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

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 
hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 
en kleur) en gildekousen tot ver over 
de knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)
ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!

Blinkt uit in vakmanschap

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
 www.edelsmidpeters.nl
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Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54

Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.
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Zonneschijn 
Het is al weer herfst als dit nummer op de deurmat valt. Is het de afgelopen 
maanden wel zomer geweest? Veel gildedagen zijn verregend, wat erg vervelend is 
voor de organisatoren die er zoveel moeite voor gedaan hebben om er een mooie 
dag van te maken. Bijkomstig is dat het publiek door het slechte weer het ook liet 
afweten. Ondanks alles gingen alle activiteiten gewoon door, hopelijk met betere 
weersomstandigheden. Bij de EGS zijn weer twee Brabantse gildebroeders gerid-
derd. Ze komen beiden uit Kring Baronie en Markiezaat. Proficiat!
Het Jeu de Boules-spel wint steeds meer terrein bij de gilden, zeker in Kring 
Maasland. Misschien is het ook iets voor andere kringen?
De jeugd blijft aandacht krijgen. De jonge gildeleden kunnen hieruit veel inspiratie 
op doen. Anekdotes zijn er van alle tijden. Zo ook een uit het Antwerpen van 1917.
Hopelijk brengt dit derde nummer van 2012 u wat zonneschijn en warmte in deze 
herfstperiode. Ik wens u weer veel leesgenot toe.

Peter van Kuijen 



Jasper Couwenberg koning 
Sint Brigida Netersel
Jasper Couwenberg is de derde generatie van de familie Couwenberg  
die zich koning schoot van Gilde Sint Brigida uit Netersel. Na opa 
Jan in 1973 en vader Toon in 1991 is het nu aan Jasper om de eer 
van deze gildefamilie hoog te houden. Hij wordt hierbij door heel 
zijn gezin gesteund, koningin Mandy, prinses Sanne en prins Barry 
die beide zilverdrager zijn. Op kermismaandag 4 juni 2012 vond het 
koningschieten plaats. Nadat de officiële rituelen hadden plaatsge-
vonden werd het eerste schot gelost door burgemeester Swachten, 
gevolgd door erelid Kees van de Ven en hoofdman Frans Waalen. 
Daarna de gildebroeders die om de titel gingen strijden met eerst de 
oude koning Simon van de Zande, gevolgd door Jasper Couwenberg, 
Henk Michiels en Theo van Gerven. Drie van de vier gildebroeders 
die streden om de titel hebben inmiddels twee koningstitels op zak, 
maar het was Jasper Couwenberg die zich voor de eerste maal koning 
schoot met het 46e schot onder groot gejuich van het publiek en de 
vele schoolkinderen. De groepen 5 t/m 8 van de St. Lambertusschool 
waren aanwezig ter afsluiting van het schoolproject “Doar hedde 
de Guld”. n
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twee jubilarissen en 
nieuwe vaandrig 
gilde Sint Joris     

Op zaterdag 28 April 2012 op teerdag van gilde Sint Joris, Diessen was 
het dit jaar weer een feestelijk happening, maar liefs twee leden werden 
gehuldigd.
Als eerste werd Antoon Schepens door kringvoorzitter Jan van Riel 
gehuldigd voor zijn veertigjarig lidmaatschap. Antoon is veertig jaar als 
vendelier actief geweest en is ook schutter. Wij hopen dat hij nog velen  
jaren als vendelier en schutter actief mag zijn. 
De tweede jubilaris was Ad de Jong. Hij is vijfentwintig jaar lid. Ad is 
vele jaren als raadsheer en vaandrig  actief geweest en is ook een trouw 
schutter. Ad de Jong droeg op deze dag het vaandrigschap over aan Jan 
Timmermans. Het bestuur wenste de jubilarissen proficiat met hun 
jubileumlidmaatschap. n 

Huldiging voor 
veertig jaar lid
Op Sacramentsdag, 7 juni 2012, werd Piet van Mol gehuldigd omdat hij 
veertig jaar lid was van het Sint Jorisgilde, Hoogeloon. Piet heeft diverse 
functies binnen het gilde bekleed. Hij was tamboer en wisseldeken. In 
1986 schoot Piet zich voor twee jaar tot koning. Piet was één van de 
stuwende krachten bij de bouw van het onderkomen De Schutswijer. 
Piet kreeg de bijbehorende onderscheiding opgespeld en een boeket 
voor zijn echtgenote. n

De ‘Koninklijke’ familie.

De nieuwe vaandrig met de jubilarissen.

KriNgNieUWS 
Kwartier van Oirschot

Piet van Mol, veertig jaar gildebroeder.
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Jubilaris Sint Joris 
Hoogeloon
Ad Waterschoot werd tijdens de jaarlijkse teeravond gehuldigd voor zijn 
veertigjarig lidmaatschap.
Ad heeft gedurende deze veertig jaar diverse functies zoals tamboer, 
dekenschrijver en dekenschatbewaarder bekleed. Ook mocht Ad van 
1985 tot 1989 zich koning noemen.
Ad kreeg het bijbehorende schild opgespeld en zijn vrouw Cis ontving 
een boeket. n

Feest in middelbeers
Zaterdag 21 april 2012 werden drie leden van het gilde Sint Joris, 
Middelbeers onderscheiden voor hun respectievelijk vijfentwintig- en 
veertigjarig lidmaatschap. De veertigjarige jubilarissen Jan van Hoof en 
Jan Denissen kregen de onderscheiding van het Kwartier van Oirschot 
opgespeld door het kringbestuur, bestaande uit de heren Van Riel, Van 
der Staak en Van den Biggelaar. Hoofdman Henk Swaanen reikte een 
Sint Joris jubileumspeld uit aan Theo Timmermans voor zijn vijfentwin-
tigjarig lidmaatschap. n

gildebroeder Piet Hoeven 
vijfenzestig jaar lid
Op 21 april 2012 was het vijfenzestig jaar geleden dat Piet Hoeven lid 
werd van het gilde Sint Joris, Moergestel. Piet is een actieve gildebroe-
der geweest: vendelier, lid van de kascommissie (1962), van 1967 tot 
1987 dekenschatbewaarder en tot 1991 bestuurslid van de kleine kring. 
Hij was ook tot 1997 vaandrig, hij was toen vijftig jaar lid. Nadat hij 
het vaandel had neer gelegd deed hij het rustiger aan, maar toch is hij, 
als het mogelijk is, aanwezig op de teerdagen en met koningschieten. 
Zoals het gebruik is bij zo’n opmerkelijk jubileum, was ook nu een 
afvaardiging van het kringbestuur aanwezig om het kringkroontje uit te 
reiken aan Piet Hoeven. Na vele lovende woorden van het kringbestuur, 
burgemeester Janssen en hoofdman Thijn van Korven, werd Piet, 
namens het gilde een aandenken aan deze dag geschonken in de vorm 
van een plaquette met de afbeelding van Sint Joris met de draak met 
een zilveren plaatje: “vijf en zestig jaar gildebroeder gilde Sint Joris” .   
Het gilde is trots een gildebroeder te hebben die vijfenzestig jaar lid is 
van het gilde. n

Jong geleerd, oud gedaan?
Traditiegetrouw was het Sint Jorisgilde, Hoogeloon op kermismaandag te 
gast bij het koningschieten van het Sint Sebastiaangilde, Hoogeloon. Op 
deze dag kreeg Alferis Patrick Jabobs assistentie van zijn zoontje Thieu.
Thieu, door zijn moeder in een gildepak gestoken compleet met vaandel,  
liep als een volleerde alferis voor het Gilde Sint Joris uit. Zal hij zijn vader 
opvolgen? n 

Vader en zoon onderweg.

Jubilaris Ad met echtgenote.

Links Jan van Hoof, midden Theo Timmermans en Jan Denissen.   In het midden Piet Hoeven met echtgenote.



Drie Jubilarissen bij 
het St. Jorisgilde tilburg
Bij de viering van Sint Jorisdag op zondag 22 april 2012 werden bij het 
Sint Jorisgilde, Tilburg drie jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Eerst werd hoofdman Frans Claassen gehuldigd, omdat hij veertig jaar 
geleden lid werd. Hij is actief geweest als tweede deken en nu al meer 
dan twintig jaar hoofdman. Hij ontving uit handen van kringbestuurslid 
Bert van der Staak het gouden kroontje op de kringonderscheiding, die 
hij al eerder verdiend had. Voor Frans is dit echt een kroon op zijn werk. 
Van zijn eigen Sint Jorisgilde ontving hij een foto op canvas, waarop hij 
in vol ornaat als hoofdman poseert. Vanzelfsprekend waren er ook nog 
presentjes voor de inwendige mens: Frans is een Bourgondisch figuur.
Ook tweede deken, Cees van Casteren werd als jubilaris onderscheiden. 
Hij ontving de kringonderscheiding van het kringbestuur voor het feit, 
dat hij meer dan twintig jaar de functie van tweede deken op prijzens-
waardige manier heeft vervuld. Van het Sint Jorisgilde ontving hij de 
zilveren Sint Joris voor zijn verdienstelijk werk. Deze onderscheiding 
werd ook uitgereikt aan de derde jubilaris Harrie Pigmans, die als lid van de 
Oudraad meer dan twintig jaar deel uit maakte van de overheid. n
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Koninklijke onder-
scheiding voor hoofdman.
Tijdens de opening van het nieuwe gildehuis van het Vessemse Sint 
Lambertusgilde is hoofdman Frans Mijs (75) koninklijk onderscheiden. 
Hij kreeg de onderscheiding opgespeld door wethouder Roeland van 
Hooff van de gemeente Eersel, in aanwezigheid van familie, het gilde 
en genodigden. Frans heeft een mooie carriere achter de rug bij het 
gilde en doet bovendien nog een aantal andere vrijwilligerstaken.
Bij het gilde is Frans vanaf 1954 actief. In eerste instantie als tamboer, 
later als schutter en schuttersleider en vervolgens is hij na enkele jaren 
deken te zijn geweest in 1998 hoofdman geworden. 
Vanaf het moment dat Frans aan het roer van het gilde stond is het 
ledenaantal fors toegenomen, is er een groep bazuinblazers gestart, 
zijn de schiet- en jeu de boulesbanen vernieuwd en is bovendien de 
afgelopen twee jaar een prachtig nieuw gildehuis, in eigen beheer, 
gerealiseerd. n

De hoofdman wordt in het zonnetje gezet. De onderscheiden hoofdman Frans Mijs.

KriNgNieUWS 
Kwartier van Oirschot

Acht jubilarissen in Hoogeloon
Op donderdag 7 juni 2012 huldigde gilde Sint Sebastiaan, Hoogeloon 
acht gildebroeders.

Op bijgaande foto V.l.n.r. en van staand naar zittend:
-  Ton v.d. Zande, veertig jaar lid. Van 1973 tot 1977 lid van de overheid 
en sinds 2004 dekenschatbewaarder. 

-  Antoon Koolen, vijftig jaar lid. Koning in 1966 en 1968. 
-  Jan van Rooij, vijftig jaar lid. Vendelier inclusief het acrobatisch, vaan-
drig. Koning in 1992 en 1996 en sinds 2003 hoofdman. 

- Antoon Smulders, vijftig jaar lid. Vendelier. Koning in 1994. 
-  Piet van de Pas, vijfenvijftig jaar lid. Vanaf 1962 vijfendertig jaar hoofd-
man. Is koninklijk onderscheiden. Vervulde ook functies binnen het 
kringbestuur en het bestuur van De Gildetrom. 

-   Jan Lendering, zesenvijftig jaar lid. Van 1964 tot 1989 lid van de 
overheid.

-  Jan Lemmens, vijftig jaar lid. Vijfendertig jaar lid van de overheid. ko-
ning in 1976 en 2000. Beheerder van gildekamer “Onder d’n Boom”.

-  Harrie Willemsen, vijfentwintig jaar lid. Harrie ontbreekt op deze foto. 
Wegens drukke werkzaamheden was hij helaas verhinderd. n

Zeven van de acht jubilarissen.
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Jan van Ampting koning 
Sint Sebastiaan Hoogeloon
Op Kermismaandag 25 Juni 2012 werd door het gilde Sint Sebastiaan 
weer het tweejaarlijkse koningsschieten georganiseerd. Al vroeg waren 
alle gildebroeders weer uit de veren om eerst de hoofdman en de rege-
rende koning thuis af te halen om vervolgens tijdig in de kerk aanwezig 
te kunnen zijn. Daarna snel even een ontbijt en op naar het gildeterrein 
“Onder d’n Boom” om een aanvang te nemen met de schietwedstrijd, 

maar niet voordat de burge-
meester de prachtige nieuwe 
schietinstallatie formeel had 
geopend met een voltreffer 
en deze ook door de pastoor 
werd ingezegend. Vier kan-
didaten hadden zich aange-
meld om te strijden voor de 
eretitel. Harrie Bullens, Jan 
van Ampting, Jimmy Kuipers 
en regerend koning Jan 
Hendriks waren er alle vier 
enorm op gebrand om de 
vogel naar beneden te halen. 
Dat bleek ook wel, want al 
na het 53-ste schot kwam de 
vogel naar beneden en was 
Jan van Ampting koning van 
gilde Sint Sebastiaan. n

odulphusgilde Best heeft 
weer een keizer
Op de jaarlijkse gildedag van het Bestse Sint Odulphusgilde heeft Fried 
van de Laar zich tot keizer geschoten. Het laatste schot van de vijf 
pogingen leverde hem de titel op. Jeroen Appeldoorn wist zijn titel van 
koning te prolongeren door na barrage met dertien andere schutters de 
vogel vol te raken. Het Odulphusgilde schiet met voetboog op wip. n

toernooi kruisboog 
op wip geslaagd
Het gilde Sint Joris, Moergestel heeft, op verzoek van het federatiebe-
stuur, de taak op zich genomen om op 19 en 20 april 2012 weer een 
federatiewedstrijd te organiseren. Vorig jaar kon door omstandigheden 
geen wedstrijd gehouden worden door Kring “Kwartier van Oirschot”, 
omdat het gilde dat de organisatie op zich genomen had, zich had 
terug getrokken. Het federatiebestuur was vertegenwoordigd door de 
kringvoorzitter Jan van Riel en de federatievoorzitter Jos Verbeeten. 
Aan de wedstrijd hebben negenennegentig gildebroeders en zusters, 
waaronder vier jeugdleden, deelgenomen. Dit was ook het eerste jaar 
dat er voor de jeugd een federatie kruisje te winnen was.
Jordy Colijn van het gilde Sint Catharina – Sint Joris uit Rosmalen was 
het eerste jeugdlid die dit kruisje mee naar huis kon nemen en was hier 
erg trots op. De kampioen ging dit jaar naar voor de vele kruisboog-
schutters geen onbekende schutter namelijk Henrie van Berkel van het 
gilde Sint Joris uit Diessen welk gilde ook met de korpsprijs naar huis 
ging. De prijs voor het viertal ging naar het gilde Sint Joris en Catharina 
uit Gemonde. Het gilde Sint Joris kan, samen met de federatieve 
schietcommissie, terug zien op een geslaagd toernooi. n

De winnaars.Jan van Ampting, koning.

Links Keizer Fried van de Laar, rechts koning Jeroen Appeldoorn.

informatieboekje Sint 
odulphus
Tijdens de jaarvergadering van het Bestse Sint Odulphusgilde heeft 
Deken en samensteller van het boekje ‘Daor hedde de Guld’ namens de 
Archiefcommissie het eerste exemplaar aan Hopman Gerrit Jan Swinkels 
overhandigd. Het boekje geeft een overzicht van het ontstaan, tradities en 
gewoonten van het eeuwenoude Sint Odulphusgilde. Vooral voor nieuwe 
gildebroeders is het een goede leidraad om zich een beeld van het gilde te 
vormen. Alle gildebroeders hebben een exemplaar ontvangen. n

De uitreiking van het boekje.
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Nieuwe voorzitter Kring 
Kempenland
Tijdens de kringdag van Kring Kempenland bij het Sint Jorisgilde 
Stratum op zondag 3 juni 2012 heeft na de massale opmars voorzitter 
Jan Schrurs zijn voorzittershamer officieel overgedragen aan zijn 
opvolger Felix Crooijmans.  Samen waren ze in 2004 begonnen in het 
bestuur van de kring, Jan als voorzitter en  Felix als secretaris. Na acht 
jaar was voor Jan Schrurs de tijd gekomen om het wat kalmer aan 
te gaan doen. Het voorzitterschap vergt best wel veel van iemand, 
zeker als je het zo goed wil doen als Jan dat gedaan heeft. Kring 
Kempenland is met haar 52 gilden de grootste van Noord-Brabant. 
Er is altijd en overal wel wat te doen en de scheidende voorzitter 
was er, waar nodig, ook altijd bij aanwezig. Het voordeel was wel 
dat hij geen baan meer had en zodoende veel tijd aan zijn taak kon 
besteden. De nieuwe voorzitter heeft die tijd ook, omdat hij vrij 
onverwacht, na veertig jaar, het onderwijs heeft verlaten en zodoende 
ruimte  en tijd heeft om zich zo goed mogelijk van zijn taak te kwijten. 
Tijdens de overdracht van het voorzitterschap dankte de nieuwe 
voorzitter Jan Schrurs voor zijn tomeloze inzet. Hij benadrukte nog 
maar eens dat we met z’n allen samen Kring Kempenland zijn en 
dat hij met de steun van de gilden er iets moois van zal gaan maken.  
Aan het eind van zijn toespraak vroeg voorzitter Felix Crooijmans om 
een groot applaus voor zijn voorganger Jan Schrurs, die dat zichtbaar 
geroerd, in ontvangst nam. n

Patroonsviering 2012 fijn 
om op terug te kijken!
Op zondag 22 april trok het Sint-Jorisgilde, Gestel en Blaarthem 
de Sint-Lambertuskerk binnen voor de jaarlijkse gildemis. In zijn 
welkomstwoord memoreerde regerend deken Frans Verhoeven de 
betrokkenheid van het gilde met deze kerk. Gildebroeder Piet van 
Loon sprak op indrukwekkende wijze de voorbeden uit en stond stil 
bij het overlijden van zilverdrager Jo van Oorschot en gildezuster 
Lucy van de Vorst -Thijssen. De namen van de overledenen  klonken 
als nagalmende klokslagen. Kapitein Theo Boelens nodigde de 
gildebroeders uit om op de gildetrom te offeren. Bij de consecratie 
neigde vaandrig Jo van de Vorst het hoofdvaandel en roffelden de 
tamboers. De dienst werd afgesloten met een vendelhulde aan pastor 
Frans Verhoeven, de oud-deken van Eindhoven. Voor het vervolg van 
de Patroonsviering gingen allen naar gemeenschapshuis de Ketting. 
Daar werd Henri Liebregts gehuldigd in verband met zijn 12,5-jarig 
overheidsjubileum. De jubilaris was dekenschrijver (1997-2001), 
getrouwde deken (2001-2009) en dekenschatbewaarder (sinds 2011). 
De regerend deken noemde Henri zeer terecht multifunctioneel en 
prees hem om zijn plichtsbetrachting. Daarna kreeg de jubilaris de 
overheidsspeld van het gilde op zijn revers gestoken. Een aantal 
gildebroeders en gildezusters werd verrast met een attentie, omdat zij 
zich in het voorbije jaar bijzonder voor het gilde hadden ingezet. n

KriNgNieUWS 
Kempenland

Felix Crooijmans, nieuwe voorzitter Kring Kempenland. Henri Liebregts krijgt de overheidsspeld opgestoken door Frans Verhoeven.

Heeft u al een abonnement op 
de digitale Nieuwsbrief van De gildetrom?

nieuwsbrief@degildetrom.nl
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roelof Janssen koning 
Sint Antoniusschut
Verrassing en verwondering alom, zaterdag 2 juni 2012, toen 
Roelof Janssen na 111 schoten het laatste snippertje van de houten 
koningsvogel omlaag haalde. Dat hij goed kon schieten was bekend, 
omdat hij al een jaar vaste bezoeker was van de vlakschietbaan 
met de buks. De verwondering gold vooral dat Roelof nu al de 
koningsvogel kon omhangen. Achttien uur eerder was Roelof Janssen 
ingeboond en was dus net pas officieel lid. Na een jaar aspirant-
lidmaatschap wordt een gildebroeder ingeboond of uitgeboond. 
Deze eeuwenoude traditie houdt in dat alle stemgerechtigde 
gildebroeders op een afgezonderde plaats een witte of bruine boon 
in een antieke vaas doen. Roelof Janssen kwam met alleen witte 
bonnen uit de anonieme stemming en werd dus als nieuw lid 

gefeliciteerd en feestelijk 
begroet. Roelof Janssen is 
met zijn vrouw Esther en 
drie kinderen, Björn, Eline 
en Linde, twee jaar geleden 
in de Antoniusschutlaan 
in de nieuwbouwwijk van 
Eeneind komen wonen. 
In korte tijd was de familie 
ingeburgerd en nam aan 
vele Eeneindse activiteiten 
deel. Trots als een pauw 
presenteerden de Schut 
en de nieuwe koning zich 
op de Kringgildedag in 
Eindhoven. n

Roelof Janssen, koning. 

