een gildebroeder die
al langer bij het gilde is dan menig gildebroeder oud is. Piet is in 1954 lid
geworden van het gilde. Het vendelen heeft hem jaren verbonden aan
het gilde en het gaat hem ook goed af. Met een vaste groep vendeliers
zijn ze steeds aanwezig op de gildedagen. Piet is ook een goed schutter.
Hij is in 1983 koning geweest. Uit handen van de waarnemende
hoofdman Ton van Doormaal, krijgt Piet een plaquette van Sint Joris en
de draak met een zilveren opschrift en een mooie bos bloemen.
De nieuwe kringvoorzitter Bert van der Staak spreekt lovende woorden
tot de jubilarissen Theo Witlox en PIet Mutsaers die respectievelijk het
kringkroontje en de kringonderscheiding ontvangen. n

Jan Verhagen met burgemeester Ruud Severijns.

De Jubilarissen.

Deken Charles Sol
koninklijk onderscheiden
Charles Sol, deken van het Sint Odulphusgilde uit Best wordt ter
gelegenheid van Koningsdag, op 25 april 2014, onder andere voor zijn
verdiensten voor het gilde, koninklijk onderscheiden. In het verleden is
hij jarenlang als dekenschatbewaarder voor het Bestse gilde actief.
Voorts is hij oprichter en lange tijd bestuurslid van
Ondernemerscontact De Hurk in Eindhoven en gedurende vijfentwintig
jaar actief lid van de Meierijse Handelsvereniging in dezelfde gemeente.
De overheid van het gilde brengt die dag ’s avonds, samen met enkele
andere gildebroeders, de gedecoreerde Charles Sol een vendelgroet. n
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Charles Sol te midden van het gilde.
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Sint Sebastiaansgilde Oirschot viert Koningsdag
Al vele jaren organiseert het Gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot een activiteit
op, vroeger Koninginnedag en nu dan, Koningsdag. Dat begint in 1998
met een voorjaars bloemen- en plantenmarkt. Het hele fraaie marktplein
van Oirschot staat dan vol met bloemen en planten, die goed worden
verkocht. Door concurrentie van doe-het-zelf zaken die planten beginnen te
verkopen, wordt gezocht naar een nieuwe formule voor de jaarlijkse activiteit. En dat wordt het minitheater in grote schaftwagens/directiewagens die
door het gilde omgebouwd zijn. In zes van die minitheatertjes op wielen
worden doorlopend korte theaterstukken gespeeld door lokale amateur- en
beroepsacteurs, die gratis meewerken. Deze theaterwagens zijn te huur.
Enkele jaren geleden pakt het gilde ook de traditie weer op om een kinderoptocht te organiseren, voorafgegaan door paard en wagen of muziek.
Deze optocht wordt gekoppeld aan een wedstrijd wie zijn fietsje of voertuig
het mooist heeft versierd of wie zich het mooist heeft verkleed als Koning
of Koningin. Dienstbaarheid aan de Oirschotse gemeenschap is een van
de belangrijke waarden waarop de traditie van het gilde is gebaseerd. Dit
komt tot uiting doordat Gilde Sint Sebastiaan een deel van de eventuele
geldelijke winst van deze dag afdraagt aan een steeds wisselend, liefst
lokaal, goed doel. n

Gilden in de traditie van de rederijckers.

Sint Sebastiaan en Barbara opent buiten schietseizoen
Het gilde Sint Sebastiaan en Barbara uit Moergestel schiet traditioneel
met de handboog op doel en het seizoen wordt geopend op tweede
paasdag met de vogelverschieting voor gildebroeders, jeugd en
partners. Voor de jeugd wordt een groot houten kruis gemaakt waarop
genummerde plaatjes zijn gemonteerd. Onder begeleiding schiet
de jeugd één voor één op de plaatjes. De koning bepaalt vooraf het
winnende nummer. De partners schieten op ballonnen die ook aan het
houten kruis hangen. Bij deze wedstrijd bepaalt de Keizer het winnende
nummer dat in één van de ballen zit. Als de jeugd en partners klaar zijn
met hun wedstrijd nemen de gildebroeders en –zusters hun positie in
onder de wip met een houten vogel waarbij het gaat om te laten zien
of ze goed en strategisch kunnen schieten om zo in het bezit te komen
van de Toon Giesen bokaal. Als het te lang duurt wordt besloten om de
vogel wat losser te zetten en direct daarna zet men de strijd voort totdat
de vogel valt. Trots met zijn handen in de lucht juicht Ruud van Esch.
De vreugde is van zijn gezicht af te lezen net als bij Kaat Robben en
Wendy Horsten die respectievelijk bij de jeugd en bij de partners als
winnaars uit de bus zijn gekomen. n

De winnaars.

