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Panta rhei is de titel van een reportage in deze gildetrom. Deze uitspraak, zo is te
lezen in het artikel, is van de Griekse filosoof Heraclitus. Het betekent ‘alles
stroomt’ of ‘alles is in beweging’. Deze uitspraak past goed bij de ontwikkeling die
De Gildetrom op dit moment doormaakt. Ongeveer anderhalf jaar geleden is
gestart met een verbeteringstraject om het magazine nog aantrekkelijker te maken.
Maar we zijn er nog niet. De redactie en bestuur hebben er voor gekozen om het
traject een dynamisch karakter te geven. In de redactie is afgesproken dat de
kringredacteuren nauwer bij het redactiewerk betrokken worden. Zij gaan, nog
meer dan voorheen, de artikelen die zij ontvangen kritisch bekijken en toetsen aan
de normen voor het maken en aanleveren van kopij en foto’s. (zie ook www.
degildetrom.nl). U zult van dit proces niet veel merken. Toch wordt ook uw
medewerking gevraagd. Te vaak worden artikelen, of het nu kringnieuws of
ingezonden stukken of iets anders betreft, op het laatste moment ingezonden.
Wij willen u echter vriendelijk maar wel met enige klem verzoeken dit zo snel
mogelijk te doen. Het traject van redigeren (het bewerken en persklaar maken van
de tekst) kan eerder van start gaan, zodat de kringredacteur, de corrector en de
hoofdredactie eerder en slagvaardiger te werk kunnen gaan. Deze veranderde
werkwijze moet er toe leiden dat in alle opzichten een nog beter magazine tot
stand zal komen. Als iedereen meewerkt, ook de schrijvers van een artikel, zal de
termijn van inleveren van kopij tot aan de verzending van het blad nog verder
verkort kunnen worden terwijl het niveau zal stijgen. Daarnaast stellen wij het zeer
op prijs om ook uw mening hierover te horen. Neem contact met ons op als u
suggesties, vragen of opmerkingen heeft.
Dan deze uitgave. Ook nu hebben schrijvers, de verslaggeefster, correspondenten,
redactie en opmaker getracht u een mooi en inhoudelijk interessant magazine voor
te leggen. Weer allerlei leuke, boeiende, prikkelende en vermakelijke artikelen zijn te
vinden. Graag willen wij u ook uitnodigen te reageren op artikelen zodat uw reactie
als ingezonden stuk geplaatst kan worden. Het magazine wordt dan nog
interessanter en interactiever.
Wij wensen u weer veel leesplezier.
Harry Kloppenburg
Adjunct hoofdredacteur
Sluitingsdatum 27 oktober. Stuur a.u.b. de kopij zo snel mogelijk naar uw
kringredacteur. Kopij na 27 oktober wordt bewaard voor het volgende nummer.

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

Er zijn gildebroeders die spullen verzamelen die over ‘de guld’ gaan en er zijn collectioneurs die objecten verzamelen
die een relatie hebben met het instituut ‘gilde’. Beiden vergaren maar de een handelt en de ander scharrelt. In dit
artikel komen enkele gildebroeders aan het woord. Zij vertellen over hun fascinatie aangaande gilde-specifieke
objecten.

Verzamelaars bij ‘de guld’
SINT JORIS EN SINT SEBASTIAAN
Sinds 2000 verzamelt Henk van den Broek
van het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan
Berkel-Enschot afbeeldingen van de patroonheiligen van zijn gilde. De hoofdman had aan
Henks vrouw Agnes gevraagd om de medaillons voor een nieuw vaandel en standaard
te borduren. Agnes is meer dan bedreven in
de naaldkunst en ze is ook kritisch. Ze was
niet tevreden over de eerste twee medaillons
en begon aan nieuwe. Maar Henk vond de
medaillons te fraai voor de kliko. Hij liet ze
inlijsten en rubriceerde het onderzoeksmateriaal dat Agnes verzameld had.
Henk is meer gildeman dan schutter,
hij hecht aan de broederschap, aan de
ontstaansgeschiedenis en de tradities. Als ik
hem vraag wat hij doet met zijn verzameling,
zegt hij: “Niks, het is om van te genieten, het
is mooi.” Hij struint vaak rommelmarkten af
in binnen- en buitenland, koopt kunstkaarten
met afbeeldingen van de heiligen en zijn
vrienden sturen kaarten en foto’s op als ze in
het buitenland zijn. Ook bezoekt hij vaak de
jaarlijkse devotionaliabeurs in Waalre. Als ik
hem vraag hoeveel hij er voor over heeft legt
hij uit dat het anders ligt. Henk: “Als ik geld in
de zak heb vind ik niks en als ik iets vind heb
ik geen geld op zak.” Om zijn verzameling
na zijn overlijden veilig te stellen heeft hij zijn
kinderen gevraagd de spullen niet weg te
gooien. Voor de zekerheid heeft hij onder elk
voorwerp het prijskaartje geplakt. Zijn kleindochter vroeg laatst: “Als jij…….? Mag ik dan
een beeldje uitzoeken?” Henk is heel blij dat
zijn kleindochter een aandenken van hem wil.
Zou belangstelling voor symboliek erfelijk zijn?
GILDESTRAATNAAMBORDJES
EN SINT ANTONIUS
Een bijzondere verzameling zijn de foto’s van
straatnaambordjes van Harrie Bruijns van
Sint Antonius Abt Terheijden. De verzameling
ontstond bij toeval. Hij was met zijn vrouw aan

het fietsen in Brabant en kwam de straatnaam
Schutsboom tegen. Hij vond dat zo leuk dat
hij er meteen een foto van maakte. Dat er een
straat genoemd wordt naar iets wat met het
gilde heeft te maken liet hem niet meer los.
Hij sloeg er het dikke postcode boek op na
en controleerde bij alle Brabantse plaatsen of
daar straatnamen waren met betrekking tot
een schuttersgilde. Harrie is gestopt omdat
het postcodeboek niet meer op papier wordt
uitgegeven, maar als hij een straatnaam ontdekt fotografeert hij het bordje. Hij maakt geen
digitale foto’s maar foto’s waar je nog een
rolletje voor nodig hebt. Hij vindt traditioneel
gemaakte foto’s een betere kwaliteit hebben
dan digitale. Wel haalt hij alle achtergrond weg,
het gaat hem puur om het straatnaambordje.
De namen moeten uniek zijn en een relatie
met het gilde hebben.
Ook verzamelt Harrie afbeeldingen van Sint
Antonius. Hij heeft maar vijf of zes beelden
omdat zijn vrouw er niet zo blij mee is. Maar
hij maakt graag foto’s van Antonius-beelden
en verzamelt artikelen die over Sint Antonius

Sint Joris van Eef Reker.

6

gaan. Hij is van jongs af aan geïnteresseerd in
Antonius, hij was misdienaar in de parochiekerk Sint Antonius Abt en de feestdag van deze
heilige op 17 januari, de teerdag heeft hem
altijd wat gedaan.
Harrie denkt dat je jongeren niet enthousiast
kunt krijgen voor verzamelen: “Het moet in
je zitten.” Waar zijn verzamelingen naar toe
moeten na zijn overlijden, weet hij niet. Daar
maakt hij zich zorgen over, zoals hij zich ook
zorgen maakt over waar het gildearchief naar
toe gaat.
GILDETROMMEN
Maria van der Laak, lid van Sint Antonius - Sint
Sebastiaan te Udenhout heeft alle gildetrommen vanaf 1954. Toen haar man in 1975
zich tot koning schoot werd hij ook lid van De
Gildetrom. Maria vond het een interessant
blad en dacht: ik wil die gewoon. Uiteindelijk
heeft ze de complete verzameling op één
exemplaar na. Ze vindt het leuk om door de
Gildetrommen te bladeren, ze te lezen en ook
weer terug te lezen. Ze is lid van de federatieve
SAT- commissie en gebruikt De Gildetrom
ook als naslagwerk. Als ze een complete serie
heeft laat ze de Gildetrommen inbinden bij De
Diamant-groep in Tilburg, een leerwerkbedrijf
dat passend werk aanbiedt aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Maria heeft gildezuster Willy Vriens aangestoken met haar verzameling Gildetrommen.
Ze zijn samen gaan kijken op een markt
waar een gilde dat opruiming hield spullen te
koop aanbood. Maria heeft ook al eens een
advertentie in De Gildetrom gezet en heeft via
andere verzamelaars zoals Johan Oomen en
Frank van Loon exemplaren gevonden.
Ook is Maria gecharmeerd van de heiligen
Antonius en Sebastiaan en ook heeft ze daar
afbeeldingen van. Ze heeft al eens een beeld
gekocht en een vriend heeft dat weer in hout
gebeeldhouwd. Tegen haar zonen heeft ze
gezegd: “Jongens, doe mijn spullen nooit weg.

Wil je er niks mee doen, dan moet het naar
ons gilde.”
BOEKEN OVER BRABANT EN
OVER DE GILDEN
Twintig jaar geleden begon Frank van Loon
van Gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan
Udenhout aan zijn verzameling boeken over
de Brabantse geschiedenis, volkscultuur,
gildeboeken en literatuur waar een gilde in
voorkomt. Een voorbeeld van het laatste
is de streekroman ‘Stad aan de Maas’ van
Antoon Coolen; in dit boek wordt een gilde uit
Oirschot beschreven. Frank heeft een hele tijd
geschoten maar de interesse daarin begon
te vervagen terwijl zijn belangstelling voor de
tradities van het gilde toenam. De toenmalige
hoofdman Christ Hoogendoorn wist veel van
gildetradities en de geschiedenis van het gilde,
hij vertelde er veel over en Frank luisterde er
graag naar. Hij ging zoeken naar boeken over
gilden, kwam een boek tegen, en van het een
komt het ander. Hij heeft een schatkamer aan
boeken, het zijn er bijna 4.000 waarvan 350
boeken over gilden en gilde-onderwerpen.
Hij heeft ze niet allemaal gelezen maar weet
wel van elk boek wat er in staat. Hij heeft twee
manieren van lezen: 1) op zijn gemak, 2) snel,
hij scant dan elke bladzijde.
Frank zoekt vooral op boeken- en rommelmarkten. Zo gaat hij jaarlijks naar de
boekenbeurs van de Vincentius-vereniging
in ’s-Hertogenbosch. Ooit kocht hij een
boek voor € 2,50 waarin de gedenkfeesten
van elke Brabantse plaats bij het 25 jarig
regeringsjubileum van Koning Willem III staan
beschreven. In Berkel-Enschot was het toen
koningschieten.
Als vicevoorzitter van de federatieve SAT- commissie krijgt hij nogal eens vragen omdat men
weet dat hij een papieren database aan informatie heeft. Hij handelt niet in boeken maar hij
geeft er wel eens een cadeau. Zo deed hij het
boek ‘Het vendel’ cadeau bij de oprichting van
een gilde.
Frank verwacht niet dat jongeren boeken
willen verzamelen. Ze zien het als een hoop
oud papier en lezen liever op internet. Toen
hij zijn zoon en dochter vertelde dat hij zijn
boeken aan hen wilde nalaten zeiden ze: “Dan
verkopen we het.” Nu krabbelen ze terug en
zeggen ze dat ze het niet zullen verkopen,
maar Frank twijfelt. Misschien wordt het gilde
zijn erfgenaam.

De trots van Maria van der Laak.

SINT JORIS EN BRIEFPAPIER VAN GILDEN
Eef Reker van het Sint Jorisgilde Gestel en
Blaarthem is een geboren verzamelaar.
Eef werd in 1963 gildebroeder. Kort daarna
nam hoofdman Kees Paaijmans, die ook
kringvoorzitter was, afscheid. Het was een
vervelend afscheid, er was wat voorgevallen
waarbij Kees noodgedwongen was op te
stappen. Kees kreeg toen een beeld van Sint
Joris te paard, zo’n 15 cm. groot. Kees gaf dit
beeld aan Eef. Sindsdien is Eef op zoek naar
Sint Joris. Vooral de grote verscheidenheid in
de afbeeldingen interesseert hem. In landen
als Spanje, Turkije en Rusland wordt Sint Joris
veelvuldig afgebeeld. Maar ook dichter bij
huis; zo zijn er houtskooltekeningen met de
afbeelding van Sint Joris gevonden in de mergelgrotten in Limburg. Eef verzamelt omdat
het iets van hem zelf is, hij geniet er van. Ook
heeft hij zijn verzameling tentoongesteld op
een kringdag en op een hoofdliedendag om
anderen van zijn collectie te laten genieten. Als
hij een Sint Joris tegen komt die hij nog niet
heeft dan koopt hij hem, mits hij betaalbaar is.
Eef: “Het moet wel leuk zijn.” Zo was hij eens
in Andalusië waar hij een ei, met daarop Sint
Joris geschilderd, kon kopen. Hij is altijd op
zoek. En familie en vrienden brengen vaak wat
mee als ze op vakantie geweest zijn.
Ook heeft Eef een verzameling van gildebriefpapier. Als hij ergens komt waar ze briefpapier
hebben met een eigen logo dan vraagt hij een
blanco vel. De briefpapierverzameling gaat na
zijn overlijden naar een gilde met een professioneel archief. Hij heeft er vertrouwen in dat
zijn verzameling daar in goede handen is.
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Hij weet nog niet wat de bestemming wordt
van zijn Sint Joris-verzameling, zijn jongens
doen er niks mee. n
DEVOTIONALIABEURS
Gilde Sint Martinus Waalre organiseert
jaarlijks een grote beurs voor verzamelaars van religieuze voorwerpen. Dit
kunnen allerlei soorten van devotionalia
zijn, zoals gebedenboeken, verhalen
over heiligenlevens, devotieprenten, bidprentjes, corpussen, heiligenbeelden en
kruisbeelden, wijwatervaatjes, schilderijen,
iconen en volkskunst. Daar kom je dus
ook patroonheiligen tegen. De volgende
beurs is op zondag 22 maart 2015 van
09:30 tot 15:30 uur in het ontmoetingscentrum Het Klooster, Hoogstraat
4-6, Waalre. Voor meer informatie, of
u nu koper bent of zelf een stand wil
bemannen, belt u Piet Bongaert; telefoon
040-221 66 33.
Deze beurs is de vijfentwintigste die het
Sint Martinusgilde Waalre organiseert.
De opbrengst van de beurs wordt
besteed aan de organisatie van het Sint
Maartensvuur dat het Waalrese gilde organiseert samen met het Sint Martinusgilde
Dommelen. De viering begint met een
mis. Daarna is er een optocht waar
ongeveer 200 in lompen geklede kinderen
aan meedoen. De optocht gaat door
straten die verlicht zijn met pompoenen
naar buiten het dorp, waar het Sint
Maartensvuur brandt.

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Alle broederschappen, schutterijen en gilden die bij de Europese Gemeenschap voor Schuttersgilden zijn aangesloten
schieten op de vogel. Het vogelschieten is een eeuwenoude traditie. Een oud bekend bewijs van georganiseerd
koningschieten in het hertogdom Brabant is beschreven in de caert van de Grote Voetboog in Leuven. Deze caert
dateert van 1332. Maar waarom schieten schutters op een vogel en waarom ‘kronen’ zij de winnaar tot koning?

Waar het vogelschieten vandaan komt
voorgeschiedenis gelegen zou zijn bij
het duifschieten in de klassieke oudheid.
Beschrijvingen van het duifschieten bij de
oude Grieken en Romeinen vindt men in de
dichtwerken van Homerus in de achtste eeuw
voor Christus en bij Vergilius (70-19 voor
Christus). 2

EEN VOORJAARSRITUEEL?
Volgens drs. Jos Gerits vinden we een verklaring voor het vogelschieten als we het vanuit
de culturele traditie en de belevingswereld
van weleer bekijken. Daarvoor moeten we ons
verplaatsen in onze emotioneel denkende en
cyclisch levende middeleeuwse voorouders.
Zij dachten dat levensbedreigende zaken
zoals epidemieën, blikseminslagen en het
mislukken van oogsten werden veroorzaakt
door de oerkrachten van de natuur. En ze
leefden van seizoen tot seizoen. Was het
voorjaar vruchtbaar en de zomer goed, dan
kon men in de herfst voldoende oogsten om
de winter door te komen. Als men afhankelijk
is van de grillen van de natuur zoekt men
naar mogelijkheden om de natuur naar
zijn hand te zetten en daardoor ontstaan er
rituelen. Zo ontstond ook de ceremonie van
het vogelschieten, de tegenhanger van het
oogstdankfeest. De ‘voghel ofte papagaye’
was het symbool van de vruchtbaarheid van
het voorjaar. De vogel is vaker in de geschiedenis als zinnebeeld gebruikt. De Griekse
godin Aphrodite daalde in de gedaante van
een vogel de berg Olympus af om mensen
vruchtbaarheid te geven. Een ander voorbeeld
is de duif van Noach die de palmtak bracht
als teken dat de zondvloed (de winter)
voorbij was. Door de vruchtbaarheid in de
vorm van een vogel af te schieten, kon zij als
een feniks met hernieuwde kracht herrijzen
in de persoon van de schutter die de vogel
afschoot. De schutter kreeg de zilveren vogel
omgehangen ten teken dat de kracht van het
voorjaar in hem was. Omdat deze schutter
zich de beste der besten toonde noemde men
hem in de feodale traditie koning.1

EEN CEREMONIËLE FUNCTIE?
Een andere uitleg is de verklaring die drs. A.P.
van de Wiel geeft. Hij schrijft dat er bronnen
zijn met aanwijzingen dat het begrip koning
werd toegepast op hem die tijdelijk een
ceremoniële functie verwierf bij feestelijke
gelegenheden. In dat verband verwijst Van de
Wiel naar het boek van de Franse historicus
Emmanuel Le Roy Ladurie. Het boek heet:
‘Le Carnaval de Romans: de la Chandeleur au
Mercredi des Cendres (1579-1580)’.4
Uit dit boek zou blijken, dat het schutterskoningschap en de carnavalsprins twee loten
zijn aan dezelfde stam.5

EEN SPORTEVENEMENT?
Een andere bekende verklaring van het
koningschieten houdt in dat de koningsverschieting van oorsprong een sport- of
ontspanningsevenement is waarvan de

EEN TAALKUNDIG MISVERSTAND?
Alfred Disch is hoofdredacteur van het
e-magazine Schuttersbrief. Hij suggereert
dat het koningschieten zou kunnen berusten
op een taalkundig misverstand. In Italië, de

ONTLEEND AAN DE
RIDDERTOERNOOIEN?
Alfons Ising stelt in zijn naslagwerk de vraag:
Waar komt de titel koning vandaan? In zijn
antwoord legt hij een verband met de ridderspelen. Bij de riddertoernooien hadden
de herauten de belangrijke functie om het
spel volgens strikt vastgelegde regels te laten
verlopen. Wie de functie zeven jaar lang - naar
tevredenheid van de vorst - had vervuld,
maakte kans om te promoveren tot hoofd
van de herauten en verwierf daarmee de titel
wapenkoning. De onderhandelingsfunctie
voor het wapengebruik is ook bij de gilde- en
schutterskoningen aanwijsbaar. 3
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bakermat van de schutters- en gildewereld,
schoten schutterijleden in de Middeleeuwen
niet op een namaakpapegaai maar op
muntstukken die ze in de masten of in bomen
hingen. Een zilveren muntsoort heette in het
Middelnederlands ‘conincsschilt’ (koningsschild).6 Volgens het Van Dale Etymologisch
woordenboek is schild de soortnaam van een
bepaald type munt. 7
GEWOON DE BESTE SCHUTTER?
Bij veel gilden en schutterijen is het koningschieten de ultieme wedstrijd voor het
vaststellen van wie de beste schutter is. Men
moest daar natuurlijk een titel aan geven.
Aangezien in een koninkrijk de koning de
hoogste gezagdrager was, heeft men deze titel
ook gegeven aan de beste of hoogste schutter
van de vereniging. n

Drs. Jos Gerits, ‘Schutterijen op het
Limburgse platteland in de 16e, 17e en 18e
eeuw. Een kultureel fenomeen’. Spaubeek
1986.
2 Alfred

Disch, ‘De oorsprong van de
koningsvogelschieting en het schutterskoningschap’ in het e-magazine
‘Schuttersbrief 73’. 2007.
3 Alfons

Ising,‘ Brabantse Schuttersgilden
Vroeger en Nu’. Maasbree, 1983.
4 De

vertaling van de boektitel is: ‘De
Carnaval van Romans (een ZuidFranse stadje): van Maria-Lichtmis tot
Aswoensdag (1579-1580).
5 Drs.