Koningschieten Sint 
martinusgilde, tongelre
Zondag 6 mei 2012 ging men koningschieten bij het Sint 
Martinusgilde. Zoals gewoonlijk zou men eerst met het gilde de 
openluchtmis bijwonen in de Loostraat bij de Mariakapel voor 
de opening van de Mariamaand. Helaas lieten de weergoden het 
afweten en moest de mis naar de St. Martinuskerk verplaatst worden. 
Als klap op de vuurpijl moesten we ook nog uitwijken naar een 
ander schietterrein. Ons gildehuis in de Bochten werd gerenoveerd 
en was nog niet klaar om het gezelschap te ontvangen. Gelukkig 
was onze buurman, het Sint Catharinagilde, Tongelre, bereid hun 
terrein ter beschikking te stellen. Na dat eerst de werd boom gevrijd 

door het kerkelijk gezag 
en de ereleden, werd 
aangevangen met het 
schieten. Helaas waren 
er maar zes schutters 
die wilden strijden voor 
de felbegeerde titel. Tot 
ieders verbazing gaf de 
“vogel” zich al na twintig 
schoten gewonnen. 
Het laatste restje werd 
omlaag gehaald door 
Ton Dijstelbloem. Ton is 
meer dan veertig jaar lid 
van het gilde en heeft al 
diverse functies bekleed 
binnen het gilde maar 

nog nooit die van gildekoning. De komende twee jaar zullen Ton en 
Rina zich verder inzetten als koningspaar van het gilde. n

Bernard Smits vijftig jaar gildebroeder
Het voltallig Heilig Kruisgilde stond opgesteld aan de poort van de 
Schutsherd om de gouden jubilaris Bernard Smits en zijn ega naar 
het gildeterrein te begeleiden en een vendelhulde te brengen. 
Daarna bracht het tamboerkorps de mars van de Bongo’s ten gehore. 
De bazuinblazers droegen hun nieuw ingestudeerde Huntermars aan 
de jubilaris op. Daarna trok het gezelschap het gildehuis binnen, waar 
de hoofdman het woord nam om de vele verdiensten van Bernard 
aan het gilde te memoreren. Bernard was begonnen bij het gilde als 
tamboer, als standaardruiter heeft hij vele jaren het gilde aangevoerd 
en was hij het boegbeeld van het gilde. Thans vertoont  Bernard 
zijn kunsten als kruisboogschutter. Bernard heeft deel uitgemaakt 
van de gildeoverheid en de kruisboogcommissie. Door de oud 
kapitein werd Bernard het gouden logo van het gilde opgespeld. 
De scheidend kringvoorzitter Jan Schrurs spelde de jubilaris, voor 
zijn betrokkenheid en inzet voor het gildewezen zowel in het gilde 
als in Kring Kempenland, het gouden insigne op van de  Kring. 
Locoburgemeester Paul de Witte beloonde hem voor zijn werk als 
gildebroeder, zijn inzet voor RKGSV en zijn bemoeienis in   

de paardensport met de erepenning van de gemeente Nuenen in 
brons. n

Het koningspaar van 
Sint Martinusgilde,Tongelre.

Bernard Smits krijgt de erepenning van de gemeente Nuenen opgespeld.
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Pastoor De Vries-
wisselschild opnieuw voor 
renske liebregts
Tijdens de zomerborrel van het Gilde Sint-Jan Baptista Leenderstrijp, 
ter afsluiting van een activiteiten rijk halfjaar, hebben de jeugdleden 
van het Strijper gilde op vrijdagavond 6 juli 2012 geschoten om het 
Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 49e schot wist bazuinblazer 
Renske Liebregts, die deze wedstrijd in 2011 op haar naam wist te 
schrijven, opnieuw de laatste resten van de speciale houten vogel 
naar beneden te halen. Zij wordt daarmee de negende drager van 
dit wisselschild dat in 2003 door emerituspastoor De Vries, bij 
zijn afscheid van de Leendse parochie, aan het Strijper gilde werd 
geschonken. n

Zestigarig jarig huwelijk 
Sint Jorisgilde, Heeze
Gildebroeder Jan Heerings en zijn vrouw Riet Heerings-Boelens 
vierden hun zestigjarig huwelijk. Natuurlijk was het Sint Jorisgilde 
aanwezig om het bruidspaar een vendelgroet te brengen. Jan 
(91) is zesentwintig jaar gildebroeder en nog redelijk vitaal. Na 
de vendelhulde werd het bruidspaar een speciale fles gildewijn 
aangeboden. Het bruidspaar nodigde de gildebroeders uit om 
in de feestzaal koffie met gebak te komen nuttigen. Hier was de 
gelegenheid om het bruidspaar de hand te drukken. Het vendelen 
werd zeer op prijs gesteld. n

Dubbele zegen tijdens  
Sint Jansviering 2012
Het Gilde Sint-Jan Baptista Leenderstrijp sloot op zondag 24 juni 
met de Sint Jansviering een drukke kermisweek af, die maandag 
18 juni begon met de viering van kermismaandag. Vanwege de 
weersomstandigheden werd er gebruik gemaakt van een huifkar. 
’s Middags werd er geschoten om kermisprijzen, geschonken door 
middenstand. 
Zondag 24 juni werd voor de 51e keer de Sint Jansviering gehouden. 
In de vroege ochtend stond het Strijper gilde voor de moeilijke keuze 
hoe om te gaan met de weersvoorspellingen. Uiteindelijk werd 
gekozen om de viering toch in de open lucht te houden. Tijdens 
deze viering daalde de zegen niet alleen via de wijwaterkwast op de 
aanwezigen neer, maar lieten de weergoden zich ook niet onbetuigd. 
Naast de vele meegebrachte Sint Janstrossen mocht pastoor Van 
Meijl vijf nieuwe bazuinen met bijbehorende vaantjes inzegenen. 
Aan het einde van de viering werd Els van de Laak - Vermeer door het 
Strijper gilde in de bloemetjes gezet. Na eenentwintig jaar dirigeren 
van het KVO-koor tijdens de Sint Jansviering geeft zij het stokje over. 
Bij terugkomst in het gildehuis werd gildebroeder Peter van der Palen 
Pzn. door het gilde gehuldigd vanwege zijn robijnen lidmaatschap. 
Deze betrokken gildebroeder kreeg door regerend deken Tinus van 
den Berg de Zilveren speld van het gilde opgespeld. n

KriNgNieUWS 
Kempenland

Renske Liebregts weer winnaar.

Dubbele zegen tijdens de viering.

Peter van der Palen gehuldigd.
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Sint-Jansgilde huldigt 
jubilarissen
Tijdens de “Ommeganck” op kermisdinsdag 26 juni 2012 heeft 
het Sint-Jansgilde Soerendonk vijf jubilarissen gehuldigd voor hun 
verdiensten. Op deze feestelijke dag werden ook twee nieuwe leden 
ingewijd als lid. De nieuwe deken, tamboer Toni Ras, werd door 
de eerste deken, Jan Ras geïnstalleerd door het opsteken van een 
palmtak op zijn muts. Hierna was het tijd om de vijf jubilarissen in 
het zonnetje te zetten. Als eerste ontvingen kapitein Ronnie Ras, 
oud-kapitein Wim Ras en Lau Snoeijen de zilveren draagpenning 
van het gilde voor hun vijfentwintigjarig lidmaatschap. Hierna werd 
tamboer Frans van der Sanden gehuldigd voor het feit dat hij vijftig 
jaar tamboer is. Gildebroeder Jan van Cranenbroek werd deze dag 
gehuldigd voor het heugelijke feit dat hij veertig jaar lid is. De nieuwe 
kringvoorzitter Felix Crooijmans overhandigde vervolgens aan Jan 
van Cranenbroek het zilveren schild van Kring Kempenland. Het 
gilde ging hierna verder naar de eveneens veertigjarige jubilerende 
Sint-Jansboom aan de Heuvel, die mooi versierd was door de 
omwonenden. Bij de Sint-Jansboom werden bazuinblazer Twan 
Stevens en het nieuwe gildelid Bert Stevens ingewijd als lid van het 
gilde. Ter afsluiting van deze dag werd de inwendige mens versterkt 
met een koffietafel bij het gildehuis waarna de nieuwe deken 
uitgeleide gedaan werd door het bestuur en hij volgens traditie het 
bestuur trakteerde op een borrel. n

 

Veertigjarig keizers-
jubileum Sint-Jansgilde 
Soerendonk
Bij het koningschieten in 1972 haalde Jo Feijen met een wel gemikt 
schot voor de derde achtereenvolgde keer de koningsvogel naar 
beneden. Hij werd daarmee de eerste keizer van het Sint-Jansgilde, 
Soerendonk. Samen met zijn vrouw Anneke vormt hij al veertig jaar 
een trots keizerspaar. Zondag 17 juni 2012 vierde het Sint-Jansgilde dit 
jubileum. Jo en Anneke werden thuis opgehaald en trok het gilde verder 
door naar het gildeterrein, waar de genodigden stonden te wachten bij 
de mooi aangeklede schuilhut. Na een woordje van kapitein Ronnie 
Ras en overhandiging van cadeaus, werd het jubilerende keizerspaar 
een vendelhulde aangeboden, waarna zij het spandoek voor de 
Kringgildedag 2014 mochten onthullen. Tijdens de receptie gaf de 
drumline van de schutterij van Budel nog een demonstratie. Wat later 
dan gepland, ging de schietwedstrijd onder aanwezige keizers van 
start. Er waren zeven keizers uit Kempenland aanwezig en de keizer 
van de schutterij uit Budel. Zij schoten om de titel “keizer der keizers”. 
De acht schutters moesten flink hun best doen de vogel naar beneden 
te halen. Uiteindelijk was het Wim van Weert van het Sint Petrus 
Bandengilde uit Schaft die met het 167ste schot de vogel meester 
was en de titel “keizer der keizers” won. Het keizerspaar en het Sint-
Jansgilde kunnen terug zien op een geslaagde dag. n

Vijf jubilarissen Sint Joris Zesgehuchten
Jan de Greef is meer dan dertig jaar bestuurlijk actief binnen het gilde, 
als dekenschrijver, koning en vierentwintig jaar als keizer. Hij was 
ruim vijftien jaar raadsheer district Oost Kring Kempenland. Jan kreeg 
het gouden schild van Kring Kempenland. 
Cleo van Kemenade is veertig jaar vendelier. Hoewel hij in Assen 
woont, laat hij zelden verstek gaan. Hij is binnen verschillende 
commissies actief. Cleo kreeg het zilveren schild van Kring 
Kempenland.
Dirk-Jan Doensen is vendelier en schutter en hij maakt twaalf jaar deel 
uit van het bestuur, waarvan zes als koning en koningsdeken. Hij is 
raadsheer Vendelen bij Kring Kempenland en is betrokken bij 

verschillende commissies. Momenteel is hij dekenpenningmeester 
en hij vervult ad-interim de functie van hoofdman.
Frits Vrijburg is hoofdtamboer. Hij was zes jaar koning en 
koningsdeken. Hij was de trekker bij het tot stand komen van de 
gildeaccommodatie. Hij was ook beheerder van het gildegebouw. 
Georges Krekel is vendelier en schutter en heeft meer dan 
negentien jaar deel uitgemaakt van het bestuur: als koningsdeken, 
dekenschrijver en hoofdman. Mede door zijn inspanningen zijn de 
aanleg van het gildeterrein in 1993 en de geweerschietbomen in 2004 
gerealiseerd. De zilveren jubilarissen kregen de verenigingsspeld 
opgestoken. n

Het jubilerende keizerspaar van Soerendonk. De jubilarissen van Soerendonk.
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Vijf zilveren jubilea 
bij gilde maarheeze
Bij de jaarlijkse teerdag die zaterdag 14 april 2012 in de Smeltkroes 
werd gehouden, werden vijf feestelingen in het zonnetje gezet. Frans 
van Gansewinkel was de eerste die door hoofdman Mart van Og werd 
toegesproken. Hij memoreerde dat Frans vijfentwintig jaar geleden 
met dertig Nederlandse guldens het hoogste bod had uitgebracht 
om het gildevaandel te mogen dragen. Sindsdien is hem dat steeds 
opnieuw gelukt en daardoor heeft het gilde een vaandeldrager met 
maar liefst een kwart eeuw ervaring. 
De andere zilveren jubilarissen die zich op 7 april 1987 als 
gildebroeder hadden aangemeld, zijn in diverse functies actief 
geweest. Loek Chatrou als hoofdman en als koning; Gerrit 
Heesakkers als koning en wapenbeheerder en nog andere taken; 
Ad Heesakkers als een ‘strenge’ kapitein en dekenschrijver en Toon 
Umans die al vaker in het zonnetje is gezet voor zijn vele verdiensten 
als beheerder van de Schûtse. Van hen allen had de hoofdman 
leuke anekdotes waarin zijzelf of anderen de hoofdrol speelden 
en natuurlijk waren er ook uitgebreide verhalen over hun andere 
ervaringen binnen het gilde. De vier trotse jubilarissen werden 
onderscheiden met een zilveren draagspeld en de dames werden 
bedacht met een groot boeket. n

Jan Bloks hoofdman Sint 
Jorisgilde Bergeyk
Tijdens de viering van de Sint Jorisdag is Jan Bloks geïnstalleerd 
als nieuwe hoofdman. Jan volgt Hein van der Grinten op, die 
deze functie achttien jaar heeft vervuld. Jan was hiervoor elf jaar 
dekenschrijver. Voordat deze overdracht plaatsvond, werd Hein 
toegesproken door keizer Janus Verhoeven. Janus somde ondermeer 
de vele zaken op welke onder het hoofdmanschap van Hein tot stand 
waren gekomen met als belangrijkste punt de bouw van het nieuwe 
gildehuis. Hoofdman Hein van der Grinten nam hierna het woord en 
dankte alle gildebroeders en zusters voor de goede samenwerking. 
Vervolgens vond de installatie van de nieuwe hoofdman Jan Bloks 
plaats. Hein wenste Jan Bloks heel veel succes met zijn nieuwe 
functie. Hierna bedankte de nieuwe hoofdman alle gildebroeders en 
zusters voor het in hem gestelde vertrouwen. De nieuwe hoofdman 
had de eer om de oud-hoofdman te benoemen tot erehoofdman en 
adviseur. De dames Rieky van der Grinten en Gerda Bloks mochten 
een boeket bloemen in ontvangst nemen. Vervolgens was er 
gelegenheid om de nieuwe hoofdman te feliciteren in het bomvolle 
gildehuis. Bert van der Sanden, pas twee jaar gildebroeder, werd 
benoemd tot dekenschrijver als opvolger van Jan Bloks. n

KriNgNieUWS 
Kempenland

De oude en nieuwe hoofdman. De vijf jubilarissen.

Wisseling van hopman Sint martinusgilde Dommelen
Tijdens een korte maar ingetogen ceremonie op de teerdag, 9 juni 
2012, is Ben van Velthoven (68) Wim Dekkers opgevolgd als hopman. 
Wim Dekkers (79) legde na achtentwintig jaren zijn functie als 
hopman neer vanwege zijn leeftijd. De nieuwe hopman is sinds 1982 
lid en actief als dekenschrijver. Als een van zijn eerste activiteiten 
mocht hij Wim Dekkers installeren als erehopman. Verder waren er 
diverse jubilarissen. Schuttersleider en tamboer Noud van Herk was 
vijftig jaar lid. Hij ontving van de voorzitter van Kring Kempenland 
Felix Crooijmans het gouden schild. Van het gilde ontving hij uit de 
handen van de nieuwe hopman het gouden Martinus insigne.  
Ook de nieuwe erehopman ontving het gouden schild van de kring, 
hij was veertig jaar lid en zit ook veertig jaar in de overheid. Namens 
de gemeente Valkenswaard kregen de beide jubilarissen een boek 
over Valkenswaard uitgereikt door wethouder M. Wijnen. 

Ook werden deken 
thesaurier Harrie Wijnen 
en zijn vrouw Tillie 
Wijnen - Cornelissen 
gehuldigd voor hun 
vijfentwintigjarig 
lidmaatschap. Zij kregen 
van de nieuwe hopman 
het zilveren Martinus 
insigne opgespeld. 
In de middag was 
voor het gilde een 
schietwedstrijd om de 
‘Schutter van het Jaar’. n

De wisseling van hopman wordt met een 
handdruk bezegeld.
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onderscheiding gilde-
broeder Piet Bloks
Tijdens de teeravond op de eerste zondag van mei 2012, kreeg 
gildebroeder Piet Bloks uit handen van de voorzitter van Kring 
Kempenland, de heer Jan Schrurs, de versierselen opgespeld welke 
horen bij het vijftigjarig lidmaatschap. In het bijzijn van gildebroeders 
en gildezusters van het Onze Lieve Vrouwegilde, Eersel, ontving Piet 
de gouden medaille. In zijn toespraak memoreerde hoofdman Theo 
van der Aalst de vele verdiensten van Piet. In 1962 werd hij lid van het 
Onze Lieve Vrouwegilde. 
Vele jaren is Piet vaandrig geweest en daarna veertien jaar hoofdman. 
Enkele jaren geleden is Piet opgevolgd door Theo van der Aalst. 
Het gilde herinnert zich nog helder de inhuldiging van Piet als 
nieuwe hoofdman, waarbij hij met een hoogkar werd afgehaald, 
thuis bij zijn boerderij op Stokkelen, 
om vervolgens op feestelijke wijze 
ingehuldigd te worden. Ook is Piet 
altijd bereid om met zijn tractor en 
hoogwerker op het gildeterrein de 
schutsbomen opnieuw te schilderen. 
Onlangs waren Piet en Riek vijftig jaar 
getrouwd en staat Piet bekend als 
een trouwe pelgrim naar de jaarlijkse 
bedevaart naar Werbeek. Na zijn 
hoofdmanschap bekleedt Piet de 
functie van ouderling. n
 

onze lieve Vrouwegilde 
Zeelst huldigt jubilarissen
Op de onlangs gehouden patroonsdag werden vier jubilarissen 
gehuldigd. Toon Adriaans en Harrie Kuijpers vierden hun vijftigjarig 
lidmaatschap en kregen door opperdeken Mack van de Gevel alle lof 
toegezwaaid voor hun grote verdiensten; Toon Adriaans werd door 
de voorzitter van Kring Kempenland nog eens extra onderscheiden 
vanwege zijn grote verdiensten bij het vendelen en als voormalig 
leermeester bij Kring Kempenland. Beide heren schonken het gilde 
een zilvermantel en 
een bordje met de 
naam van het gilde 
dat in optochten 
meegedragen kan 
worden. Gerard 
Heesterbeek kreeg 
als veertigjarig lid 
eveneens een pluim 
op zijn hoed en Nard 
de Greef werd voor 
zijn vijfentwintigjarig 
lidmaatschap 
gehuldigd. n
 

Piet(je) Boogers eredeken 
onze lieve Vrouwegilde
Wanneer Piet Boogers in november 2012 afscheid zal nemen als 
dekenschrijver, is hij bijna zestig jaar gildebroeder. Op 5 augustus 
1953 meldde hij zich aan als lid en werd al snel gestrikt als opvolger 
van Piet van Kuyk voor de functie van tweede deken (secretaris), 
die hij nu ruim vijftig jaar bekleedt. Waar Piet van Kuyk nog alle 
aantekeningen op de achterkant van een sigarendoosje maakte, 
was Piet Boogers de eerste die alles documenteerde en zorgde 
dat het gilde een archief kreeg, waar heden ten dage nog dankbaar 
gebruik van wordt gemaakt. Hij hield zich niet alleen bezig met 
het schrijfwerk, in 1974 schoot hij zich koning. Ook de functie van 
kapitein werd door hem 
bekleed. Drie jaar geleden 
gaf hij aan dat hij nog 
een termijn van drie jaar 
wilde volmaken en dan 
plaats te maken voor 
een opvolger. Tijdens de 
patroonsdag werd Piet 
aangenaam verrast met zijn 
benoeming tot eredeken 
van het gilde. Hem werd 
de sjerp omgehangen door 
opperdeken Mack van de 
Gevel met de hoop dat hij 
zich hier nog heel lang mee 
mag tooien. Het spreekt 
voor zich dat zijn vrouw 
Marietje mee in de hulde 
betrokken werd. Zij kreeg 
een bloemetje. n
 

V.l.n.r.: Nard de Greef, Gerard Heesterbeek, 
Harrie Kuijpers en Toon Adriaans.

meerveldhoven heeft 
nieuwe koning
Op Zaterdag 09 juni 2012 
heeft het Sint Lambertusgilde, 
Meerveldhoven weer traditioneel 
de schietwedstrijd voor een koning 
gehouden. Na het 36ste schot brak 
de vogel in tweeën, maar hield zich 
nog krampachtig vast aan de boom; 
twee schoten later gaf de vogel zich 
gewonnen en viel omlaag. Johan 
Dams mag zich de komende drie 
jaar koning noemen. Na een goed 
verzorgde koffietafel haalde het 
gilde de koning af en trok door 
Meerveldhoven om de nieuwe 
koning voor te stellen. n Koning Johan Dams.

Piet Bloks, vijftig jaar gildebroeder.