Is Jouw mede-lezer
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Mariakapel in Westelbeers Jubilaris bij gilde Onze
staat er weer mooi bij
Lieve Vrouw, West- en
Middelbeers
Op 1 mei 2014 opent het gilde Onze Lieve Vrouw West- en
Middelbeers, met de aalmoezenier de meimaand met een gebedsdienst bij het kapelletje van Westelbeers. Gedurende de weken die
daaraan vooraf gingen hebben de gildebroeders het kapelletje weer
netjes geschilderd en opgeknapt. Het staat er nu weer netjes bij.
Het opknappen van de Mariakapel is een van de traditionele werkzaamheden van deze broederschap. In eensgezindheid werkt men
samen om de Mariaverering ook in deze tijd levendig te houden. De
Mariaverering is een van de typisch Brabantse kenmerken. Het zit de
Brabander in zijn DNA. Het gilde van Onze Lieve Vrouw uit West- en
Middelbeers hoopt dat velen in de meimaand de weg naar deze kapel
uit 1637 zullen vinden. n

Op de jaarvergadering wordt Ad van Riet, lid van het gilde Onze Lieve
Vrouw uit West- en Middelbeers, een kringonderscheiding opgespeld
door de kringvoorzitter Jan van Riel. Ad is reeds 34 jaar gildelid en
tamboer, is 2 jaar koning geweest en al meer dan 25 jaar deken schatbewaarder. De onderscheiding is dus welverdiend. We hopen nog lang
van zijn diensten gebruik te kunnen maken. n

Mariakapel in Westelbeers staat er weer mooi bij.

Het opspelden van de onderscheiding.

Oorkonde
Op 23 maart 2014 jongstleden ontvangen onze gildezuster Zus RoestKlessens en gildebroeders Theo Roest en Kees van der Heijden een
oorkonde. Deze worden uitgereikt door afgevaardigden van het kringbestuur van de Kring van Oirschot. Zus Roest-Klessens en Theo Roest
ontvangen de oorkonde voor respectievelijk hun vijftig en zestigjarig
lidmaatschap. Kees van der Heijden mag de oorkonde in ontvangst
nemen voor het vijfentwintig jaar bekleden van het ambt van hoofdman
van het Heilig Sacramentsgilde te Hulsel. n

Vlnr: Kees van der Heijden, Zus Roest-Klessens en Theo Roest.
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Palmtakken op gildeakker Broederschap bij Gruun
Schut, Gemert
Sinds jaar en dag wordt tijdens de vergadering van het Sint Antonius
en Sint Sebastianus Gilde Gemert rond Pasen de vraag gesteld: “Is de
gildeakker gepalmd?” en steevast antwoordt de kapitein dan, dat dit is
gebeurd.
Palmen gebeurt op Palmzondag na de hoogmis, waar de palm in de
kerk wordt gewijd en uitgedeeld. Na de mis gaat de kapitein naar de gildeakker en worden palmtakken op de hoeken van de akker geplant. Op
deze wijze wordt hagel, regen en storm van de akker afgeleid en wordt
gehoopt op een goede opbrengst. Tot voor kort gebeurde het palmen in
burgerkostuum, maar op de jongste Palmzondag verzorgde het gilde de
Diomageviering - voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in zorg
bij de Stichting Diomage – in de Gerarduskerk. Alle gildebroeders waren
in kostuum. Na het optrekken vertrekt de kapitein met twee tamboers
en een fotograaf naar de gildeakker halverwege Gemert en De Mortel
en plant de palmen op de akker. Drie gildebroeders zijn er getuige van
terwijl de tamboers trommen.
Belangstellenden van het palmen kunnen getuige zijn door de website
van het gilde te bezoeken www.sint-antoniusgildegemert.nl en naar de
link Facebook te klikken. n