A.P. van de Wiel, ‘De koning in het
gilde. Over de herkomst en inhoud van
het gildekoningschap’ in ‘De Gildetrom,
jaargang 41 - aflevering 2’, 1994.
6 Alfred

Disch,’ Over het schutterswezen in
Italië’ in het e-magazine ‘Schuttersbrief 41’.
7 P.A.F.

van Veen en N. van der Sijs, Van
Dale Etymologisch woordenboek. 1997.
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REPORTAGE
Door: Annie Maas

Maandag 16 juni 2014 is het een feestelijke, maar ook een verrassende dag voor het gilde Sint-Odulphus uit Best.
Na de schietwedstrijd ’s middags is het complete gezelschap aangekomen bij Quatre Bras, om daar ter ere van de
naamdag een diner te nuttigen.

Jan Mesprijs 2013 uitgereikt
binnen Sint Odulphusgilde Best
Omdat het een aangename zonnige dag
is, verblijven de heren en dames van het
gilde in eerste instantie nog op het terras.
Voorbijgangers kijken niet verbaasd naar het
feestelijke gezelschap op het terras, maar
verwonderen zich in het voorbijgaan wel over
het viertal andersoortige gildepersonages iets
verderop. Ze lijken iets te verbergen, alsof ze een
geheime missie hebben. Het viertal begeeft zich
naar de ingang van Quatre Bras en loopt zonder
schroom het restaurant binnen waar alle leden
en partners van gilde Sint Odulphus klaar zitten
om de soep geserveerd te krijgen. De secretaris
van het gilde, de heer der Kinderen, zit in het
complot. Hij weet als enige binnen het gilde dat
het bestuur van de Gildetrom de Jan Mesprijs
2013 komt uitreiken.
Door het bestuur van De Gildetrom is in 1995,
als eerbetoon aan de initiator, vormgever en
eerste voorzitter van de stichting, de heer
J.B.M. Mes, overleden op 1 februari 2003, de
Jan Mesprijs ingesteld. De prijs bestaat uit een
oorkonde en een waardebon en is bedoeld
als aanmoediging voor schrijvers en om de
kwaliteit van het blad te bevorderen. De jury
hanteert in de beoordeling één of meer van de
criteria: nieuwsaspect, originaliteit, van belang
voor het gildewezen en kwaliteit van de tekst.
De onafhankelijke jury wordt gevormd door
mevrouw I. Jonkers, de heer P. Lathouwers en
de heer P. Spapens. Voor wat betreft het jaar
2013 kon het bestuur zich volledig vinden in
de aanbevelingen van de jury en het bestuur
heeft dan ook in zijn vergadering van maart
2014 besloten om de Jan Mesprijs toe te
kennen aan Marijke Maas voor haar artikel:

Inburgeringcursus gildefeesten (pagina 82 Gildetrom nummer 2, 2013).

onbegrip. Ze creëert een beeld van onbekendheid
maar tegelijkertijd krijgt het een vertrouwelijke sfeer.

CITAAT UIT HET JURYRAPPORT:
Schrijfster weet met haar woordkeuze en
verhaalstijl een pakkend en ontwapenend
verhaal neer te zetten wat de denkwereld van
de buitenstaander goed lijkt te verwoorden.
Het verhaal is goed van opbouw en de
eenvoudige woordkeuze versterken het idee van
de buitenstaander, evenals de anekdotische
opmerkingen die getuigen van een verondersteld

Aan mevrouw Marijke Maas wordt een fraaie
oorkonde, een cadeaubon en een zomerboeket
aangeboden, waarna de voorzitter haar
nogmaals feliciteert en het gilde Sint Odulphus
bedankt voor de gastvrijheid en tevens
complimenteert met het feit dat de Jan Mesprijs
in Best is toegekend. Tot slot memoreert hij nog
dat bij zijn weten het de eerste keer is dat deze
prijs aan een buitenstaander is verleend. n

Bestuur Gildetrom met de winnares Jan Mesprijs 2013, vlnr: Annie Maas, Peter Lathouwers,
Marijke Maas, Wim Bisschoff en Peter van Kuijen.

Heeft u al een abonnement op de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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REPORTAGE
Door: Joke van Gils

Gildetromreporter is het leukste baantje bij de gilden. Je ontmoet leuke en interessante mensen en je komt nog eens
ergens. Zo hadden mijn man en ik op zaterdag 5 juli een topdag tijdens de kasteelfeesten bij en in het kasteel van
Prins Simon de Merode te Westerlo waar het boek ‘Tradities in beweging’ werd gepresenteerd.

Panta rhei
Om 14:00 uur verzamelen afgevaardigden van
Noord-Brabantse en Vlaamse schuttersgilden
zich bij de hoofdingang van het domein
om zichtbaar en hoorbaar door het park te
trekken naar de binnenplaats van het kasteel.
De tamboers en bazuinblazers van Sint
Willebrordus uit Heeswijk en van Sint Antonius
- Sint Sebastiaan Udenhout beklimmen de
kantelen en laten horen dat de gilden present
zijn. Alle halve uren kondigen de bazuinblazers
op de kantelen een gildeactiviteit aan: vendelen,
dansen en roffelen. Vooral de vier vendeliers
van de vendelgroep Anfried van het Sint
Sebastiaangilde Westerlo maken indruk met
een krachtige, mannelijke vendelchoreografie
op de muziek ‘Light and shadow’ van de
Griekse componist en performer Vangelis. We
wandelen door het kasteelpark en bezichtigen
het kasteel. En uiteraard genieten we van n’
Flierefluiter (een goed streekbier) en van de
Belgen die niet om een praatje verlegen zitten,
ze zijn benieuwd of de schuttersgilden in het
Noord-Brabantse (nog) levensvatbaar zijn.
IN HET KASTEEL
Als de parkbezoekers zich voor een groot
televisiescherm verzamelen voor het bijwonen
van de wedstrijd België – Argentinië verzamelt
een bont gezelschap zich in de Ridderzaal voor
de boekpresentatie. In de roze marmeren haard
staat een scherm met daarop een foto van de
veelbesproken traditie ‘over het vaandel lopen’
van de Nederlandse koning en koningin op 12
juni 2013 in Oisterwijk.
Theo Aerts is de coördinator van deze dag. Hij
noemt het een controverse om prins Simon
welkom te heten daar waar de prins thuis is. En
hij hoopt dat de prins zich niet geneert tussen
koningen en keizers en zelfs een Europa- koning
en -prins. Prins Simon blijkt een jongeman te
zijn die zegt dat hij niet thuis is maar slechts
de beheerder van een patrimonium voor de
generaties die nog moeten komen. “Het kasteel
is een relais voor mooie tradities. Het doet
mij daarom veel plezier een volle ridderzaal te

zien.” De prins benadrukt dat tradities levend
blijven als de tradities veranderen en groeien
net zoals de geschiedenis veranderd is. En dat
tradities net zoals kastelen de taak hebben om
de geschiedenis te promoten.
VOOR DE CULTURELE VORMING
Jan Dekkers van de ANV legt uit dat de ANV
zich inzet voor de Nederlandse taal en cultuur.
Deze organisatie heeft werkgroepen die zich in
Europees perspectief inzetten voor volkscultuur,
grensverhoudingen, taal en de Nederlandse
inscriptieprijs. Het boek dat vandaag
gepresenteerd wordt is gebaseerd op de
enquête die uitgevoerd is door de ANV. Dekkers
benadrukt dat tradities belangrijk zijn voor de
culturele vorming en deelt de eerste exemplaren
van het boek uit aan prins Simon de Merode en
aan de doeners die hard gewerkt hebben aan
het tot stand komen van het boek: Theo Aerts,
de opperhoofdman van de Hoge Gilderaad
der Kempen (HGK), professor Stefaan Top
als eindredacteur en de voorzitter van de
federatieve SAT commissie van de NBFS, Tony
Vaessen.
Met het boek in de hand wijst Aerts er op dat
het lijkt alsof er een contradictie in de titel zit:
“Tradities lijken tegengesteld aan beweging.
Maar het is zo dat tradities zich juist moeten
ontwikkelen om te kunnen blijven bestaan.
Dat wist de Griekse filosoof Heraclitus krachtig
samen te vatten in zijn uitspraak ‘Panta rhei’.

Bazuinblazers van gilde Sint Willebrordus
Heeswijk op de kantelen van het kasteel.
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Het betekent ‘alles stroomt’ of ‘Alles is in
beweging’.” 1
OM DOOR TE GEVEN
Stefaan Top presenteert het boek. Hij
benoemt de partners die aan het boek
hebben meegewerkt: De Hoge Gilderaad
der Kempen, de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden, de Vlaamse
Volkskunstbeweging en de Commissie
Volkscultuur Veldeke Limburg. Top benadrukt
dat het boek niet volledig representatief is,
vrouwen en jongeren zijn in de minderheid.
Het boek geeft informatie over kwantitatieve
gegevens van de gilden en zal een houvast
geven om de tradities in de toekomst te kunnen
meten. Top noemt kenmerken van de tradities:
1) Er zijn veel soorten en lagen. 2) Tradities
zijn gecompliceerd. 3) Tradities zijn voor
verschillende interpretaties vatbaar. 4) Tradities
zijn flexibel anders overleven ze niet. 5) Tradities
brengen mensen samen.
Het boek beschrijft het functioneren van
verschillende organisaties die het beleven en/
of bevorderen van volkscultuur hoog in het
vaandel hebben staan. Gilden onderscheiden
zich van gewone clubs; een gilde steunt op
broederlijkheid en solidariteit, de gilden hebben
een religieuze veranderende component en
een eigen terminologie. Er zijn ook onderlinge
regionale verschillen, zo is de soberheid van de
HGK niet gediend met uniformering zoals in
de NBFS. Veldeke Limburg is een organisatie
die de Limburgse volkscultuur en de Limburgse
taal bevordert en zich daarvoor vooral richt
op de jeugd via onder andere publicaties,
schoolprojecten en declamatiewedstrijden.
De Vlaamse Volkskunstbeweging richt zich op
dansen, zingen, muziek en vendelen maar ook
daar is kleding een probleem. Vergrijzing is een
probleem dat zich voordoet bij alle verenigingen
die hebben meegedaan aan de enquête;
rekrutering doet men voornamelijk binnen de
eigen families.
Top benadrukt dat de tradities behoren tot

Gilde Sint Willebrordus Heeswijk en enkele leden van Sint Antonius - Sint Sebastiaan Udenhout in actie
voor het kasteel.

het levend erfgoed dat zich enerzijds moet
evolueren om het door te kunnen geven aan
volgende generaties en anderzijds moeten de
tradities gesensibiliseerd worden, dat wil zeggen
gedocumenteerd om te kunnen reflecteren en
om de kennis door te geven.
REFLECTEREN
Na de presentatie is er gelegenheid tot
ontmoeting en reflecteren in de spiegeltent voor
het kasteel. De spiegeltent is van de Vlaamse
Volkskunstbeweging. De top van de vereniging
ging op zoek naar promotionele expertise.
Dit leidde tot nieuwe, soms ook eenvoudige
ideeën, zoals het inrichten van spiegeltenten op
dansavonden. In deze tent kun je veel mensen

ontmoeten terwijl de inrichting zodanig is dat je
elkaar niet hoeft te zoeken.
In de tent ontmoet ik afgevaardigden van
Veldeke Limburg. Het blijkt al gauw dat
ze in het Limburgse leuke en interessante
schoolprojecten hebben. Het is gezellig buurten
met de Europakoning Toon Weijtmans en
Europaprins Bram van Bergen die klaar zijn met
hun representatieve taak. En er zijn leden van
de federatieve SAT- commissie: Henk, Jan, Leo,
Maria, Piet en Tony. Zij hebben hard gewerkt
aan het boek.
TRADITIES IN DE TOEKOMST?
De huidige samenleving ligt niet wakker
van de tradities die wij als gildebroeders en

Een aandachtig publiek in de Ridderzaal.

-zusters met elkaar beleven. Of de gildetradities
overleven ligt aan de mate van slagen of wij
het zinvol vinden daar aan te werken. De lokale
gilden kunnen dit niet alleen, een grotere
dynamiek heeft meer kans van slagen dan een
kleine. Geef daarom het project ‘De NBFS op
weg naar 2025’ de kans en laten we dit jaar op
de hoofdliedendag de visie op de toekomst
van de gilden vastleggen en plannen maken
om de toekomst van de Noord-Brabantse
schuttersgilden te waarborgen en laten we
flexibel omgaan met onze tradities om ze te
behouden. n
1

 iermee verwijst Aerts naar het denkbeeld van
H
Heraclitus dat alles steeds in verandering is.

FOTO
OUDE DOOS

Wie wat wanneer?

Deze keer hebben we een prentbriefkaart uitgezocht, uitgegeven door
J.N. Voorhoeve in Den Haag met
de vermelding foto Cevirum.
Hierop zijn drie gildebroeders te
zien, waarvan de middelste de
koning. Ze schieten met handboog op de vogel. Wie herkent
deze mannen en hun gilde? Kunt
u ons vertellen waar en wanneer
deze foto genomen is? We tasten
nog helemaal in het duister.

Het respons op de vorige foto’s afkomstig uit de Brabant-Collectie heeft u
nog van ons tegoed.
Van een paar gildebroeders kregen we enkele reacties op de foto van
Gaston Remery in De Gildetrom 2014/1, pagina 32.
Deze kleurenfoto is genomen op de kringgildedag te Eersel in 1982.
Te zien zijn vier tamboers van het Gilde Sint Jan Baptist uit Duizel. Vlnr:
Bart Wintermans (44), John Cox (47 en nog steeds actief bij dit gilde),
Martien Nijssen (48) en Joost Nijssen (48). We vermoedden al dat het nu
vijftigers zouden zijn, maar zoals jullie zien, scheelt het niet veel.

Stuur uw reactie naar de
Brabant-Collectie (brabant@
uvt.nl) of naar Tony Vaessen
(antonius.vaessen@pandora.
be). We hopen veel reacties van
u te mogen ontvangen en de
volgende keer wederom een
nieuwe foto. n

In De Gildetrom 2014/2, pagina 20 treft u een zwart/wit opname van
Noud Aartsen uit de jaren tachtig aan. Het gaat om de gildedag van het
Sint Odulphusgilde in Best in 1983 tijdens de vendelgroet bij de parochiekerk na afloop van de mis. Tweede van links staat hopman Jan Swinkels
met naast hem koning Wim van Rijssel. Uiterst rechts staat de huidige
hopman van het gilde, Gerrit Jan Swinkels. Het geheel wordt geflankeerd
door leden van de overheid en enkele gildebroeders.
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INGEZONDEN
door: Pieter Aarts

Zaterdag 21 juni 2014 is een dag dat gilde Sint Jan Baptist uit Sprundel een keizer installeert en
een nieuwe koning verwelkomt.

Kruis- en voetbooggilde Sint Jan
geschiedenis in bijna vierhonderd
In het weekend van de Sprundelse Sint
Jansfeesten en wel op zaterdag 21 juni 2014,
vindt er een eeuwenoude traditie plaats voor
het plaatselijke gilde. Op die dag wordt namelijk de huidige koning, Frans Aarts beëdigd
als keizer. Traditie is dat wanneer een koning
drie ambtstermijnen van vier jaar aan zijn
verplichting heeft voldaan automatisch keizer
wordt. Deze titel is voor het leven. Het huidige
koningszilver zal plaats gaan maken voor een
nieuw ontworpen keizersketen. De keizersketen wordt hem door het gilde aangeboden.
Beëdiging vindt plaats tijdens een kerkdienst
in de Sint Janskapel aan de Hertogstraat in
Sprundel. Mevr. Marjolein van der Meer-Mohr,
overdeken van het gilde en burgemeester van
de gemeente Rucphen, en hoofdman Frie
Konings overhandigen de keizersketen aan
Frans Aarts.
Op dezelfde dag is het Jack Hereijgens die de
vogel afschiet en voor de volgende vier jaar
koning van het gilde is.

Keizer Frans Aarts met burgemeester overdeken
mr. M. van der Meer en hoofdman Frie Konings

HISTORIE
Het kruis- en voetbooggilde Sint Jan Baptist
is een van de oudste verenigingen uit de
omgeving. De schuttersgilden komen het
eerst voor in de steden en later (na 1500) ook
op het platteland. De gilden zorgen vanouds
niet alleen voor het handhaven van de orde,

maar ook voor het opluisteren van feesten,
optochten en schietwedstrijden. Sprundel
kent voorheen meerdere schuttersgilden zoals
het Sint Christoffel, kloveniersgilde (1653),
Sint Ambrosius, kolveniersgilde (1753) en het
huidige Sint Jan Baptist, kruis- en voetbooggilde (1618).
DE CAERT
Een gildebezit met grote waarde is de “caert”,
een soort reglement, waar de gildebroeders
zich als vereniging en als individu aan dienen
te houden. De caert verleent aan het gilde het
recht op vergadering, op zelfbestuur en op het
incasseren van boetes. Het gilde zelf ontvangt
het originele stuk, het charter met zegel. De
originele caert van het gilde Sint Jan Baptist
is vermoedelijk verloren gegaan tijdens de
mobilisatie 1914 – 1918. In een bericht van de
Grondwet van 9 april 1926 spreekt de toenmalige hoofdman J. Feijen over het verlies van het
charter. Een afschrift van deze caert is in het
Rijksarchief in Den Haag gevonden.
DE KONING.
Wie de vogel van de wip (schutsboom) heeft
geschoten is ‘de koning van het gilde’ en ook
de held van de dag voor het hele dorp, dat
ook in de feestvreugde deelt. De koning wordt
de breuk met de zilveren koningsschilden
en zilveren koningsvogel omgehangen
door de schuttersmaagd. De koning hoeft
geen contributie te betalen en is ook vrij van
onkosten in de maaltijden, welke gedurende
zijn koningschap plaatsvinden. Volgens ‘de
caert van 1618’ van het Sprundels voetbooggilde moet de koning een zilveren schild aan
de breuk hangen. Vroeger is er elk jaar koning
geschoten, als er geen oorlog of pest heerst.
Later is men dit om de vier jaar gaan doen, om
in 1935 het op de wip schieten af te schaffen.
De wip is versleten en er is ook geen animo
meer. Het gilde telt dan slechts 10 leden. Bij
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de heroprichting in 1955 wordt weer elk jaar
koning geschoten op het geluksblazoen. In
1978 wordt het koningsschieten op de wip in
ere hersteld en schiet men om de vier jaar op
de eerste zaterdag na 24 juni. Tegenwoordig
wordt de ‘nieuwe’ koning geïnstalleerd door
de ‘oude’ koning. De koning is geen gelag
verschuldigd en hij ontvangt de inhoud van de
beurs, die aan de schutsboom is bevestigd en
waarin iedere schutter € 5,= moet storten en
de genodigden een bedrag naar goeddunken.
Na het koningsschieten gaat men naar de
gildekamer en wordt op kosten van de ‘nieuwe’
koning erewijn geschonken aan de aanwezige
gildebroeders en genodigden. Schenking van
een zilveren schild van tenminste 150 gram is
verplicht. In Sprundel zijn een tiental schilden
van voor 1900 bewaard gebleven. Zo’n zilveren
schild is voorzien van een beroepsafbeelding,
rijmpje, huismerken, woonhuizen, jaartal en
natuurlijk de naam van de koning. Zo blijft vele
generaties lang de herinnering aan de persoon.
DE KEIZER
Als een koning driemaal achtereen volgens
koning geschoten heeft, wordt hij uitgeroepen
tot keizer voor het leven. Vaak is de keizer zijn
leven lang geen gelag verschuldigd. Het is een
grote eer een keizer in het gilde te hebben. De
keizer krijgt een juweel van drie zilveren vogeltjes. Dit is het keizersteken. Het schenken van
deze drie zilveren vogeltjes heeft een diepere
achtergrond. Als een gildebroeder driemaal de
vogel heeft afgeschoten, betekent het dat hij
het koningszilver van het gilde als eigendom
mag beschouwen. Doch omdat het gilde het
jammer vindt met een nieuwe serie te moeten
beginnen, worden de zilveren schilden van de
keizer terug teruggekocht met drie vogeltjes,
ook wel ‘papegaeijkens’ genoemd. Soms
wordt bepaald, dat het gilde het recht heeft bij
het overlijden van de keizer de vogeltjes van de
familie terug te kopen. Hoe men het precies bij