Eredeken Piet Boogers.
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Verbroederingsschieten 
Deurne
Zondag 3 juni 2012 was het verbroederingsschieten van de vier gilden 
der gemeente Deurne. Het Sint-Willibrordusgilde, Vlierden, Sint-
Jorisgilde, Deurne, Sint-Hubertusgilde, Liessel en het organiserende 
gilde Sint-Antonius Abt, Deurne streden om het fel begeerde broeder-
schapschild. Er werd zowel bij de volwassenen als de jeugd op een 
houten vogel geschoten. Na een sportieve strijd schoot Wout Rovers 
van het Sint-Antonius Abtgilde met het 149ste schot het laatste stukje 
van de vogel neer. Bij de jeugd schoot Robin Neijnens met het 94ste 
schot het laatste stukje vogel eraf, zij is lid van het Sint-Jorisgilde. n

ron Peters koning Sint-
Catharinagilde Helmond
Tijdens het jaarlijkse koningschieten, zondag 8 juli 2012, is Ron Peters 
de nieuwe koning van het  Sint-Catharinagilde Helmond geworden. 
Bij het 87e schot wist hij het koningszilver te bemachtigen. Ron is voor 
eerste keer koning en is de zestigste koning sinds de heropleving in 
1950. Het was een zeer spannende wedstrijd waarbij een groot aantal 
broeders er op gebrand was om het koningschap te verwerven. Ron 
Peters vervult binnen het gilde de functie van oude deken (voorzitter) 
en is lid van de gemeenteraad van Helmond. De nieuwe koning is 
bijzonder blij met zijn eretitel: “het is een groot voorrecht en eer om 
de taak van koning het komend jaar uit te mogen oefenen”, aldus de 
nieuwe koning.
Ereschutter werd dit jaar Leon Verhofstadt die de vogel naar beneden 
wist te halen. Bij het schieten voor de jeugd wist Rick Smit het fel 
begeerde erekruis te verwerven. n

Koningsschieten en nieuwe commandant in Deurne
Maandag 11 juni 2012 met Deurne kermis werd er weer voor een 
nieuwe koning geschoten. Voor deze gelegenheid was het  Koninklijke 
Aloude Sint-Sebastiaansgilde uit Herenthals uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. Na de loting en de gebruikelijke ceremoniën barstte 
de onderlinge strijd los om het koningsschap. Bij het 121ste schot 
schoot Pieter Verbaarschot het laatste stuk van de houten vogel af. 
Door dit stuk op te rapen aanvaarde hij het koningsschap. 
Later in de middag werd de nieuwe koning in het gemeentehuis gepre-
senteerd. Pieter (35) woont samen met vriendin Patricia Janssen en hun 
twee kinderen Karel en Aafke. ‘s Avonds was er een receptie voor de 
nieuwe koning, die druk bezocht werd. 
Diezelfde middag kreeg het gilde Sint-Antonius Abt na het koning-
schieten een nieuwe commandant. Ger van de Ven droeg na ruim 
zeventien jaar het commandantschap over aan Frank van Dam. n

Pieter Verbaarschot, koning. De oude en nieuwe commandant..

Winnares bij de jeugd, Robin Neijnens. Koning Ron Peters.

KriNgNieUWS 
Peelland
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Jubilarissen in liessel
Op 23 juni 2012, tijden de jaarlijkse viering van Sint Jan, heeft het Sint-
Hubertusgilde drie jubilarissen gehuldigd. Hans van Someren veertig 
jaar lid, John Welten en Willy Rijnders beiden vijfentwintig jaar lid. 
Hans van Someren was van 1979 tot 1987 jonge deken. Van 1991 tot 
1995 bestuurslid vanwege het pachten van de gildetrom, en tijdens de 
jaarvergadering van 2012 gekozen als hoofdman. 
John Welten werd in met Sint Jan 1987 lid en schoot zich meteen tot 
winnaar bij de jeugd en won zodoende de Marinus van Busselprijs. 
Verder bleef John tamboer van de overslagtrom. 
Willy Rijnders werd eveneens in 1987 lid. Willy was van 1990 tot 1998 
jonge deken, ook was hij tot heden een van de weinigen die twee maal 
koning was, namelijk van 1991 tot 1995 en van 2003 tot 2007, tevens 
droeg hij in 2006 ook nog de titel van erekoning. Van 1998 tot de 
bovengenoemde jaarvergadering was Willy hoofdman. Drie zeer actieve 
gildebroeders die wij nog vele jaren hopen te behouden. Van jonge 
deken Charles Damen ontvingen zij alle drie de Sint-Hubertusspeld. n

erekoning schieten
Zaterdag 23 juni hield het Sint Hubertusgilde Sint Jansdag met het 
schieten voor de titel van erekoning 2012. Wout van Lieshout haalde 
met het 137e schot de laatste restjes van de vogel naar beneden, en 
mag zich voor een jaar erekoning van het gilde noemen. Bij de jeugd 
behaalde Geert Loverbos met het 114e schot de titel en won zodoende 
de Marius van Busselprijs. n

Cultuurprijs 2011 
voor Sint margarethagilde, Aarle-rixtel
De stichting tot behoud en bevordering van het Culturele Goed in 
Laarbeek kwam op 9 juni 2012 naar het gildeterrein om de Cultuurprijs 
2011 te overhandigen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan hen die 
veel hebben bijgedragen aan het culturele goed in Laarbeek. Notaris 
mr. Henri van Rooij las voor waarom het gilde deze prijs kreeg. De 
reden was, dat het gilde op voortreffelijke wijze haar zeshonderdjarig 
bestaan heeft gevierd met de gehele Aarlese bevolking. In het jubile-
umjaar verzorgde het gilde ook, samen met de heemkundekring de 
tentoonstelling “600 jaar Gilde Sint Margaretha”. 
Verder werd in samenwerking met de drie basisscholen van Aarle-Rixtel 
het scholenproject opgezet onder het motto ‘De jeugd kennis laten 
nemen van de waarde en normen van het gildewezen’. Er werden 
presentaties en demonstraties gegeven op de drie basisscholen. 
De kostuums, het trommen en vendelen, en het zilver maakten een 
enorme indruk op de kinderen. Dit blijkt wel, want er meldden zich al 
zeven kinderen aan om te gaan trommen en vendelen. 
Volgens de stichting is Sint Margaretha een vaste waarde op cultureel 

gebied en verdient bijval. De heer Michielse, directeur van Rabobank 
Peel Noord, overhandigde de prijs met bijbehorende cheque aan het 
gilde. n

Erekoning Wout van Lieshout wordt gefeliciteerd door koning Hans Hikspoors.

V.l.n.r. John Welten, Willy Rijnders, Hans van Someren.

De overhandiging van de check. 
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Verbroederingsfeest in 
lierop
In het weekend van 13-14 en 15 april 2012 had gilde Onze Lieve Vrouw 
van de Zeven Weeën, Lierop een verbroederingsfeest georganiseerd ter 
gelegenheid van hun 485-jarig bestaan. Vrijdag werd  de quiz de slimste 
mens van Lierop gehouden. In een uitverkochte tent werden 150 vragen 
in verschillende categorieën gesteld, en kon men met stemkastjes uit 
drie of vier antwoorden het goede kiezen. Zaterdag was er muziek met 
veertien bandjes voor de voorrondes van het Eurosjopperfestival, dat in 
juni gehouden werd in Lierop. Zondag begon om één uur de optocht 
door de kom van Lierop te trekken met dertien gilden, voorafgegaan 
door de fanfare. Tijdens  het officiële gedeelte werd hoofdman Thieu 
Scheepers onderscheiden door kringvoorzitter Loek Swinkels, voor zijn 
vele verdiensten betreffende het gilde en in het bijzonder de schutters 
in Kring Peelland en de federatie. Om zes uur werd het feest afgesloten 
met uitreiking van een herinnering. n

twee gildebroeders samen 
vijfenzeventig jaar lid
Zaterdag 2 juni 2012 was het feest bij het Sint Willibrordusgilde, Bakel. 
Thijs de Haan was vijftig jaar lid en Frans Aldenzee vijfentwintig. 
De jubilarissen werden opgehaald met een koets en naar de kerk 
gebracht. Na de kerkdienst, voorgegaan door gildepastor Van Berkel, 
ging men naar het gildehuis. Daar werden de jubilarissen toegesproken 
door de hoofdman, de voorzitter van Kring Peelland en de burge-
meester. Thijs kwam als dertienjarige bij het gilde als tamboer en is 
dat gebleven tot aan vandaag de dag en is inmiddels hoofdtamboer. 
Ook is hij lid van de tromcommisie van Kring Peelland. Thijs is een 
verdienstelijk gildelid die vaak allerlei karweitjes opknapt. Hem werd 
een kringonderscheiding aangeboden. Frans Aldenzee kwam vijfen-
twintig jaar geleden als nieuw lid binnenwandelen. Frans heeft zich op 
het archief geworpen, meer bepaald wat betreft  foto en film. Hij is lid 
van de SAT-commissie van de kring en correspondent bij de Gildetrom. 
De hun aangeboden receptie werd druk bezocht door familie, vrienden 
en kennissen en afgevaardigden van diversen verenigingen en gilden. 
Beide jubilarissen kregen het welbekende tinnen bord aangeboden. 
Zij kunnen terug zien op een geslaagde mooie dag. n

Jos Huijben koning Sint Agatha, Boekel
Op zondag 29 april 2012 vond het jaarlijkse koningschieten van gilde 
Sint Agatha uit Boekel plaats.
Volgens de caert uit 1630, moet het koningschieten binnen drie weken 
na Pasen plaatsvinden. Tijdens de mis in de Agathakerk werd de 
koningsvogel, gemaakt door gildebroeder Henry van der Putten uit 
Aarle-Rixtel, gewijd. Na de lunch in het gildehuis, vertrok het voltallige 
gilde naar de schutsboom, die in het centrum van Boekel staat. Acht 
gildebroeders en twee gildezusters schoten, met een kruisboog, voor 
het koningschap van 2012. Er waren 250 schoten nodig om het laatste 
gedeelte van de vogel naar beneden te schieten. Jos Huijben werd de 
nieuwe koning; hij koos zijn vrouw Corrie als koningin. Jos Huijben 
(72) is lid sinds de heroprichting in 2006. Een week later was voor het 
koningspaar een receptie in het gildehuis, die druk werd bezocht. n

Thieu Scheepers wordt onderscheiden. Thijs de Haan (l.) en Frans Aldenzee.   

Het koningspaar van Boekel.

KriNgNieUWS 
Peelland
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Koningschieten Sint 
Hubertus Berkel
Zaterdag 23 juni 2012 moest er weer gestreden worden voor de 
koningstitel. ’s Morgens verzamelden de gildebroeders zich om de 
oud koning thuis af te halen. Hierna vertrok het gilde naar de kerk waar 
gildeheer Pieter Scheepers de mis opdroeg. Hierna ging men naar 
het gildeterrein waar een koffietafel klaar stond. Voordat men hier aan 
begon werd eerst het reglement voorgelezen. Er werd ook een jubilaris 
in het zonnetje gezet, nl. André Vromans, voor zijn veertig jaar lidmaat-
schap. Hij woont tegenwoordig in Thailand, maar was nu in Nederland. 
Zijn moeder speldde hem de zilveren gildespeld op en hij ontving 
het boek 75 jaar Kring Maasland. Nadat wethouder Blauwbroek, onze 
gildeheer en de oud koning de eerste schoten hadden gelost kon de 
strijd beginnen. Bij het 71ste schot van de oud koning spleet de vogel 
middendoor, maar voordat de volgende kon schieten viel de andere 
helft ook naar beneden en was André Wouters voor vier jaar koning. 
Hij was dit al van 2004-2008. n

Is Jouw medelezer 
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.

Burgerkoning Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk
Op zondag 24 juni 2012 hielden wij de eerste Open Dag op ons 
gildeterrein “de Korf” aan de Eikendonklaan in Waalwijk. Ondanks 
het slechte weer hebben we een goede opkomst van geïnteresseerde 
bezoekers gehad. Zij hebben kennis kunnen maken met het gilde door 
middel van een tentoonstelling, vendeldemonstraties, jeu de boules, 
luchtbuksschieten en kruisboogschieten.Belangstellende konden zich 
inschrijven voor het burgerkoningschieten. Hierbij verschenen veertien 
schutters onder de schutsboom. Na een mooie strijd mocht Bouwen 
Scheijgrond zich, met vijf treffers, uitroepen tot eerste burgerkoning 
van het Sint-Ambrosiusgilde Baardwijk. Na de felicitaties door 
hoofdman René Pullens, brachten de vendeliers een vendelgroet aan 
de kersverse burgerkoning en zijn partner. Wij kunnen terug kijken op 
een geslaagde dag. n

Nieuwe koning gilde van Besoijen
Op 9 april 2012 vond op het schietterrein van het gilde Sint Crispinus & 
Sint Crispinianus van Besoijen het tweejaarlijkse koningschieten plaats. 
Tijdens het koningschieten worden er, zoals gewoonlijk, twaalf schoten 
gelost op de wip. Na de eerste ronde bleven er uiteindelijk drie schut-
ters over die af moesten kampen. Harry de Louw wist deze strijd te 
winnen en werd daarmee voor de tweede keer koning van het gilde van 

Besoijen. Harry is nu de vijfenvijftigste koning van het gilde. Zoals de 
traditie het wil werd de nieuwe koning door het gehele gilde in optocht 
naar huis begeleid, waar hem de vendelgroet werd gebracht. Na dit in 
ontvangst te hebben genomen werd het gilde uitgenodigd om bij de 
kersverse koning thuis de overwinning te komen vieren. n

Felicitaties voor de burgerkoning. Het nieuwe koningspaar in Berkel.

KriNgNieUWS 
Maasland
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Nieuwe gildeheer onze 
lieve Vrouw Schuts 
elshout
Op 31 maart 2012 vond weer de jaarvergadering van de Onze Lieve 
Vrouwe Schuts, Elshout plaats. Tijdens deze vergadering werden maar 
liefst vijf nieuwe leden ingestemd. De schuts groeit en bloeit weer als 
vanouds. Ook werd de nieuwe gildeheer geïnstalleerd. Wij wensen 
pastoor Van Hedebouw veel succes bij zijn adviserende taak. n

Koningschieten bij 
onze lieve Vrouwe Schuts
Op kermisdinsdag 24 april 2012 werd in Elshout het koningschieten 
gehouden. Trots was de schuts op weer vijf nieuwe leden waardoor er 
weer eens een tiental tamboers voorop liep. Een prachtig schouwspel. 
Zesenzestig van de zeventig leden waren aanwezig, wat aangeeft dat 
het een dag is waar je bij MOET zijn. Na een spannende strijd wist 
Frans Gerritsen, alias Pino, het laatste stukje hout naar beneden te 
schieten. Hij werd daarom op 6 mei 2012 officieel tot koning gekroond 
door de nieuwe gildeheer. 
Bij de jeugd werd Bjarg van der 
Staak voor het tweede jaar op rij 
koning. Ook hier was het een sportief 
“gevecht” tussen maar liefst acht 
jeugdige gildebroeders. De Onze 
Lieve Vrouwe Schuts wenst Frans 
en Bjarg een mooi koningsjaar toe. 
Wij danken de vorige koning, Jurgen 
Klerks, voor zijn grote inzet in het 
afgelopen jaar en het mooie konings-
schild dat hij heeft geschonken. 
Hij was zelfs zo attent om ook zijn 
koningin (niet zijn vrouw...) een mooi 
schild te schenken. n

Installatie gildeheer in Elshout.

De nieuwe koningen van de OLV Schuts Elshout.

KriNgNieUWS 
Maasland

gildeheer Sint Hubertus 
Drunen heeft een nieuw 
kazuifel
Op Pinksterzaterdag heeft het Sint Hubertusgilde te Drunen koning 
geschoten. Op deze dag werd bij aanvang van de mis een nieuw 
kazuifel aan gildeheer pastoor Hedebouw overhandigd.
Na een korte uitleg over wat een kazuifel is, heeft de pastoor het 
kazuifel gezegend en omgedaan. Na de mis was er de traditionele 
koffietafel. Voordat het koningschieten een aanvang nam werd rege-
rend koning Henk van de Wiel het zilver afgedaan. Na 208 schoten wist 
hoofdman Ton den Teuling de vogel naar beneden te halen en mag 
hierdoor voor een jaar koning zijn. De jeugd had een twintigtal schoten 
meer nodig. Met 228 schoten werd Jeroen van de Wiel wederom 
jeugdkoning. n

De nieuwe koningen met koningin.

Pastoor Hedebouw met het nieuwe kazuifel.
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gilde eert ook een tweede 
vijftigjarig huwelijkspaar!
Ditmaal vierde onze medegildebroeder, Henk van den Broek, zijn vijf-
tigjarig huwelijksfeest met zijn bruid, Agnes van den Broek – Broeders. 
Het gilde Sin Joris en Sint Sebastiaan wilde ook dit feest niet onopge-
merkt voorbij laten gaan en haalde op 9 juni 2012 het paar -  
en hun familie - op bij restaurant Riddershoeve om in optocht naar de 
kerk te trekken. Na afloop werd het paar en hun familieleden een 
vendelgroet gebracht. Hierna mocht eenieder het paar op de receptie 
feliciteren. n

Diamanten gildeheer in esch
Op 10 juni 2012 was het Essche Sint-Willebrordusgilde aanwezig bij het 
zestigjarig priesterjubileum van gildeheer emeritus pastoor Norbert 
Smulders. De jubilaris werd door het gilde aan zijn woonhuis afgehaald 
en naar de H. Hartkerk in Vught begeleid voor een feestelijke eucha-
ristieviering en een vendelgroet. Na zijn priesterwijding op 7 juni 1952 
werd Norbert Smulders benoemd tot kapelaan in Oirschot. Echter, na 
twee jaar werd hij door de bisschop naar het klein seminarie Beekvliet 
gestuurd waar hij tot docent Nederlands werd benoemd. Later heeft 
hij ook godsdienstlessen gegeven op het Instituut voor Doven in Sint-
Michielsgestel. Na het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd kon 
hij zich weer wijden aan zijn pastorale roeping als pastoor van Esch 
en Lennisheuvel. Vanaf die tijd is hij als gildeheer verbonden aan het 
Essche gilde. Ook na zijn emeritaat kon het gilde nog regelmatig een 
beroep op hem doen om voor te gaan bij de eucharistieviering tijdens 
de teerdag en de jaarlijkse openluchtmis bij het Mariakapelletje in Esch. 
Als thema voor zijn jubileumviering had de pastoor gekozen voor: 
‘gedenken wordt danken’. Het gilde is dankbaar zo’n gildeheer in haar 
midden te hebben. n

Prijzenregen junioren 
enschot-Heukelom
Gildedagen zijn niet altijd gezegend met mooi weer, vaker met regen 
en soms ook veel! Zondag 24 juni 2012 vormde geen uitzondering in 
Geijsteren. Onophoudelijke regen tijdens de optocht en nadien tijdens de 
massale opmars deden het ergste vrezen. De vendelgroet na afloop werd, 
evenals de aftocht in slangendefilé, afgelast vanwege het weer. Vendelen 
met een nat vendel is geen sinecure, het doek wordt immers zwaar van 
al het water. Toch behaalde Henri Michels een eerste prijs in de klasse 
C, Sander Bierens een eerste prijs in de klasse B en zijn broer Jeroen een 
tweede prijs. Daar bleef het niet bij, want zij hebben ook deelgenomen 
aan de wedstrijden geweerschieten. Hier behaalde Henri een eerste prijs 
in de categorie Jeugd en een tweede prijs bij het onderdeel Vrije Hand. 
Jeroen Bierens behaalde bij dat onderdeel de eerste prijs. Sander tenslotte 
behaalde een vijfde prijs bij het onderdeel Personeel. Het gilde Sint Joris 
en Sint Sebastiaan kreeg bovendien een herinneringsschildje – in de 
tweede categorie - voor haar optreden tijdens de optocht. Al met al een 
fraai resultaat bij toch een verregende, maar sfeervolle dag. n

De diamanten gildeheer.

Prijsuitreiking.Het bruidspaar tussen de gildeleden.



gemondse bèravond 
Op 17 april 2012 vond de “bèravond” plaats bij het gilde Sint Joris 
& Sint Catharina uit Gemonde. Na de heilige mis werden Willy 
Schellekens en Jo Geerts op hun huisadres gehuldigd vanwege hun 
respectievelijk vijftig- en zestigjarig lidmaatschap. Beiden kampen 
met ernstige gezondheidsproblemen waardoor ze niet op de 
teeravond zelf aanwezig konden zijn. Na de ‘koffietafel’ in gildehuis 
De Schuif nam hoofdman Hans van der Schoot het woord en volgden 
er enkele traditionele plichtplegingen. Tonnie van Oirschot bood zijn 
nieuwe koningschild aan; aspirant lid Annemieke van der Steen werd 
officieel verwelkomd; Evelien van de Loo werd geïnstalleerd als eerste 
gekozen jonge deken en Cor de Vroom als oude deken. Aansluitend 
werden Johan van Breugel en Wim van der Leest voor hun vijftig jaar 
lidmaatschap in het zonnetje gezet. De bèravondcommissie had voor 
het feestgedeelte een vragenquiz in elkaar geknutseld onder het mom 
van “petje op-petje af”. Quizmaster Ad Geerts vuurde de vragen in 
een hoog tempo af. Na deze quiz was er nog voldoende tijd om na 
te borrelen en ondanks het gemis van bovenvernoemde jubilarissen, 
was het toch een geslaagde bèravond. n
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Willy Schellekens.

Wim van der Leest en Johan van Breugel, 

Jubilaris Jo Geerts. 

Sint Willebrordusgilde 
esch Nederlands kam-
pioen wipschieten 2012
Het viertal geweerschutters bestaande uit Jeroen van de Ven, Jack van 
Bragt, Adrie Verhoeven en Silvia Verhoeven hebben zondag 24 juni 2012 
in Udenhout het Nederlands Kampioenschap opgelegd wipschieten 
behaald. Aan deze wedstrijd namen 42 viertallen deel waarvan acht 
de maximale score van twaalf punten wisten te behalen. Tijdens de 
kampronde wist het Essche viertal als enige vier treffers te noteren en 
werd daarmee kampioen. Adrie Verhoeven behaalde ook nog de eerste 
prijs op het onderdeel personeel opgelegd. Op 23 juni werd het NK voor 
jeugd tot 17 jaar verschoten. Ook hier waren Essche schutters succesvol. 
Tijdens de korpswedstrijd behaalden Casper van de Ven en John van 
Krieken de derde plaats. Op het onderdeel tweetallen behaalden Casper 
van de Ven en Henri Michels de tweede prijs en John van Krieken en 
Mark van der Heijden de vijfde. Bij de individuele wedstrijd behaalde 
Casper van de Ven de eerste prijs op het onderdeel personeel opgelegd 
en de derde prijs op het onderdeel kampioen. Het behalen van het 
Nederlands Kampioenschap geeft het Sint Willebrordusgilde het recht 
om deze wedstrijd in 2013 in Esch te organiseren. n

Het kampioensviertal.