Op de zondag van Palmpasen trekt het Sint Antonius en Sint
Sebastianus Gilde Gemert
op om de “Diomageviering” op te luisteren. De Stichting Diomage
huisvest in Gemert in verschillende woningen en/of aangepaste
gebouwen meer dan 100 geestelijk gehandicapte bewoners. Zij organiseert voor deze bewoners verschillende activiteiten in het jaar, zo ook
de Palmpasenviering in de kerk. Een viertal jaren geleden heeft het gilde
besloten om als uiting van broederschap de viering op te luisteren en
daarna de Palmpasenoptocht in kerk en omgeving vooraf te gaan en
om een vendeldemonstratie te geven. Tijdens de aansluitende koffie
zitten de gildebroeders samen met de bewoners aan tafel. De grote
opkomst van de gildebroeders bewijst de broederschap met hen.
In december werd in Gemert een kapellentocht gehouden langs een
met lichtjes versierde route. Ook de Antoniuskapel van het gilde
werd aangedaan. Hier hebben de gildebroeders o.a. koffie verkocht.
Omdat alles gesponsord was besloot het gilde de bruto-opbrengst te
bestemmen voor een goed doel. Dat werd de Stichting Kerstpakketten
in Gemert.
Aansluitend aan de Diomageviering wordt een check met de totale
opbrengst van € 617,82 overhandigd aan de voorzitter Frans Sanders,
die zegt hiervoor achttien kerstpakketten te kunnen bekostigen. n

Palmpasen op de gildeakker.

De overhandiging van de cheque

Stefan van Heugten lid bestuur Kring Peelland
Op de jaarvergadering van Kring Peelland is Stefan van Heugten uit de
Rips als bestuurslid aangesteld. Stefan is geen onbekende in het gildewezen. Hij is lid van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën te
Lierop. Daar is hij bestuurslid, tamboer en vendelier.
Daarnaast is Stefan voorzitter van de jeugdcommissie kring Peelland en
lid van de Commissio Mixta. Het gildewezen zit hem in het bloed. Om
lid te kunnen worden van het Lieropse gilde moet je echter aan kunnen
tonen dat je familie bent, bloedverwantschap hebt. Dit gilde is nog een
van de weinige familiegildes die over zijn.

Zo gebeurt het dus dat zijn vader, beide opa’s, zijn beide broers en nog
vele andere familieleden lid waren en zijn van het gilde. Nadat zijn vader
na 23 jaar als bestuurslid aftreedt is het voor Stefan vanzelfsprekend dat
hij zich verkiesbaar stelt. Na bezig te zijn geweest op kring niveau en
zelfs federatief niveau begint het toch te kriebelen om de stap naar het
kringbestuur te zetten. De mogelijkheid om iets voor alle gildes binnen
de kring te betekenen is voor Stefan doorslaggevend. “Een nieuwe
uitdaging”. n
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Twee koninklijke onderscheidingen bij Sint
Catharinagilde

Een Koninklijke optrekdag
Sint Jorisgilde Gemert
De optrekdag van het Sint Jorisgilde Gemert valt dit jaar samen met de
eerste Koningsdag. Tijdens de eucharistieviering, die wordt voorgegaan
door pastor van Lamoen, is er aandacht voor de jubilarissen van het
Sint Jorisgilde. Dit jaar is er een groot aantal jubilarissen, namelijk Wim
van Oijen twaalfeneenhalf jaar, Jos en Helmien Berkers vijfentwintig
jaar, Jolanda van den Eijnde vijfentwintig jaar, Paul en Riny van Gulick
vijfentwintig jaar, Wim van den Boom veertig jaar, Marianne Geerts
veertig jaar, Ad Schouten veertig jaar , Thea van de Vossenberg vijftig
jaar en Mien van den Boom zestig jaar lid.
Na de eucharistieviering worden alle jubilarissen gehuldigd in gildehuis
Dientje. Om twaalf uur precies is er op traditionele wijze op een oud
stemkistje gestemd voor een nieuwe deken. Dit jaar mag Pieter van
Erp het komend jaar de titel “nieuwe deken” van het Sint Jorisgilde
voeren. Pieter is bij het gilde begonnen als jeugdlid en wordt meteen
tamboer. Na de ontvangst op het gemeentehuis, waar burgemeester
van Zomeren een toost uitbrengt op de jubilarissen en de nieuwe
deken, vertrekt het gilde naar het huis van de nieuwe deken om hem te
installeren. n