Baptist Sprundel schrijft
jarig bestaan

Nieuwe koning Jack Herijgens St.Jan-Baptist Sprundel.

het Sint Jansgilde heeft geregeld, is niet op te
maken uit “de caert” van1618. Hierin staat dat
men handelt naar ordonnantie van hoofdman,
dekens en gildebroeders. Het keizersteken is
voorzien van meester- en zilverteken en jaartal.
DE PATROONHEILIGE VAN HET GILDE
De schuttersgilden hebben hun eigen patroonheilige. Zo nemen de kruisboogschutters
meestal Sint Joris tot patroon, de kloveniersgilden; Sint Christoffel en de handbooggilden
namen Sint Sebastiaan tot hun patroon.
Het voetbooggilde van Sprundel heeft dezelfde
schutspatroon gekozen als die van de parochiekerk waartoe zij behoort. Het is dus Sint
Jan Baptistgilde geworden.
De feestdag van Johannes De Doper is 24 juni,
dit is de oude midzomerdag, ook wel zomerkerstmis genoemd. Rond deze datum vinden
dan ook de jaarlijkse Sint Jansfeesten plaats. In
de Sint Janskapel staat een lindehouten beeld
van Sint Jan de Doper uit de 16e eeuw.
HET KERKELIJK GEZAG
Op 25 april 1929 zendt Mgr. Van Hooijdonk,

Bisschop van Breda, een circulaire aan zijn
pastoors met regels voor het gilde. Het reglement luidt als volgt:
“Daar het gilde op vele plaatsen van hunne
oude inrichting zijn afgeweken, in zoverre dat
zij, in plaats van godsdienstige vergaderingen
uit te maken, niet zelden gelegenheid geven
tot zondigen, zo hebben wij geoordeeld dat
het onze plicht is, deswege enige regels voor te
schrijven, ten einde, zoveel in ons is het kwaad
te beletten en voor de instandhouding van de
gilden zelver te zorgen. Voor eerst willen wij,
dat er niemand in het gilde zal aangenomen
worden, die niet van goed gedrag is en den
ouderdom van 20 jaren niet heeft bereikt; ook
zullen gene dienstboden worden aangenomen
mogen worden. Niemand zal op de vergaderingen en teerdagen eenig persoon mogen
meebrengen dan zijn huisvrouw en bij overlijden of ziekte van deze, zijne dochter, welke
den ouderdom van 20 jaren zal moeten bereikt
hebben. De vrouwspersonen zullen zich op
teerdagen zediglijk naar huis begeven voor
of omtrent zonsondergang. De hoofdman
zal zorg dragen, dat er gene vreemden in de
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gildekamer komen, noch mede teren en dat
alles zediglijk zal geschiede. Wij hopen en
vertrouwen, dat de goede katholieken van
ons vicariaat zich bereidwillig aan deze regels
zullen onderwerpen, doch indien er mochten
gevonden worden, die zich volgens deze
voorschriften niet willen gedragen, verbieden
wij aan de Heeren pastoors, voor die gilden de
goddelijke diensten te verrichten.”
Dit reglement heeft lang de verhoudingen
tussen de gilden en de kerk beheerst. Het
zinnetje: “ook zullen geen dienstboden
aangenomen mogen worden”, was natuurlijk
discriminatie van de arbeiders. De gilden
houden zich niet aan de regels, zodat er
vaak problemen zijn. In 1863 komt het Sint
Jansgilde in de problemen; zij hebben twee
jongens aangenomen die nog geen 20 jaar
zijn. De hoofdman van het Sint Jansgilde gaat
persoonlijk naar de bisschop om goedkeuring
te vragen. Daarop zendt Mgr. Van Hooijdonk
een brief naar pastoor C. van Mechelen, waarin
hij laat weten voor deze ene keer dispensatie
te geven op voorwaarde “dat de twee jongens
zich steeds zedig en braaf gedragen.” De
pastoor moet de zondag daaropvolgend het
reglement nog een keer voorlezen in de kerk en
uitleggen dat er “dispensatie is gegeven voor
deze twee leden, die onwettig waren gekozen,
maar het mocht zich nimmer herhalen.” Als
de gilden zich niet stipt zouden houden aan
de kerkelijk voorschriften, kunnen zij niet meer
geduld worden als kerkelijke genootschappen.
De twee gildebroeders waar het om ging waren
Jacobus de Weert, geboren 18 januari 1845,
zoon van burgemeester Nicolaas de Weert en
Christina Aarden. Jacobus huwde 12 augustus
1897 met Anna Melissen. Joannes van de
Sande, geboren 14 juli 1844, zoon van landbouwer Willem van de Sande en Dymphna de
Bruijn. Joannes huwde met Adriana van Praat
en was molenaar te Sprundel.
				
››

INGEZONDEN
door: Toine Minnaert
Vervolg pag. 13

HEROPRICHTING IN 1955
Hoewel een kleine opleving na de oorlog
in 1946 en 1947 volgt, lijkt het gilde met
haar oude voetbogen en schilden voor
het nageslacht verloren te gaan. Door de
stuwende kracht van onderwijzer Marinus
van de Riet komt het gilde weer tot leven in
1954. Marinus overlijdt op 18 oktober 1955.
In april verhuist het gilde van het café Het
Rode Hert naar café De Drie Zwaantjes. Bij
de heroprichting zijn er nog negen leden van
voor de oorlog en heeft men nog zeven bogen.
Er komen nieuwe leden bij en er wordt direct
begonnen met het oprichten van de doelen
op het weiland, gelegen achter het erf van café
De Drie Zwaantjes. Er wordt een Hinderwet
vergunning aangevraagd bij de gemeente
Rucphen en deze wordt verleend op 12 juni
1955. Vervolgens vraagt men toestemming
aan de Heer Bruurs, voorzitter van de Sint
Jorisgilden in de Belgische Kempen, om nog in
1955 aan verschietingen te mogen deelnemen
en ook om zelf een verschieting te mogen
organiseren.
Op 21 en 27 september 1955 vindt er een
prijsverschieting plaats in Sprundel. Hieraan
wordt deelgenomen door 79 schutters uit
Rijsbergen, Meer, Meerle, Hoogstraten,
Minderhout en Loenhout. Op 21 januari 1956
wordt het gilde lid van de Belgische Bond
van de Sint Jorisgilden. Ook wordt er op deze
dag een bestuur gekozen. Jan Koenen wordt
hoofdman, Harrie de weert deken, Rinus van
de Riet dekenschrijver en Fons Vergouwen
dekenschatbewaarder.
Het huidige bestuur, ook wel overheid
genoemd, bestaat momenteel uit ere
hoofdman Jan Vergouwen Hnz, hoofdman
Frie Konings, koning Frans Aarts, dekenschatbewaarder Arnaud v.d. Broek, dekenschrijver
Robert Peeters en deken Mark van Dijk. Het
gilde telt momenteel 32 gildebroeders en
heeft 30 kruisbogen in bezit. Jaarlijks wordt er
deelgenomen aan de verschietingen van het
Koninklijke Verbond van Sint Jorisgilden, 1e en
2e zestallen, ereprijs van den Bossche, beker
Dupret en de jaarlijkse gildedag.
De afgelopen 10 jaar zijn ‘de pijlen gericht’
op de jeugd. Dan wordt er namelijk tijdens
de wintermaanden in het clublokaal met de 6
meter bogen geschoten. Hier wordt ook aan
deelgenomen in competitieverband. De jeugd
is hierin sterk vertegenwoordigd en heeft al
verschillende prijzen behaald.
Bezoek ook onze website:
www.gildestjanbaptist.nl n

Voorwoord van de hoofdredactie
Onderstaand ingezonden artikel is een reactie van een gildebroeder op het rapport ‘In trouw
verbonden, Gilde en Kerk een dynamisch verbond’ van de Commissio Mixta. In de inleiding van
dit rapport staat onder andere:
“Het gildewezen en de Kerk zijn door de eeuwen steeds nauw met elkaar verbonden geweest.
Die verbondenheid wordt door elk gildelid bezegeld door de eed van trouw aan God, Koning
en Vaderland. Elke tijd geeft daar een eigen invulling aan. Zo ook onze tijd, al doen zich in onze
tijd een aantal ontwikkelingen voor waardoor de vanzelfsprekendheid van de band tussen
gildewezen en Kerk onderwerp van gesprek is. Monseigneur Hurkmans constateerde dat het
‘schuurt’ in de relatie. Hij nam samen met het hoofdbestuur van de Noord-Brabantse Federatie
van Schuttersgilden het initiatief om de bestaande situatie onder ogen te zien. Daartoe werd
een Commissio Mixta ingesteld bestaande uit een vertegenwoordiging van de Noord-Brabantse
Federatie van Schuttersgilden en een vertegenwoordiging van de Kerk. De Commissio Mixta
werd geleid door een externe onafhankelijk voorzitter.”
Dit rapport is op 27 februari 2014 vanuit de NBFS via de kringsecretarissen gestuurd naar alle
dekenschrijvers met het verzoek dit rapport onder de aandacht van de gildebroeders en gildezusters te brengen met het kenmerk: FS/IT 2175.
Ook dit onderstaand artikel valt, net als andere artikelen in de rubriek ‘Ingezonden’, niet onder
verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Wel hopen wij dat het bij zal dragen aan een
discussie rond dit item.

Een reactie op
het rapport
‘In trouw verbonden’
Toine Minnaert, vendelier van het Kolveniersgilde
Sint Dionysius’.

veranderd. Een herbezinning op die relatie is
dan ook zeker begrijpelijk c.q. wenselijk.

Met enige verbazing heb ik kennisgenomen
van de aanbevelingen die in het rapport “In
trouw verbonden” van de Commissie Mixta
zijn opgenomen. Vooral de woordkeus op een
aantal punten roept bij mij weerstand op. In
de inleiding wordt gesproken over de relatie
tussen gilden en kerk en de constatering dat
deze relatie schuurt. Bij het ontstaan van de
gilden speelde de relatie tot de kerk zeker een
rol - niet voor niets zijn de namen de gilden
verbonden met patroonheiligen – en het feit
dat deze relatie door de eeuwen heen betrekkelijk stabiel is geweest mag als bijzonder
worden opgevat. Zoals ook wordt opgemerkt
in het rapport is in de vanzelfsprekendheid van
die relatie een verschuiving waar te nemen,
en is ook in de samenleving de rol van de kerk

In het advies klinkt door dat de kerk de
banden weer hechter wil aantrekken; er wordt
gesproken over een verbond. En in die poging
zie ik formuleringen waar ik op z’n zachtst
gezegd moeite mee heb. In mijn werk als
universitair docent kunst- en cultuurbeleid
bespreek ik met mijn studenten het verschil
tussen het Instituut en het instituut (met
bewust een grote I en kleine i geschreven).
Kunst en Cultuur vinden deels hun weerslag in
de geïnstitutionaliseerde vormen van kunst en
cultuur, de kunst- en cultuurinstellingen.
Dat wil zeggen dat Kunst en Cultuur niet
exclusief het domein zijn van de mensen die
naar culturele instellingen (theaters, musea,
filmhuizen, bioscopen, bibliotheken) gaan,
net zomin als Kunst en Cultuur enkel betrek-
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king heeft op wat we in die instituten zien.
De Vlaamse socioloog Pascal Gielen werkt
deze noties helder uit in zijn publicatie ‘de
Kunstinstitutie’ uit 2007, onder andere met als
voorbeeld het onderscheid tussen de Kerk en
de kerk.
Laat ik mij hier beperken tot het begrip cultuur. Gebruiken, gewoonten, zienswijzen,
opvattingen etc., allen zijn manieren waarop
in de samenleving cultuur zijn weerslag
vindt. Daarin speelt kennis van het verleden,
van gebruiken, gewoonten e.d. van vroeger
zeker een rol. Cultuur geeft houvast. Zonder
dogmatisch te worden is het zeer wel mogelijk
om in de samenleving die al turbulent genoeg
is soms te weten hoe je je moet gedragen, hoe
dingen horen. De gilden leveren een waardevolle bijdrage aan cultureel erfgoed en aan de
tastbare vormen daarvan. Daarbij horen ook de
broederschap en de gebruiken en gewoonten.
Dat het gilde op haar manier ook tracht om
een bijdrage te leveren aan de samenleving
is een goede beweging. Waar mensen
samenkomen en de krachten bundelen kan
er vaak meer gebeuren dan dat eenieder dat
individueel zou doen. Maar mensen die geen
lid zijn van een gilde kunnen dat ook en doen
dat ook (gelukkig). Naastenliefde is dus niet
het exclusieve terrein van het gilde, men kan
daar zeker een relevantie uit halen voor zowel
de leden van het gilde als de samenleving.
Datzelfde geldt in mijn optiek ook voor het
geloof, voor de vorm hier gevat onder het
begrip Kerk (maar in deze samenleving
zeker ook de Moskee, de Synagoge etc.).
De Kerk en het Geloof spelen in de huidige
samenleving nog steeds een relevante rol.

Mensen kunnen er troost of moed uit putten,
vreugde aan ontlenen e.d. Voor sommigen
wordt die geloofsrelatie concreet in het bezoek
aan de kerk. Maar zijn zij die niet naar de
kerk gaan direct ongelovigen? Kijkend naar
het kerkbezoek zou het grootste deel van de
Nederlandse samenleving ongelovig zijn,
maar onlangs nog bleek uit onderzoek dat vele
Nederlanders zich als gelovig beschouwen
maar niet de kerk bezoeken. Bij de missen
waar ik bij ben geweest als gildebroeder zaten
er vaak net zoveel gildebroeders in de kerk als
kerkgangers. Dat de vertegenwoordigers van
de Kerk dit met lede ogen aanzien is duidelijk.
En dat ook zij nadenken over hoe ze die relatie
tastbaarder kunnen maken vind ik een begrijpelijke reactie. En dat het gilde meedenkt kan
ik me ook nog voorstellen; we kennen immers
vanuit de oorsprong een verbondenheid.

in het huidige tijdsgewricht is een dergelijke
formele verbinding met de Kerk (of het juist
niet aangaan van die formele verbinding) voor
steeds meer mensen een keuze. Net zoals
het bijvoorbeeld voor mij een keuze was om
niet voor de kerk te trouwen, en om eventuele
kinderen niet te laten dopen. Het lijkt mij een
beweging die vooral de jongere generatie, voor
wie de relatie tot een Kerk meer dan voorheen
een keuze is, af gaat schrikken. De christelijke
waarden (die voor een behoorlijk deel niet
exclusief zijn, waarmee niet gezegd is dat ze
niet waardevol zijn) zijn op allerlei manieren
uit te dragen. En om eerlijk te zijn hebben de
vertegenwoordigers van de kerk in de afgelopen decennia de nodige aanleiding gegeven
voor mensen om te breken met het instituut
van de kerk, hoewel in hun leven het geloof c.q.
de Kerk nog steeds een rol speelt.

Want daar houdt het wat mij betreft op.
Ik vind het NIET de verantwoordelijkheid voor
het gilde om in de samenleving het geloof uit
te dragen of het ontbreken van geloofskennis
in te vullen, waarover in de aanbevelingen
van het rapport wordt gesproken. Ik wil best
mensen uitleggen waarom in de gebruiken
en gewoonten van het gilde de relatie met de
Kerk een rol speelt. Maar het aangaan van een
verbond klinkt mij te zeer als een actieve rol
in het verspreiden van het geloof. Daar pas ik
voor. Sterker nog, als het gilde wel die taak op
zich gaat nemen zou dat voor mij een reden
zijn om het gilde te verlaten. Het gilde ligt wat
mij betreft niet in het verlengde van het winnen
van zielen voor de kerk. Dat een groot deel van
de huidige leden nog door doop, communie,
vormsel e.d. verbonden is met de kerk was
voor velen een vanzelfsprekendheid, maar

Kortom, ik maak mij zorgen. Een relatie is niet
vanzelfsprekend een verbond. Een gilde is
geen verlengstuk van de Kerk. De zeer belangwekkende bijdrage van professor Bijsterveld is
weliswaar opgenomen in het rapport, maar is
niet terug te vinden in de aanbevelingen, net
zomin als de door hem aangehaalde inzichten
uit het proefschrift van Jette Janssen. Dat is
jammer, want daarin gaat het over een wederzijdse verantwoordelijkheid. De vraag is dus
niet enkel wat er bij gilden moet veranderen
om beter aan te sluiten bij de kerk, maar ook
wat er bij de kerken gaat veranderen om beter
aan te sluiten bij wat er in de gilden en in de
samenleving speelt. Een dialoog betekent
immers ook dat beide partijen luisteren en
niet dat de ene partij aan de andere vertelt
wat diens nieuwe taak is in de onderlinge
verhouding. n

MEDEDELING
Toon van de Ven, penningmeester

Verhoging abonnementsprijs.
Een jaarabonnement op De Gildetrom kost momenteel € 10,50. Voor
hen die een machtiging hebben afgegeven € 7,50. Dat is de prijs die
vanaf 2010 in rekening wordt gebracht.
Sinds 2010 is er aan De Gildetrom behoorlijk gesleuteld.
We hebben een verslaggeefster aangesteld en een adjunct hoofdredacteur benoemd. Een en ander is het blad niet alleen inhoudelijk ten
goede gekomen, ook de omvang van het blad is sterk gewijzigd. Het
aantal bladzijdes was jarenlang per jaar 160.

In 2012 hadden we 184 pagina’s en in het jubileumjaar 2013 bedroeg
het aantal bladzijdes zelfs 236. Bovendien lopen door de recessie de
advertentie-inkomsten fors terug. Een en ander kan niet meer voor de
prijs van € 7,50.
Daarom heeft het bestuur besloten om de abonnementsprijzen met
€ 2,50 te verhogen. Dit betekent dat een abonnement per 1 januari
2015 € 13,-- gaat kosten. Abonnees die een incassomachtiging hebben
afgegeven betalen € 10,--. Buitenlandse abonnementen kosten € 20,--.
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Gelderse schutters presenteren
eigen magazine
De Gelderse schuttersfederatie St. Hubertus
heeft sinds kort haar eigen magazine. Met
ingang van 2015 verschijnt het relatieblad
HUUB van de cultuurorganisatie drie keer
per jaar. Op dit moment is het eerste (proef)
nummer in omloop. U kunt een abonnement
afsluiten (15 euro per jaar voor 3 nummers) en
daarbij ontvangt u het proefnummer gratis.

in omvang en betekenis. Ruim zestig verenigingen in de Achterhoek, het Montferland,
de Liemers, en het Rijk van Nijmegen en de
Betuwe, vertegenwoordigen ruim 16.000
actieve schutters- en gildeleden. Alle kringen
en verenigingen hebben hun eigen identiteit
en signatuur. Die probeert HUUB duidelijk
voor het voetlicht te brengen.