KriNgNieUWS 
Maasland

Het kost maar 5 euro

Het kost maar 5 euro om een advertentie van vier 

regels in ‘De Gildetrom’ te plaatsen. De enige voor-

waarde is, dat u abonnee bent. U kunt de tekst,  

maximaal 4 Gildetrom regels, sturen aan:  

De Gildetrom, Beukendreef 39, 5056 CA  

Berkel-Enschot. Voeg het geld in contanten er bij. 



Sint-Willebrordusgilde Heeswijk aanwezig bij eerste heilige 
mis van Patrick Kuis in Uithuizen, provincie groningen
Op 2 juni 2012 werd Patrick Kuis (28) door bisschop mgr. A. Hurkmans 
in de Sint-Jan tot priester gewijd. Patrick had het gilde vorig jaar in 
de meimaand in de Sint-Jan gezien en meteen gevraagd of het gilde 
aanwezig wilde zijn bij zijn eerste mis in Uithuizen, waar hij opgegroeid is. 
En zo geschiedde. Op zondag 17 juni 2012 vertrokken de gildeleden naar 
Uithuizen waar Patrick, zijn ouders en overige priesters en familieleden 
bij het ouderlijk huis werden opgehaald. Vandaar trok het gilde met de 
aanwezigen in optocht naar de H. Jacobus de Meerderekerk waar hij zijn 
eerste heilige mis voorging. Na de mis werd aan het kerkelijk gezag de 
eed van trouw afgelegd en bracht het gilde een vendelhulde aan Patrick 
en aanwezigen. Patrick en zijn naaste familie waren helemaal onder de 
indruk van het optreden van het gilde. Zeer dankbaar waren zij in hun 
afscheidwoorden. Het gilde, zo gaven zij aan, had met hun aanwezigheid 
van deze dag een gedenkwaardige, prachtige dag gemaakt.  n

gemondse schutters 
Brabants viertallenkam-
pioen kruisboogschieten
Zondag 29 april 2012 vond in Moergestel het Brabantse federatie-
kampioenschap ‘kruisboog op wip schieten’ plaats, georganiseerd 
door het plaatselijke Sint Jorisgilde. Het eerste viertal van het Sint 
Joris & Sint Catharinagilde uit Gemonde, bestaande uit Harry 
Geerts, Martien van de Loo, Johnny en Wilfred van der Leest, wist 
na afkampen de kampioensviertallenprijs in de wacht te slepen. In 
deze afkamp was het korps van het Sint Jorisgilde uit Diessen net iets 
beter en werd daarmee de korpskampioen. Ook individueel vielen 
enkele Gemondse schutters in de prijzen. De tweede prijs, de reserve 
kampioen, werd behaald door Wilfred welke nipt zijn meerdere moest 
erkennen in Hendrie van Berkel. Ook Harry was goed op dreef en 
eiste de derde prijs voor zich op. Bij de 14-punters werd na afkampen 
de vierde prijs behaald door Martien en de vijfde prijs door Johnny. 
De zevende prijs was weggelegd voor Tonie van de Sande van het 
Sint Anthonius Sint Sebastiaangilde, eveneens uit Gemonde. Voor 
de tweede maal werd tevens een jeugdkampioenschap gehouden en 
hierin wist Joris Geerts een verdienstelijke tweede prijs te behalen. n

Koningschieten Sint 
Blasius Heusden 
Op zondag 20 mei 2012 vond het tweejaarlijks koningschieten plaats 
bij het gilde Sint Blasius te Heusden. Nadat koning Willem de Vaan 
in optocht was afgehaald kon het koningschieten van start gaan. 
Het openingsschot werd afgevuurd door wethouder Van Engeland. 
Diverse gildebroeders en -zusters probeerden vervolgens met 
gerichte schoten de houten vogel naar beneden te schieten. 
Het werd een spannende wedstrijd en uiteindelijk kwam na zo’n 220 
schoten de houten vogel naar beneden door een welgemikt schot 
van Bernadette Beekmans. Na kort beraad door het bestuur werd 
Bernadette Beekmans uitgeroepen als nieuwe koning van het Sint 
Blasiusgilde. Koning Willem de Vaan werd bedankt voor zijn diensten. 
Vervolgens werd Bernadette Beekmans officieel gehuldigd als nieuwe 
koning. Het koningschieten werd afgesloten met het schenken van 
het traditionele koningsbier. n
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Kampioen viertallen; v.l.n.r. Wilfred, Martien, Harry en Johnny.
Huldiging van koning Bernadette Beekmans door hoofdman 
Kees Savelkouls.

Vendelgroet voor Patrick Kuis in Groningen.



Nog meer activiteiten bij 
Sint Antonius Abt Nuland
Ook in 2012 heeft het Nulandse gilde zijn medewerking verleend aan 
de plechtigheden rondom de jaarlijkse dodenherdenking. Het “signaal 
Taptoe” werd geblazen door Jo van Druenen en de twee minuten stilte 
om acht uur werden voorafgegaan door een vendelgroet van onze 
Vaandrig. Op 20 mei werd deelgenomen aan de gildedag Hoge Schuts 
in Nuland. Op deze dag werd er voor de tweede keer het spektakel ring-
steken door de standaardruiters gehouden. Waarschijnlijk een blijvend 
nieuw onderdeel binnen de gildekring Hoge Schuts. Op 3 juni was het 
gilde present op de kringgildedag in Sint Michielsgestel. Voor Nuland 
was de dag goed en viel er een prijzenregen. Na alle sportieve wedstrijden 
gingen we met tien zilveren schilden naar huis. Op 27 mei hebben we 
gildebroeder Jan Sommers en zijn echtgenote Sepha mogen verblijden 
met een vendelhulde in verband met hun zestigjarig huwelijksfeest. Jan 
is al 58 jaar een trouwe gildebroeder en was vele jaren gildecommandant. 
Een andere feestelijke gebeurtenis was de Koninklijke onderscheiding 
voor gildeheer pastor Verbakel, die hij op 27 april mocht ontvangen. 
Het gilde heeft hem dan ook graag een vendelgroet gebracht. n

Nieuw gildehuis ’De Schutsboom’ officieel geopend
Op 14 april 2012 heeft het gilde Sint Catharina-Sint Joris uit Rosmalen 
hun nieuwe gildehuis met schietaccommodatie voor geweer en kruis-
boog en de Jeu de Boules banen officieel geopend.
Hoofdman Henk van Helvoirt heette alle aanwezigen van harte welkom 
en bedankte alle sponsoren en vrijwilligers voor hun bijdrage. Ook de gil-
deleden werden bedankt voor hun grote inzet. Voordat wethouder Geert 
Snijders de officiële opening deed vertelde hij dat het gilde de vorige 
accommodatie aan de Tivoliweg moest verlaten vanwege de omlegging 
van de Zuid Willemsvaart en dat de gemeente volledig had meegewerkt 
om de bouw van het nieuwe gildehuis op deze nieuwe locatie mogelijk 
te maken. Hij gaf het gilde een compliment dat dit door hoofdzakelijk de 
eigen gildeleden tot stand is gekomen. Met het doorknippen van een lint 
en het met een versierde sleutel openen van de deur was de opening een 
feit. Hierna onthulde hij samen met onze beschermvrouwe mevrouw 
Dollevoet een plaquette in de hal. Hierna zegende gildeheer pastor 
Van Aken het gildehuis in. Na deze opening was er een druk bezochte 
receptie met een hapje en een drankje. n

Diverse activiteiten gilde 
Sint Antonius Abt Nuland
Op Koninginnedag 2012 kon op het gildeterrein door volwassenen in diverse 
klassen geschoten worden, waaronder het schieten om de titel Burgerkoning. 
Op 22 april was er het ‘Groot Nuwelants Jeu de Boulestoernooi’ waarbij werd 
gestart met 200 doublets. Uiteindelijk wist het koppel Peter van Rosmalen 
(in de eindfase vervangen door Christel Grandjean) en Mien van den Heuvel 
zich te kronen tot Landjonker 2012 en gingen er tevens vandoor met de 
wisselbeker. Voor de veertiende bedevaart naar de Sint Jan ging op tweede 
pinksterdag om 06:00 uur, vanaf de Nulandse kerk, een stoet van ongeveer 
75 wandelaars op weg naar Den Bosch. Op 2 juni was het gilde weer open 
voor de jaarlijkse Roefeldag (een activiteit van Jantje Beton). We mochten vijf 
jeugdgroepjes ontvangen. In een klein uur tijd werd er even geproefd aan 
vendelen, trommen, bazuinblazen en luchtbuksschieten. Voor het gilde was 
de jaarmarkt Rondje Nuland van 10 juni weer een geslaagde activiteit. Met 
de schiettent zoals we die ieder jaar neerzetten, hebben we een geslaagd 
concept. n
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Impressie van het jeu de boulestoernooi. Koninklijke onderscheiding voor pastor Verbakel.
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Gildehuis De Schutsboom.



Nieuwe Hoogheid 
bij De oude Schuts 
‘s-Hertogenbosch
Tijdens de Sint Jorisdag op 21 april 2012 is de nieuwe Hoogheid van 
schuttersgilde De Oude Schuts uit ‘s-Hertogenbosch geïnstalleerd. Dit 
waren Joop Thissen als hoge-deken; Leo Peters als algemene-deken; 
Mieke van Eldijk als deken-schrijver en als laatste Wim Spermon als 
deken-rentmeester. De voormalige hoge-deken Frans Sluijter werd op 
deze dag tot deken-van-eer benoemd. n

Verdere ontwikkelingen 
kruisboogschieten 
Sint Joris Udenhout
Een paar jaar geleden zijn we begonnen met het kruisboogschieten op 
de wip. Dit is gedaan in het kader van onze Missie en Visie die het gilde 
heeft opgesteld voor de komende vijfentwintig jaar. Historisch gezien 
paste dit wapen erg goed bij ons gilde. Welnu, na twee jaar van schieten 
op één kruisboogboom staan er nu vier bomen die ook zijn voorzien van 
pijlenvangers. Op de donderdagavond wordt er geoefend en op de eerste 
zondag van de maand wordt er om het clubkampioenschap gestreden. 
Op zondag 22 juli werd op deze bomen de eerste kruisboogwedstrijd 
gehouden. Daarnaast werd er ook geschoten op de discipline kruisboog 
doel (10 m.). Ook op donderdagavond oefent een zestal jeugdschut-
ters. Ze schieten één proefschot en vijf wedstrijdpunten. Diegene die 
op het einde van het jaar het beste heeft geschoten ontvangt een beker 
en is daarmee kampioen kruisboog doel op 10 meter. Al bij al weer een 
stap gemaakt die ons gilde een goed fundament gaat geven voor de 
toekomst. n
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Nederlands Kampioenschap wipvogelschieten 
vrije hand in Udenhout
Op zondag 27 mei 2012 organiseerde het Sint Antonius-Sint 
Sebastiaangilde Udenhout het Nederlandse Kampioenschap wipvogel 
schieten. Dit als eerste in de rij van drie kampioenschappen die zij in 
2012 mogen organiseren omdat zij de titelhouders zijn. Als eerste was 
de vrijhand aan de beurt. Onder (te)warme weersomstandigheden 
werd door vijfendertig viertallen en in totaal 150 schutters om de eer 
gestreden. Na een zeer spannende en sportieve strijd was het Sint Joris 
uit Nieuwkuijk die de Nederlandse titel viertal behaalde. Persoonlijk 
Kampioen werd Theo v/d Meulen uit Milsbeek. Wethouder Marjo Frenk 
van de gemeente Tilburg reikte de prijzen aan alle kampioenen uit. Naast 
deze hoofdprijzen waren en nog maar liefst dertig andere prachtige 
bekers te verdienen. Om zes uur kon de tevreden hoofdman Johan 
Vriens alle prijzen uitreiken aan de beste schutters. Dankzij de geweldige 
inzet van al onze leden en met ondersteuning van vele sponsors konden 
we deze zeer geslaagde dag afsluiten. n

De nieuwe schietbomen.

.l.n.r.: Mieke van Eldijk, Joop Thissen, Sjef van Moll (vaandeldrager), Wim 
Kroon (koning), Wim Spermon.

V.l.n.r. Antwan de Pinth, Melissa de Pinth, Arjan van Bokhoven en Marco 
de Pinth.



Strijd en lach bij het 
“gildentreffen 2012” 
in Veghel
Sint Gregoriusgilde Goch bezocht Sint Barbaragilde Veghel. De leden 
van het Sint Gregoriusgilde waren met een bus vanuit Goch naar Veghel 
gekomen. Het eerste “Gildetreffen Veghel-Goch” sinds we vorig jaar in 
vriendschap zijn verbonden. Er werd gestreden om een wisseltrofee. 
Na een samenzijn met brandewijn en vlaaien werd gestart met de 
wedstrijden. Het geweerschieten werd na het eenenveertigste schot 
gewonnen door de gildekoning uit Goch. Het onderdeel kruisboog-
schieten was nieuw voor de gildebroeders uit Goch. Jorn Zuidema, een 
van de jongeren in het Veghelse gilde, wist de schietschijf van de paal af 
te schieten. Jeu de boules door de dames van de beide gildes moest de 
beslissing brengen. Na flinke strijd konden over deken Ruud Eekhof en 
Peter Theunisz, als koning van het Sint Barbara Gilde de wisseltrofee in 
ontvangst nemen. De Gochse dames namen zich voor de jeu de boules 
sport meer te gaan bedrijven. Beide gildes hebben afgesproken elkaar 
jaarlijks over en weer te blijven ontmoeten. Na het sportieve treffen en een 
glaasje was er Hollands eten. De Duitse gildebroeders en -zusters lieten 
het zich voortreffelijk smaken. Tot volgend jaar in Goch! n

Schild heroverd door Veghelse gilde
Na drie jaar werd er tijdens de verbroederingsdag op 21 april 2012 van 
het Sint Barbaragilde uit Veghel en het O.L. Vrouwe en Catharinagilde uit 
Erp weer gestreden om het zilveren Naris Peijnenburgschild. Deze keer 
wist het Veghelse gilde het schildje te winnen. Er wordt gestreden op vijf 
onderdelen. Op het onderdeel geweerschieten schoot het Erpse gilde de 
vogel naar beneden. Bij het onderdeel darten scoorde ons gilde na vijf-
entwintig beurten 830 punten. Tijdens het onderdeel kruisboogschieten 
werd na zeventig schoten op de gipsen vogel besloten deze wedstrijd te 
staken en af te wachten hoe het scoreverloop verder zou gaan. De vierde 
activiteit was biljarten waarvan de uitslag na vijftig speelbeurten 50-32 
in het voordeel van ons gilde was. De vijfde activiteit was jeu de boulen. 
Daarmee werd de tussenstand gelijk, 3-3. Besloten werd dat een beslis-
singsrondje jeu de boules gespeeld zou worden. Na een sportieve strijd 
won ons gilde met 13-6 van Erp waardoor de eindstand uitkwam op 4-3. 
Het was een gezellige uitwisseling met het O.L. Vrouwe en Catharinagilde 
uit Erp dat over een aantal jaren opnieuw zal proberen het wisselschild te 
heroveren. n

Nederlands Kampioen-
schap opgelegd schieten 
op wip in Udenhout
Op zondag 24 juni 2012 organiseerde het gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan 
Udenhout het derde Nederlands kampioenschap dit jaar.  
Nu was het opgelegd aan de beurt. Tweeënveertig viertallen namen deel 
aan dit evenement. Alleen de weersomstandigheden waren dramatisch. 
Bijna de hele dag harde regen en veel wind. Dit weerhield de schutters er 
echter niet van om er een fantastische wedstrijd van te maken. De grote 
winnaar was Sint Willibrordus uit Esch die de Nederlandse titel viertallen 
wist te behalen en zo dit evenement in 2013 moet organiseren. Persoonlijk 
Kampioen werd Luuk Voermans uit Overloon. Zowel de Nederlandse 
Federatie van wipvogel schutters evenals het organiserend gilde waren zeer 
te spreken over het verloop van dit kampioenschap en ook de voorgaande 
twee kampioenschappen. Een bijzonder woord van dank gaat natuurlijk 
uit naar alle leden en vrijwilligers van het gilde die een topprestatie hebben 
geleverd in de voorbereiding, uitvoering en afsluiting. Het was een leuke 
maar gigantische klus. n
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V.l.n.r. Jack van Bracht, Adrie Verhoeven, Silvia Verhoeven. Jeroen v/d Ven. 
Hoofdman Johan Vriens reikt bloemen uit. De beide gilden in Veghel bijeen.
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Felicitaties voor de winnaars.



Adriaan van der Heijden 
gildekoning Sint Antonius 
Abt Vorstenbosch
Op 9 mei 2012 werd koning Hein Nooijen thuis afgehaald. Na een 
gezellig samenzijn met een borrel en hapje volgde de tocht terug naar 
de accommodatie ‘t Gildebergske. De koning en familie gingen met 
paard en huifkar naar ’t Gildebergske. Nadat de schietboom was gevrijd 
werd de strijd om het koningschap aangevangen met vierentwintig 
deelnemers. Na 176 schoten kwam de koningsvogel omlaag en mocht 
Adriaan van der Heijden zich “gildekoning” noemen. Aan het schieten 
voor de titel “schutterskoning” werd door twintig schutters meegedaan. 
Na drie kampronden van drie schoten waren Maarten Hoefs en Jan van 
Grunsven over en na nog eens twee kampronden was Jan van Grunsven 
de beste en dus “schutterskoning”. Eveline werd wederom jeugd kampi-
oen. Na de maaltijd werd de nieuwe gildekoning onder de schutsboom 
geïnstalleerd. Schutterskoning Jan van Grunsven kreeg zijn schild omge-
hangen en er was een bos bloemen voor de vrouw van beide koningen. n

Koningsbreuk Sint 
Antonius Abt escharen 
blijft in huize Poos
Nadat het Escharense gilde een bezoek had 
gebracht aan het kerkhof om de overleden 
gildebroeders en gildezusters te gedenken kon 
op zondag 8 juli 2012 het Koningsschieten 
beginnen. Na 129 schoten kwam de laatste 
splinter van de vogel naar beneden. Het was 
Yvonne Poos die het koningszilver van haar 
vader Ad Poos mocht overnemen. Dit was 
zeer speciaal omdat haar vader vorig  jaar de 
koningsvogel van Yvonne had overgenomen. 
Al drie jaar op rij gaat de koningsbreuk naar 
dochter en vader Poos. Aniek van de Doelen 
moest haar burgerkoningschap afstaan en het 
schild weer ter beschikking stellen. De burgers 
deden er wat langer over. Bianca van de Boom 
haalde de vogel in 206 schoten naar beneden. Zij mocht het burgerzilver 
in ontvangst nemen. n

mat ermens koning Sint 
matthiasgilde oploo
Op een stralend zonnige zaterdag, 19 mei 2012 werd er bij het Sint 
Matthiasgilde Oploo om het koningschap geschoten. De vraag wie er 
koning zou worden werd met het 304de schot beantwoord door Mat 
Ermens. In 2008 schoot Mat zich ook al tot koning. Ook dit keer zal zijn 
vrouw Jos Ermens voor een jaar koningin zijn. Op 3 juni 2012 nam het 
koningspaar een belangrijke plaats in als gastkoning en –koningin voor 
de bezoekende gilden in Oploo. Mat neemt het koningschap over van 
Theo Heijligers, die traditiegetrouw de houten vogel zelf had gemaakt. 
De vogel bleek tot aan het einde toe taai. Van de laatste zeven schoten 
kon ieder schot het laatste zijn, waardoor het een zeer spannende finale 
werd. Die spanning werd vervolgens omgezet in ontlading en – niet te 
vergeten – oprecht broederschap. Het gilde bracht tijdens de trek door 
het dorp een bezoek aan een zieke gildebroeder om hem en zijn vrouw 
een hart onder riem te steken. Daarna trok men verder om op de nieuwe 
koning te gaan toosten en lekker te gaan eten. n

Schutterskoning na 
vijfenveertig jaar
Kees de Kort heeft na bijna vijfenveertig jaar lidmaatschap van het 
Schuttersgilde Sint Catharina, Herpt voor het eerst de vogel weten te 
bedwingen door met het 523e schot de vogel naar beneden te halen en 

zo koning te worden van het gilde. 
Dinsdagmorgen 10 juli 2012 was in 
de St. Catharinakerk te Herpt een 
mis, voorgegaan door pastoor  
D. Hedebouw. Daarna begaf het 
gilde zich naar het schietterrein en 
werden de eerste schoten op de 
vogel gelost door pastoor  
D. Hedebouw, de wethouders van 
de gemeente Heusden, C. van 
Bokhoven en M. Mulder en de heer 
van de Ven, gemeentesecretaris van 
de gemeente Heusden. n
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Koningin Yvonne Poos 
en burgerkoningin 
Bianca van de Boom.   

Koningspaar Mat en Jos Ermens, vergezeld door deken en hoofdpiekendragers.

De drie koningen, vlnr: Jan van Grunsven, (jeugdkampioen) Eveline van de 
Heuvel en Adriaan van der Heijden.