Bij gelegenheid van Koningsdag 2014 zijn twee gildebroeders van het
Sint Catharinagilde, Helmond koninklijk onderscheiden. Oude deken
Ron Peters en jonge deken Eef Luyben zijn beiden onderscheiden
met de Ridderorde zesde graad in de Orde van Oranje Nassau. Ron
Peters krijgt zijn onderscheiding voor zijn inzet binnen het gilde, zijn
bestuurslidmaatschap van het Helmonds Oranje Comité, Veilig Verkeer
Nederland, Helmond, Sint Lambertusstichting en zijn lidmaatschap
van Provinciale Staten van Noord- Brabant (6 jaar) en lidmaatschap (8
jaar) van de gemeenteraad van Helmond.
Jonge deken Eef Luyben ontvangt zijn onderscheiding voor zijn inzet
voor het Sint Catharinagilde, Carnavalsvereniging de Spurriezeiers,
vriendenclub de Batraoven en zijn lidmaatschap van de gemeenteraad
van Helmond. Als bijzondere verdienste wordt Eef Luyben geroemd
voor zijn inzet voor de organisatie van het Landjuweel Helmond in
2001. Het Sint Catharinagilde is bijzonder ingenomen met de beide
onderscheiden gildebroeders. n

De gedecoreerde gildebroeders van Sint Catharina, Helmond.

De jubilarissen van het ‘rode’ Schut in Gemert.

Sint Jorisgilde Someren heeft in een maand
twee gedecoreerden
Op 1 april 2014 krijgt gildezuster Annie Steijvers de versierselen opgespeld
tijdens de jaarvergadering van ’t Heike. Ze is tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau benoemd. Annie is sinds 1992 actief vrijwilligster bij het gilde en
verricht diverse PR-activiteiten. Ze bekleedt sinds zes en twintig jaar een
bestuursfunctie bij Schietvereniging ’t Heike, waarvan dertien jaar als
voorzitster. Verder is Annie al vijf en twintig jaar een actief toneelspeelster
bij Toneelvereniging De Heidespelers.
De dag voor Koningsdag 2014 is dekenschrijver Frans Meeuws onder valse
voorwendselen naar het gemeentehuis gelokt. Ook hij heeft de onderscheiding Lid in Orde van Oranje Nassau ontvangen. Frans is sinds 1988 actief
lid van het gilde. Daar neemt hij diverse taken op zich, zoals bestuurslid,
dekenschrijver en beheerder van het gildearchief. Van 1982-2002 is hij
koster in de Lambertuskerk geweest en werkt hij als vrijwilliger

beheerder/administrateur van beide begraafplaatsen. Van 1973-1981 is hij
bestuurslid van de FNV-Houtbond geweest. n

Annie Steijvers, Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
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Frans Meeuws (r.) met
burgemeester Veltman.

KringNIEUWS
Baronie & Markiezaat

BARONIE

MARKIEZAAT

Alfred Boot toegetreden tot Bezoek kringbestuur aan
bestuur Kring Baronie en Sint Jorisgilde, Kalmthout (B)
Markiezaat
In de algemene ledenvergadering van april is Alfred Boot met algemene stemmen gekozen als lid van het bestuur van kring Baronie
& Markiezaat. Hij zal een aantal taken van de vorige schrijver Rien
de Krom, die in genoemde ledenvergadering terug getreden is als
bestuurslid, per direct overnemen waaronder de in- en uitgaande post.
Alfred Boot bekleedt reeds de functie van hoofdman van het gilde Sint
Hubertus te Leur en is bestuurslid van De Gildetrom. Daarvoor was hij
9 jaar dekenschrijver van het Leurse Hubertusgilde. Hiermee lijkt hij
in de voetstappen van zijn vader Adri Boot (overleden 2006) te treden
die voor hem reeds dekenschrijver bij het gilde en secretaris bij kring
Baronie & Markiezaat was. Dit noemt hij echter een toevalligheid.
Zijn vader is van grote waarde geweest voor het gildewezen in WestBrabant. Hij heeft zich hieraan met hart en ziel gewijd en hij zal daarmee
altijd een inspiratiebron blijven. Alfred zal het op zijn manier doen. n

Voorzitter Henny Hoppenbrouwers en Alfred Boot zijn op 3 mei jl.
namens Kring Baronie & Markiezaat aanwezig bij de openingsverschieting van het Sint Jorisgilde te Kalmthout.
De middag begint met een mis opgedragen in het eigen gildelokaal,
gevolgd door een receptie met een toespraak door hoofdman Leo van
Wesenbeeck. Hierna krijgt kringvoorzitter Henny Hoppenbrouwers
de gelegenheid een voordracht te houden over onze grootste zorg:
Op naar 2025. Deze voordracht wordt door de aanwezigen, meest
ouderen, aandachtig beluisterd en allen zijn het er over eens dat er
inderdaad werk gemaakt moet worden wil men op termijn overleven.
Na deze receptie wordt de schietbaan geopend door de keizer en
verschillende leden. Ook de vertegenwoordigers van de kring krijgen
de kans om met de voetboog op een afstand van 70 meter te schieten,
wat gezien het wapen toch wel erg moeilijk blijkt te zijn. Zij waren blij in
ieder geval het blazoen te kunnen raken.
Na het schieten is er nog een gezellige maaltijd waarbij de aanwezigen
van de kring en de leden van Kalmthout het zich goed laten smaken en
onderling kunnen verbroederen. Een vruchtbaar bezoek van de kringbestuurders bij een waardig nieuw lid van kring Baronie & Markiezaat. n