HUUB is enerzijds bedoeld om de 16.000
Gelderse schutters- en gildeleden te verbinden. Het blad moet hen inspireren en van
elkaar laten leren. Anderzijds wordt in HUUB
de Gelderse schutterswereld met al haar
tradities op een aantrekkelijke manier aan de
buitenwacht ‘verkocht’. De schutterijen en
gilden zijn weliswaar cultureel erfgoed, maar
óók een levend fenomeen. Om te laten zien
dat onze tradities en gebruiken helemaal van
deze tijd zijn, is bij de naam van het magazine
gekozen voor HUUB, een moderne verwijzing
naar Sint Hubertus, de patroonheilige van de
jacht.

HUUB zal terugkerende rubrieken bevatten,
sommige met een serieuze insteek, andere
luchtiger van aard. In het proefnummer
laat de rubriek Jeugdig elan zien hoe een
Achterhoekse denktank ideeën ontwikkelt
om jongeren aan de schutterij te binden. In
Bondgenoot een portret van impresario Leo
Lukassen, getiteld ‘50 jaar muziek in de tent’.
In het interview met een ‘bekende schutter’
toont Feyenoord-keeper Erwin Mulder uit
Pannerden zijn schuttershart. Natuurlijk
schenkt HUUB ook aandacht aan belangrijke
schuttersevenementen en de relatie met
Brabantse en Limburgse schutterijen.

HISTORIE EN HUMAN INTEREST
HUUB is geen bundeling van uitslagen,
aankondigingen en andere informatie die
mensen elders ook al hadden kunnen lezen.
Het magazine zoekt juist de verdieping en zet
daarbij in op een mix van historie en human
interest. De Gelderse schutterswereld is groot

ABONNEMENT
Op dit moment is het proefnummer in
omloop om u en zo veel mogelijke andere
mensen uit de schutterswereld enthousiast
te maken voor een abonnement op HUUB.
De eerste reacties zijn zeer positief. Als u zich
abonneert (15 euro per jaargang) ontvangt u
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De voorzijde van het proefnummer HUUB.

het blad met ingang van 2015 drie keer per
jaar in uw brievenbuis. Geïnteresseerd? Meld
u dan online aan (e-mail naar huub@schuttersnet.nl of via www.schuttersnet.nl). Mensen
die een abonnement afsluiten worden op de
hoogte gehouden van de verdere voortgang.
Als u zelf vragen of tips heeft, neem dan zeker
contact op.
Wim Sanders, voorzitter Gelderse
Schuttersfederatie St. Hubertus n

INGEZONDEN
door: Wim van Ooijen

Tijdens de jaarlijkse optrekdag van het Sint Joris gilde is dekenschrijver Jos Berkers en zijn vrouw Helmien gehuldigd
voor zijn vijfentwintigjarig gildejubileum. Voor deze gelegenheid hebben de kinderen, om hun vader te feliciteren, in
een korte tekst proberen weer te geven wat de skut bij hen oproept.

De rooi skut – een korte lezing
Als wij aan de skut denken komt één aspect duidelijk naar voren als haar
alomvattende kern. Eén aspect van de skut waarin al haar lagen en al haar
eigenschappen samenkomen en waarin al haar karakters worden vertegenwoordigd. Het beschrijft de skut in al haar glorie, in al haar hoogte- en
dieptepunten. We spreken hier over de geur van de rooi skut.
De geur van de skut zoals wij deze van jongs af aan hebben leren kennen
is een mannelijke geur vol testosteron. Een geur die doet denken aan
mannen. Uiteraard zijn deze mannen vaak onlosmakelijk verbonden
aan hun vrouwen en weten wij als geen ander dat de vrouw thuis de
boel in ‘t gareel houdt (bedankt mam). Maar we spreken vandaag over
de geur van de skut en de essentie van de geur van de skut is zonder
twijfel puur mannelijk. De geur die afstamt van de echte kerels uit de
middeleeuwse schutterij waaronder de burgers zich beschermd en veilig
voelden, die geur is van generatie op generatie doorgegeven en zal ook in
de neuzen van onze kinderen blijven zinderen. Daarnaast typeert de geur
zich als ietwat zweterig. Wellicht af en toe wat angst en zenuw-zweterig
vanwege de grote evenementen die worden georganiseerd, maar dat is
niet het zweetluchtje dat de overhand heeft in de geur van de skut. Het
zweetluchtje waar ik over spreek is de geur van zweet dat vrijkomt bij
noeste arbeid. En laat ik even duidelijk zijn: dit zweet stinkt geenszins.
Sterker nog, van de verse zweetlucht die men ruikt, veroorzaakt door
noeste arbeid, wéét men dat deze is vrijgekomen door hard werk en juist
dat aspect, het feit dat men weet dat de arbeid er aan ten grondslag ligt,
maakt dat deze geur niet als stinkend wordt ervaren. Precies deze geur,
de geur van werk, van jullie harde werk, is onderdeel van de geur van de
skut. Werk verveelt snel wanneer het niets oplevert en wellicht verklaart
dat het feit dat de skut investeert in grootse evenementen. Het ploeteren,
het werken werpt duidelijk zijn vruchten af. Gildefeesten, schoolprojecten,
... en de kroonjuweel van afgelopen jaren: de kapel. Het vele werk dat
gestoken werd in al deze projecten en evenementen kan men herkennen
in de allesomvattende geur van de skut. Een ander aspect van de geur van
de skut omvat het levens-genieten. We hebben het hier over het vleugje
alcohol dat de geur mede kenmerkt. Het leven wordt hier gevierd, op
zowel haar plezierige als haar minder plezierige momenten. Het leven
zoals het bij eenieder anders loopt en waarin skutsmensen er voor elkaar
zijn. De betrokkenheid van de mannen en vrouwen van de rooi bij elkaars
levenspad is enorm. Telefoontjes, bezoekjes, mailtjes, kaartjes, alles wordt
ingeschakeld om elkaar op de hoogte te brengen van medeleven bij zowel
geluk als ongeluk. Volgens de eeuwenoude wetten van de broederschap
wordt er geproost op nieuw leven, maar ook gedronken op verdriet.
Zaken worden bespreekbaar onder het genot van een pilske en de geur
van de skut is daarmee geaccentueerd door een vleugje alcohol. Maar de
kern van de geur zit ‘m volgens ons in haar warme karakter. De warmte
die het broeder- en zusterschap met zich meebrengt. De warmte van de
rooi. Deze warmte welt in de dikke, niet ademende gildekostuums van de

zilverdragers, groetende vendeliers en marcherende tamboers.
Deze warmte komt vooral vrij waar gildebroeders en gildezusters verenigd
zijn. Wij kunnen haar overal herkennen. Het betreft een warmte die groeit
door de jaren heen en die de veelzijdige geur tot één geheel maakt. Deze
warmte heeft dan ook een tweeledige functie. Wellicht wordt deze eigenschap wat meer verhelderd wanneer we u meenemen naar een bestuursvergadering bij ons thuis in de keuken. Tijdens zo’n bestuursvergadering
komt het geurenpalet van de skut namelijk zeer sterk tot haar recht. Zo’n
vergadering begint met koffie, een rustig binnenkomen en een koekje,
klaargezet door ons moeder. Naarmate de vergadering vordert en de
avond wat ouder wordt, stijgt de temperatuur in onze bescheiden keuken
vol trotse schutslui. Discussies of meningsverschillen zijn er nooit!
Nou ja, dat is niet waar natuurlijk. Gelukkig is dat niet waar! Er wordt hard
gewerkt en eenieder wil zijn zegje doen. Dan worden de discussies wellicht wat luider want al weet men van elkaar dat elk lid het beste voor heeft
met de rooi skut, de meningen staan soms nou eenmaal lijnrecht tegenover elkaar. Maar juist deze discussies kenmerken het geploeter dat het
zweetluchtje aan de geur van de skut toevoegt. Het strijden en verzoenen
brengt de warmte teweeg. En als de avond wat vordert wordt er een pilsje
uit de garage gehaald en af en toe… nog een pilsje… Wanneer één van ons
tijdens de vergadering de keuken binnenwandelt, wordt hij of zij volledig
bevangen door de geur van de skut die ik hier probeer te beschrijven.
De skutse warmte slaat je in je gezicht en onze keuken is veranderd in
een dampend brainstormcentrum. De condens plakt op de ramen en
de mengelmoes van vers zweet, alcohol, mannelijkheid en warmte herkennen wij uit duizenden. De geur die we ruiken is precies de geur van de
skut en als de vergadering voorbij is en iedereen weer naar huis is gegaan
om bij hun vrouw uit te huilen of uh… ik bedoel te vertellen hoe met verve
hun standpunt is verdedigd en om te laten weten hoe veel ze van haar
houden. Is het enige wat na een tijdje nog de geur in onze keuken doet
verspreiden de hoopjes schoeisel-modderzand en koekresten onder de
stoelen.. Ja.. dat wisten jullie misschien niet, maar ons mam weet precies
wie waar heeft gezeten en wie de meeste rommel achterlaat! Maar de
hoopjes geur worden opgeruimd en dan is het goed om te weten dat
deze geur niet slechts aanwezig is bij bestuursvergaderingen. Ze is overal
waar de skut komt. De geur is er bij een optrekdag, bij gildefeesten, bij
koningschieten enzovoorts. Ze is volledig in de dikke warme zwarte
pakken van de skut getrokken en straalt dit uit naar iedereen die de zwart
met rode pakken… ziet… of ruikt…
Deze geur zal nooit verloren gaan en we zijn er trots op dat onze pa hierin
bijdraagt. Onze pa is een bescheiden man, maar kent en koestert de geur
van broederschap zeer zeker als geen ander en weet deze met zijn pen
op gezwinde en op zijn tijd ludieke wijze te beschrijven. Een griffier met
oprecht hart voor de schut, doordrenkt met de geur van de schut,
al vijfentwintig jaar. n
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Tessa van Asten wint
de Pastoor
De Vries-wisselschild
Tijdens de zomerborrel van het Gilde Sint-Jan Baptista Leenderstrijp,
ter afsluiting van een druk eerste halfjaar, hebben de jeugdleden van het
Strijper gilde op vrijdagavond 4 juli 2014 geschoten om het Pastoor De
Vries-wisselschild. Met het 52e schot wist bazuinblazer Tessa van Asten
de laatste resten van de speciale houten vogel naar beneden te halen.
Zij wordt daarmee de elfde drager van dit wisselschild, wat in 2003 door
emeritus pastoor De Vries, bij zijn afscheid van de Leendse parochie, aan
het Strijper gilde werd geschonken. n

Tessa van Asten wordt gefeliciteerd.

JeugdAKTIEF
Op vrijdagavond 16 mei 2014 heeft de JNBS (Jongeren Noord-Brabantse
Schuttersgilden) met daarin enkele jeugdleden van Kring Maasland en het
Kwartier van Oirschot een feestavond georganiseerd voor jongeren in de
feesttent, die gebruikt zou gaan worden tijdens het vrij gildefeest van
St. Catharina te Moergestel op 18 mei.
De jeugd is het bestuur van het Gilde St. Catharina dankbaar dat zij onmiddellijk steun voor hun initiatief ontvangen. Het is een sfeervol en geslaagd
feest met ±200 jeugdigen, ondanks dat diverse jongeren van gilden niet
op de hoogte waren van het evenement. Jammer genoeg hebben diverse
dekenschrijvers te laks gereageerd op de uitnodiging.
De jeugd hoopt dat dit initiatief in de toekomst op navolging mag rekenen
en dat andere gilden en kringen hieraan mee durven te werken. Hiervoor is
nodig dat de gehele gildejeugd wordt betrokken en gestimuleerd wanneer
er gildefeesten zijn om zo het gilde op een andere manier informeel te
kunnen beleven. Ook kunnen de jongeren in de omtrek op deze wijze
gemakkelijk in aanraking komen met het gildewezen.
Het gildefeest op zondag 18 mei is gezegend met een stralende, warme
voorjaarsdag en de opmaat voor een buitengewoon gezellig gildedag.
Allereerst nemen de jeugdleden deel aan de verschillende disciplines
met alleen maar winnaars, waarna het feest losbarst, getuige ook de
bijgaande foto. De verschillende prijzen vallen als volgt: Jochem Bruurs 1e
vendelklasse tot 13 jaar, Iris de Brouwer 1e vendelklasse 14-16 jaar, Eline van
Brunschot 2e in deze klasse, Vera de Brouwer 1e vendelklasse-C, Jeroen
Bierens 1e vendelklasse-A, Groepsvendelen 1e prijs Enschot-Heukelom en
Willem de Wit 1e prijs bij het Bazuinblazen klasse-C.
Ook de jonge kruisboog op doel schutters van Gilde St. Joris Udenhout
tonen bij het laserschieten hun doelgerichtheid waarbij Michael Weijtmans
de 2e prijs behaalt in de klasse 8 tot 12 jarige en Guido Becx de 1e prijs bij
de 13 tot 16 jarigen. Marijn Sparidans van St. Joris Goirle behaalt in deze
klasse de 3e prijs.
Opnieuw zijn de gilden St. Joris Goirle, St. Ambrosius Loon op Zand en
St. Joris en St. Sebastiaan Enschot-Heukelom present op de kringgildedag
Baronie en Mariezaat op zondag 6 juli in Gilze.
Overal valt die dag de regen met bakken uit de hemel behalve in Gilze…,
totdat om ± 17.00 uur het niet meer te houden is en de gebroeders Bierens
samen met ‘good old’ Piet Schellekens uit Middelbeers in de

stromende regen moeten afkampen om de Kampioen en 1e en 2e
personeel kruisboog op wip. Kampioen wordt Jeroen Bierens, 1e personeel
Piet Schellekens en 2e personeel Sander Bierens. Sander is ook al eerste
geworden bij het vendelen klasse-A. Ook behaalt de groep uit EnschotHeukelom opnieuw de 1e plaats bij het groepsvendelen, net voor de
vendelgroep van het Gilde St. Ambrosius uit Loon op Zand die 2e worden.
In de vendelklasse-C wint wederom Vera de Brouwer en in de klasse 13-16
jaar waarin Iris en Eline meedoen is de 1e prijs voor Inge de Bont van het
Gilde St. Bavo uit Raamsdonk.
Naast het vendelen en het kruisboogschieten wordt er meegedaan aan
het onderdeel geweerschieten. Hierbij weet Henri een 3e plaats personeel
te behalen, Henri en Iwan winnen bij het onderdeel korps de 1e prijs en
worden 2e bij de viertallen tezamen met hun vader Wilfried Michels en
Hoofdman Wil van Spaandonk. Ook deze kringgildedag is vooral gezellig
ondanks de regenbui en na de prijsuitreiking kunnen de Gildebroeders en
Gildezusters weer voldaan huiswaarts keren, de jeugd van Goirle op de
fiets en de rest met de auto. n

De enthousiaste jeugd.
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OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP
In het programma van de Hoofdliedendag van de NBFS op zaterdag
11 oktober 2014, welke dit jaar gehouden zal worden op Vliegbasis
Eindhoven, wordt in ruime mate tijd ingeruimd voor het project ‘NBFS
op weg naar 2025’. Door het federatiebestuur zal aan de Brabantse
gilden instemming gevraagd worden met het te presenteren Manifest
met de visie op de toekomst van de gilden en het Actieplan voor de
komende jaren welke het manifest nader doet uitwerken.
Begin september zullen de gilden de concepten voor beide stukken

toegestuurd krijgen.
Deze omvatten een nadere uitwerking van de twee rondes van het project langs de zes Kringen.cHet federatiebestuur doet, gezien het belang
van deze onderwerpen, nadrukkelijk een beroep op de hoofdlieden/
hoofdmannen/voorzitters/besturen van de 205 Brabantse gilden om
die dag present te zijn om hun inbreng te leveren aan inhoud en richting van het Brabantse gildewezen naar de toekomst toe. n

Het project ‘De NBFS op weg naar 2025’
VERSLAG VAN DE TWEEDE RONDE
In de vorige aflevering van De Gildetrom heeft een verslag gestaan van
de eerste ronde van het project ‘De NBFS op weg naar 2025’. In deze
eerste ronde heeft de federatie zijn zorgen over de toekomst van de
Brabantse schuttersgilden met de gilden gedeeld en tevens zijn visie op
de kansen en mogelijkheden naar de toekomst toegelicht aan de hand
van een powerpointpresentatie.
In de tweede ronde, die liep van maart tot juli 2014, heeft de federatie
wederom de gilden in de zes kringen de mogelijkheid geboden om hun
ideeën en wensen over de visie en verbeterpunten kenbaar te maken.
De eerste conclusie is dat de kringen ieder op eigen wijze hebben
gereageerd. In de kringen Land van Cuijk en Baronie en Markiezaat is
geen tweede ronde georganiseerd. In de kring Kwartier van Oirschot
was de opkomst tijdens de tweede avond minimaal, slechts een paar
gilden waren aanwezig. Misschien geldt voor de laatste kring dat
de visitatieronde welke het kringbestuur langs de eigen gilden heeft
gehouden als voldoende inbreng werd beschouwd. De uitkomsten van
de visitatieronde worden door de federatie meegenomen in de verdere
uitwerking.
Beduidend anders waren de reacties in de andere drie kringen. Zowel
in de kringen Kempenland als Maasland was de opkomst zeer goed
en de inbreng van flink niveau. In Peelland was de opkomst redelijk en
de opbrengst goed te noemen. Blijkbaar wordt er door de gilden in de
kringen verschillend gedacht over nut en noodzaak om na te denken

over de toekomst van het Brabantse gildewezen.
De bij navraag vaker gehoorde reden van afwezigheid als: “Wij komen
nog gemakkelijk aan nieuwe leden” en “geen tijd” zijn voorbeelden van
een mate van kortzichtigheid en desinteresse waaraan het project via
veel inzet en aandacht verbetering moet gaan aanbrengen. Volop werk
dus.
Daar tegenover staat dat er ook veel enthousiaste reacties zijn ontvangen. Veel gilden, gelukkig ook in de kringen waar geen tweede ronde
is gehouden, hebben al een eigen ronde georganiseerd en hun visie,
ideeën en wensen aan hun eigen gilde gepresenteerd of gaan dat dit
najaar doen. Meer dan veertig gilden hebben gebruik gemaakt van het
aanbod van de federatie om de powerpointpresentatie van de eerste
ronde in eigen gelederen of samen met een ander gilde, gepresenteerd
te krijgen. Veel gilden gaven in hun reactie aan blij te zijn met de
federatieve aandacht en aanpak voor dit onderwerp en bevestigden
dat continu aandacht voor dit onderwerp in deze tijd noodzakelijk is
geworden. Een flink aantal dringt aan op een grondige en voortvarende
aanpak waarbij zij aangeven met veel verwachtingen federatie- en eigen
kringbestuur te volgen en uit te zien naar de presentatie van manifest
en actieplan tijdens de hoofdliedendag in oktober.
19 juli 2014, Henk de Hair n

Wijziging in het Federatiebestuur:
Alfred Boot, is de nieuwe kringsecretaris van Kring Baronie en
Markiezaat.
Hij volgt Rien de Krom op.