Kees de Kort, koning.
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Jubilaris onze lieve 
Vrouwe gilde Holthees 
Op tweede pinksterdag was het veertig jaar geleden dat gildebroeder 
Jan van de Ven zijn lidmaatschap begon bij het Onze Lieve Vrouwe 
Gilde Holthees. Hij werd op deze dag gehuldigd en heeft een zilveren 
schild mogen ontvangen. Jan is tijdens zijn lidmaatschap enkele jaren 
voorzitter geweest. Momenteel is hij erevoorzitter en is hij bij alle 
activiteiten van de vereniging aanwezig. n

Nieuw koningspaar voor 
het onze lieve Vrouwe 
gilde Holthees
Op tweede pinksterdag werd er ook gestreden om het koningschap. 
Het was aan gildebroeder Walter Kuijpers om zijn titel te verdedigen. 
Jacqueline Pingen - Denissen wist na 230 schoten de vogel naar 
beneden te halen. Het is voor haar de vierde keer dat zij koning is. Haar 
prins is Willy Pingen. Zij is nu weer  een jaar lang koning. Zij is pen-
ningmeester van het gilde en is actief bij de drumband.
Jeugdkoningin werd Floor Pingen. n

gerrit Aben koning van 
het Sint Anthoniusgilde 
Sint Anthonis
Het koningschieten van het Sint Antoniusgilde op zondag 10 juni 2012 op 
Brink was weer een succes. Volgens traditie en overeenkomstig het bepaalde 
in De Caert, het huishoudelijk reglement van het gilde, vonden de dagactivi-
teiten onder grote belangstelling van inwoners en passanten plaats.
Er waren 116 raakschoten nodig om de vogel naar beneden te krijgen. 
De nieuwe koning Gerrit Aben verklaarde luid en duidelijk dat hij “zijn best 
zal doen met de hulp van God en de heilige Antonius Abt een goede koning 
te zijn door het koningschap op een waardige wijze en tot eer van het gilde 
in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in het nadeel van het 
gilde”. Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koning vervolgens het juweel 
omhangen. n

gildezuster mia van 
der Zanden koninklijk 
onderscheiden
De overheid van het Sint Antoniusgilde uit Sint Anthonis was op 19 maart 
2012 aanwezig bij de uitreiking van de versierselen behorende bij de benoe-
ming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan gildezuster Mia van der 
Zanden. De uitreiking geschiedde door burgemeester Marleen Sijbers. 
Mia van der Zanden werd met deze onderscheiding verrast tijdens de voor-
jaarsvergadering van de KBO Sint Anthonis. Zij heeft sinds 1988 activiteiten 
ontplooid op het gebied van zorg, ouderenwelzijn, politiek en cultuur en kan 
gekwalificeerd 
worden als 
“iemand die 
zich geruime 
tijd ten bate 
van de samen-
leving heeft 
ingespannen of 
anderen heeft 
gestimuleerd”. n
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Koning Jacqueline Pingen-Denissen 
en haar Prins Willy Pingen.

Jeugdkoningin 
Floor Pingen.

Koning Gerrit Aben.

Jubilaris Jan van de Ven.

Gildezuster Mia van der Zanden en Hoofdman 
Jos Verbeeten.
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Bijzetting urn overleden 
beschermheer tien 
reijntjens
Op tweede pinksterdag, 28 mei 2012 heeft de familie Reijntjens de urn 
van de beschermheer van het Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig 
Sacramentsgilde, Beugen -overleden op 18 september 2011- bijgezet in 
de zuil bij het gildekapelletje. Na de mis vertrok het gilde samen met 
familieleden naar de gildekapel met urnenvoorziening. Daar werd door de 
echtgenote van de beschermheer de urn in de zuil geplaatst waarna een 
minuut stilte in acht werd genomen. Hierna is het gilde samen met de 
familie, teruggegaan naar het gildehuis alwaar men zich kon voorbereiden op 
het jaarlijkse koningschieten. n

Nieuwe koning en vier 
jubilarissen in Beugen
Het koningschieten op tweede pinksterdag is zeer voorspoedig verlopen en 
Tonny Weren mag zich voor 2012/2013 koning noemen.  
Het Beugense gilde had dit jaar vier jubilarissen. Martin Verberk en Peter 
Overman, vijfentwintig jaar lid en Albert Weren en Cor Bonants, veertig 
jaar lid. Tijdens de goed bezochte receptie kwam burgemeester Van Soest, 
van de gemeente Boxmeer, binnen en niet zomaar. Hij reikte Albert Weren 
de Boxmeers Speld van Verdienste uit voor alle activiteiten welke Albert de 
afgelopen veertig jaar voor het gilde heeft verricht zoals commissiewerk 
en jarenlang het secretaris- en 
penningmeesterschap. Vervolgens 
kreeg eerste deken Cor Bonants 
een Koninklijke onderscheiding en 
mag hij zich voortaan lid in de orde 
van Oranje Nassau noemen. Hij 
kreeg deze onderscheiding omdat 
hij in die veertig jaren lidmaatschap 
zich al vijfentwintig jaar verdien-
stelijk maakt in verschillende 
bestuursfuncties waarvan de laatste 
tien jaar als voorzitter. Ook heeft hij 
er mede voor gezorgd dat wij vanaf 
de begin jaren 80, het gemeentelijk 
koningschieten in de gemeente 
Boxmeer kunnen houden. Beide 
jubilarissen waren zeer verrast 
maar natuurlijk erg blij met deze 
onderscheiding. n

Peter Janssen eindelijk koning 
Sint theobaldusgilde overloon
Na veertig jaar proberen, oefenen, bidden en vreselijk zijn best doen is 
het hem dan toch eindelijk gelukt om het zo gewenste laatste stukje van 
de vogel naar beneden te halen en mag Peter zich de trotse koning van 
het gilde noemen. De laatste rondes werden steeds spannender, zeker 
toen de vogel zich zelf in twee stukken verdeelde en dit niet door één 
persoon naar beneden gehaald kon worden. Annie schoot voor Peter het 
eerste stuk naar beneden en Peter schoot bij het 170ste schot het laatste 
restje naar onder. Een droom ging in vervulling, zeker omdat zijn vrouw 
Francien, in de korte tijd dat de dames mee mogen schieten voor de 
koning(in)stitel, hem al twee keer afgetroefd had.
Bij de senioren schoot, na 169 schoten, José Jans het laatste restje van 
de vogel naar beneden, wat haar in haar lange carrière bij het gilde ook 
nog nooit gelukt was. Met ’n beetje hulp van Jan de wind mag zij zich de 
winnaar noemen. Bij de jeugd  was het Tycho van de Pas die na zestig 
schoten het laatste schot loste. De publieksprijs,  ging dit jaar naar Linda 
Verheijen. Zij wist bij  het vijfenzeventigste schot de vogel naar beneden  
te halen. n
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Gildekapel met urnenzuil.
Links Albert Weren en rechts 
Cor Bonants.

Koning Peter Janssen.



Pinksteren 2012 bij 
Sint Anthonius en Sint 
Nicolaasgilde groeningen
Tijdens Pinksteren heeft bij het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde in 
Groeningen weer het koningschieten plaatsgevonden. Bij het schieten 
om de publieksvogel werd Rianne Jans de winnaar.
Bij de jeugd werd Peerke Gooren voor de tweede opeenvolgende keer 
jeugdkoning van het gilde. Bij het koningschieten wist Maik Vloet het 
laatste stuk naar beneden te schieten. Bijzonder is dat ook Maik zijn 
titel van vorig jaar wist te prolongeren. Zowel Peerke als Maik kunnen 
volgend jaar dus proberen het keizerschap te bemachtigen!  
De prijsvogel voor alle gekostumeerde leden werd gewonnen door 
Tonny School. n

Jubilarissen in groeningen
Tijdens Pinksteren kende het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde, 
Groeningen weer enkele jubilarissen. Alfons Janssen was dit jaar vijfen-
twintig jaar gildebroeder en Jan de Vos veertig jaar. Beide leden kregen 
door hoofdman Berni Kusters een zilveren schild uitgereikt. n

tamboer Arie van den 
Brand koning Sint 
Jacobusgilde Zeeland
Traditiegetrouw schiet het Sint Jacobusgilde uit Zeeland op tweede pink-
sterdag haar nieuwe koning.  Tijdens de gildemis werd pastoor Van Osch 
als gildeheer van het Sint Jacobusgilde geïnstalleerd. Na de dienst vond de 
overvendeling van de gildeheer plaats op het kerkplein.  Onder een stralende 
zon begon op het schietterrein aan de Brand in Zeeland de wedstrijd. 
De vogel gaf zich dit jaar niet gemakkelijk gewonnen. Na een verbeten strijd 
viel het laatste stuk van de vogel na het 287ste schot. Uiteindelijk was het 
tamboer Arie van den Brand die zich na een mooie en spannende strijd tot 
koning schoot. n

Nieuwe koning Sint 
Antonius Abt Blitterswijck
Zondag 10 juni 2012 was weer de grote dag van het koningschieten.
Bij de jeugd deed Cas Theeuwen voor de tweede keer de vogel naar beneden 
tuimelen met het 113e schot 
en bij de gildezusters opnieuw 
Carla Claessens met het 
205e schot. Hierna begon de 
strijd om de hoogste titel van 
Koning 2012. Antoon Tissen 
wist met het 345e schot de 
vogel naar beneden te halen. 
Het nieuwe koningspaar 
wordt dit jaar gevormd door 
Antoon en Door Tissen. 
Antoon is zevenentwintig jaar 
lid, Vendrik, hoofdvendelier, lid 
van de vendelcommissie en 
vendelcommissie van Land 
van Cuyk.  n
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Koning Arie van den Brand en koningin Marjo.

Het koningspaar van Blitterswijck.

Jeugdkoning Peerke en koning Maik.

Vendelhulde voor de jubilarissen.
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Het heeft Hare majesteit behaagd...
Omdat Cor Berends vanwege een ziekenhuisopname niet aanwezig kon zijn 
bij de ‘lintjesregen’ in het gemeentehuis in Cuijk op Koninginnedag, kwam 
de burgemeester op 27 april 2012 naar hem toe in Nijmegen. In een fraaie 
toespraak vertelde hij de totaal verraste Cor hoe de Beerse gemeenschap  
over hem denkt. En dat is niet gering. Al vele jaren zet Cor zich op een drietal 
gebieden in voor die gemeenschap. Om te beginnen is hij drieëndertig jaar 
eerste deken-schrijver geweest van het Sint Anthonius gilde, waarvan hij drie 
keer koning werd. Ook is hij zo’n tweeëntwintig jaar actief lid geweest van 
carnavalsvereniging ‘De Bokkenrijers’. En tenslotte zet hij zich al meer dan 
dertig jaar met hart en ziel in voor de Kienclub in Beers. Cor was zichtbaar 
ontroerd toen de burgemeester hem in het bijzijn van al zijn broers, zusters 
en vrienden de Orde van Oranje Nassau opspelde. En toen tot slot drie 
vrouwelijke tamboers van het Sint Anthoniusgilde een paar feestelijke marsen  
speelden, was het feest compleet. n

gouden jubilaris Sint 
Anthoniusgilde Beers      
Tijdens het koningschieten op 24 juni 2012 in Beers werd Louis Linders 
gehuldigd. Louis had als klein ‘jungske’ maar één  ideaal: lid worden 
van het gilde. Het zat in de familie en het gilde met al zijn gebruiken 
werd hem met de paplepel ingegoten. Hij kon pas op zijn achttiende 
lid worden, maar hij liep al met zijn vijftiende jaar in optochten als de 
[enige] tamboer van het gilde. Dus op zijn achttienjarige leeftijd werd hij 
officieel lid. Vijftig jaar geleden dus en die dag wilde de gilde overheid niet 
ongemerkt voorbij laten gaan.
In  aanwezigheid van dochter Henriette en zoon Allouis met hun 
partners en kinderen  werd weduwnaar Louis gehuldigd door staande 
deken Rien van Haren.  Louis’ mooiste  gildemoment was toen hij in het 
jaar 1992  koning werd. Hij had het ideaal, waarvan hij van jongs af aan 
droomde, bereikt. Op de achterkant van het koningsschild liet hij dan ook 
graveren: “Al dertig jaar heb ik dit gewild: Koning van het Gild”. n

Nieuwe koning Sint 
Anthoniusgilde Beers
Druilerig weer zorgde er voor dat het koningschieten op 24 juni 2012 pas 
om 15.30 uur kon beginnen. Maar het lange wachten leidde er toe dat 
de gretigheid onder de geüniformeerde schutters om te winnen alleen 
maar toenam. Zo ook voor Noud Thelosen.‘ Vandaag om half zes schiet 
ik de vogel er af’ zei hij met overtuiging. En hij maakte deze voorspelling 
waar. Op de minuut af zeilden om 17.30 uur, met het 177ste schot, de 
laatste stukken van de vogel naar beneden. Daarmee werd Noud voor de 
tweede keer in zijn gildeloopbaan koning. De tekst op zijn koningsschild 
luidde in 1997: ’In het eerste jaar als lid van het gilde, lukte mij wat iedere 
broeder allang wilde: ik schoot koning bij de 188ste kogel’. Voor de tekst 
op het nieuwe schild kan hij de oude tekst bijna letterlijk overnemen; hij 
hoeft alleen maar twee getallen te veranderen. n
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Cor Berends in de rolstoel. Daarachter burgemeester Hillenaar, bestuurs-
leden van het Sint Anthoniusgilde, familieleden en ziekenhuispersoneel.                  

Louis Linders: vijftig jaar gildebroeder. 
Koning Noud Thelosen en zijn vrouw Marjo, geflankeerd door burge-
meester Hillenaar van Cuijk en deken Rien van Haren.



opening Nationale 
Bevrijdingsfeest 5 mei 
2012 in Breda
Tijdens de afscheidsreceptie van de bisschop van Breda mgr. van den 
Ende op 28 januari 2012,  kwamen we in gesprek met de burgemeester 
van Breda, Peter van de Velden en de commissaris van de koningin 
Wim van den Donk. De vraag was niet meer dan waar is het gilde? Wij 
konden hen mededelen dat wij als enige de Kring vertegenwoordigden. 
Beide stelden de vraag of de 5 meiviering 2012 in Breda iets was voor 
het gilde. Wij hebben hierop meteen ja gezegd. De Federatie werd 
ingeschakeld, die dit weer doorspeelde aan het kringbestuur van 
Baronie en Markiezaat. De medewerking van de gilden was bijzonder. 
De vendeliers mochten aantreden om op het kazerneplein te vendelen. 
Een vendelier uit een andere Kring versterkte ons, om toch maar een 
goede vendeldemonstratie te brengen aan de genodigden, die vanuit 
de Grote Kerk de vendeliers passeerden om naar de ontsteking van het 
bevrijdingsvuur te gaan. Dit vond plaats in de omgeving van de KMA. 
Ondanks de regen hebben wij het gilde weer op een mooie manier 
gepresenteerd aan de bevolking van Breda. Maar ook landelijk via de 
rechtstreekse uitzending op tv heeft het gilde de Brabantse tradities ten 
toon gespreid. We kunnen we terug zien op een leuke activiteit. n

Sjaak lips prolongeert koningstitel 
Dinsdagmiddag 19 juni 2012 druppelden de gildebroeders binnen in 
hun gildelokaal De Snaphaan van het Cloveniersgilde Sint Bavo en 
vandaar uit ging het gezelschap naar het voormalig gemeentehuis van 
Rijsbergen, waar zij werden ontvangen door burgemeester Leny Poppe 
– de Looff en haar wethouders. Nieuw was dat er geschoten werd in 
een mobiele kogelvanger welke voldoet aan de wettelijke regels. Het 
voordeel is dat er niet meer op een afgelegen weiland een schutsboom 
opgericht hoeft te worden met daarbij de verplichte (qua oppervlakte) 
groot schootsveld. De kogelvanger was nu aan een hoogwerker opge-
steld voor het gildelokaal. Het was aan burgemeester/overdeken Leny 
Poppe – de Looff de eer om de drie openingsschoten te lossen, waarna 
drie door de hoofdman en vervolgens drie door de afgaande koning. 
Er deden vijftien gildebroeders mee aan de strijd om het koningschap. 
Iedere deelnemer mocht met een geweer een schot lossen op de zes-
tien meter hoog geplaatste vogel. Het was Sjaak Lips die in één keer 

de vogel van de 
schutsboom schoot. 
De komende vier 
jaar heeft Sint-Bavo 
weer een koning. 
Hij bood spontaan 
een vat bier aan 
de aanwezige 
gildebroeders en 
gasten. Zijn eerste 
verplichting is echter 
de aanschaf van een 
zilveren schild, want 
ook dat hoort bij het 
koningschap. n

Weer een koninklijk huwe-
lijk in terheijden                                                                                             
Voor zover in ons gildearchief te achterhalen valt, trouwde er voor 
de vijfde maal - in vol ornaat - een koning van ons kloveniersgilde 
Sint-Antonius Abt” uit Terheijden. In het verleden waren die huwelijks-
sluitingen op: 10 februari 1719, 14 juni 1937, 25 mei 1994 en 21 maart 
2003. En nu dit jaar, 1 juni 2012, trouwde gildekoning Rudy Bruijns met 
gildezuster Jessica Kraak. Het was wel voor de eerste maal dat een gilde-
broeder met een gildezuster in het huwelijk trad. De koning werd door 
het gilde aan huis afgehaald en de bruid werd in een koets naar de kerk 
gebracht.  Voorganger was gildeheer pastoor J. Demmers. 
Tijdens de huwelijksplechtigheid was het gilde niet alleen lijfelijk 
aanwezig, neen het luisterde de dienst op met tromgeroffel en bazuinge-
schal.  Daarnaast voerde een vendelier samen met een lector - als eerste 
lezing – het zogenaamde (verkorte) vendelgebed uit. Het thema van dat 
gebed was niet, zoals gebruikelijk de strijd tussen goed en kwaad, maar 
de tekst was enigszins aangepast en had nu als titel: “in lief en leed”. 
Tijdens deze eucharistieviering werd ook het zoontje van Rudy en Jessica 
gedoopt. Zijn naam is Kevin, geboren op 9 oktober 2011. ‘s Avonds 
waren alle leden van het gilde op het bruiloftsfeest aanwezig. n

Een vendelier in actie in Breda. De huwelijkssluiting van Rudy en Jessica.

De installatie van koning Sjaak Lips.
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theo Bos koning Sint 
Hubertusgilde leur
Zondag 24 juni 2012 streden zestien kruisboogschutters van het Sint 
Hubertusgilde om de koningstitel. Deze vond plaats op het rugbyveld 
van Rugbyclub Etten-Leur. Na 254 schoten schoot Theo Bos met een 
voltreffer de vogel van de wip, zodat hij zich voor twee jaar schutters-
koning mag noemen. Even had het er naar uit gezien dat het koning-
schieten wegens barre weersomstandigheden afgelast zou worden. 
Na rijp beraad van de overheid werd besloten om met een vertraging 
van een half uur deze voor het gilde belangrijke verschieting toch door 
te laten gaan. Het begon immers op te klaren en het is droog gebleven. 
Theo Bos werd voor de derde keer schutterskoning. In 2002 en 2004 
was hij dat ook al. Zijn vrouw Miriam koos hij als koningin. Koning zijn 
is een erefunctie, maar wel een met een taak. Hij is voorzitter van de 
schietcommissie, vervangt de hoofdman bij diens afwezigheid en hij 
schenkt het gilde het gebruikelijke gildezilver. Na een toast uitgebracht 
te hebben op de nieuwe schutterskoning vertrok het gilde in de inmid-
dels weer stromende regen naar de Mouterij waar koning Theo werd 
geïnstalleerd. n

onthulling plaquette 
in nieuwe gildenwijk 
etten-leur
Tijdens Koninginnedag 2012 heeft het Sint-Hubertusgilde uit Leur de 
aftrap gegeven voor het vieren van hun 260-jarig bestaan. Op 8 mei 
1752 gaf Anna van Hannover, douairière van Willem IV en barones van 
Breda, toestemming voor de oprichting van het gilde. 260 Jaar later 
heeft het gilde een plaquette onthuld bij de gildeboom, welke de band 
symboliseert tussen het gilde en Etten-Leur.
In de nieuwe wijk Schoenmakershoek zijn enkele straatnamen, die 
betrekking hebben op het gildewezen. Een aantal jaren geleden heeft 
het Leurse gilde symbolisch een boom geschonken aan de gemeente 
Etten-Leur, met de opdracht deze te planten in de nieuwe wijk.
De plaquette bij de boom is onthuld door de burgemeester van Etten-
Leur, mevrouw Heleen van Rijnbach - de Groot en de hoofdman  Alfred 
Boot. Na deze onthulling en het zingen van het gildelied, vertrok het 
gilde in optocht richting de Mouterij, welke gelegen is tussen het oude 
Leur en de nieuwbouwwijk. n

Adrie van Straaten derde maal koning met extra 
onderscheiding
Adrie van Straaten, vijfentwintig jaar gildebroeder van Sint-Sebastiaan, 
Oudenbosch , schoot zich voor de derde maal koning. Over twee 
jaar krijgt hij de titel van keizer. Zaterdag 2 juni 2012 kwamen de 
broeders en zusters bijeen voor het traditionele koningschieten. 
Na het openingswoord van hoofdman Piet Aarts werd het eerste 
openingsschot gelost door erehoofdman Martien de Bont. Dan was 
het de beurt aan de overdeken, burgemeester Giel Janssen, gevolgd 
door pastor Frank van Gerven waarmee het officiële gedeelte werd 
afgerond. Toen brandde de strijd los tussen acht gildebroeders en drie 
gildezusters. Pas in de vijfde ronde kwam het eerste rake schot door Jac 
Wagemakers. Burgemeester Giel  Janssen schoot verdienstelijk mee tot 
de twintigste ronde, in de veertiende ronde had hij een goed raak schot. 
Toch duurde het nog tot in de vijfendertigste ronde voordat 

Adrie van Straaten met een 
goed raak schot de vogel  
geheel  losschoot en naar 
beneden deed vallen. Maar 
voordat hij werd gehuldigd 
als koning, kreeg hij een 
zilveren schild voor zijn vijf-
entwintigjarig gildebroeder-
schap. Daarna kreeg hij het 
koningszilver omgehangen 
en legde hij ten overstaan van 
de overheid en gildebroeders 
en zusters de eed af. n

Koning Theo Bos met zijn koningin Miriam. De onthulling van de plaquette. 