Het nieuwe bestuurslid van Kring Baronie & Markizaat, Alfred Boot.

Kringvoorzitter Henny Hoppenbrouwers met voetboog.

Paaseierenverschieting Sint Hubertus gilde Etten-Leur
Op vrijdagavond 11 april vindt in de Mouterij, gelegen aan de
Brouwerstraat 1, de jaarlijkse paaseierenverschieting van het Schutsgilde
Sint Hubertus plaats. De schietcommissie heeft voor een bijzonder
schietevenement gezorgd. Het is de bedoeling met de kruisboog zoveel
mogelijk linten van het paasei, op 17 meter afstand, te raken. Een twintigtal gildebroeders neemt aan de wedstrijd deel. Ook is er gezorgd voor
“echte” eieren. De gildebroeders laten zich de gekookte en gebakken
eieren goed smaken. Na afloop van de wedstrijd wordt door de koning,
Theo Bos, de uitslag bekendgemaakt. Winnaar van de editie 2014 is
gildebroeder Max de Graaf. Al zijn pijlen troffen doel.
Dankzij de inzet van de koning en de schietcommissie is het een erg
geslaagde avond. n

Koning Theo Bos feliciteert gildebroeder Max de Graaf met zijn
overwinning.
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Presentatie Gildelied Cloveniersgilde Etten onder
bescherming van Sint Jan de Doper
Een dranklied heeft het Cloveniersgilde Etten wel maar een echt
Gildelied is er nooit geweest. Een gemis vindt Andre Adams de eerste
hoofdman na de heroprichting in 1997. Daarom pakt hij zijn gitaar
en gaat aan de slag met het componeren van een gildelied. Een
gildelied dat op 20 oktober 2013 op de dag van de heroprichting van
het Cloveniersgilde officieel wordt gepresenteerd. Na maanden van
schaven en oefenen wordt de eerste CD van het Gildelied, met de toepasselijke titel ‘Zingende Cloveniers’ overhandigd aan Jos Martens die
bij de heroprichting van het gilde een grote rol heeft gespeeld. Het gilde
presenteert het nieuwe gildelied in haar huidige gildehuis op de Markt,
bij de Sint Lambertus kerk, vlak bij de historische plaats waar vroeger
op de vogel is geschoten.
Na de overhandiging en officiële plichtplegingen wordt het nieuwe
gildelied door de gildebroeders uit volle borst gezonden. Dit onder
begeleiding van Andre Adams op gitaar en Petra Mills-van Sundert op
accordeon. Petra heeft een belangrijke rol vervuld in het hele proces van
het tot stand komen van de CD met de diverse uitvoeringen van het
Gildelied.
De tekst van ons gildelied is terug te vinden onder dit artikel maar ook
op onze website: www.cloveniersgilde.nl n