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

HOOFDLIEDENDAG 11 OKTOBER 2014.
Deze zal plaatsvinden in de Antoniuskerk te Best en op de vliegbasis
Eindhoven. De gildesecretarissen krijgen daarvoor eind september het
programma en de inschrijfformulieren toegezonden.
Thema “Het gilde in hogere sferen”
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KRINGNIEUWS
Land van Cuijk

Nieuwe koning voor
het Sint Barbara Gilde
Ravenstein

Het Sint Jacobusgilde
Zeeland heeft een nieuwe
koning en barones

Op Hemelvaartsdag 29 mei, bij de start van de traditionele Ravensteinse
kermis, vindt in Ravenstein het driejaarlijkse schieten om de titel van
gildekoning plaats. Na een simpele lunch wordt gestart met het schieten.
Koning Harry Hattink heeft zijn koningsperiode 2011-2014 er op zitten en
heeft het koningszilver traditioneel voorafgaand aan het schieten aan de
boom gehangen. Na afloop van het schieten is er een nieuwe gildekoning in de persoon van Arnold van Zanten. Pas sinds 2010 gildebroeder
en nu al koning. Eerder is hij al tweemaal burgerkoning geweest voordat
hij tot het gilde toetreedt. De nieuwe koning wordt, na het ‘beraad onder
de boom’ overvendeld bij de schutsboom en bij zijn woning. Vervolgens
is er gelegenheid om de nieuwe koning te feliciteren in het teerhuis
‘Stadsherberg de Keurvorst’. Hiervoor is uiteraard een grote belangstelling. n

Op tweede pinksterdag vindt in Zeeland het traditionele jaarlijkse
koningsschieten van het Sint Jacobusgilde plaats. De wedstrijd is ook
dit jaar weer zeer spannend en sportief. Bij het 227ste schot schiet Wil
Vink het laatste stuk van de koningsvogel naar beneden. Wil en zijn
vrouw Mia mogen zich tot tweede pinksterdag 2015 het koningspaar
noemen van het Sint Jacobusgilde. Zij zullen het gilde op waardige
wijze naar buiten toe vertegenwoordigen. Wil is sinds 2011 lid van het
Zeelandse gilde. Hij is een fanatieke kruisboog- en geweerschutter en
heeft sinds 2011 ook zitting in het bestuur.
Ook de partners van de gildeleden en jeugdleden mogen schieten op
een eigen vogel. Voor de winnaar is de titel baron(es) te verdienen.
Bij het 177e schot valt het laatste deel van die vogel en mag Toos
Manders zich barones van het Sint Jacobusgilde noemen. n

De nieuwe koning Arnold van Zanten.

Koningspaar Wil en Mia Vink.

Nieuwe Koning voor
het Onze Lieve Vrouwe
Gilde Holthees
Op tweede pinksterdag wordt er gestreden om het koningschap. Bij het
93ste schot is het Willy Pingen die met het verlossende schot de vogel
naar beneden brengt. Willy is al commandant en schutter binnen het Onze
Lieve Vrouwe Gilde. Zijn koningin is Jacqueline Pingen – Denissen.
Hij is koning voor een jaar. n

De nieuwe koning Willy Pingen.
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Koninklijke Erepenning
voor gilde Beugen

Theo Bonants
ontvangt Koninklijke
Onderscheiding

Op zaterdag 14 juni reikt burgemeester Van Soest de Koninklijke
Erepenning uit aan het Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig
Sacramentsgilde Beugen. In het weekend van 13, 14 en 15 juni hebben
zij het 300 jaar bestaan gevierd. Het gilde is zeer actief en een bloeiende vereniging in het dorp Beugen. Het gilde heeft een ledenlijst van
83 personen, waarvan 8 jeugdleden, 21 dames, 50 seniorleden en 4
ereleden. Het gilde geeft optredens bij officiële gelegenheden in het
dorp, bij buurtdorpen en in de gemeente. Bij feestelijkheden, maar
ook bij treurige gebeurtenissen. Daarbij is de vereniging erg betrokken.
Het Beugense gilde is zeer actief en succesvol in het werven van
fondsen. Tevens worden inkomsten gegenereerd door aanvullende
activiteiten te organiseren. De vereniging heeft een actief beleid als het
gaat om het werven en opleiden van jeugdleden. n

Op zaterdag 14 juni 2014 reikt burgemeester Van Soest in Beugen, een
Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer T.H.A. Bonants.
De heer Bonants is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de receptie ter gelegenheid
van het 300-jarig bestaan van het St. Antonius-, St. Sebastianus- en
H. Sacramentsgilde Beugen. De heer Bonants is al sinds 1957 lid van
het gilde. In de afgelopen 58 jaren heeft hij heel veel vrijwilligerswerk
verricht. Hij zet zich in voor het onderhoud en poetsen van het
keizerszilver, het onderhoud van de gildekapel in het dorp en voor
de organisatie van de rommelmarkt, bloemenacties en kofferbakverkopen. Daarnaast heeft de heer Bonants zich jarenlang belangeloos
ingezet voor de parochie Heilige Maria Ten Hemelopneming en de
voetbalclub. Ook vervult hij diverse bestuurlijke taken bij het plaatselijke KBO. Hij is een man die maatschappelijk betrokken is bij de
gemeenschap van Beugen. n

Eerste deken Cor Bonants ontvangt namens het gilde, de Koninklijke
Erepenning van burgemeester Van Soest.

Theo Bonants met zijn vrouw Marietje en burgemeester Van Soest
van Boxmeer.

Wiel Peeters nieuwe koning Sint Anthoniusgilde
Sint Anthonis
Zondag 22 juni is op de Brink in Sint Anthonis het jaarlijks koningsschieten
van het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.
Tijdens de eucharistieviering is er de Sacramentsprocessie waarbij het
Allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze rond de Brink wordt
gedragen. Tijdens de viering wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan
750 jaar Sacramentsdag. Na een spannende wedstrijd is het Wiel Peeters
die na 77 schoten de vogel er af schiet en zich een jaar koning van het St.
Antoniusgilde mag noemen. Na de installatie wordt door het gemeentebestuur de erewijn geschonken waarna de koning en zijn koningin Corrie,
die ook lid van het gilde is, de gelukwensen in ontvangst mogen nemen.
De kerkklokken galmen intussen over het dorp. Koning Wiel Peeters is de
achtste koning na de heroprichting in 2006. n

Koning Wiel Peeters met zijn koningin Corrie.
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Land van Cuijk

Koningsschieten in
Blitterswijck zondag
22 juni 2014

Sint Jorisgilde Diessen
oppermachtig tijdens
NBFS toernooi

Onder grote publieke belangstelling, wordt op zondag 22 juni 2014 het
traditionele koningsschieten gehouden. Na een zeer spannende strijd
schiet Leon Thiesen met het 603de schot de vogel omlaag.
Samen met zijn vrouw vormen zij het nieuwe koningspaar Leon en Ans
Thiesen-Drabbels van het Sint Antonius Abt Gilde in Blitterswijck. Hij
volgt hiermee Stef Katelaan op. Leon is geen onbekende bij het gilde,
hij is lid vanaf 1990. Hij is eerste schietmeester, schutter, beheerder van
het schietterrein en maakt vanaf 1990 deel uit van de vaste bierkruiers.
Ook echtgenote Ans is lid van het gilde en klaroenblazen en is inzetbaar
op allerlei fronten. Bij de gildezusters weet Carla Claesses met het 60e
schot de vogel omlaag te schieten. Bij de jeugd schiet Sam Thiesen, de
zoon van het koningspaar Leon en Ans, met het 133e schot de vogel naar
beneden, voor Sam is dit de tweede titel van jeugdkoning. Sam is lid
vanaf 2002 en is vendelier en schutter. n

Zondag 25 mei organiseert het Sint Dionysiusgilde uit Heijen het
jaarlijks NBFS toernooi kruisboog op wip. Na veel overleg met de
kruisboogschutters wordt uiteindelijk gekozen voor de 4e zondag in
mei. Helaas blijft de verwachte grote opkomst uit. Onder schitterende
weersomstandigheden is het Sint Jorisgilde uit Diessen dit jaar
oppermachtig. Hans van Berkel uit Diessen wordt NBFS persoonlijk
kampioen en ontvangt uit handen van koning Wim Roosengarten een
prachtig zilveren schild. Het korps uit Diessen weet na het afkampen
tegen het korps van Sint Catharina-Sint Joris uit Rosmalen ook de
NBFS korpsprijs in de wacht te slepen. Het NBFS jeugd kampioenschild wordt behaald door Nick Hendriks van het Sint Anthoniusgilde
uit Beers. Volgend jaar organiseert het Sint Agathagilde uit Boekel
op 12 april het NBFS kruisboog op wip toernooi. Laten we er met
z’n allen voor zorgen dat er meer dan honderd kruisboogschutters
komen zodat dit toernooi weer een waardige plaats op het kruisboogprogramma krijgt. Daarmee houden we de tradities van de schuttersgilden in stand en treffen we elkaar in mooie verbroedering ook over
de gildekringen heen. n

De trotse prijswinnaars van het NBFS kruisboog op wip toernooi 2014.

Koningspaar Leon en Ans Thiesen-Drabbels

Deken Jeroen Klauwer
koning Sint Matthiasgilde

burgemeester Sijbers nog een kleine toespraak. Daarna begint de teermiddag en -avond, waar nog flink ‘geouwehoerd’ wordt over het voorbijgegane
en hetgeen nog moet komen. n

Onder een blauwe hemel strijden de leden van het Sint Matthiasgilde op
zaterdag 17 mei om het koningschap. De strijd om de houten vogel eraf
te schieten is spannend. Het beestje geeft weinig prijs over zijn toestand.
Na 256 schoten beslecht Jeroen Klauwer echter de strijd. Koningin wordt
zijn vrouw Gertie Klauwer. Jeroen Klauwer is tevens de deken/voorzitter
van het gilde. Het komende jaar zal hij het deken- en koningschap met
elkaar combineren. Achter de schermen blijft hij deken, maar met gildeoptredens zullen hij en Gertie de rol van het koningspaar vervullen. Jeroen
en Gertie zijn ook al in 1988 het koningspaar geweest.
Tijdens de rituele overname van het koningschap wordt het oude koningspaar, Ronnie en Bianca Sommers, bedankt voor hun inzet tijdens het
afgelopen jaar. Tijdens de erewijn, geschonken door de gemeente, houdt

Koningspaar Sint Matthiasgilde 2014, Jeroen en Gertie Klauwer.
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Sint Anthoniusgilde Beers
is de koning te rijk met
nieuwe beschermheer
Op 22 juni 2014, de dag van het koningsschieten, is Frans R.J. baron
van Hövell tot Westerflier tijdens de plechtige gildemis geïnstalleerd
als beschermheer van het St. Anthoniusgilde. Hij is de opvolger van
mr.drs.Cas de Quaij die deze functie heeft vervuld vanaf 1986 tot
aan zijn overlijden in 2012. Beschermheer van Hövell tot Westerflier
is geen onbekende van het gilde. Hij is al een aantal jaren secretaris
van de Stichting ‘6 eeuwen St. Anthoniusgilde’ . Bovendien is hij
goed bekend met Beers, omdat hij woont op het landgoed de
Ossenbroek, dat al sedert de 19e eeuw in het bezit van de familie.
De installatieplechtigheid van de beschermheer door staande deken
Rien van Haren en koning Jan van Lanen vindt aan het eind van de
gildemis plaats. De koning tooit de heer van Hövell tot Westerflier met
de tekenen van zijn functie: de sjerp, de zilveren ambtsketen en de
gildehoed. Dat gebeurt nadat deze de belofte van trouw heeft afgelegd
en heeft verklaard dat hij de functie van beschermheer, zoals hij zelf
zegt, met genoegen aanvaardt. n

De kersverse beschermheer van Hövell tot Westerflier hier geflankeerd
door zijn echtgenote en hoofdman Rien van Haren.

Koning Noud is terug bij
Sint Anthoniusgilde in
Beers

Sint Anthoniusgilde
Beers huldigt drie zilveren
jubilarissen

Zondag 22 juli 2014 is een gedenkwaardige dag voor Noud Thelosen.
Tijdens het koningsschieten wordt hij, bij het 163ste schot, koning
van het Sint Anthoniusgilde. Dat is op de dag af 17 jaar na zijn eerste
koningstitel en twee jaar na zijn vorige. Deze koningstitel betekent dat
het keizerschap voor hem binnen handbereik is en dat hij het zilveren
keizersschild kan winnen. Het koningsschieten vindt plaats op twee
bomen: een voor de gildekoning en een voor de publiekskoning. De
publieksvogel is taaier. Er zijn 267 Schoten nodig om die vogel uit de
boom te laten tuimelen. Publiekskoning werd Ruben Vermeulen. n

Staande deken Rien van Haren huldigt op 22 juli 2014, de dag van het
koningsschieten, twee jubilarissen in verband met hun vijfentwintigjarig jubileum als gildebroeder: Rien Claassen en Rob Pennings.
Aangezien hijzelf ook een kwart eeuw gildebroeder is, maar het niet
voor de hand ligt dat je jezelf huldigt, laat hij dit met zichtbaar plezier
over aan beschermheer Frans van Hövell tot Westerflier. n

Het koningspaar 2014: Noud en Marjo Thelosen.

Rien Claassen en partner worden gefeliciteerd door Rien van Haren.
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Land van Cuijk

Gildekorps op bezoek
bij huwelijksfeesten van
korpsleden
Op vrijdag 6 juni, net voor het pinksterweekend, treedt tamboer Daan
van Doorn in het huwelijk met Margot de Vries. Dat gebeurt tijdens een
bijzondere plechtigheid op Landgoed De Paltz in Soest. De feestdag
wordt gehouden voor familie en vrienden op de boerderij van de
ouders van Daan. Het gildekorps komt aan het begin van de avond op
bezoek voor een gildepresentatie, afgesloten met het overvendelen van
het bruidspaar Daan en Margot, geflankeerd door koning Ben Kuijer en
ouderman Kees Wantenaar. Het weiland biedt voldoende ruimte om
een muzikale en vendelshow te verzorgen. Het bruidspaar is bijzonder
verguld.
Vrijdagavond 11 juli viert hoornblazer Peter Meijer dat hij veertig jaar
geleden met zijn vrouw Wil is getrouwd. Alweer een reden voor het
gildekorps om zich te presenteren bij de feestlocatie. Vlak voor het
optreden is er een heuse wolkbreuk in Soest, maar tijdens het moment
van aantreden is het ergste leed geleden en kan het korps een show
voor het bruidspaar Peter en Wil Meijer verzorgen. Voor de leden is het
daarna snel weer omkleden om deel te nemen aan het feest. n

Kempenland

Sint Catharinagilde
Eindhoven-Stad viert
60-jarig jubileum van
de herleving
Op vrijdag 23 mei 2014 viert het Catharinagilde Eindhoven-Stad
dat het in 1954, na een slapende periode van ongeveer twintig jaar,
herleefde. Het feestprogramma begint ’s middags om drie uur met
een uitgebreide rondleiding door de Catharinakerk, inclusief de torens
en de gewelven, waarbij ook de beiaardier en de organist een staaltje
van hun kunnen ten beste geven. Beneden in de kerk is een expositie
van gilde-attributen waarvan een aantal zelden te zien is, omdat ze zich
meestal in de kluis bevinden. Na afloop worden de gildebroeders met
hun dames, maar ook de echtgenotes van de overleden gildebroeders,
in het tuintje achter de kerk op een drankje en een hapje getrakteerd.
Om zeven uur komt het gezelschap bijeen in het Stadspaviljoen voor
een voortreffelijk amusediner, waarbij de bekende musicus Theo Lokin
voor aangename achtergrondmuziek zorgt. Voorafgaand aan al het lekkers verschijnt de voorzitter van Kring Kempenland, Felix Crooijmans,
om de gildebroeders van het eerste uur het gouden schild van Kring
Kempenland met rozet voor zestig jaar lidmaatschap, op te spelden.
Voorts ontvangt Lex van Lith het zilveren schild van Kring Kempenland
voor zijn veertigjarig gildebroederschap. Kortom, het Catharinagilde,
dat overigens alles bijeen al bijna 600 jaar bestaat, kan terugzien op
een zeer geslaagde jubileumviering. n

Bruidspaar Daan en Margot van Doorn, die worden overvendeld.

De zestigjarige jubilarissen Cas de Haan Jzn., Harrie Brackel en Jos de
Haan Czn. samen met Felix Crooijmans in een uitgelaten stemming.

Presentatie vendelier bij bazuinblazer Peter Meijer.
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Paulus Aarts koning
bij Sint Antoniusschut

Patroonsviering
Sint-Jorisgilde Gestel
en Blaarthem

Veel gildebroeders staan klaar op de Mulakkers voor de strijd om de
felbegeerde koningstitel. Vooral zij die nog nooit koning geweest zijn,
hebben in het voortraject ruimschoots gelobbyd, om hun kansen te
doen stijgen. Of het de keuze van het materiaal is of de geoefendheid
van de schutters, zal nooit helemaal duidelijk worden maar al verrassend vroeg, bij het veertigste schot, valt het laatste restje van de houten
vogel. Paulus Aarts is de schutter die zich een jaar lang koning van de
Sint Antoniusschut mag noemen. Paulus is sinds 2005 als tamboer
lid van de schut. Hij was al eerder koning in 2009,waarmee zijn schutterskwaliteiten nu extra duidelijk onderstreept worden. Voor de schut is
Paulus een erg actief baasje. Men doet nooit tevergeefs een beroep op
hem. Maar ook bij andere organisaties is hij actief met hand en span
diensten. Daar waar veel gildes en schutterijen zich zorgen maken over
de aanwas van jonge leden, kan de Sint Antoniusschut zich verheugen
over voldoende aanwas. Liefst vijf nieuwe jonge gildebroeders hebben
zich aangemeld en kunnen begin januari ingeboond worden. De pas
aangelegde vlakschietbaan gaf voor hen de doorslag om zich aan te
melden. Daarnaast bestaat bij hen ook een grote bereidheid zich de
tradities van de schut eigen te maken. De Sint Antoniusschut ziet,
zeker met de nieuwe koning, de toekomst vol vertrouwen tegemoet. n

Gewoonlijk wordt het patroonsfeest gevierd op de zondag die het
dichtst ligt bij 23 april, de naamdag van de schutsheilige. Omdat Pasen
dit jaar op 20 april valt en Nederland de eerste Koningsdag op 26 april
viert, wordt de patroonsviering op 13 april gevierd. Frans Verhoeven,
emeritus deken van Eindhoven, heeft in de Sint Lambertuskerk een
mooie preek over de betekenis van Palmzondag en legt een link met
de in Syrië vermoorde pater Jezuïet. Volkomen nieuw is de rondgang
die het gilde na de palmwijding samen met de priester door het
kerkgebouw maakt, waarbij alle gildebroeders een palmtakje in de hand
houden.
Na de gildemis worden vier jubilarissen in het zonnetje gezet. Jan
Koster (79) is 40 jaar gildebroeder en wordt door kringvoorzitter Felix
Crooijmans toegesproken, waarna de raadsheer district centrum,
Vincent Brenninkmeijer hem het Zilveren Schild van Kring Kempenland
opspeldt. John van der Kruijssen (44) heeft twaalf en een half jaar
zitting in de overheid en wordt door regerend deken Frans Verhoeven
onderscheiden met de zilveren overheidsspeld. Henry Habraken (44)
is vijfentwintig jaar gildebroeder. Om persoonlijke motieven wil hij niet
gehuldigd worden. Theo van de Vorst (69) vormt met zijn zilveren
jubileum een verhaal apart. Hij is namelijk bij het gilde de eerste gildebroeder die dit jubileum bereikt, nadat hij twee maal lid is geworden.
Theo wordt toegesproken door de negentigjarige eredeken Paul van der
Putten en krijgt door hem de zilveren jubileumspeld uitgereikt. Frans
Verhoeven (69), die eveneens twee perioden nodig had om aan de
vijfentwintig gildejaren te komen, onderging dezelfde ceremonie.

Opmerking:
In bovenstaand verslag valt driemaalde naam Frans Verhoeven. Een
maal betreft het de oud-deken van Eindhoven en tweemaal betreft het
de regerend deken en tevens jubilaris. n

Jan Koster, veertig jaar lid, onderscheiden met het Zilveren Schild van
Kring Kempenland.