Tweede van links, Adrie van Straaten.
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gilde St. Sebastiaan Bergen op Zoom / Borgvliet 
Hemelvaartsdag  2012
Een mooiere plaats als het “ Ravelijn” nabij het centrum van Bergen op 
Zoom kan het gilde zich niet bedenken. Om de drie jaar is die plek het 
strijdtoneel van het koningschieten en hoe.
In de voormiddag verzamelde het gilde zich op het “Ravelijn” om in 
optocht door het centrum van Bergen op Zoom naar de Gertrudiskerk 
te gaan. Het gilde begon deze dag met een kerkdienst, voorgegaan 
door gildeheer Jo Staps. We waren in de gelukkige omstandigheid dat 
onze kersverse opperdeken, burgemeester Han Polman van Bergen 
op Zoom de kerkzang begeleidde op een piano. Na zo’n goede start 
kon het koningschieten toch niet mis gaan. De koningsvogel werkte 
niet mee zo als men verwachtte. Deze hield vele uren stand hoog in de 
lucht. Uiteindelijk was het de hoofdman Sjaan Verbogt zelf die de vogel 
naar beneden schoot. De Borgerij Berghen op den Zoom was ook 
aanwezig tijdens het koningsschieten. De keuken van hun kampement 
hadden ze opgezet om na het koningsschieten de gildebroeders te 
voorzien van een warme maaltijd. Na een lange periode van schieten 
viel die goed in de smaak. n

gilde Sint Joris Kalmthout (B) aangesloten bij Kring 
Baronie en markiezaat
Gedurende een lange periode namen zij als gast deel aan de kring-
dagen van Baronie en Markiezaat. Zelf in andere kringen waren zij geen 
onbekenden meer. Dat deelnemen bestond alleen maar uit het demon-
streren van schieten met de voetboog op 71 meter. En het dansen van 
de rozendans. Een gilde met vele tradities dat vanwege een schorsing 
bij de Hoge Gilderaad der Kempen  voor geen enkele activiteit meer 
werden uitgenodigd. Het kringbestuur maar ook verschillende gilden 
werden bij het Sint Jorisgilde vaak uitgenodigd als gast bij verschillende 
activiteiten. Een gilde dat helemaal geen binding heeft met een over-
koepelende organisatie mist toch bepaalde zaken zoals de onderlinge 
broederschap. Zij zelf vonden dat ze daar verandering in moesten 
brengen. In 2011 hebben ze schriftelijk een verzoek ingediend om aan 
te mogen sluiten bij de Kring Baronie en Markiezaat. Dit verzoek is in 
de najaarsvergadering van de Kring aan de leden voorgelegd. Besloten 
is toen om het kringbestuur toestemming te verlenen hiervoor een 
procedure op te starten. Tijdens de voorjaarsvergadering zou men hier 
mee terug komen. Op 7 mei 2012 is tijdens de vergadering besloten dat 

het gilde Sint Joris, Kalmthout per 07-07-2012 officieel lid is van Kring 
Baronie en Markiezaat. n

De nieuwe koning Sjaan Verbogt schrijdt over het vaandel.

Het Sint Jorisgilde, Kalmthout (B).
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Henk Hamers 
onderscheiden
Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 juli 2012 heeft 
gildebroeder Henk Hamers, uit handen van kringvoorzitter Henny 
Hoppenbrouwers, de kringonderscheiding in ontvangst mogen 
nemen. Henk was zeer verbaasd toen die avond zoveel lovende 
woorden over hem werden uitgesproken. Henk maakte vanaf 1987 tot 
enkele maanden terug deel uit van de overheid. De grote verdienste 
van Henk was toch wel vooral, dat hij ervoor gezorgd heeft dat het 
Terheijdense kloveniersgilde niet de stille dood gestorven is. Wegens 
omstandigheden kwam in 2000 het gilde zonder “eigen home” te 
zitten. Het gilde kon nergens naar toe. “Kom maar naar mijn kwekerij”, 
zei Henk Hamers toen, “dan gaan wij daar schieten”. Achter in de 
boomkwekerij, verscholen tussen de natuurlijke bomen en aan de rand 
van de weel (= wiel) werd illegaal een schutsboom opgesteld, waar 
onze schutters vier jaar lang hebben mogen schieten. Nu, na tien jaar 
hard werken, is er een eigen gildekamer, maar nog steeds wordt verteld 
dat het “op de kwekerij” van Henk Hamers gezelliger was. Gezeten 
op een kratje aan het water met een flesje bier in de hand werden er 
leuke verhalen verteld. Had ons gilde die illegale schietgelegenheid niet 
gehad, dan... n

Zilver en goud
Het Sint-Bavogilde van Raamsdonk gaat feest vieren. 1743 en 1842 zijn 
in de archieven terug te vinden als jaren waarin het gilde bestond, maar 
beide keren heeft het gilde geen stand gehouden. Op Bavo 1986 kon 
door burgemeester J. Schouten het startschot gegeven worden voor de 
heroprichting. Een jaar later, 1 oktober 1987, bij het tweehonderdjarig 
bestaan van de parochie, was de officiële installatie, met vijfentwintig 
leden. Het komende jaar heeft men een druk programma te weten: 
zondag 7 oktober 2012, Bavofeest met receptie;
16 t/m 24 maart 2013, tentoonstelling, met bezoek van scholen; 
vrijdag 7 juni 2013, Gildejeugddag;  zondag 9 juni 2013, Kringgildedag 
Baronie en Markiezaat. Het gilde kan het vijfentwintigjarig jubileum 
met gepaste trots gaan vieren. Er is veel gebeurd, met veel mooie 
activiteiten. Het gilde heeft zich verankerd binnen de gemeenschap van 
Raamsdonk. De zorg voor het voortbestaan zal er altijd blijven.
Eén van de medeop-
richters in 1987 èn 
de eerste hoofdman 
is Marcel de Bont. 
Bovendien is hij 
voor het gilde in de 
afgelopen periode 
op meerdere 
manieren een steun 
in de rug geweest. 7 
Juli 2012 vierde het 
echtpaar  
De Bont-Kuijsters de 
gouden bruiloft. Met 
het gilde hebben 
we het bruidspaar 
thuis opgehaald en 
een vendelhulde 
gebracht. n

Henk Hamers ontvangt de onderscheiding met oorkonde uit handen van 
Henny Hoppenbrouwers.

Het hoofdvaandel van Sint-Bavogilde 
Raamsdonk.
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mededeling 
aangaande 
het landjuweel 
2015
Aan de aangesloten gilden van de NBFS.
In 2008 hebben wij het 18de Landjuweel 
gehad en het 19de staat nog open voor 2015.
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om 
het 19de Landjuweel te organiseren, alleen 
de data van inschrijving schuift steeds een 
jaar op. Mocht uw gilde of meerdere gilden in 
uw omgeving in het 19de Landjuweel willen 
organiseren neem dan contact op met het 
federatie secretariaat.

Federatie  -
secretariaat 
weer actief
In de laatste Gildetrom werd melding 
gemaakt van mijn aanwezigheid op de 
Algemene Bestuursvergadering van de 
Federatie. Het deed mij inderdaad erg goed 
om na een zo lange tijd uit de running te zijn 
geweest weer te kunnen deelnemen aan de 
vergadering.
Het gaat prima met mij en neem dan ook 
mijn taak als federatiesecretaris weer met veel 
plezier op me. Allereerst wil ik Fred van den 
Berg hartelijk dank zeggen voor de spontane 
wijze en de perfecte wijze waarop hij het 
secretariaat gedurende vijftien maanden heeft 
opgevangen en uitgevoerd. Dank daarvoor.
Tevens wil ik iedereen die mij gedurende deze 
tijd op een of andere manier een riem onder 
het hart heeft gestoken daarvoor zeer veel 
dank zeggen. De ontvangen gildebroederlijke 
wensen op beterschap deden me erg veel. 
Het heeft mij zeker geholpen.
Het secretariaat staat weer open op het 
bekende adres:
Ruiterweg 6, 5674 XB Nuenen. 
Telefoon 040-2842212. 
E-mail: a.debrouwer01@onsnet.nu

Met gildebroederlijke groet,
Ton de Brouwer, federatiesecretaris. n

Voorjaarsvergadering Kevelaer
Op vrijdagmorgen 13 april 2012 vertrokken Gerrie en Rien de Krom van uit West-Brabant richting 
Terheijden om met Adrie en Harrie Bruijns samen verder te reizen naar Kevelaar in Duitsland. In 
deze plaats vond de voorjaarsvergadering plaats van het EGS. Ze namen niet deel aan het vol-
ledige programma, vandaar dat ze op vrijdag pas vertrokken. Om drie uur zouden ze aansluiten 
bij de groep in het Priesterhuis voor de algemene ontvangst. Na enkele sprekers te hebben 
aangehoord stond op het programma uitleg investituur aan de nieuwe leden van de Orde St.-
Sebastiaan Europa. Harrie en Rien behoorden ook tot die nieuwe leden. Zij waren voorgedragen 
door de Noord Brabantse Federatie van schuttersgilden.
De schitterende Maria Basiliek in het centrum van Kevelaar was om vijf uur volledig gevuld met 
gildebroeders en -zusters afkomstig uit heel Europa. Tijdens de eucharistieviering, voorgegaan 
door de bisschop van Aken, mgr. Heinrich Mussinghoff, vond de investituur plaats van een 
achtendertigtal gildebroeders. Met andere woorden, ze werden geridderd tot de orde van St.-
Sebastiaan Europa. Voordat dit gebeurde werd eerst de gezamenlijke de eed van trouw afgelegd. 
Nadien werd iedereen afzonderlijk op het altaar uitgenodigd om tot ridder te worden geslagen 
door de President van de EGS. Na een twee uur durende viering gingen we naar de Genadekapel 
om te bidden tot Maria. Dat werd afgesloten met een vendelgroet. Aansluitend stonden de 
gildebroeders die waren geridderd op de trappen van de Mariabasiliek om de felicitaties in 
ontvangst te nemen.
We hadden natuurlijk van kringvoorzitter Henny Hoppenbrouwers al vaak vernomen wat het 
allemaal inhield. Hij had ons niets te veel verteld. Achteraf maar goed, we hadden nu een 
klein beetje een idee hierover. Voor mijn gevoel was de installatie als gildebroeder destijds ook 
indrukwekkend geweest. Ook nu weer kwam dat gevoel in me op. Na het einde van deze toch 
wel bijzondere activiteit  keerde we weer huiswaarts. n

odulphusgilde Best zoekt 
oude foto’s
De  Archiefcommissie van het Sint Odulphusgilde, Best is op zoek naar (oude) foto’s welke op 
dit gilde betrekking hebben. Gedacht wordt aan opnamen die gemaakt zijn op kringgildedagen, 
jubilea/recepties en dergelijke. Zijn er onder de lezers gildebroeders die de commissie op dit 
gebied kunnen helpen, dan kunnen zij contact opnemen met Jos v.d. Heijden. 
E-mail adres: jos-ellyvanderheijden@onsmail.nl n

Rien de Krom wordt tot Ridder geslagen. Harrie Bruijns wordt tot Ridder geslagen.
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Hoe ik koning werd en wil zijn
Klokslag zeven uur in de morgen begon het 
allemaal. Dat wil zeggen: we sloegen de eerste 
trom en schalden de eerste bazuinen. Ik maak 
als tamboer deel uit van de muziekgroep die 
dat uitvoerde. En dat tot zes uur in de middag 
precies!  Maar… die dag schoot ik mezelf tot 
koning van het Sint Jacobusgilde, Zeeland. Ik 
had me al min of meer voorgenomen geen 
koning te worden, al wilde een aantal mensen 
dat wel graag. Het hoefde voor mij nog niet zo 
nodig. Ik kende het wel van andere jaren, van 
andere koningsparen. Het was niet vreemd en 
het zou mogelijk niet zo veel toevoegen aan 
mijn rol als lid van de muziekgroep. Naarmate 
de dag vorderde veranderde dat gevoel bij 
mij dan ook nog niet zo veel. Na het reveille 
blazen, ontbijt in het gildehuis, het afhalen van 
de koningin, en de mis, werd na de middag-
pauze met het koningschieten begonnen. 
Je wachtte gewoon je beurt af en schoot doel-
gericht, want je wilde tenslotte toch 

koning worden, met alle kennis van zaken en 
gedachten naar die vogel, in takken gehuld en 
zo onwrikbaar. In de eerste ronden gebeurde 
er niet veel, de spanning was er nog niet. De 
kans koning te worden was ver weg, althans 
zo leek het. Totdat twee beurten voor mij plot-
seling beweging kwam in de vogel en niet zo’n 
beetje ook. De vogel spleet in tweeën, maar 
bleef hangen. Ik schrok, nou kwam het toch 
wel erg heel dichtbij. Wat moest ik doen, door-
gaan of stoppen. De gildebroeder voor me 
schoot ook raak. De ene helft vloog met een 
groot spektakel er vanaf. De andere helft bleef 
echter hangen, aan een splinter. Er was geen 
weg meer terug maar, ik zou wel eens kunnen 
missen. Dat zou een afgang zijn, zoiets als 
de dood of de gladiolen. In een split seconde 
bedacht ik: het is nu of nooit. Wie weet hoe 
lang ik dan weer zou moeten wachten om 
opnieuw zo’n kans te krijgen, maar het moest 
wel raak zijn!  Dus met volle concentratie en 

met alle tijd (althans, zo voelde dat) schoot ik 
en je raadt het al: RAAAAAAAK. Dat moment, 
dat gevoel, je bent het….KONING. Dan 
stormt eventjes de hele wereld op je af en 
word je geleefd. Je krijgt felicitaties, iedereen 
is blij en mijn huidige koningin niet minder. 
Na die eerste schrik en verdoving begint het 
genieten. Je voelt je de koning te rijk. En dat 
voor een heel jaar. 
Maar er zit een ‘maartje’ aan. Nou mag ik ook 
een heel jaar niet optreden als tamboer. Niet 
dat ik goed ben, ook niet de slechtste, maar 
toch, voorop lopen op een gildedag. De maat 
aangeven (meestal met maar één foutje, dit 
is voor de insiders), de trom roeren. Je doet 
het voor je gildebroeders. Zo wil ik ook koning 
zijn, voor je gildebroeders, in harmonie, met 
veel dienstbaarheid, een heel jaar lang. 

Arie van den Brand n

Staat de koning boven of onder de hoofdman?
Op blz. 55 van de Gildetrom 2012/2 is een 
antwoord op de vraag opgenomen over “Staat 
de Koning boven of onder de hoofdman?”
In dit artikel wordt het antwoord van Jan van 
de Mortel verwoord, een vooraanstaand gil-
debroeder, die veel, misschien wel bijna alles 
afwist van de eeuwenlange geschiedenis van 
de gilden en schutterijen. Wij hebben hem als 
Soester gilde ook een aantal keren om advies 
gevraagd rondom het weer actief worden van 
ons gilde eind jaren vijftig van de vorige eeuw.

Toch wil ik zijn uitspraak aan de hand 
van de tekst van onze fundatiebrief wat 
nuanceren. In de Caert van 3 juni 1560 van 
het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten 
Schuttersgilde van Soest staat nl. vermeld 
dat zodra de Papagaai eraf geschoten is, de 
nieuwe Koning een Ouderman (voorzitter) zal 
kiezen uit zijn naaste familie, die wel goed en 
bekwaam moet zijn. Deze ouderman zal het 
gilde moeten leiden. De leden hadden bij zijn 
aanstelling als “leider van het gilde” dus geen 
inbreng. Bij de aanvang van de nog in het 
bezit van het gilde zijnde kasboeken (1682) 
was dit gebruik al verdwenen en werd de 

ouderman en de raden (bestuursleden) door 
de gildebroeders gekozen.

Aangezien slechts de tekst van de Caert uit 
1560 bewaard is gebleven en ook vermeld 
staat in het werk van Anthonius Matthaeus 
“De jure gladii” dat in 1689 te Leiden is uitge-
geven maar er verder geen oudere historische 
informatie hierover bewaard is gebleven over 
het Soester gilde is het ook niet duidelijk hoe 
e.e.a. in de praktijk heeft gewerkt. Er zijn geen 
namen van Koningen en Oudermannen uit 
de periode vóór 1682 bekend, anders dan 
degenen die waren betrokken bij het opstellen 
van de Caert in 1560.

Met dit gebruik zou je kunnen aannemen dat 
de Koning in die tijd meer macht had dan de 
ouderman/hoofdman, alhoewel de Koning zich 
verder niet hoefde te verantwoorden, dat moest 
die bekwame ouderman/hoofdman doen. 

De historie blijft dus interessant, ook in haar 
interpretatie

René van Hal. n

iNgeZoNDeN

Is Jouw 
medelezer 
nog geen 
abonnee?
De Gildetrom het blad 
voor jong en oud.
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De jeugd van Sint Agatha Heeze bracht 
vendelgroet
Op 1 juni 2012 vierde meester Felix  zijn veertigjarig onderwijsjubileum aan 
basisschool Bergerhof te Heeze. Tijdens deze feestelijke dag werd hij ver-
rast door een groepje tamboers en vendeliers van één familie, die hem een 
vendelgroet kwam brengen. Laura, Bart, Mark, Bram en Lars Heesakkers 
deden hun uiterste best voor  hun feestvierende meester, die zelfs een van 
hun vaders nog in zijn klas heeft gehad. Lars, de jongste van het stel, was 

 
 
 
 

apetrots dat hij voor zijn meester mocht trommelen. Twee dagen later 
kwamen ze hem weer tegen, maar dan als kersverse voorzitter van Kring 
Kempenland. Felix Crooijmans (Sint Catharina en Barbara Gilde Geldrop) 
is best wel trots op het Agathagilde. Hij zou deze jeugdige leden best wel 
heel graag bij zijn eigen gilde willen hebben. Hij nam zichtbaar geroerd de 
vendelgroet in ontvangst. n

maatschappelijk stage
Een uitgelezen kans om jongeren kennis te laten maken met een schuttersgilde?

Op de website van de rijksoverheid staat het als volgt:
Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal 
dertig uur maatschappelijke stage lopen. Tijdens deze stage doen 
zij vrijwilligerswerk zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten 
organiseren, gastheer/vrouw zijn tijdens een activiteit, werken op een 
zorgboerderij, of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie.

Het is aan de middelbare school hoe men deze stage organiseert: in 
welk schooljaar, in samenwerking met de gemeente (makelaarsfunctie), 
in overleg met hulporganisaties, verenigingen en instellingen. De 
bedoeling is dat jonge mensen ervaren dat er 1) vrijwilligers nodig zijn 
en blijven willen bepaalde diensten kunnen voortbestaan, en 2) dat het 
werken-om-niet veel voldoening kan geven. 
(In de vakantie was ik zelf in een grutterswinkeltje in Leeuwarden, waar 
je door vrijwilligers geholpen wordt. In het Gevangenismuseum van 
de penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen gebeuren de receptie en de 
rondrit in de boevenbus door vrijwilligers.)

GAAT DIT AAn DE GILDEn vOORBIJ?
Het contact met de scholen voor voortgezet onderwijs vereist vanzelf-
sprekend tijd, inzet, organisatie vanuit het gilde (vrijwilligerswerk!). Het 
gilde treedt op als stagebieder. 
- Wat bied je vanuit het gilde als interessant werk aan?
- Hoe kom je in contact met de school, met de stagebegeleider?
-  Hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld (aansprakelijkheid, verzekering)?

Zijn er mogelijkheden om op deze manier de contacten met de jeugd 
een nieuwe impuls te geven? Via deze invalshoek, die door het rijk 
wordt aangeboden, zijn er toch kansen voor de gilden. Het stoffige 
imago, dat sommige/veel jongelui van een gilde hebben, kan er door 
veranderen.

HEEFT ER EEn GILDE ERvARInG?
Positief, minder positief?  

ZIJn ER JEuGDLEDEn:
-  die ervaring hebben met het invullen van de maatschappelijke stage?
- Die ideeën aan gilden kunnen doorgeven?

Het zou goed zijn hier kennis van te nemen via de Gildetrom.
We moeten nog wennen aan deze nieuwe vorm. De politiek heeft 
deze regeling in het leven geroepen omdat overal het vrijwilligerswerk 
terugloopt en jongelui al gauw klaar staan met ‘wat levert het mij 
op’. Of dit project een lang leven beschoren is zal de tijd leren. Maar 
de maatschappelijke stage geeft een gilde zekere kansen, die we 
niet onbenut moeten laten. Aan de kant blijven staan werkt voor alle 
partijen negatief. 