ETTENSE CLOVENIERS
EEUWEN TERUG BIJ DEPRINS AAN DE BAAN
IS HET GILDE VOOR ALTIJD GEGAAN
MET DE KRUISBOOG EN VAANDEL IN TOP
ETTENS VOLK BESCHERMD IN TOTAAL GALOP
OP HET MOOIE WESTBRABANTSE LAND
EEN KOLFJE NAAR IEDER ZIJN HAND
STUART MARIA ALS BE-SCHERMVROUW
DE KONING ALTIJD GEZAGS-GETROUW
ETTENSE CLOVENIERS
VOOR ALTIJD AAN DE ZWIER
VRIENDSCHAP EN BROEDERSCHAP
AAN DE MARKT GESTART
ONDER DE MOEIERBOOM
WAAR DIT ALLES BEGON
NOOIT MEER KOMT ER EEN EIND
VOOR HET LEVEN GEDEIND
WE HEBBEN GEWERKT EN GESPIT ALS EEN ZOT
WE HEBBEN GESPAARD EN VERGAARD EN GEPOT
WE HEBBEN GESJACHERD , DE EERSTE HOOFDMAN GEZOCHT
BOUWDEN AAN DE MARKT EEN MOOI NIEUW FORT
BERE TROTS NOEMEN WE HET NU DAN DE KAMER
EEN MOOIE PLAATS ZOMAAR BIJ DE MARKTKRAMER
NU MET ONS ALLEN IN DIT MOOIE GEBOUW
VOLGEN DE KAART TRADITIEGETROUW
REFREIN
IN HET CENTRUM VAN HET NIEUWE ETTEN-LEUR
BIJ DE KERK LAMBERTUS VOOR DE DEUR
VENDELIERS,KONING,GOD ,VADERLAND
SCHUTTERS ZETTEN HUN BOOG ALTIJD NAAR HUN HAND
SOMS RUKKEN WE UIT IN ONS MOOI AMBTSGEWAAD
EENIEDER WEET DAN VAN DE PRINS GEEN KWAAD
TAMBOURS ROFFELEN ENTHOUSIAST HUN TROM
DAARNA DE BAR IN ONS EIGEN VORSTENDOM

Het kloveniersgilde.

REFREIN

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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IN MEMORIAM
Sjef Corstiaans

Freek Groot

Sint-Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

Heilig Kruisgilde, Gerwen en Sint Anna, Nederwetten
(Kempenland)

Op 7 februari 2014 bereikte ons het droeve
bericht dat Sjef Corstiaans (93) plotseling is overleden. ‘Sjef van Piete’ was al veel jaren rustend lid
van het gilde.

Jan van der Meulen
Sint-Catharina, Eindhoven-Stad (Kempenland)

Op 16 maart 2014 overleed gildebroeder Jan van
der Meulen (91).
Jan was op enkele weken na 50 jaar lid. Hij was
koning in 1970 en 1998.

Op 1 april 2014 kregen wij het bericht dat gildeheer Freek Groot is overleden. Hij was pastoor
van de parochies Gerwen en Nederwetten. Hij
was dertig jaar werkzaam als missionaris en
kwam in februari 1994 voorgoed terug naar
Nederland, waar hij in Gerwen en Nederwetten
terecht kwam. Hier maakte hij kennis met de
Brabantse gilden. Hij was er trots op hun gildeheer te zijn.

Frans van Happen
Sint-Catharina en Barbara, Leende (Kempenland)

Jan Penninx
Sint-Antonius en Sint-Sebastianus, Gemert (Peelland)

Op 24 maart 2014 overleed Jan Penninx (83).
Hij is op 25 januari 2014 nog gehuldigd voor zijn
60-jarig lidmaatschap. Hij was van 1982 tot 2005
voorzitter en benoemd tot Lid van Verdienste.

Op 16 november 2013 kregen we het droevige
nieuws dat Frans van Happen (84) is overleden.
Frans was lid vanaf de heropleving en werd
in 2012 gehuldigd voor zijn zestigjarig
lidmaatschap.
Hij begon als vendelier en in 1957 trad hij
toe tot het bestuur. Ook was hij lid van de
schietcommissie.

Jacques Huijbers
Sint-Antonius en Sint-Sebastianus, Gemert (Peelland)

Woensdag 2 april 2014 overleed Jacques Huijbers
(87). Hij werd nieuwe deken in 1951, was 31 jaar
vice-voorzitter en luitenant en in de periode 19921994 koning. Van 1967-1990 was hij bestuurslid
heid heeft ons gilde kennis genomen van het overlijden van
gildebroeder
enonzepenningmeester
van Kring Peelland. Voor zijn
Jan van Hoof verdiensten is hij tot eredeken benoemd.
11 september 1943 - 21 mei 2014

Jan van Hoof

Piet van Meijl
Sint-Catharina en Barbara, Leende (Kempenland)

Op 28 maart 2014 is Piet van Meijl (85) jaar
overleden. Hij was lid vanaf het eerste uur. Twee
en zestig jaar geleden was hij bij die groep
mannen die het gilde nieuw leven in bliezen. Piet
begon als vendelier. In 2012 vierde het gilde het
zestigjarig bestaan na de heropleving en was Piet
een van de jubilarissen.