Paulus Aarts, koning in Nuenen.
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Vier gouden, één zilveren en drie koninklijke medailles
Het is al een drukte van belang bij de poort van het gildeterrein. Een
bijna voltallig gilde staat klaar om zijn jubilarissen met hun familie en
gasten naar het gildeterrein te begeleiden. Daar worden de feestelingen
onthaald met een spetterende hulde. Nadat zij en de vele bezoekers
genoten hebben, nodigt de vice hoofdman iedereen uit om binnen
de huldiging voort te zetten. De vier gouden jubilarissen Cor, Jan, Cor
en Albert krijgen de gouden verenigingsspeld van het gilde en Hans
de zilveren voor zijn vijfentwintig jaar gildebroederschap. Dan komt
kringvoorzitter Felix Crooijmans, die de vier gouden gildebroeders het
gouden schild van Kring Kempenland opspeldt. Ook burgemeester
Houben van Nuenen, Gerwen en Nederwetten is aanwezig om drie
gildebroeders te huldigen uit naam van zijne majesteit koning Willem
Alexander. Jan Bastiaans en Cor Bunthof voor hun vijftig jaar inzet voor
het gilde. Daarnaast zijn zij ook vele jaren actief geweest ten behoeve
van de Gerwense gemeenschap. Gerard Gorselink mag zijn koninklijke
onderscheiding in ontvangst nemen voor zestien jaar dekenschrijverschap en een vijftal jaren als tweede secretaris en sinds kort eerste
secretaris van kring Kempenland. Gerard is ook lid van de groep
Leefbaar Gerwen. Nadat vele Bobo’s hun zegje op een vakkundige

wijze gedaan hebben mogen de gasten, waaronder gildebroeders van
district Noord, de middag op een gildevriendelijke manier voort zetten.
Het gilde kan terugzien op een zeer geslaagde middag. n

Antoon Liebregts
nieuwe koning

Koningschieten SintJansgilde Soerendonk

Het Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp viert maandag 16 juni 2014
kermismaandag. Na het bijwonen van de gildemis en de traditionele
vendelhulde aan het kerkelijk en wereldlijk gezag, gaat men in de
middag met vliegend vaandel en slaande trom naar het schietterrein
achter de Sint Janskapel voor het driejaarlijks koningschieten. Tien
serieuze kandidaten schieten om deze belangrijke eretitel van het gilde.
Na 354 goedgerichte schoten is het gildebroeder Antoon Liebregts die
de houten koningsvogel naar beneden weet te halen. Nog nooit eerder
heeft een koningsvogel bij het Strijper gilde zolang standgehouden in
de schutsboom, alvorens zich gewonnen te geven. Antoon Liebregts
(51) is sinds 1987 een verdienstelijk lid. Eerst als vendelier en tegenwoordig als bazuinblazer. De nieuwe gildekoning wordt op vrijdag 20
juni 2014 door middel van de handwassing en het afnemen van de
koningsgelofte ingehuldigd bij het gildehuis “De Hospes”. n

Zondag 15 juni 2014 is het zover en gaan acht schutters van het SintJansgilde Soerendonk onderling de strijd aan voor het felbegeerde
driejaarlijks koningschap van het Sint-Jansgilde, of zal het de koning Jos
van Gennip lukken om zijn titel voor drie jaar te prolongeren. Het gilde
trekt vanuit het gildehuis naar het gildeterrein. Op het gildeterrein aangekomen barst na het officiële gedeelte de strijd om het koningschap
los. Er is een achttal schutters die de onderlinge strijd wil aangaan.
De staart en de vleugels van de vogel worden al snel naar beneden
gehaald door de schutters die keer op keer de vogel goed weten te
raken. De kop van de vogel heeft wat langer tijd nodig, maar geeft zich
toch ook gewonnen. Het resterende stuk van de vogel wordt schot
voor schot kleiner gemaakt door de schutters, maar het stuk geeft
zich niet zomaar gewonnen. Met een wel gemikt 359ste schot is het
Marinus Antens die uiteindelijk de vogel meester is en het laatste stuk
naar beneden weet te halen en zich hierdoor voor de komende drie jaar
koning van het Sint-Jansgilde mag noemen. n

Vlnr: De koninklijk onderscheiden Gerard Gorselink, Jan Bastiaans en
Cor Bunthof.

De nieuwe koning (midden) in gezelschap van kapitein Harrie Bax (l.)
en regerend deken Tinus van den Berg (r.).

De eedaflegging van koning Marinus Antens
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Huldiging zes jubilarissen Patroonsdagviering
Dinsdag 24 juni 2014 verzamelen in de morgen de gildebroeders
en gildezusters van het Sint-Jansgilde Soerendonk zich voor de
traditionele “Ommeganck”. Op deze feestelijke dag wordt de nieuwe
deken Jos van Gennip door de eerste deken, Jan van de Vorst voorzien
van een palmtak op zijn muts. Hierna worden de zes jubilarissen van
dit jaar gehuldigd. Als eerste is Marco Mackus aan de beurt die dit
jaar vijfentwintig jaar lid is. Gildebroeder Willie de Vries viert deze dag
het heugelijke feit dat hij veertig jaar lid is, waarna de drie tamboers
Giel Ras, Jan Ras en Jos van Gennip worden gehuldigd voor hun
vijftigjarig tamboerschap bij het gilde. Als laatste wordt Frans van der
Sanden gehuldigd die deze dag zijn vijftigjarig jubileum viert als lid.
Alle jubilarissen ontvangen uit handen van kapitein Ronnie Ras een
onderscheiding van het gilde. Vervolgens neemt kringvoorzitter Felix
Crooijmans het woord over om de jubilarissen namens de kring in het
zonnetje te zetten voor hun verdiensten bij het gilde.
Ter afsluiting van deze dag wordt de inwendige mens versterkt met een
koffietafel waarna de nieuwe deken uitgeleide gedaan wordt. n

Het Sint Jorisgilde Heeze viert haar patroonsdag. Na de mis wordt eerst
voor de kerk gevendeld voor pater, kapelaan Mervin. Op het gildeterrein De
Santen staat de koffie al klaar. Dan neemt opper deken Peter Janssen het
woord. Hij roept de twee jubilerende tamboers André en Hans Kessels naar
voren. Zij krijgen een zilveren onderscheiding en een fles gildewijn voor hun
twaalfeneenhalfjarig jubileum als gildetamboer. Speciaal voor hen wordt
er gevendeld. Nu komt het spannendste gedeelte aan de beurt, het prinsschieten. Vijf jeugdige tamboers en vendeliers nemen hier aan deel. Het is
een spannende strijd met wisselende kansen. Met een welgemikt schot haalt
Jorn Guitjens de prinsenvogel naar beneden. Hij is nu voor één jaar prins van
het gilde. Na het uitreiken van de zilveren onderscheiding en de prinsenveer
neemt ook hij een vendelhulde in ontvangst. Ook is er aandacht voor de jubilerende begunstigers, Jan van Hooff vijfentwintig jaar en Adriaan van Lierop,
Bernard van Lierop en Gerard Scheepers vijftig jaar. Het avondprogramma
heeft een geweldige BBQ in petto. Het is een geslaagde patroonsdagviering
geworden. n

De zes jubilarissen in Soerendonk.

Jeugdprins Jorn Guitjens.

Viering Koningsdag
Zaterdag 26 april 2014 vindt de eerste viering van Koningsdag plaats.
Het Sint Jorisgilde Heeze is natuurlijk ook van de partij. Na de aubade
en de vendelgroet gaat het gilde naar het gildeterrein De Santen, om
na het verzorgen van de inwendige mens de schietbomen in gereedheid te brengen. Na het inloten wordt eerst de Oranje wisselbokaal
(geschonken door Jan van Lierop) verschoten. Na een geweldige
enerverende strijd is het Jorn Guitjens die het laatste stukje van de
oranjevogel naar beneden haalt. De wisselbokaal wordt uitgereikt
door het Oranje Comité. Hierna worden er enkele prijzen verschoten.
Alle deelnemers aan de fietstocht, die in grote getalen langs kwamen,
konden natuurlijk mee schieten. Hier werd gretig gebruik van
gemaakt. n

De overhandiging van de Oranjebeker aan Jorn Guitjens.
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Viering teerdag
Het Maarheezer gilde heeft weer zijn jaarlijkse (ver)teerdag gevierd.
Speciaal voor deze gelegenheid opent pater Jozef de deur van de
Gertrudiskerk. Na de mis wordt hem als dank een vendelhulde
gebracht en vertrekt het gilde in optocht naar het gildehuis op sportpark
De Romrijten. Hoofdman Mart van Og opent de avond door iedereen
welkom te heten en een toost uit te brengen op deze teerdag. Ria van
der Palen ontvangt uit handen van de hoofdman een bos bloemen,
omdat zij de dag ervoor koninklijk is onderscheiden. Drie nieuwe leden
leggen de gelofte van trouw af op het vaandel. Koning, Dolf Mulder,
biedt zijn koningsschild aan. Naast naam en datum wordt op het schild
vaak het beroep uitgebeeld van de schenker. Door de aanwezigen
wordt het schild bewonderd, het is een aanwinst voor de zilvercollectie.
Hierna wordt van een uitgebreid diner genoten. Tijdens het uitbuiken
worden vier jubilarissen gehuldigd. Op 28 november 1988 traden Henk
van der Putten, René Leemans, Jan de Koning, Jan Scheepers en Toon
Dijstelbloem toe tot het gilde. René Leemans is deze avond verhinderd.
Zij ontvangen allen een zilveren herinneringsspeld.
Onder de klanken van DJ Patrick en een komische act van

kringinspecteur Erik Mulder, wordt het een mooi feest. Ieder gaat
voldaan naar huis. De leden van de activiteitencommissie hebben zich
weer van hun beste kant laten zien. n

Beleving Kringdag 2014

Kermiskoningin in Heeze

Zondag 1 juni 2014 is de 72e Kringgildedag bij het Sint Jansgilde
Soerendonk gehouden. Natuurlijk nemen de gildebroeders van het
Sint Jorisgilde Heeze ook hieraan deel. Een geweldig evenement dat
het de moeite waard maakt om te aanschouwen. Na de optocht en
de indrukwekkende massale opmars kunnen de gildebroeders zich
melden bij de diverse wedstrijdonderdelen. Zij nemen deel aan het
jeugdvendelen, jeugdtrommen en het geweerschieten. De jeugdleden
hebben een geweldige prestatie neergezet, maar vielen net buiten de
prijzen. Het schutters viertal Jan Bijnen, Arjan Gijsbers, Stephan Nuijts
en Toon Verguld behalen na een spannende strijd de eerste prijs met
het zwaar Brabandergeweer. Als klap op de vuurpijl haalt onze keizer,
Jan van Lierop de keizersvogel naar beneden en wint zodoende het
Zilveren Keizerskruis. n

Zondag 10 augustus 2014 is het voor de tweede keer kermiskoning
schieten bij het Sint Jorisgilde, Heeze. Om een uur verzamelen alle kandidaten en belangstellenden zich op het gildeterrein, gelegen aan het
Sint Jorispad in Heeze. Na de koffie is er gelegenheid om in te loten.
Een veertiental aanwezigen nemen hun kans waar om kermiskoning te
worden. De gelukkige winnaar is Anja Gijsbers geworden, een koningin
dus. Dit is voor de eerste maal in de geschiedenis van het gilde. Na
deze blijde gebeurtenis worden nog een elftal puisten geschoten. n

De aanbieding van het koningsschild door Dolf Mulder.

De gelukkige keizer.

De Kermiskoningin van Heeze, Anja Gijsbers wordt gefeliciteerd.
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Frans Koolen koning
Sint Jorisgilde Bergeijk

Koningschieten in
Dommelen

Frans Koolen is de nieuwe koning van het Sint Jorisgilde. Op deze
dag wordt ook de Sint Jorisdag gevierd, welke begint met een mis.
De ontvangst vindt plaats bij de Gouden Leeuw, alwaar gildebroeder
Henk Toonen door hoofdman Jan Bloks wordt gehuldigd voor zijn
vijfentwintigjarig lidmaatschap. Henk krijgt de Sint Jorisspeld uitgereikt.
Frits Verhees mag een oorkonde ontvangen, omdat hij het eerste
jaar als gildebroeder goed doorlopen heeft. Frans van Poppel heeft
deze oorkonde nog te goed. Vervolgens laat eenieder zich de warme
maaltijd goed smaken. Tijdens de maaltijd wordt uitleg gegeven over
de mogelijkheid om begunstiger of sponsor te worden in verband met
de te organiseren Kringgildedag op 7 juni 2015.
Nadat het gilde driemaal om de schutsboom is getrokken, kan het
koningsschieten (met kruisboog) beginnen. Wethouder Matthijs
Kuijken lost het eerste schot, waarna het de beurt is aan de zes kandidaten, waaronder koning Theo Schoenmakers. De koningsvogel houdt
niet lang stand. Al bij het achttiende schot is het Frans Koolen die het
laatste stuk naar beneden haalt. Frans krijgt de koningsmantel omgehangen. Na een toast en een gezellig samenzijn worden de koning en
zijn echtgenote, in een Bentley op waardige wijze naar het gildehuis
gebracht. Hier vindt de installatie plaats, nadat de nieuwe koning over
het vaandel is gelopen. Het Sint Jorisgilde kan terugzien op een goed
verlopen Sint Jorisdag. n

Op 21 juni 2014 vindt op het schietterrein van het Sint Martinusgilde van het
Heilig Sacrament Dommelen het driejaarlijkse koningschieten plaats. Nadat
het koningschap wordt opengesteld door koning Harrie Wijnen door het
lossen van het eerste schot, wordt vervolgens door de wethouder mevrouw
Tindemans en door de overheid en de leden van het gilde op de vogel
geschoten. Hierna wordt in volgorde van loting door de drie kandidaten Theo
van den Heuvel, Noud van Herk en Jan van Brakel verder geschoten op de
vogel. Na ruim zestig schoten laat deze zich vallen voor de voeten van Theo
van den Heuvel, die de vogel op de juiste plaats had geraakt en daarmee
zich de komende drie jaren koning van het gilde mag noemen. Op de
teeravond worden, naast de koning, de jubilarissen gehuldigd. Mevrouw Ine
van de Meijden - Staals is vijftig jaar lid, zij krijgt het gouden schild van Kring
Kempenland opgespeld door de kringsecretaris, de heer Gorselink. Mevrouw
Van Beek, mevrouw Jansen en gildebroeders M. Ras, F. van Wanroy zijn
vijfentwintig jaar lid. Zij krijgen naast bloemen het zilveren insigne van het
gilde opgespeld. Later op de avond wordt het nieuwe hoofdvaandel onthuld
door de vaandrig Jac. van Herk en mevrouw Mikkers. Het nieuwe hoofdvaandel zal tijdens de Sint Martinusviering in november worden gewijd en in
gebruik genomen. n

Frans Koolen, koning.

Koning Theo van den Heuvel.
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Henry van de Wetering nieuwe gildekoning
Sint Antonius Abt Vorstenbosch
Op 31 mei 2014 is oud-koning Adriaan van der Heijden thuis afgehaald,
waarna op ’t-Gildebergske de loting voor het koningschieten wordt
verricht. Hierna biedt de oud-koning het gilde zijn koningsschild aan.
Op het schild is in reliëf een lelie uitgewerkt met meeldraden in de vorm
van tromstokken en een stamper in vorm van een aardappel, waarop
een kruisboog gericht is. De strijd om het koningschap wordt met twee
en twintig deelnemers aangevangen. Na 413 schoten mag Hein Nooijen
zich gildekoning noemen. Verder wordt met negentien schutters deelgenomen voor de titel schutterskoning, waarbij Paul Heerkens zich tot
winnaar schiet na vier afkamprondes met Marc Somers.
De nieuwe gildekoning wordt geïnstalleerd met het omhangen van vest
en koningsvogel, nadat hij eerst is rein gewassen en zijn belofte heeft
gedaan. Daarna mag hij over het vaandel schrijden. Schutterskoning Paul
Heerkens krijgt zijn schuttersschild omgehangen.
Beide koningen wordt een vendelhulde aangeboden. n

Vlnr: Schutterskoning Paul Heerkens en gildekoning Hein Nooijen.

Jan van Avoort kringkoning van Gildenkring
Hoge Schuts

Theo Swinkels veertig
jaar gildebroeder bij
Sint Antonius en Sint
Sebastiaan Haaren

Op de zonovergoten kringdag van Gildenkring Hoge Schuts, gehouden
in Heeswijk op zondag 18 mei 2014, is de koning van het Gilde van Sint
Antonius Abt - Sint Catharina, Nistelrode Jan van der Avoort, tijdens het
koningschieten kringkoning van de Hoge Schuts geworden door de
koningsvogel met het 89e schot naar beneden te halen. Hij heeft uit handen
van de hoofdman van de gildenkring Hans de Visser uit Dinther het Zilveren
Koningskruis ontvangen. n

Tijdens een toespraak wordt het volgende tot de jubilaris gezegd:
“Het was 1974 dat jij samen met enkele vrienden lid werd van het gilde.
Na vijf jaar lidmaatschap werd je bestuurslid en sinds 2001 ben je onze
hoofdman. Wat jou kenmerkt als hoofdman is dat je een breed draagvlak
hebt binnen en buiten het gilde. Onze medegildebroeders hebben veel waardering voor jou en vinden dat jij jouw taak als hoofdman met veel plezier en
met verve vervult. Maar ook buiten het gilde ben je graag gezien, je onderhoudt contacten met collega-gilden,
gemeente en andere instellingen en
bent altijd bereid om advies over het
gildewezen te geven. In de veertig jaar
dat je gildebroeder bent, hebben we
veel plezier met jou mogen beleven.
Jouw enthousiasme voor het gilde
werkt aanstekelijk en ook jou gezin
is dankzij jou met gildevirus besmet.
Beste Theo, namens het bestuur en
onze leden willen we jou hartelijk
danken voor de afgelopen veertig jaar,
voor jouw gezelligheid, kundigheid
en betrokkenheid als gildebroeder en
als hoofdman. Tevens spreken we
de hoop uit dat je er nog vele jaren
als hoofdman en actief lid achteraan
Theo Swinkels veertig jaar
plakt”. Theo krijgt een zilveren speld
gildebroeder.
opgespeld voor zijn jubileum. n

Jan van Avoort ontvangt het koningskruis uit handen van Hans de Visser.
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Bert Faasse Nederlands
kampioen opgelegd
schieten

Schietkampioenschappen
bij Sint-Barbaragilde,
Dinther

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen opgelegd schieten in
Nieuwkuijk op zondag 22 juni 2014 is Bert Faasse van het Gilde Sint
Antonius-Sint Sebastiaan, Udenhout persoonlijk Nederlands kampioen
geworden. Aan deze wedstrijd nemen 183 schutters deel. Na het inschieten
en drie kampronden blijven er vijf kandidaten over voor de titel. Na nog
een paar schoten is het Bert die zijn zenuwen het beste de baas blijft en alle
schoten raakt. Hij is hiermede de verdiende winnaar. Bert krijgt voor zijn
prestatie een bos bloemen, een medaille en een prachtige beker. Maar het
belangrijkste is natuurlijk de titel persoonlijk Nederlands kampioen. Een titel
die hij een jaar mag dragen. n

Zaterdag 14 juni 2014 is er geschoten om schietkampioen kruisboog,
geweer en jeugdkampioen. De potentiële kanshebbers hebben zich
verzameld om hun krachten te meten met het schieten met de
kruisboog en geweer; de beste op beide disciplines mag zich voor
een jaar schietkampioen noemen. Het is een mooie en spannende
middag geworden. Het schieten met kruisboog begint als eerste
met twaalf deelnemers. Door omstandigheden zijn er nogal wat
afmeldingen. Vijftien schoten moeten met de kruisboog worden
gemaakt. Han Dangé heeft met veertien rake pijlen de meeste treffers
en is daarmee winnaar in de discipline kruisboog. Hierna moet er
nog gekampt worden voor de 2de en 3de plaats. Onze jeugdleden
zijn inmiddels druk bezig met hun diverse spelletjes en strijden om
de titel van jeugdkampioen 2014. Dit is Sem Verhoeven geworden.
Het geweerschieten start met zestien deelnemers. Na een moeilijke
strijd wordt met twaalf treffers onze jongste schutter Otto van
Bouwdijk Bastiaanse winnaar in de discipline geweer. Hiermee is
ook de schietkampioen bekend, de beste op beide disciplines als
gemiddelde is gildebroeder deken Han Dangé. Onder dankzegging
aan de commissies schieten, jeugd en beheer kunnen we terug kijken
op een geslaagde en zonnige middag. n

Vlnr: Han Dangé schietkampioen kruisboog en algemeen kampioen,
Sem Verhoeven jeugdkampioen, Otto van Bouwdijk Bastiaanse
schietkampioen geweer.