Graag een reactie: h.muskens@hetnet.nl
Harrie Muskens n

JeUgD

De jeugdtamboers in actie. Ook de jeugdvendeliers waren present.



geslaagd festijn Jeugdtoernooi bij 
Sint-martinus gilde tongelre
Op 13 mei 2012 had ons gilde de eer om het jeugdtoernooi te mogen 
organiseren van kring Kempenland. Ondanks dat het op deze dag moe-
derdag was hebben toch nog achtendertig gildebroedertjes en -zustertjes 
zich ingeschreven voor deze dag. De weergoden waren ons gunstig 
gezind, want het werd een stralende dag voor zowel de deelnemers als de 
toeschouwers. Dit is een dag dat de jongste gildebroeders en gildezusters 
kunnen laten zien wat ze met een trom, bazuin of vendel kunnen pres-
teren, zowel individueel als in groepsverband. Ook werden er nog andere 
activiteiten georganiseerd zodat er voor ieders wil wat te doen was. De 
deelnemers waren vanaf het middaguur welkom op het gildeterrein van 
Sint-Martinus. De gildebroeders en zusters van Sint-Martinus hadden er 
alles aan gedaan om dit op tijd in orde te maken, want men was volop 
bezig met een verbouwing van het onderkomen. Gelukkig kon men van 
de faciliteiten gebruik maken die ze nodig hadden. Om één uur werd het 

sein van vertrek gegeven voor de optocht met aansluitend de massale 
opmars. Dit was een lust om te zien. Al die gespannen gezichtjes van de 
deelnemers. Na het welkomstwoord door locoburgemeester, mevrouw 
Lenie Scholten, Henk van de Nobelen namens het Sint Martinus Gilde 
en Jan Schrurs voorzitter van kring Kempenland, werd de Jeugdgildedag 
geopend. De organisatie zat zo goed in elkaar dat al om ± vijf uur de 
uitslagen bekend waren en met de prijsuitreiking kon worden gestart. De 
winnaars in alle disciplines kregen uiteraard een zilveren schild voor hun 
prestatie. Verder kregen alle deelnemers nog een aandenken in de vorm 
van een zilveren speldje met Sint Martinus erop. Laten we er als gilden 
voor zorgen dat er elk jaar een dag als deze voor de jeugd wordt georga-
niseerd. Want zoals zo vaak gezegd te hebben, zonder jeugd is er geen 
toekomst voor de gildes. Laat deze traditie niet verloren gaan en neem 
allen uw verantwoording. n

Nederlands Kampioenschap jeugdschutters  
in Udenhout
Op zaterdag 23 juni 2012 organiseerde het gilde Sint Antonius-Sint 
Sebastiaan Udenhout het Nederlands Kampioenschap voor jeugd-
schutters t/m 17 jaar. Er waren maar liefst vierentwintig jeugdige 
schutters op deze dag aanwezig. Dit o.a.van gilde uit Heijen, Bavel, 
Dorst, Enschot, Terheijen, Den Dungen en Nieuwkuijk. Zij streden met 
volle overgave om de diverse prijzen. Bij vele deelnemers waren er veel 
zenuwen en werden de emoties zichtbaar. En niet alleen bij de deelne-
mers maar ook de begeleiders waren op van de zenuwen.  
De grote winnaars waren de schutters uit Nieuwkuijk. Igor van 
Bladel en Chris Hower van Sint Joris Nieuwkuijk behaalden de titel 
Nederlands Kampioen tweetal. Deze laatste schutter werd ook 
nog eens Persoonlijk Kampioen. De voorzitter van de Nederlandse 
Federatie Frans Vriens kon terug kijken op een schitterend kampioen-
schap wat door hem en ook de vele aanwezige volwassen schutters 
werd bestempeld als de mooiste wedstrijd van het jaar. n
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V.l.n.r. Felina Ophorst, Alex Ophorst, Chris Hower, Igor van Bladel. Casper 
v/d Ven en Henri Michels.
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Contact gilde en School
In 2011 hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden met als thema ‘De betekenis van het gilde voor het basisonderwijs’ in Geffen, Leende  en AarleRixtel. 
Er zijn voordrachten gehouden, er is met elkaar gesproken over mogelijkheden die er zijn om een goed contact met de basisscholen op te bouwen, maar 
ook over struikelblokken die men daarbij ervaart. 

De oorzaak van een minder positieve ervaring ligt niet altijd bij de leiding 
van de school. De leerkrachten verwachten van het gilde een bijdrage aan 
het onderwijs over de middeleeuwen, over de plaatselijke historie, over 
wapens en tradities in het gilde, over de sportieve en muzikale ambities 
van het gilde, over de wijze waarop aan vriendschap, dienstbaarheid en 
solidariteit vorm wordt gegeven, en over de christelijke identiteit.
Bij het contact met het onderwijs is het verwachtingspatroon van het gilde 
vaak anders gekleurd: het gilde wil, als eerste doel, leden werven. Hoe 
komen we tot een goede harmonie tussen deze twee beoogde doelen?  Uit 
de gesprekken van Geffen, Leende en Aarle-Rixtel, uit het contact dat de 
Commissie Jeugd NBFS daarna had met Ingeborg Schuster van Erfgoed 
Brabant  en door hierover binnen de Commissie te brainstormen, zijn een 
aantal zaken duidelijk geworden. 
Een gilde zal zich dienstbaar op moeten stellen voor het onderwijs. Dat 
betekent: binnen een vorm van de Brede School, en dan in het kader van 
de Cultuureducatie, uitgaande van de Canon voor het geschiedenisonder-
wijs. In zo’n kader kan het gilde een functie vervullen in de groeiperiode 
van jonge mensen. Door een integratie in het binnen- en buitenschoolse 
onderwijs is het gilde geen franje buiten de leefwereld van jonge mensen, 
maar een fundamenteel onderdeel in het gehele kader van de ontwikkeling.

Daarvoor is een aanpassing nodig in de wijze waarop het contact gilde en 
school verloopt.
-   Het samenstellen van een  Power Point Presentatie door het gilde, 

waarmee ingespeeld wordt op de moderne manier van lesgeven.  
Hierbij moeten er duidelijk raakpunten zijn met de eigen historie en de 
eigen plaatselijke situatie. 

-   Zeker  zo belangrijk is de manier waarop men deze presentatie aanbiedt. 
Er zijn gildeleden nodig die de lesstof goed kunnen presenteren, of die 
zich dat eigen willen maken. Ook is belangrijk om te bepalen voor welke 
schoolgroep de presentatie geschikt is.

-   Is men in staat en bereid om op deze manier een periodiek contact te 
onderhouden? 

-   Is er binnen het gilde voldoende draagvlak om dit contact mee te 
stimuleren?

-   Is het gilde in staat om, bij een optreden binnen de gemeenschap – op 
een Open dag, op Koninginnedag of Monumentendag, bij de ontvangst 
van een schoolgroep – zich als een vitale vereniging te presenteren, en 
waar aantrekkingskracht van uit gaat?

 
Het is een kwestie van lange adem. Eerst als het contact met het onderwijs 
in een goed functionerende structuur is ingebed kan er nieuwe ambitie 
voor het gilde groeien. 

DE vRAAG vAn DE COMMIssIE JEuGD nBFs Is
Wie heeft belangstelling om de door de commissie te geven training in 
deze materie te volgen, wie is bereid er tijd in te stoppen? 

Waarbij de Commissie voor ogen staat dat er praktisch gewerkt wordt met 
een resultaat voor het eigen gilde en voor de eigen situatie.
De gildebroeders en -zusters die in Geffen, Leende en Aarle-Rixtel aanwezig 
waren, zijn benaderd om deel te nemen aan deze training. Op 12 en 22 
juni 2012 waren er ongeveer vijfentwintig personen aanwezig om aan de 
training deel te nemen. Onder  deskundige leiding van Olivier Verstappen, 
gildebroeder tevens docent Bedrijfsmanagement en Techniek / BMKB 
Algemeen aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. 
Op de eerste avond is uitvoerig ingegaan welke aspecten er in een Power 
Pointpresentatie van belang kunnen zijn. Vervolgens wat je met een Power 
Pointeprogramma allemaal kunt doen. Het inbrengen van tekst, foto’s en 
filmpjes enz. De aanwezigen kregen ook huiswerk mee. Thuis moesten ze 
van en over hun gilde een presentatie in elkaar zetten. Met het verzoek om 
deze op de tweede avond te presenteren. Op de tweede avond konden we 
concluderen dat men de eerste avond veel had geleerd. Er werden schit-
terende presentaties getoond. Met veel leerzame punten.

COnCLusIE:
De aanwezigen vonden dat het leerzaam is geweest. De afspraak is 
gemaakt om over een jaar een terugkomavond te organiseren waar ze hun 
bevindingen / ervaringen kunnen uitwisselen.

Ook is er afgesproken om eind 2012 nog zo’n training te verzorgen. 
Daarvoor zal een uitnodiging uit gaan naar alle gilden binnen de NBFS.

Rien de Krom. n

JeUgD

Een aandachtig gehoor.



Trefzekere pijlen leveren zowel jeugd- alsmede ook algemeen kampioenschap op

Kruisboogschutter Stan Konings levert 
huzarenstukje
Als jeugdlid binnen het kruis- en voetbooggilde Sint Jan Baptist wist 
Stan Konings de zes meter competitie als afgetekende winnaar af te 
sluiten. In de jeugdcategorie behaalde hij maar liefst 17 punten meer 
dan de nummer twee, maar zijn score was ook ruim voldoende, drie 
punten los, om tot algemeen kampioen te worden gekroond. 
Wie tegenover de rustige en bescheiden Stan plaatsneemt vermoedt 
wellicht niet direct de tafel te delen met een gepassioneerd kruisboog-
schutter. Maar eenmaal op dreef geeft hij gedetailleerde tekst en uitleg 
betreffende zijn sport. “Gedurende de winter concentreren wij ons op 
de zogenoemde zes meter competitie, tijdens de zomercompetitie 
schieten de gildes op 61 meter in wedstrijdverband. De Belgische 
Emiel van Beeck is de maker van de handgemaakte kruisboog waar ik 
mee schiet. Het is een speciale uitvoering met een verstelbaar handvat 
terwijl de kruisboog normaliter over een vaste krul beschikt. Een 
kruisboog is natuurlijk wel een wapen maar ik vind het niet echt heel 
gevaarlijk. Natuurlijk gelden wel de nodige veiligheidregels die men ook 
bij het vervoer steeds in acht moet nemen. Bij het schieten zelf gaat 
de pijl in de goot van de kruisboog, de verdikking in de pijl wordt de 
buik genoemd. Je kijkt om te richten langs de buik door de steek op het 
uiteinde van de boog”, vertelt Stan.

GEnERATIEs
Stan is nu voor het tweede achtereenvolgende jaar jeugdkampioen, 
daarvoor was hij twee keer tweede achter zijn broer Nick. Omdat hij dit 
jaar ook het algemeen kampioenschap veroverde liet hij automatisch 
dus ook zijn broer achter zich. Vader Frie is ook een fervent kruisboog-
schutter. De liefde voor dit nostalgische wapen gaat in huize Konings 
al vele generaties van vader op zoon. Vader Frie: “In tegenstelling tot 
andere gildes kennen we in Sprundel gelukkig juist wel veel aanwas van 
jeugdleden. Het is een sport voor alle leeftijden en binnen ons gilde 

loopt de leeftijd uiteen van 14 tot 75 jaar. Eén keer per week oefenen we 
in groepsverband in café De Drie Zwaantjes, waar wij de beschikking 
hebben over een prachtig gildelokaal.  Sint Jan Baptist is één van de 
oudste gildes uit de omgeving. Misschien wel de oudste. Het is bekend 
dat ons gilde in 1618 al in bezit was van een caert; dit is een reglement, 
waarin het doel van een gilde staat omschreven en waarin de rechten 
en plichten van de gildebroeders zijn opgenomen.”

HOBBy
Veel meer dan eeuwige roem valt er in deze sport niet te verwerven, het 
gaat om de eer. “Kruisboogschieten is echt een hobby. In België zijn er 
veel meer actieve gildes dan in Nederland en vaak moeten we voor het 
spelen van een competitiewedstrijd dan ook over de grens. Ik weet nog 
niet of ik deze zomer deelneem aan de 61 meter competities. 
Volgend winterseizoen ben ik op de zes meter in ieder geval weer 
present maar niet meer als jeugdlid. Gezien mijn leeftijd is 
doorstroming nu vereist”, aldus Stan. n

gilde Sint Barbara Veghel op Atelierdag basisschool
Groep 5/6 van basisschool de Vijfmaster had het gilde uitgenodigd 
voor hun Atelierdag, die, mede door de bijdrage van het gilde, een 
groot succes werd. Om half elf arriveerden, uiteraard in vol ornaat, de 
staande deken, ofwel de hoofdman, koning en tamboers, vendelier en 
bazuinblazer. Met foto’s en beelden werd toegelicht welke geschiedenis 
het gilde heeft. Daarna gingen de leerlingen in twee groepen aan de 
slag. De ene groep ging gildeschilden ontwerpen en schilderen om te 
kijken wie de mooiste bijdrage kon maken voor een tentoonstelling 
die in het gildegebouw gehouden zou worden. De andere groep kreeg 
buiten een korte tromles om daar al snel een heel aardig resultaat mee 
te boeken. Ook de bazuinles en vendelles werden door de kinderen 
zeer leergierig bezocht. Het gildebezoek werd afgesloten met een 
trommend en bazuinblazend defilé rond de school wat ook door de 
andere leerlingen zeer op prijs werd gesteld. Het gilde deed nog een 
verrassend aanbod: als de school besluit een bezoek te brengen aan 

het gildeterrein aan de Geerkens krijgen de leerlingen les in kruisboog -
 schieten en een vendel- en geweerschietdemonstratie terwijl ze naar de 
tentoonstelling kunnen kijken. n
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Stan Konings achter zijn kruisboog en prijzen.

Sint Barbara op de basisschool.



gilde Sint Joris en Sint 
Sebastiaan apetrots op 
eerste jeugdkoning!
Onder een stralende hemel en grote belangstelling van de gildeleden 
en aanhang slaagde Henri Michels (16) erin, het eerste jeugdkoning-
schap van het gilde in de wacht te slepen. Na het 53e schot duikelde 
de houten vogel richting grasveld. Onder applaus overhandigde de 
hoofdman van het gilde de door midden geschoten trofee aan de win-
naar van de driekamp. In eerste instantie was het de bedoeling dat een 
viertal jeugdleden zou strijden om de koningstitel, maar Iwan Michels 
trok zich terug omdat hij bij een eventuele koningstitel, door studiepe-
rikelen, niet in staat zou zijn het gilde bij het Europees kampioenschap 
in Polen te vertegenwoordigen. Een uiterst sportieve geste naar de 
drie andere deelnemers. De broers Sander en Jeroen Bierens gaven 
de uiteindelijke winnaar, Henri Michels, niets cadeau en verdienden 
terecht ook het applaus van de aanwezigen. n

Jeugd in oisterwijk 
ontdekt het gilde
In het kader van Oisterwijk 800 heeft de organisatie een ochtend geor-
ganiseerd voor de jeugd van de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs. 
Hierbij is de deelnemers gevraagd om zich te kleden in oude ‘drachten’ 
van vroeger eeuwen. De kinderen konden van alles beleven en uit-
beelden. Zo werden ‘brieven’ verzameld die over vijftig jaar een beeld 
kunnen geven van vandaag. Een groot aantal spellen werd geboden, er 
werd gedanst en muziek gemaakt. Ook was er een oude ‘rechtspraak’ 
nagespeeld. Het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan gaf ook acte de 
présence en liet de jeugd ook trommen en vendelen. n
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Het wapen van Kring maasland ii
In afl. 1 van 2012, blz. 33  is mijn artikel 
over de herkomst van het wapen van 
gildekring Maasland geplaatst. Door diverse 
omstandigheden is de eindcontrole helaas 
onvoldoende geweest. Daardoor is het deel 
over de gouden horens onvolledig. Vandaar 
deze aanvulling.

In het artikel wordt de verwantschap van het 
wapen van Kring Maasland met het wapen 
van het oude kwartier Maasland besproken. 

Abusievelijk wordt er gesteld dat de herkomst 
van de gouden horens onbekend is. Die 
gouden horens voor het wapen van Maasland 
worden n.l. al genoemd door Jean Baptist 
Gramaye in zijn ‘Taxandria in qua antiquitates 
et decora regionem’ uit 1610. Daar is het 
wapen ‘een rode os met gouden horens 
geplaatst op een zwart veld’. Een afbeelding 
daarvan is mij niet bekend. 
Het gebruik van een andere kleur voor een 
bepaald onderdeel van een wapenfiguur is 

gebruikelijk. Door de kleur goud worden de 
horens, karakteristiek 
voor de os, meer  
geaccentueerd. Mogelijk 
verwijst de combinatie 
van goud op zwart 
nog naar dezelfde 
kleurstelling van het 
wapen van Brabant. n

AlgemeeN
Door: Guus de Jong

“misstap” in Antwerpen
Onze gildebroeders deden graag mee aan 
de vroegere, jaarlijkse “Ommeganck” in het 
centrum van Antwerpen; de grote optocht 
van oude (handwerks)gilden, schutterijen 
en meer van dat traditionele, mooie volk. 
We troffen er altijd goed weer, het publiek 
stond er rijen dik en er was steeds van alles 
te zien en te beleven. Omdat we er goed voor 
de dag wilden komen oefenden we vooraf 
een keer en de meeste gildebroeders zetten 
dan ook, op hetzelfde moment, hun goede 
been voor; slechts drie mannen dachten die 
middag dat de anderen uit de pas liepen! De 
vrijgezellen uit ons gilde liepen het liefst aan 
de buitenkant. Daar konden ze het beste zien 
welke ‘interessante’ toeschouwsters er vielen 
voor hun mooie uniform, het gemak en de air 

waarmee ze trommelden, hun bazuin hieven 
of onder de indruk waren van een combinatie 
van deze aantrekkelijkheden. 

Om ruim baan te maken ging - zoals altijd - 
onze standaardruiter op zijn statige Fries in 
slingervolte voorop en zoals bij elk optreden 
van het gilde liet dat paard van de zenuwen, 
of zomaar omdat het daarvoor de tijd was, 
wat vallen. Dit keer waren het stevige, ronde 
keutels die op een fruitschaal – los van de 
reuk - zeker niet zouden hebben misstaan. 
Normaal ontweken de optochtdeelnemers 
deze drollen eenvoudig na een subtiel gebaar 
van hun voorgangers. Ook die middag, 
midden op de overvolle Antwerpse Grote 
Markt, waren er deze gebaren maar dit keer 

ontgingen ze vrijgezelle Harrie. (laten we hem 
zo maar noemen want toevallig hebben we 
er daarvan vijf!) Deze “Harrie” had net een 
Vlaamse schone uit een van de eerste rijen 
in het vizier en probeerde met een wervend 
oogcontact de basis te leggen voor een 
ontmoeting na afloop. De vonk leek over te 
springen want zijn poging leverde meteen 
al een veelbelovende glimlach op. Die ging 
echter al heel snel over in een klaterende 
schaterlach toen Harrie midden in een van de 
malse paardenkeutels stapte. Na de optocht 
heeft “Harrie” geen moeite gedaan om haar 
terug te vinden en -dat is wel heel toevallig -  in 
dat jaar hebben de Schepenen van Antwerpen 
verordonneerd dat paardenvijgen meteen na 
het vallen, moeten worden geruimd! n
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Hoe het Sint-Jorisgilde Asten een nieuwe koning  
en erekoning kreeg
Ieder gildelid – zo ook de schrijver van dit 
artikel – moet wel eens een keuze maken. 
Ik moest dit voorjaar kiezen tussen het 
(verplichte) aanwezig zijn bij de viering van 
Sint-Joris met het schieten om de koning en 
erekoning en een week vakantie in Turkije met 
een dochter en twee kleinkinderen. Het was 
dus geen echte keuze!
Voor het gilde zou mijn afwezigheid geen 
probleem zijn; alles was geregeld, dacht ik. 
Alvorens ik verslag kan doen van de uitslag, 
moet ik iets verduidelijken. Vorig jaar meldde 
zich wederom een nieuw lid. Wij waren hier 
heel blij mee, want al snel bleek, dat dit lid 
bereid was actief te worden binnen ons gilde. 
Ik maakte hem duidelijk dat binnen een jaar 
de functie van dekenschrijver vrij zou komen  
en dat schrok hem niet af.

Op de ledenvergadering in maart 2012 werd 
hij “geboond” en de overheid besloot enkele 
dagen later om hem, Theo Knoops, op de 
volgende ledenvergadering voor te dragen als 
lid van de overheid.
Een maand later, op 28 april 2012 was het 
feest en werd er geschoten. Vele enthousi-
astelingen en ervaren schutters moesten 
het afleggen tegen dit kersverse lid: de vogel 
viel en Theo raapte hem op. Nou is Theo 
Knoops wel wettig getrouwd maar niet met 
een koningin. Via een sms’je werd schrijver in 
Turkije geïnformeerd over deze verrassende 
ontwikkeling. Gelukkig kon ik laten weten, 
dat in De Caert gesproken wordt over een 
prins-gemaal. Intussen had de overheid op  
traditionele wijze al goedkeuring gegeven 
– wij willen in alle opzichten een modern gilde 

zijn – en zo werd echtgenoot Albert van Brakel 
prins-gemaal.
Kennelijk was Albert met deze titel  toch niet 
zo happy. Inmiddels was het schieten om de 
erekoning begonnen en laat het nou Albert 
zijn, die het laatste restje van de vogel naar 
beneden schiet. Als koning en erekoning 
zullen Theo en Albert de komende twee jaren 
de eer en waardigheid van het 
Sint-Jorisgilde uitdragen en het gilde 
vertegenwoordigen.
De overheid heeft gelukkig vastgesteld, dat 
de combinatie van de functies koning en 
dekenschrijver verantwoord is; Theo zelf heeft 
aangegeven om ook als koning het nederige 
handwerk van een schrijver niet te schuwen.

Ad van Lierop. n

Jeugd en de gilden: Back to the future
In de tweede Gildetrom van 2012 staat een interessant artikel over jeugd en de gilden. 
Een boeiend probleem. Jeugdigen, hoewel geïnteresseerd, zien voor zichzelf meestal niet de 
meerwaarde van het lidmaatschap. Hoe kan dat veranderen? 