Sint-Antonius, Stiphout (Peelland)

Met verslagenheid heeft ons gilde kennis genomen van het overlijden van gildebroeder Jan van
Hoof (70) op 21 mei 2014. Jan werd in 1961 lid en
ontwikkelde zich tot een autoriteit op het gebied
van vendelzwaaien. Sinds 1989 had het gilde in
de persoon van Jan van Hoof weer een Keizer.
in Jan een gewaardeerd lid en van het Stiphoutse gilde maar ook een gewaardeerde
van de gilden in Kring Peelland en daar buiten. Jan kwam in 1961 bij ons gilde en
Jan
waswasactief
als lid en voorzitter van de vendelich tot een autoriteit op het gebied van vendelzwaaien. Bij
vele gilden
hij instructeur
roeders hebben deze kunst dan ook van hem geleerd. Met zijn technische achtergrond
Kring
s adviseur betrokken bij het ontwerpen en realiseren vancommissie
schietbomen en masten.
Vele Peelland en bestuurslid bij de
n koperen bollen en stokken die door Jan zijn gemaakt. Sinds 1989 had ons gilde in de
vendelcommissie van de NBFS.
an van Hoof weer een Keizer.
s Jan actief als lid en voorzitter van de vendelcommissie van
Peelland.
Ook was hijhij een kringonderscheiding en
InKring
2002
ontving
de vendelcommissie van de Federatie van Brabantse Schuttersgilden.
d heeft Jan in 2002 onderscheiden voor de grote betekenis
die hij
heeft Koninklijke
gehad voor het
ook
een
Onderscheiding. De NBFS
dat jaar ontving hij ook een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor
n in het algemeen en het vendelen in het bijzonder. De Noord
Brabantse
Federatie
van eveneens met een onderscheieerde
Jan
in
2008
n eerde Jan in 2008 eveneens met een onderscheiding voor zijn vele verdiensten. Sinds
relid van het Sint Antoniusgilde Vorstenbosch.
ding. Tot slot was hij sinds 2001 erelid van het
de laatste jaren flink met zijn gezondheid die gestaag achteruit ging. Eerst zagen we hem
Antoniusgilde,
Vorstenbosch.
maar later kwam hij toch weer langs op de gildeavonden. Sint
Je kon aan
Jan merken dat hier
horen.

Wim Smets
Sint-Brigida, Netersel (Kwartier van Oirschot)

Op 16 maart 2014 is Wim Smets (68) overleden.
Hij was zeven jaar lid van het gilde. Voor zijn
verdienste bij de Carnavalsvereniging en de
voetbalvereniging is Wim gedecoreerd als Lid in
de Orde van Oranje Nassau.

Lies van de Pas-van Hoof
Sint Brigida, Netersel (Kwartier van Oirschot)

Op 24 april 2014 kregen we het overlijdensbericht dat gildezuster Lies van de Pas-van Hoof
op haar 87e verjaardag is overleden. Lies was 56
jaar gildezuster aan de zijde van de erevaandrig
Harrie van de Pas.

nst is dinsdag 27 mei a.s. om 10.30 uur in de Johanneskerk, Van Diemenstraat 1, Veghelende gildeleden van Kring Peelland krijgen bij aankomst aanwijzingen voor plaatsnemen
Aanwezigheid in gildekostuum wordt op prijs gesteld. Na de kerkdienst zullen wij als
op de begraafplaats van de Heilig Hart parochie in Veghel (ca. 4 km van Johanneskerk)
brengen. Na afloop van de plechtigheid wordt aan bezoekende gildebroeders koffie
Nadere informatie hierover wordt dinsdag aan de aanwezigen gegeven.

jn partner Cary, de kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

den
gilde Stiphout

46

IN MEMORIAM
Gerrit van Lieshout

Lauw Snoeijen

Sint-Antonius Abt / Sint-Catharina, Nistelrode
(Maasland)

Sint-Jan, Soerendonk (Kempenland)

Het Gilde van Sint Antonius Abt - Sint Catharina
, Nistelrode kreeg het bericht dat zondag 11
mei 2014 Gerrit van Lieshout (85) plotseling is
overleden. Gerrit was lid vanaf de heroprichting
in 1991 en een actief gildelid. De laatste jaren
kon hij vanwege zijn gezondheid niet meer actief
deelnemen aan de gildeactiviteiten. Hij was een
echte Brabantse, Bourgondische gildebroeder die
van zijn borreltje kon genieten.