Bert Faasse, Nederlands kampioen.

Heeft u al een abonnement op
de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Het wonderspeldje in
Dinther

Gilde succesvol op
gildedag in Heeswijk

Het Sint Barbaragilde Dinther ging in mei, zoals ieder jaar, naar de
Mariaviering in Den Bosch. Onder hen bevindt zich ook Maarten
Heijmeriks. Maarten is deze keer wat onfortuinlijk en verliest een
zilveren speldje. Uiteraard jammer, maar een kleine zoekactie levert
niets op. Maanden later, in juli, is het moment daar dat het gilde
een bezoek brengt aan Loosbroek voor de Donatusviering. Wim
Verhoeven is ook van de partij, net zoals in de Sint Jan. Wim trekt
zijn gildekleren en schoenen aan en voelt aan de onderkant van zijn
schoen iets vreemds; hij haalt onder zijn schoen het speldje van
Maarten Heijmeriks vandaan. Het leuke van dit alles: het speldje is
helemaal ongeschonden, terwijl Wim er kilometers mee door ‘s-Hertogenbosch is gelopen. Maarten weer blij dat zijn speldje terecht is.
Hier mag je spreken over een klein wonder. n

Het Veghelse Sint Babaragilde doet jaarlijks mee aan twee
gildedagen. Een van Gildekring Maasland, waaraan 46 gilden
deelnemen, en een van de Gildenkring Hoge Schuts. Dat zijn
13 gilden uit de regio. Op zondag 18 mei 2014 vindt de jaarlijkse
gildedag van de Hoge Schuts plaats in Heeswijk. Tijdens deze
zonovergoten dag doen de Veghelse gildebroeders mee aan de
diverse competities. Standaardruiter Gerard van den Oever weet
zowel bij de dressuurproef als het ringsteken de derde plaats te
behalen. Zilveren schildjes zijn er voor de jeu-de-boulers Henk, Paul
en Mark die de tweede plaats weten te bemachtigen. Bazuinblazer
Gertjan Centen behaalt de eerste plaats bij de senioren in de klasse C.
Kortom een succesvolle dag voor het Veghelse gilde. n

Sint Barbaragilde Veghel
opent expositie en luistert
mei-viering op
Zaterdag 31 mei 2014 is een drukke dag voor het Sint Barbaragilde,
Veghel. ’s Middags opent het gilde de bijzondere expositie Nieuwe
Koek van kunstgroep de Compagnie in Veghel op de Noordkade,
waarbij negen kunstenaars betrokken zijn. Eén van hen, Angela
de Weijer, heeft in beeld en geluid het eeuwenoude ritueel van het
vendelgebed vastgelegd.
De bezoekers genieten van het optreden van het gilde in het atrium,
waar Gertjan Centen een demonstratie acrobatisch vendelen geeft.
Zaterdagavond is het gilde aanwezig bij de laatste viering van de
Mariamaand in de Sint Jan. Traditioneel worden de vieringen in de
meimaand opgeluisterd door de Brabantse gilden. Na afloop van
de viering wordt het Mariabeeld in processie met het gilde weer
teruggebracht naar de vaste plek in de Mariakapel. n

Het wonderspeldje.

Het kost maar 5 euro
Het kost maar 5 euro om een advertentie van vier
regels in ‘De Gildetrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. U kunt de tekst,
maximaal 4 Gildetrom regels, sturen aan:
De Gildetrom, Beukendreef 39, 5056 CA
Berkel-Enschot. Voeg het geld in contanten er bij.

Het gilde bij de opening van de expositie.
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Veghels gilde wint
Gildetreffen van
jumelagestad Goch

De Vrije Vogels bezoeken
Sint Barbaragilde
Inmiddels is het alweer jaren een traditie dat de Vrije Vogels het
gilde bezoeken voor een gezellige avond. De Vrije Vogels is een
vrijetijdsclub voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ondanks de regen, die maar blijft vallen, wordt er op de drie jeu-deboules banen toch driftig gejeu de bouled. Er zijn echte talenten bij.
Na afloop wordt er in het gildehuis gezellig wat gedronken terwijl er
nog wordt gedart en spelletjes gespeeld. Het is een gezellige avond
waar veel wordt gelachen met elkaar. Vrije Vogels tot volgend jaar! n

Ondanks het minder goede weer zijn 35 gildebroeders van het Sankt
Georgiusgilde uit Goch aanwezig voor het jaarlijks gildetreffen. Het
Veghelse gilde heeft een gelijk aantal deelnemers. Het doel van het
gilde uit Goch is om de wisselbeker te verdedigen tegen de gedreven
gildebroeders van het Sint Barbara Gilde uit Veghel.
De onderdelen voor de wedstrijden vormen een gewoon onderdeel
van de gildeactiviteiten, namelijk: geweerschieten op de wip,
kruisboogschieten, darten en jeu de boules. Ook de jeugd en de
dames van de Duitse en Veghelse gilden doen mee. Ondanks de
regen blijven de gilden na diverse ronden bij de uitslag in elkaars
buurt en uiteindelijk moet een extra dartronde de strijd beslechten.
Winnaar wordt het Veghelse gilde. De wisselbeker voor de tweede
prijs gaat mee naar Goch, de wisseltrofee voor de eerste prijs staat dit
jaar te pronken in het gildehuis aan de Geerkens. Het jaarlijkse treffen
maakt deel uit van de traditie om als gilden van de jumelagesteden
elkaar regelmatig te ontmoeten. Bij officiële gelegenheden in
gildekostuum en bij meer ontspanningsevenementen, zoals dit
jaarlijks gildetreffen, in dagelijkse kleding. Eind augustus gaat de
overheid van het Veghelse gilde naar Goch om het koningschieten bij
te wonen. n

De Vrije Vogels in actie.

Sint Barbaragilde haalt
prijzen in Maren Kessel
Met 34 teams van de dertien gilden van Gildenkring Hoge Schuts
wordt een jeu de boules toernooi gestreden in vijf ronden. Wekelijks
wordt er op het Veghelse gildeterrein onderling jeu-de-boules
gespeeld; dit blijkt een goede oefening. Na de laatste kringwedstrijd
brengen de drie teams van het Veghelse gilde drie prijzen mee naar
huis. Een eerste prijs, een derde prijs en een vierde prijs. Als beloning
krijgen de teams een beeldje en zilveren schildjes uitgereikt. n

De jeu de boulers in actie.

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

Honderd jaar vriendschap
ASV Prins Hendrik te
Amersfoort en Gilde
Sint Hubertus Berkel

Op zaterdag 31 mei 2014 vindt weer het tweejaarlijkse koningschieten
plaats bij het Sint Blasiusgilde te Heusden. Een vijftiental schutters
zijn bijeengekomen om al strijdend deze titel te gaan bemachtigen.
Na maar liefst zo’n 250 schoten is het uiteindelijk schutter André
Raaijmakers gelukt om de laatste resten van de houten vogel van
de zestien meter hoge paal af te schieten. Volgens traditie is hij
vervolgens ceremonieel benoemd tot koning voor een periode van
twee jaar. Deze spannende dag wordt met een gezellig samenzijn,
inclusief het schenken van het koningsbier, afgesloten. n

Op 3 mei 2014 gaat een grote groep van Gilde Sint Hubertus Berkel
naar Amersfoort om samen de honderdjarige vriendschap te vieren.
Deze vriendschap ontstond in de Eerste Wereldoorlog. De heer
Jaap van Elst was gelegerd in Berkel bij de familie Pijnenburg en
die woonden naast café M. Robben waar het gilde thuis was. Deze
vriendschap is nu dus honderd jaar oud. De heer van Elst is later
voorzitter geworden van Algemene Schietsport Vereniging Prins
Hendrik. Nico Haneveld en zijn vrouw hebben over toen en nu enkele
stukjes voorgedragen. De hele middag zijn er spelen waar fel om de
prijzen wordt gestreden. Na een heerlijk diner en het uitwisselen van
herinneringsborden is het weer veel te vroeg om afscheid te nemen
van een gezellige uitwisseling ter gelegenheid van honderd jaar
vriendschap. n

De nieuwe koning André Raaijmakers.

Het was feest in Amersfoort.

Wisselschild gemeente Vught voor Sint Catharinagilde
Onder een stralende hemel hebben op zondag 18 mei 2014 de beide
Vughtse gilden Sint Catharina en Sint Barbara - Sint Sebastiaan weer
met elkaar gekampt om het gemeente wisselschild. Dit schild moet
driemaal achtereen of vijfmaal in totaal gewonnen worden. Sint
Barbara – Sint Sebastiaan won dit schild vorig jaar voor de eerste maal,
zodat beide gilden dit schild nu een keer gewonnen hebben. Dit is de
uitgestelde wedstrijd van vorig jaar, die vanwege slechte weersomstandigheden niet door kon gaan. Er wordt door negen gildebroeders van
beide Vughtse gilden deelgenomen. Na enkele proefschoten wordt
met de wedstrijd begonnen. Het Sint Catharinagilde neemt meteen
de leiding en staat deze niet meer af. Sint Catharina wint de wedstrijd
dus met 42 tegen 33 punten. Bart Franken van het Sint Catharinagilde
is de enige zonder misser. Omdat burgemeester R. Van de Mortel
verhinderd is, reikt locoburgemeester, wethouder Peter Pennings met
een toepasselijk woord het fraaie wisselschild uit aan hoofdman Bert
Kluytmans van het Sint Catharinagilde. n

Wethouder Peter Pennings overhandigt het wisselschild aan de
hoofdman Bert Kluytmans (r.). Links de staande deken van Sint
Barbara – Sint Sebastiaan, Jan van Leeuwen.
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Zeventiende open dag,
burgerkoningschieten
druk bezocht

Gilde Sint Joris Udenhout
Nederlands kampioen
vrije hand

13 juli 2014 is de zeventiende open dag bij het Sint Hubertusgilde,
Drunen gehouden. Het meest opvallende van de dag is het zogenaamde burgerkoningschieten. Een eikenhouten blok, dit jaar versierd
met een opvallend rode vogel, is het slachtoffer.
Maar liefst zevenendertig personen hebben zich laten inschrijven
om mee te mogen doen. Rond half drie is, onder tromgeroffel en de
opgeheven gildevendels, het eerste schot gelost door de verdedigende
koning Adrie Lapré. Ronde na ronde wordt gejuicht als weer een
belangrijk deel van het hout naar beneden valt. Ook steeds meer
beweging in het blok maant de deelnemers niet te lang te blijven
wachten. Met het 261e schot door Lynn Duerlings is de strijd ten einde.
Een vendeldemonstratie met tromgeroffel als aubade wordt haar
voorgedragen en zij krijgt een winnaarskrans omgedaan. En de zichzelf
benoemde burgerkeizervader-opa, een niet bestaande titel, overhandigt
haar de gewonnen beker. Toch weer ergens in de buurt van de familie
van gildebroeder Bart Lapré. Nog bekend uit de krant van “een klein
persoon maar groot mens”. Nog net voor de echte hoosbui ging de
dag ten einde. n

Het Gilde Sint Joris Udenhout heeft zondag 25 mei 2014 het
Nederlands kampioenschap vrije hand te Groeningen geschoten.
Op deze mooie zonnige dag is door 29 viertallen een spannende strijd
verschoten. Bij het inschieten zijn er maar drie viertallen die de nodige
twaalf punten schieten. Gilde Sint Joris is één na laatste aan de beurt.
Tot op dat moment is er maar één viertal vol. De druk is hoog, maar we
gaan van onze eigen krachten uit, zeggen we nog tegen elkaar. De drie
gilden zijn: Sint Lambertus Milsbeek, Sint Antonius – Sint Sebastiaan
Udenhout en Sint Joris Udenhout. Bij de eerste kampronde mist
Milsbeek. Dan moet Gilde Sint Joris: vier kampschoten raak. Dan is het
wachten. Sint Antonius – Sint Sebastiaan Udenhout moet als laatste.
De vierde schutter mist, waarmee Gilde Sint Joris Udenhout zijn tiende
kampioenschap behaalt. Later die avond behaalt Tonny Weijters ook
nog de titel Nederlands kampioen vrije hand (individueel). n

Vlnr: Rob Weijtmans, Cees Weijtmans (met hoed), Bart Vromans Az.
en Tonny Weijters.

De huldiging van de winnaars.

Is jouw mede-lezer
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Gilde Sint Joris Udenhout Sint Job en Jeugdkoning
bezoekt Maren-Kessel

Op zondagmorgen 11 mei 2014 verzamelen de gilden Sint Joris en Sint
Sebastiaan uit Enschot – Heukelom en Sint Hubertus uit Berkel zich
traditiegetrouw bij de Oude Toren, om van daaruit op te trekken naar de
Sint Ceaciliakerk voor de Sint Jobviering. Na afloop van de mis brengen de
vendeliers van Sint Joris en Sint Sebastiaan hun vendelgroet, onder begeleiding van de tamboers van beide gilden. De weergoden zijn hen gunstig
gezind, want ondanks het regenachtige weer van deze dag, kunnen zij hun
vendelgroet onder nagenoeg droge omstandigheden volbrengen.
Na een snel bezoek aan de snoep- en viskraam, trekt het Gilde Sint Joris en
Sint Sebastiaan naar hun terrein aan de Laag Heukelomseweg, achter Café
Mie Pieters. Daar wordt de inwendige mens versterkt met warme koffie
en broodjes. Rond de klok van half drie begint het jaarlijkse jeugdkoningschieten. Na het vrijen van de boom schieten de vier jeugdleden, Sander
Bierens, Jeroen Bierens, Iwan Michels en Henri Michels, om beurten op
een houten vogel. Na ruim 200 schoten is het Henri Michels die voor het
derde jaar op rij het laatste stuk van de houten vogel omlaag schiet en
zich daarmee opnieuw een jaar lang jeugdkoning van het Gilde Sint Joris
en Sint Sebastiaan mag noemen en het bijbehorende zilveren schild mag
dragen. Voorwaar een mooie prestatie! n

Op zondag 20 juli 2014 is Gilde Sint Joris Udenhout naar het gildefeest
bij Gilde Sint Lambertus Maren-Kessel geweest. De groep is ditmaal
niet groot maar ze hebben wel hun beste schutters meegenomen.
Het is vooral voor de jeugd belangrijk, ze mogen voor de eerste keer
schieten op een kringdag van gildekring Maasland. Guido Becx,
Michel Weijtmans en Arjan Mommers gaan strijden om de beste
jeugdschutter op kruisboogdoel (10 m). Als de doelen zijn geplaatst,
de bogen gespannen en de pijlen gelegd, beginnen deze schutters
aan hun wedstrijd. Ze zijn alledrie weer goed op schot. Ook deze keer
spelen de zenuwen weer een rol. Uiteindelijk schiet Michael Weijtmans
zich kampioen op deze discipline. De tweede plaats is voor Arjan en de
derde voor Guido. Op het onderdeel kruisboog wip moet ons eerste
viertal hun best doen. Hier wordt de tweede plaats behaald door:
Piet Vromans, Jan Berkelmans, Rob Weijtmans en Toon Vromans.
Daarnaast behaalden we ook nog de eerste prijs voor de mooiste
gildestandaard van vóór 1989. We hebben op deze broeierige dag veel
plezier beleefd en we zullen nog vaak terugdenken aan deze dag. n

Kringhoofdman Jack Goudsmits overhandigt het zilveren schildje voor
Kampioen kruisboog doel op 10 m. aan Michael Weijtmans.

Jeugdkoning Henri Michels.

Gildedag Gildenkring Hoge Schuts te Heeswijk
Het gilde uit Heeswijk heeft dit jaar op zondag 18 mei 2014 bij toerbeurt de organisatie van de jaarlijkse Kringdag van Gildenkring Hoge
Schuts. De ongeveer vierhonderd deelnemers zijn de hele dag op een
sportieve manier met elkaar omgegaan. Er is veel aandacht besteed om
de wedstrijden voor het publiek aantrekkelijk te maken door deze op
één veld compact bijeen te houden. Nieuw is het ringsteken door de
standaardruiters wat een prachtig spektakel is en zeker in de toekomst
een vast onderdeel zal worden in Gildenkring Hoge Schuts. De ruiters
hebben met hun paarden al een paar maal geoefend en dat is ook te
zien. De ringen worden vaak gestoken aan de lans en voor de winnaars
zijn prachtige zilveren schilden door het gilde beschikbaar gesteld.
De jeugd heeft zich prima vermaakt op een prachtig luchtkussen en
met hun deelname aan de jeugdwedstrijden, waarvoor zij allen een
prachtig certificaat ontvangen. Aan het eind van de kringdag, waarop
elk jaar door de dertien aangesloten gilden van Gildenkring

Hoge Schuts gestreden wordt om het wisselschild, is het Sint Antonius
Abt gilde uit Nuland de trotse winnaar. n

Het ringsteken, een nieuw onderdeel voor Gildenkring Hoge Schuts.
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Twee Jubilarissen bij gilde Kermiskoning in
Sint Joris Diessen
Moergestel
Zaterdag 10 mei 2014 viert het gilde st Joris haar teerdag ter ere van
haar patroonheilige. Op deze dag heeft het gilde twee jubilarissen in
het zonnetje gezet. Thieu Bruurs is 60 jaar gildebroeder, eerst 25 jaar
van het gilde Sint Willibrordus uit Casteren en daarna 35 jaar van het
gilde Sint Joris uit Diessen. Voor dit jubileum wordt hij gehuldigd door
het bestuur van de kring Oirschot met een kringoorkonde voor zijn 60
jaar broederschap. Ad Heuvelmans is 25 jaar gildebroeder.
Ad wordt door hoofdman van gilde St Joris een speldje geschonken
voor zijn 25 jaar lidmaatschap van het gilde. De hoofdman wenst beide
proficiat met hun jubileum en hoopt ze nog vele jaren te ontmoeten bij
het gilde. n

Dit jaar is er voor het eerste geschoten om de kermiskoning 2014 door
inwoners van Moergestel die geen lid zijn van een gilde. Rond de klok
van 13:00 uur verschijnen er elf personen om te strijden om de titel.
Door de hoofdmannen van elke gilde wordt de vogel op de boom gezet
met de kop naar de kerk wat volgens de traditie moet gebeuren. Daarna
begint de strijd. De vogel wordt gelijk op de proef gesteld, want van de
elf schoten zijn er acht goed raak.
In de tweede ronde wordt de vogel al door de derde schutter, Alex
Hendrikx (20 jaar), met een goed raak schot omlaag gehaald. Zo is
de kermiskoning 2014 al vlug bekend. De hoofdmannen van de drie
gilden overhandigen Alex een aandenken. Tevens wordt hij voorzien
van een sjerp en hoed
zodat hij de hele dag als
de kermiskoning herkend
zal worden. Door de drie
gilden wordt het erebier
geschonken en wordt er
geproost op de koning.
De aanwezigen worden
ook getrakteerd op het
koningsbier. Het schieten
van de kermiskoning is heel
positief verwelkomd door
de inwoners en de gilden en
zal over vier jaar, als er geen
koningschieten is, worden
voortgezet. Hiermee is
hopelijk een nieuwe traditie
De nieuwe kermiskoning.
in Moergestel geboren. n

De twee jubilarissen.