Hedendaagse jongeren realiseren zich vaak dat 
ze in hun leven voor grote problemen komen 
te staan. Dagelijks bereiken hun de berichten 
over economische recessie en inflatie van geld, 
onvoldoende werkgelegenheid, voedsel- en 
watercrisis, mondiale milieuproblematiek, 
falende en op termijn mogelijk onbetaalbare 
gezondheidszorg, noodlijdende pensioen-
fondsen tegen de wetenschap van vergrijzing 
enz. De VN waarschuwt in officiële docu-
menten voor een verloren generatie.
Als je je wilt inleven voor welke problemen 
jongeren zich in hun toekomst gesteld zien, dan 
begrijp je dat ze nog maar weinig zin hebben 
om op een vogel te schieten en in een mooi 
kostuum als ‘Koning’ te worden onderscheiden. 
Jongeren voelen zich regelmatig niet 
gehoord of begrepen. Ze mogen niet klagen, 
want ze verkeren vaak in grote materiële 
welvaart. Velen keren zich daarom in zichzelf en 
doden de tijd met gamen en internetten. Om te 
ontsnappen aan de realiteit van het leven 
komen zaken als comazuipen, automutilatie, 
overmatig drugs- en alcoholgebruik, seksver

slaving en zelfmoorden onder jongeren vaker 
voor dan wij ons willen voorstellen. 
Wij consumeren, verbruiken, nemen weg. 
Daarop is onze maatschappij ingesteld. Maar 
wie voegt er nu iets wezenlijks toe, waardoor het 
voor een volgende generatie iets aangenamer 
wordt om dit stukje aarde te bewonen?
Als we eerlijk terugkijken naar de ontstaansge-
schiedenis van de gilden, dan zien we 
dat ze vaak vanuit een bepaalde noodzaak 
werden opgericht. Verstedelijkte gebieden 
kregen stadsrechten, waarmee de bevolking de 
zaken verder zélf maar moest opknappen. Uit 
pure noodzaak werd dan voor de verdediging 
van zo’n stad een schuttersgilde opgericht. 
Datzelfde gold overigens ook voor de ambachts-
gilden die als vakbonden voor de arbeidsvoor-
waarden van hun leden opkwamen. In België 
tref je zogenaamde Godshuizen, gebouwd 
door ambachtsgilden voor bewoning door 
hun gepensioneerde leden. Verdediging van 
eigen huis en haard, juridische bijstand en een 
redelijke pensioenvoorziening. Deze motieven 
leverden  gegronde redenen op om 

lid te worden van een gilde. De gilden voegden 
iets wezenlijks toe aan de maatschappij van die 
dagen. Ze maakten het leven voor zichzelf en 
een volgende generatie net iets aangenamer. 

De huidige gilden kunnen daaraan een 
voorbeeld nemen. Op het gebied van zorg, 
kinderopvang, woonvoorziening, alternatieve 
pensioenvoorziening, sociale werkgelegenheid, 
geestelijke en juridische bijstand, enz. liggen in 
onze tijd onbeperkte kansen. Als de Gilden met 
hun kennis en kunde op deze terreinen iets voor 
jeugdigen kunnen en willen betekenen, dan 
bieden ze hun een gegronde reden om lid te 
worden. Dan komen zowel spel en ontspanning 
als de Christelijke tradities van de gilden weer 
in hun oorspronkelijke, inhoudsvolle, context 
te staan. Er is weldegelijk toekomst voor het 
gildewezen. Back to the future! 

Martin Rasenberg n

(Auteur is beheerder Begijnhof Breda en 
voorzitter Gilde van het Heilig Sacrament van 
Niervaert in Breda.)
(Noot van de redactie: de auteur van het betref-
fende artikel is Sjef Hoogendoorn. Onze excuses 
voor het niet plaatsen van zijn naam.)

iNgeZoNDeN
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gildekring maasland en Jeu de Boules
sinds 1988 kent de gildekring Maasland een Jeu de Boules commissie. In de jaren er voor kende 
men wel het spel, echter, het werd zelden gespeeld als een wedstrijdonderdeel op gildedagen.
na het ‘in het leven roepen’ van een commissie die behept zou zijn met het wel en wee van dit 
mooie spel, dat zijn oorsprong vindt in Frankrijk, is de interesse van de gildeminnende mede
mens in deze fraaie tak van sport erg sterk toegenomen. Het jeu de boulesspel is in de gildekring 
Maasland zo sterk gegroeid dat het momenteel een van de grootste wedstrijddisciplines is. Waar 
eerst een eenvoudig reglement kon volstaan, is momenteel een zeer uitgebreide versie nodig om 
alle discussiepunten uit de weg te kunnen ruimen.

Het jeu de boules in de gildekring Maasland 
ontstond uit de behoefte om gildebroeders en 
-zusters die geen deelname hadden aan wed-
strijddisciplines, toch een mooie bezigheid 
te bezorgen en daarmee sportief en creatief 
bezig te zijn. Dat deze spelinvoering een 
succes genoemd mag worden is een feit, 
heden ten dagen heeft het jeu de boulesspel 
het grootste aantal deelnemers van alle 

wedstrijddisciplines. Hiermee is het spel 
niet meer weg te denken uit de gildedagen 
waarop het aantal deelnemers de 120 per-
sonen behaalt bestaande uit veertig triplets. 
Elk team, een triplet bestaat dus uit drie 
personen.
Het spel wordt gespeeld op uitgezette en 
afgebakende banen van drie bij dertien meter, 
waar mogelijk op een mooie strakke grasmat 

of een glad geharkte gravelbaan. De eerste 
gooier van een ronde gooit het butje, zijnde 
een klein balletje, in het veld op een afstand 
tussen de zes en de tien meter, waarna hij/
zij zijn of haar eerste bal er zo dicht mogelijk 
bij gooit. Het werpen gebeurt vanuit een ring 
van 50 cm doorsnee of een tapijttegel van 
50x50cm, die op de baan is aangebracht.
De tegenpartij moet nu één voor één ballen 
werpen totdat er een bal dichterbij het butje 
ligt dan de eerste gooier. Hierna is de beurt 
weer aan de andere partij. Ieder heeft (naar 
gemaakte afspraken) twee of drie ballen ter 
beschikking. Als alle ballen in het spel zijn 
gebracht wordt bepaald hoeveel ballen van 
een partij dichterbij het butje liggen dan de 
dichtstbijzijnde bal van de tegenpartij. Hier 
komt de broeder- en zusterschap om de hoek 
kijken, ze moeten er samen uit zien te komen. 
Per bal die het dichtst bij het butje ligt scoort 
een partij dat aantal punten. Bij het bereiken 
van dertien punten is de zege behaald en 
gaan de teamleiders samen de uitslag aan de 
wedstrijdcommissie doorgeven. Het wensen 
van succes aan elkaar en het bedanken 
voor de wedstrijd aan het einde, is iets wat 
gildemensen bijna vanzelfsprekend plegen te 
doen.
Men speelt namens het gilde en dus niet 
individueel. Er is bepaald dat een gilde dan 
ook maar één zilverschildje kan bemachtigen. 
Dat het er serieus aan toe gaat kunt u lezen in 
de volgende vastlegging.
“Bij gelijk eindigen van teams volgt een 
cadrage.” Dit betekent dat iedere speler of 
speelster van de teams die gelijk zijn geëin-
digd elk een boules mogen gooien, dit, na 
het tossen om de volgorde. Diegene die het 
dichtst bij het butje is geëindigd wordt met de 
meeste punten beloond en eindigt dus voor 
de andere deelnemers. 

Deze fraaie tak van sport die in Frankrijk door 
jong en oud wordt beoefend, heeft zijn weg 
gevonden in het Brabantse gildewezen en 
zeker in de gildekring Maasland. Het spel 
is uit de schuttersgilden niet meer weg te 
denken en ook hier wordt het door jong en 
oud beoefend. Fantastisch om te zien hoe een 
geïntroduceerd spel zo groot kan worden.  
De kunst van aanpassen en vernieuwen 
waarmee gilden hun overlevingsstrategie 
meteen hebben verklaard. n

AlgemeeN
Door: Hans de Visser
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Harrie Willems

Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Op 24 september 2011 overleed gildebroeder 
Harrie Willems, een van de bouwmeesters van 
ons Gildehuis. Harrie was  sinds 1997 lid van de 
Guld en een van onze wapendragers.

Nelly vaN deN Putte - Wouters

Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Op 9 maart 2012 overleed Nelly van den Putte - 
Wouters. In september 2011 was zij nog aanwezig 
bij het zestigjarig jubileum van haar man Jan. 
Haar aanwezigheid bij de gildeactiviteiten zullen 
wij missen.

albert meuleNsteeN

Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig Sacrament, 

Beugen (Land van Cuijk)

Op 7 mei 2012 overleed Albert Meulensteen(80) 
Albert zat vanaf de oprichting in 1989 van de 
“Stichting Vrienden van het Gilde”  in het bestuur.
Na de opheffing, werd hij benoemd tot erelid. 

Piet Peeters

Sint-Catharina, tot Blortem en Gestel (Kempenland)

Sinds de heroprichting in 1979 was Piet lid. Hij 
ontfermde zich over een oude gildekruisboog, 
knapte hem op en leerde daarmee zijn gildebroe-
ders kruisboogschieten. Zo konden we in 1981 al 
op een gildedag meedoen aan schietwedstrijden. 
Hij was schietmeester in de periode 1980 -1994 

en vanaf 2004 tot zijn overlijden. Hij zat van 1987 tot 1994 in de com-
missie boogschieten van Kring Kempenland. Piet (86) overleed op 13 
mei 2012.

tiNus CoPPeNs

Sint-Martinus, Dommelen (Kempenland) 

Op 1 juni 2012 overleed in Valkenswaard gilde-
broeder Tinus Coppens (88).Tinus was sinds 
1985 lid van het gilde. De laatste jaren van zijn 
leven werd hij liefdevol verpleegd in het verzor-
gingshuis Taxandria te Valkenswaard.

JaN HoubeN

Sint-Catharina en Barbara, Geldrop (Kempenland )

Op 8 juni 2012 overleed Jan Houben. Na zijn pen-
sionering werden het parochiewerk en het gilde 
zijn grote hobby’s. Tien jaar lang heeft Jan zich 
enorm ingezet, getuige de vele werken waarin hij 
de hand heeft gehad.

JooP KeveNaar

Sint-Catharina en Barbara, Geldrop (Kempenland )

Op 9 juni 2012 overleed Joop Kevenaar. Joop 
was in de twaalf jaar dat hij gildebroeder was 
een graag geziene gast en heeft zich in die jaren 
sterk ingezet voor het gilde. Vooral in de voorbe-
reiding van de Gildedag was hij zeer actief.

Willy sCHelleKeNs 
Sint-Joris & Sint-Catharina, Gemonde (Maasland)

Op 13 juni 2012 overleed Willy Schellekens (63) 
na een kortstondige ziekte. Willy was vanaf 
1962 tamboer en is nog gehuldigd voor zijn 
vijftigjarig lidmaatschap, waarvan 35 jaar als 
hoofdtamboer. Hij was koning van 1983 t/m 
1987 en maakte 35 jaar deel uit van de overheid. 
Tussen 1978 en 2008 was Willy tromcommissielid van gildekring 
Maasland en in 2002 gehuldigd met een kringonderscheiding. 

Nelly vaN eiJK 
Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan, Haaren (Maasland)

Gildezuster Nelly van Eijk (60) is op 21 juni 2012 overleden. Zij 
was voor het gilde een drijfveer als het ging om mee te helpen bij 
gilde-evenementen. 

José vaN deN berg

Sint Lambertus, Huisseling (Land van Cuijk)

Na een kortstondig ziekbed is op 17 juni 2012 
dekenschrijver José van den Berg (57) overle-
den. José was sinds 2008 lid en bekleedde de 
functie van dekenschrijver. Bij het gilde had ze 
aandacht voor jong en oud, stond altijd klaar 
om iets te doen en was er altijd bij. 

FraNs vaN gestel

Sint-Joris, Hooge Mierde (Kwartier van Oirschot)

Op 30 april 2012 is gildebroeder Frans van 
Gestel (98) overleden. Hij was de oudste 
gildebroeder en zesenveertig jaar actief lid. Hij 
vervulde diverse functies, zoals die van knecht 
en standaardruiter.

Jo vaN rosmaleN

Sint-Antonius Abt, Nuland (Maasland)

Op 21 juni 2012 is Jo van Rosmalen (62) overleden. 
Jo was 48 jaar lid. Op de Teerdag in 2004 werd Jo 
gehuldigd met een kringonderscheiding. Jo is een 
verdienstelijk vendelier en gildebroeder geweest. 
 

iN memoriAm



Frits vaN veldHoveN

Sint-Petrus Banden, Schaft (Kempenland)

Op 21 mei 2012 overleed Frits van Veldhoven. 
Toen Frits op de Schaft kwam wonen in 1992 
werd hij meteen lid. Vanaf 30 September 2005 tot 
heden was hij regerend deken. Hij heeft voor het 
gilde veel betekend. Onder zijn leiding werden 
nieuwe statuten opgesteld, nieuwe kostuums 

aangeschaft, kregen dames gildekleding, een nieuwe kantine gebouwd 
en het vaandel vernieuwd. 

sJeF de leiJer

Sint-Joris, Sint-Oedenrode (Kwartier van Oirschot)

Op 18 april 2012 overleed gildebroeder Sjef de 
Leijer (80). Markant als persoon en als mens vol-
uit bij de gemeenschap betrokken. Want wat hem 
in het gildebroederschap aansprak, is kortweg: 
het onderlinge sociale verband dat een schut-
tersgilde kenmerkt, de dienstbaarheid aan de 

gemeenschap en het kleurrijke dat een gilde altijd weer doet opvallen. 
Sjef was iemand die wist wat hij wilde en dat ook rechtuit liet blijken.

Jo JoNKers

Sint-Joris, Stratum (Kempenland)

Op 14 juni 2012 overleed Jo Jonkers (67). Hij 
kwam op achtentwintigjarige leeftijd, in 1973 bij 
het gilde. In 1974 werd Jo voor een jaar reserve-
vaandrig en nam in 1975 het vaandrigschap op 
zich. Van 1981-1986 was hij kapitein. Toen schoot 
hij zich koning en dat deed hij nog eens in 1994. 

Van de gemeente Eindhoven ontving hij de Vrijwilligerspenning met 
oorkonde voor zijn verdiensten voor het gilde. 

tooN WeiJters 
Sint-Joris, Udenhout (Maasland)

Op 23 mei 2012 overleed Toon Weijters (79). Hij 
werd in 1991, samen met zijn zoon Tonny, lid. 
Toon was een fervent schutter en kaarter. 

JaN verstaPPeN 
Sint-Barbara, Veghel (Maasland)

Jan Verstappen( 81) overleed op 7 februari 2012 
na een ziekbed. Hij was sinds januari 1982 lid 
van het gilde. De jaarlijkse Barbaradag heeft 
Jan in de kerk nog bijgewoond en ook de 
Nieuwjaarsreceptie werd door hem bezocht, 
maar dat zag hij als een afscheid van ons allen. 

Piet de rooiJ 
Sint-Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Op 1 februari 2012 is Piet de Rooij overleden. 
Piet “d’n Brouwer” zoals hij in Vessem en 
omstreken gekend was, is tweeënzeventig jaar 
lid van het gilde geweest. Hij was vele jaren 
beschermheer. Hij schonk onder andere het 
zilveren beeld van de patroonheilige en ook 
nieuwe bazuinen. Piet heeft diverse gemeente-
lijke en kringonderscheidingen ontvangen.

ties verbeteN

Sint-Willibrordus, Vlierden (Peelland) 

Op 24 april 2012 overleed gildebroeder Ties 
Verbeten (83). Hij was onderscheiden met de 
legpenning van de gemeente Deurne, erelid 
van het gilde en koning van 1994 tot 1997. Hij 
was drieënzestig jaar lid waarvan tweeëntwin-
tig jaar bestuurslid, als kapitein en hoofdman.
 
arNoud Peters

Sint-Joris, Zesgehuchten (Kempenland)

Gildebroeder Arnoud Peters (55) is overleden. Hij was achtendertig jaar 
lid. Hij was vaandrig en schutter en maakte negen jaar deel uit van het 
bestuur, als koning en tweemaal als koningsdeken. Hij was beheerder 
van het gildeterrein van 1993 – 2008. Hij was heel actief bij de organisa-
tie van de gildedagen in 1983 en in 2008. 
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Mogen zij allen rusten in vrede
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E-mail: info@musicfashion.nl

WAPENKASTEN IN STAAL 
Europees  gekeurd 

 
Vanaf 6 geweren 

Hoogte 1.50 + 1.75 m 
Prijs vanaf € 300/stuk 

Voor meer info : 
Serrebouw Vandendijk N.V. 

Weertersteenweg 451 
3640 Kinrooi – België 
Tel 0032 89 700 130 
info@vandendijk.be 
www.vandendijk.be 

 
 
 

C A S U A L  D A M E S M O D EC AA S U A LC A S U A L D A M E S M O D ED EONDERGOED & ACCESSOIRESC A S U A LC ED A M E S M O DS M O D EEC A S U A L D A M E EC A S U A L D A M E SONDERGOED & ACCESSOIRES EE& ACCESSOIRES
C A S U A L  H E R E N M O D EONDERGOEDONDERGOED & A M O D EC A S U A L H E R E N M O D EC A S U A L H E R E N M O D E

Etten-Leur
Winkelcentrum 51-52
T (076) 503 41 16

Goirle
Bergstraat 50
T (013) 534 71 36

K L U S -  E N  W E R K K L E D I N G

O f  k i j k  o p  w w w. h a v e p - w i n k e l . n l

C A S U A

Etten-Leur
Winkelcentrum 51-52
T (076) 503 41 16

Goirle
Bergstraat 50
T (013) 534 71 36

K L U S -  E N  W E R K K L E D I N G

O f  k i j k  o p  w w w. h a v e p - w i n k e l . n l

Ook voor casual 
dames- en herenmode, 
ondergoed & accessoires 
ga je naar HaVeP!

Goirle



Leenderweg 37

5554 CK  Valkenswaard 

TEL. 040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl 

www.goudsmidbijsterveld.nl 

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

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

Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm

voor een herkenbare
identiteit en een

stijlvolle
presentatie.

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

info@seezo.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

www.seezo.n l
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Dommel 36 T  0492 39 11 11
5422 VH  Gemert  E  info@vosdruk.nl 
    I  www.vosdruk.nl

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

periodieke uitgave.
Jubileumboeken, brochures en folders 

voor uw evenementen.

Wij informeren u graag 
over de vele mogelijkheden 

binnen uw budget.

Bel Frans Vos, 06-533 661 45.

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

Goud- Zilver Atelier

Andriessen
Dorpsstraat 18

5708 GH Helmond
Tel. 0492-550792

www.andriessen-helmond.nl

voor al uw 
Schutters en Gilde zilver
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GILDEFEEsTEn In 2012
Federatieve toernooien: 
•  Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
•  Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
•  H et geweerschieten in oktober.

13 okt  Hoofdliedendag in ‘s- Hertogenbosch, opluistering  
St.-Barbaragilde Dinther.

25 nov  Jeugd Indoor Vendeltoernooi, in Aarle-Rixtel bij Gilde  
Sint Margaretha en Onze Lieve Vrouwe Gilde.

GILDEFEEsTEn In 2013
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.

28 april  NBFS kruisboogschieten Kempenland Sint-Luciagilde 
Steensel

26 mei Kringdag Peelland, Sint-Agathagilde Boekel.
2 juni  Kringdag Kwartier van Oirschot, Sancta Barbaragilde 

Oirschot.
02 juni Kringdag Kempenland, Onze Lieve Vrouwegilde Eersel.
09 juni  Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint-Bavogilde 

Raamsdonk.
16 juni Vrije gildedag, Sint-Lambertusgilde Milsbeek.
30 juni  Kringdag Maasland, Sint-Willebrordusgilde Heeswijk.
01 sept NBFS geweerschieten, Kring Peelland.
08 sept Vrij gildefeest, Sint-Jorisgilde Hoogeloon.
15 sept NBFS-toernooi VTBS, Kring Kempenland
12 okt  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch,  

opluistering Kwartier van Oirschot

GILDEFEEsTEn In 2014
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.

18 mei Vrij gildefeest, Sint-Catharinagilde Moergestel.
25 mei Kringdag Maasland Sint-Antonius Abtgilde Vorstenbosch
01 juni Kringdag Kempenland, Sint-Jansgilde Soerendonk.
01 juni Kringdag Peelland, Sint-Antonius Abtgilde Lierop.
15 juni  Vrije gildedag, Sint-Antonius/Sint-Sebastiaan en H. 

Sacramentsgilde Beugen.
24 aug Vrije gildedag, Gilde Salvator Mundi Oeffelt.
21 sept NBFS-toernooi VTBS, Kring Peelland.
11 okt  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Sint-

Lambertusgilde, Someren-Eind.

GILDEFEEsTEn In 2015
Federatieve toernooien: 
• Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBSTR-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten in oktober.

07 juni Kringdag Kempenland, St. Jorisgilde, Bergeijk.
07 juni Kringdag Peelland, St.-Jorisgilde Asten.
20 sept NBFS-toernooi VTBS, St.-Sebastiaangilde Lage Mierde.
10 okt  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Kring 

Baronie en Markiezaat.

GILDEFEEsTEn In 2016
Federatieve toernooien: 
•  Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
•  Het VTBSTR-toernooi op de derde zondag in september;
•  Het geweerschieten in oktober.
 
05 juni Kringdag Kempenland, Sint-Luciagilde, Steensel.
18 sep NBFS-toernooi VTBS, Kring Baronie en Markiezaat.
08 okt  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Kring 

Land van Cuijk.