Anneke Vogels- van Oers
Sint-Joris, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Op 12 april 2014 overleed Anneke Vogels- van
Oers (86), erevrouwe van het gilde Sint Joris,
Oirschot.
Anneke was gildezuster in hart en nieren en een
soort van moeder voor het gilde, zeker voor de
jeugdleden. Ze verzorgde vanaf 1973 de gildekostuums en later ook het gildevaandel. In 2001
verkocht Anneke en haar man Toon het huidige
gildeterrein aan het gilde. Anneke werd in 2003
benoemd tot erevrouwe. Zij was Lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Donderdag 1 mei 2014 bereikte ons het droevige
bericht dat Lauw Snoeijen (85) is overleden. Lauw
Snoeijen was zevenentwintig jaar lid. Lauw was
vaak aanwezig wanneer het gilde optrad en ook
bij de jaarlijkse Ommeganck op kermisdinsdag
was hij steevast aanwezig. In 2012 vierde hij zijn
zilveren jubileum.

Jan Peeters
Sint-Lucia, Steensel, (Kempenland)

Jan Peeters (69) is op 6 april 2014 plotseling
overleden. Jan was vanaf 1966 lid.
Binnen het gilde was Jan jarenlang actief als vendelier en lid van de overheid. Bovendien was hij
raadsheer boogschieten bij Kring Kempenland.

Jan van den Biggelaar
Sint-Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Op 4 april 2014 is gildebroeder Jan van den
Biggelaar (58) overleden. Jan, steeds verder
beperkt door de ziekte MS, is in september 2013
nog onderscheiden voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Ondanks zijn ziekte hield hij een warme
belangstelling voor het gilde. Vroeger was hij
actief als voordraaier voor de vendeliers.

Piet Deenen
Sint-Joris, Oostelbeers (Kwartier van Oirschot)

Jan de Vaan

Op 1 februari 2014 is volkomen onverwacht gildebroeder Piet Deenen (91) heengegaan.
Hij is 65 jaar lid geweest, en was een korte tijd de
oudste gildebroeder. Het gilde gaat in hem een
fijne gildebroeder missen.

O.L. Vrouwe Schuts, Vlijmen (Maasland)

Op 15 april 2014 kregen wij het droevige bericht
dat gildebroeder Jan de Vaan(74) is overleden.
Jan is ruim 44 jaar gildebroeder geweest en
heeft daar naast zijn gildebroederschap ook vele
jaren als hoofdman en koning in het bestuur
doorgebracht.

Mogen zij allen rusten in vrede
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AGENDA

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
GILDEFEESTEN IN 2014

GILDEFEESTEN IN 2016

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 in oktober.

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 in oktober.

29 juni Pausmis Den Haag. Opluistering O.L.Vrouwegilde, Zeelst.
06 juli	Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint-Ambrosiusgilde,
Gilze.
20 juli
Kringdag Maasland Sint-Lambertusgilde, Maren-Kessel.
24 aug Vrije gildedag, Gilde Salvator Mundi, Oeffelt.
oktober Geen NBFS- toernooi geweerschieten in 2014.
21 sept NBFS-toernooi VTBS bij Sint-Willibrordusgilde, Bakel.
11 okt
Hoofdliedendag, vliegbasis Eindhoven.
		
Opluistering Sint-Lambertusgilde, Someren-Eind.

April
NBFS- toernooi Boogschieten op wip Kring Maasland.
05 juni Kringdag Kempenland, Sint-Luciagilde, Steensel.
05 juni Vrij gildefeest Sint Barbaragilde, Ravenstein.
19 juni	Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint-Willibrodusgilde,
Alphen.
18 sept NBFS-toernooi VTBS, Kring Baronie en Markiezaat.
oktober NBFS geweerschieten Kring Kempenland.
08 okt	Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Kring
Land van Cuijk.

GILDEFEESTEN IN 2015
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 in oktober.

GILDEFEESTEN IN 2020

12 april	NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip Kring bij SintAgatha, 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 bij Sint-Jansgilde, Gassel.
05 juli
Vrij gildefeest bij Sint-Willibrordusgilde, Casteren.
05 juli
Kringdag Maasland, Sint-Jorisgilde, Berlicum.
28 – 29 – 30 augustus
		
Europees Schutters Treffen te Peine (Duitsland).
20 sept NBFS-toernooi VTBS, Sint-Sebastiaangilde, Lage Mierde.
oktober NBFS-toernooi geweerschieten Kring Land van Cuijk.
10 okt	Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Kring
Baronie en Markiezaat.

02 juni

12 juli

Vrij gildefeest Sint-Antonius Abtgilde, Deurne.

GILDEFEESTEN IN 2024
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Kringgildedag Peelland, Onze Lieve Vrouwgilde, Aarle-Rixtel.