Een gouden gildebroeder in Oirschot
Ad Smits wordt op 18-jarige leeftijd gildebroeder van Sint Joris. Hij
begint als vendelier en maakt uit dien hoofde al op zeer jonge leeftijd
deel uit van de gildeoverheid. Daarnaast bekwaamt hij zich als kruisboogschutter, met als resultaat maar liefst 48 prijzen. In de prijzenkast
bevinden zich ook schilden van zijn kinderen en van zijn vrouw
Francien, gewonnen met bazuinblazen.
In 1973 worden Ad en Francien lid van de dansgroep en zijn dat tot het
inslapen daarvan in 1998 gebleven. Ad danst nog wel de stokkendans
mee. In heel veel organisaties was Ad actief: hometrainer wieler
vierdaagse, landjuweel, gildefeesten, gildeoverheid. Op 24 november
1990 wordt AD tot hoofdman gekozen en hij geeft tot op heden leiding
aan het gilde. Zijn ambitie gaat echter nog verder. Het schietterrein
aan de Wevershoek is te klein. Op persoonlijke titel en onder gunstige
condities koopt de guld in 1996 een nieuw terrein bij de Bollen. Echter
de guld blijkt daar niet welkom te zijn. Ad is opnieuw aan zet en belangrijk bij het verwerven van ons huidige gildeterrein Vondervoorthof.
Uiteindelijk ‘wonen’ we riant en niet voor niets draagt het gildehuis zijn
naam. Ad, van harte proficiat met je gouden gildebroederschap. n

De jubilaris Ad Smits.
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Gerard Spanjers vijfentwintig jaar gildebroeder
in Oirschot
Op 12 september 1989 start Gerard Spanjers met zijn eerste bazuinblaastest bij het Sint Jorisgilde. Samen met Kees Roefs vormt hij een trouwe
bezetting van de groep bazuinblazers. Individueel heeft hij nooit aan wedstrijden deelgenomen. Gerard heeft echter nog meer talenten. Sinds 2003
is hij actief als kruisboogschutter en heeft als zodanig al vijf prijzen in zijn
prijzenkast hangen. Als timmerman heeft hij zich in 2001 ingezet voor de
inrichting van het voormalige gildelokaal en later op een bijzondere wijze
bij de bouw van het huidige gildehuis. Daarnaast is Gerard al jaren actief
binnen de K(ruisboog) K(wartet)W(edstrijden) commissie die al 27 jaar
een kruisboog op wip wedstrijd organiseert voor niet gildebroeders. Samen
met zijn vrouw Jeanne horen zij zeker tot de vaste kern van het gilde.
Gerard hartelijk dank voor je inzet en van harte gefeliciteerd met je zilveren
gildebroederschap. n

Gerard Spanjers vijfentwintig jaar gildebroeder.

Koning blijkt onverslaanbaar Kees Roefs steekt al vijfentwintig jaar de bazuin bij
Sint Joris Oirschot
Het is maandag 16 juni 2014, de week na Pinksteren. Dit is de dag dat
al meer dan een eeuw het Sint Jorisgilde Oirschot zijn jaarlijkse gildedag
viert. Dit jaar is het een bijzondere dag. Vier jaar geleden heeft Rien van
Ruremonde de koningstitel veroverd. Na de gebruikelijke traditionele
activiteiten, wordt de schutsboom losgeschoten door de wereldlijke en
geestelijke overheid. Rien neemt afscheid van zijn ambtsperiode en zijn
hoogwaardigheidstekens worden aan de schutsboom gehangen en
Rien kijkt nog eenmaal terug naar de afgelopen periode en memoreert
onder meer het gigantische succes van het gildefeest in 2011 en de
opening van het prachtige nieuwe gildehuis in 2012. Hij steekt niet
onder stoelen of banken dat hij trots is op zijn gilde en dat hij zijn ambt
samen met zijn koningin Hanneke met groot plezier heeft vervuld. Sint
Joris Oirschot schiet als een van de twee gilden binnen het Kwartier
van Oirschot niet op een vaste vogel koning, maar op de wipvogel. Er
worden drie ronden van telkens een pijl geschoten. De regerend koning
schiet als eerste, gevolgd door de gildebroeder die het langste lid van
het gilde is. Na een spannende titanenstrijd blijkt Rien uiteindelijk over
de sterkste zenuwen te beschikken en wordt hij de komende vier jaar
opnieuw koning en zijn vrouw Hanneke zijn koningin. n

Kees is vanaf 1989 een enthousiast bazuinblazer en slaat weinig repetities en
gildefeesten over. Vanaf 2003 begint hij in de prijzen te vallen en weet in 2006
voor het eerst Brabants kampioen in de ereklasse te worden. Er zullen nog
4 titels op dit hoogste niveau volgen. Wedstrijden zijn voor hem telkens een
zenuwslopende uitdaging. Ook voor de begeleidende tamboer is het vaak
een verrassing wat Kees, ondanks de afspraak, gaat blazen. Nooit doet het
gilde tevergeefs een beroep op Kees voor het verrichten van allerlei hand- en
spandiensten. Ook zijn vrouw Sjaan staat altijd paraat, zeker als het gaat om
coupeuse werk.
Kees proficiat met je zilveren gildebroederschap. n

De onverslaanbare koning.

Kees Roefs, vijfentwintig jaar bazuinblazer.
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Vendelier Pieter Smits
veertig jaar gildebroeder

Jan van de Looij
ontvangt hoge pauselijke
onderscheiding

Pieter is al voor zijn officiële lidmaatschap van het gilde Sint Joris
uit Oirschot, lid van de dansgroep en danst ook nu nog bij speciale
gelegenheden de stokkendans mee. Vanaf 1975 is hij een vendelier in
hart en nieren. Een samenvatting van zijn imposante vendel carrière:
79 prijzen, 9 Brabantse titels, hoofdvendelier, instructeur, jurylid en lid
van de kringcommissie. Daarnaast is hij in het verleden ook lid van de
overheid geweest. Ook heeft hij als medeorganisator van het federatietoernooi en van gildefeesten zijn steentje bijgedragen.
Pieter van harte proficiat met je 40 jaar gildebroederschap. n

Jan van de Looij, lid van het Sint Odulphusgilde in Best heeft een hoge
onderscheiding ontvangen. Voor zijn vele en jarenlange vrijwillige
werkzaamheden voor de Sint Odulphusparochie ontvangt hij de
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. De onderscheiding
wordt hem uitgereikt door pastor Brouwers, na afloop van de jaarlijkse
openluchtmis. Het Sint Odulphusgilde heeft Jan v.d. Looij samen met
zijn echtgenote Corrie daarna een vendelgroet gebracht. n

Vendelier Pieter Smits.

Jan van Looij ontvangt Pro Ecclesia et Pontifice.

Jubilarissen bij
Bestse gilde
Op maandag 16 juni, de gildedag van het Sint Odulphusgilde in Best,
worden tijdens de ontvangst op het gemeentehuis verschillende
gildebroeders gehuldigd in verband met hun langdurig lidmaatschap.
Hans van Elderen, Rinus Ossevoort en Piet Spanjers worden vanwege
hun veertigjarig lidmaatschap door kringvoorzitter Bert van der Staak
onderscheiden. Wim van Rijssel krijgt die waardering vanwege zijn
vijfentwintigjarig lidmaatschap van de overheid, terwijl Klaas Bergman
uit handen van hopman Gerrit Jan Swinkels de gouden speld krijgt
uitgereikt vanwege zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap van het gilde.
Het Bestse Sint Odulphusgilde telt inmiddels 77 leden. n
V.l.n.r.: Wim van Rijssel, Klaas Bergman, Bert van der Staak, Piet
Spanjers, Hans van Elderen, Rinus Ossevoort en Gerrit Jan Swinkels.

Heeft u al een abonnement op de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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KRINGNIEUWS
Kwartier van Oirschot

Kennismaking met het gilde Sint Sebastiaan Diessen
De schietcommissie van gilde Sint Sebastiaan uit Diessen heeft al een
tijdje rond gelopen met het idee om meer mensen bekend te maken
met het gilde en om eventueel nieuwe leden te werven.
Zo is het idee ontstaan om op 7 juni 2014 een wedstrijd te organiseren
waarbij elke schutter van het gilde iemand mee kan brengen om samen
een koppel te vormen.
Dat handboog op wip een moeilijke discipline is, is duidelijk te merken
aan het aantal treffers. Elke introducé krijgt vooraf wat uitleg en de kans
om te oefenen. Daarna begint de wedstrijd waarbij 15 pijlen geschoten
moeten worden.
Aan het eind van de avond zijn er drie schutters gelijk geëindigd en in
dit geval moet er afgekampt worden. Het blijft lang spannend, maar na
een zenuwslopende strijd is Patricia Reijrink de winnaar, gevolgd door
Antoon Versteden en Ilse Eras.
De koppelprijs gaat naar het duo Frans Reijrink en Antoon Versteden.
Met 36 schutters is het een zeer geslaagde avond en met een hapje en
een drankje wordt deze avond met een goed gevoel afgesloten.

Het is zeker voor herhaling vatbaar. Er komen veel positieve reacties
van de introducés die nu toch op een andere manier tegen het gilde
aankijken. n

Jubilarissen gilde Sint
Sebastiaan, Hoogeloon

Nieuwe koning bij
gilde Sint Sebastiaan,
Hoogeloon

Tijdens de ledenvergadering op Sacramentsdag huldigt gilde Sint
Sebastiaan uit Hoogeloon een tweetal jubilarissen. Harrie Bullens
vanwege zijn vijfentwintigjarig jubileum. Harrie is een van de drijvende
krachten binnen het gilde op het gebied van het geweerschieten. Jack
Vermeulen wordt gehuldigd vanwege zijn 40-jarig jubileum. Jack is een
van de trouwste tamboers die het gilde rijk is, ook al moet hij daarvoor
helemaal uit het westen van het land komen. Beiden ontvangen uit
handen van de hoofdman de Sebastiaansspeld. Jack krijgt daarbovenop ook nog de Kringonderscheiding uit handen van de nieuwe
Kringvoorzitter van het Kwartier van Oirschot, de heer Bert v.d. Staak. n

De kennismaking met het gilde.		

Op kermismaandag 30 Juni 2014 vindt bij gilde Sint Sebastiaan weer het
2-jaarlijkse koningschieten plaats. Met een 4-tal kandidaten wordt er heftig
om de titel gestreden. Maar liefst 92 schoten moeten er gelost worden om
het laatste stukje van de vogel neer te halen. Maar uiteindelijk is het Ruud
Verhoeven die (misschien een beetje geholpen door een stevige windvlaag)
het laatste stuk naar beneden haalt. Hij is hiermee de komende 2 jaar de
nieuwe koning van het gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon. n

De twee jubilarissen: l. Harrie Bullens, r. Jack Vermeulen.

De nieuwe koning.
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KRINGNIEUWS
Peelland

Gilde uit Wintelre naar
Hagen (Vechta)

Frank van Dam koning
Sint Antonius Abt Gilde
Deurne

“Kunnen we niet nog eens een keer naar een gildefeest in Duitsland”
was een veelgehoorde vraag bij de gildebroeders van het gilde
Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus uit Wintelre. In ‘Der
Schützenbruder’, laten we zeggen het zusterblad van De Gildetrom,
wordt een oproep geplaatst, welk gilde hen zou kunnen ontvangen. Er
kwam antwoord en het gilde heeft dan de keuze uit 6 gildefeesten. En
zo reisde het gilde met Pinksteren af naar het schützenfest in Hagen.
De ontvangst was groots en zeker na de vendelgroet van de vendeliers
uit Wintelre, die enkele mooie demonstraties lieten zien. In de eucharistieviering op eerste Pinksterdag werd ruim aandacht geschonken
aan thema’s als het uitbannen van haat, argwaan en achterdocht. Na
de heilige mis is er een optocht die wordt verstoord door een enorme
onweersbui. Ook deze dag wordt afgesloten met een geweldig feest.
Het uitstapje naar onze oosterburen is een mooie ervaring voor de
nieuwe gildebroeders en voor de ouderen een verdere stap voorwaarts
op weg naar een broederlijk Europa. Voor degene die beelden van het
feest willen zien kunnen terecht op YouTube. Zoek dan op Schutzenfest
2014 Vechta Hagen. n

Maandag 23 juni 2014 (Deurne kermis), is bij het Sint Antonius Abt
Gilde Deurne op het Sint Antonius Abt hof weer voor twee jaar een
nieuwe koning geschoten. Nadat pastoor Paul Janssen de boom
gevrijd heeft en de genodigden hun schoten hebben gelost, kunnen de
gildebroeders zich opmaken voor een felle maar sportieve wedstrijd.
Bij schot 279 schiet Frank van Dam het laatste stukje van de vogel
neer en door het op te rapen is hij nu de nieuwe koning van het Sint
Antonius Abt Gilde voor de komende twee jaar. Hierna is de nieuwe
koning aan het college van B&W gepresenteerd. n

Het gilde in Hagen.

Frank van Dam, koning in Deurne.

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

Hoge Kringonderscheiding Voorzitter Nico Krol voor
voor Pieter Penninx
tweede maal koning
Pieter Penninx uit Liessel heeft een uitzonderlijke onderscheiding
gekregen uit handen van de kringvoorzitter Peelland, Henk de Hair.
Uitzonderlijk zijn ook de motieven voor de verlening; 70 jaar lid van het
Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert. In 1944 tot nieuwe
deken gekozen, geheimzinnig maar in vol ornaat vanwege zijn volleerd
vendelierschap. Op het eerste gildefeest na de oorlog, 17 juni 1945 bij
O.L.Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop, vendelde hij al en daarna
nog vele malen en won hij veel prijzen. Na zijn huwelijk, gewoonlijk het
afscheid als actief gildebroeder, blijft hij vendelen. Dat deed hij ook in
Liessel naar welke plaats hij verhuisde. Het Gemertse gilde blijft hij ook
trouw. In 1963 is hij oprichter de vendelgroep en een kritisch volger.
Hij is ook instructeur bij het Sint Hubertusgilde Liessel, jurylid voor de
kring en de federatie en bij beide lid van de vendelcommissie.
Als Pieter Penninx het woord vendelen hoort, is zijn woordenvloed niet
te stuiten. In dit jaar instrueerde hij in woord en daad de vendeliers van
het gilde nog. Liggend op de grond gaf de 92-jarige demonstraties.
De uitzonderlijke kringonderscheiding, een gouden kroon op het
50-jarig jubileumschildje, is op zondag 20 juli uitgereikt bij de SintAntoniuskapel in de Deel op de dag van het koningschieten. n

De voorzitter van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde, Nico Krol
is de nieuwe koning van het gilde. Dit lag zeker niet in zijn bedoeling
vanwege de combinatie met zijn voorzitterschap. Toch tot ieders
verrassing stierf de sterke vogel bij het 133e schot een snelle dood. Zijn
tien medestrijders achter zich latend kiest Nico Krol net als in 1990
nu ook weer zijn echtgenote Nelly tot koningin. Na de koningsmis
vertrekt het gilde naar de Sint Antoniuskapel in de Deel en wordt rode
gildebroeder Wim van den Einde bedankt voor zijn zorg voor de groene
kapel. n

Pieter Penninx krijgt de onderscheiding opgespeld.

De huldiging van de nieuwe koning.

Twee koningen bij Sint Catharinagilde Helmond
Tijdens het jaarlijkse koningschieten op zondag 13 juli 2014 heeft zich
wederom het toeval voorgedaan dat er twee koningen geïnstalleerd
worden. Het is locoburgemeester Frans Stienen die bij het 237e schot de
eerste koningsvogel neerhaalt. Daarmee is de wethouder voor de eerste
maal erekoning van het Sint Catharinagilde Helmond. Bij de tweede
koningsvogel weet Eef Luyben bij het 180e schot de vogel van de schutsboom naar beneden te halen. Eef is jonge deken (vice-voorzitter) van het
gilde. Het is een zinderend spannende schietwedstrijd waarbij de eerste
vogel taaier blijkt te zijn dan verwacht. Bij de jeugd valt wederom de eer
te beurt aan Ivana Peters die zich jeugdschutter 2014 mag noemen.
Ereschutter wordt koningin Lucy Luyben, bij het 38e schot. De beide
koningen en ereschutters hebben een vendelhulde in ontvangst
genomen, die dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer met vijf vendeliers gebracht wordt. Het gilde viert dit heuglijke feit op het terrein bij de
gildekamer op Binderen. Het Catharinagilde mag zich de laatste twee
jaar verheugen in een groeiend aantal gildebroeders. n

De koningen van Sint Catharinagilde Helmond.
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Gouden jubilaris bij het
Christiaan van Someren
Sint Hubertusgilde, Liessel erekoning 2014
Zaterdag 21 juni 2014 viert het Sint Hubertusgilde haar Sint Jansdag
met de huldiging van Pieter Pennings voor zijn vijftigjarig lidmaatschap. Hoofdman Hans van Someren heeft veel lovende woorden over
de verdiensten van Pieter Pennings in zijn vijftig jaar lidmaatschap,
zoals twintig jaar vendelierstrainer en ook vendeliersleider. Sinds het bestaan van
de Sint Hubertuskapel (1984)
tot heden bezorgt en verzorgt
hij daar wekelijks de bloemen.
Tijdens de huldiging schenkt
Pennings het gilde een
prachtig zilveren schild.
Koning Hans Hikspoors
speldt hem de bijbehorende
De huldiging van Pieter Pennings.
speld op. n

Na het bijwonen van de gildemis vertrekt het gilde naar het schietterrein aan de Tramweg. Daar plaatsen twee nieuwe leden, te weten Matti
Gruijters en Niek Verberne hun handtekening in het ‘oude ledenboek’.
Hierna kunnen de wedstrijden beginnen voor het erekoningschap 2014
en het ‘Tinnen-Bord’. Het is Christiaan van Someren die met het 435e
schot de vogel naar beneden haalt, en is hiermee de 44e erekoning van
het Sint Hubertusgilde. Aansluitend kunnen de aanwezigen deelnemen
aan de schietwedstrijd voor het ‘Tinnen-Bord’. Vanwege het grote
aantal schoten op de eerste vogel, en die ook bij de tweede vogel die
kant op dreigde te gaan, komt het gilde in tijdnood voor de geplande
receptie voor de jubilaris, en wordt de wedstrijd onderbroken. Na de
huldiging en receptie wordt de wedstrijd weer hervat. Met het 452e
schot schiet gildebroeder Jan Verberne de taaie vogel naar beneden en
wint zodoende het ‘Tinnen-Bord’ 2014. Rigo Welten wint met 51 punten
het jeugdschieten op de klep. Na het uitreiken van de prijzen krijgen
alle prijswinnaars en de jubilaris een vendelgroet. n

Sint Jorisgilde Asten
verrast met ‘koninginnen’
Op het tweejaarlijkse schieten om de koning en erekoning op 27 april
2014, is het de negentienjarige Sjoerdje Joosten, die het talrijke publiek
verrast en laat juichen. Het Jorisgilde wil een familiegilde zijn en het
gezin Joosten is daar een voorbeeld van: vader, moeder en de vier
kinderen zijn lid. Binnen het gilde speelt Sjoerdje de doedelzak.
Zonder twijfel is zij bij het Sint Jorisgilde de jongste koningin ooit;
waarschijnlijk ook binnen kring Peelland. Evenzeer verrassend is haar
keuze voor een prins-gemaal: opa Adriaan Joosten. Een unieke
combinatie. Sjoerdje volgt het derde jaar van de opleiding verpleegkunde aan het ROC Ter Aa. Conform De Caert worden zij – wellicht
in tegenstelling tot de traditie bij andere gilden – aangesproken met
koningin en prins-gemaal. Bij het schieten door ‘vrienden’ van het
gilde om het erekoningschap is Marie-José Swart, echtgenote van de
commandant de winnares. De jongste telg uit de familie Joosten, Arjan,
vendelier in opleiding bij zijn broer Gijs, schiet zich tot jeugdkoning en
mag opnieuw het zilveren jeugdvest dragen. n

De erekoning ontvangt de beker.

Antoon van Helmond
vijftig jaar lid Sint
Jorisgilde Asten
In gildelokaal Cambrinus
wordt jubilaris Antoon van
Helmond op 24 mei 2014
gehuldigd door dekenhoofdman Harry Span, die in
zijn toespraak de verdiensten
van Antoon opsomt:
Jubilaris Antoon van Helmond met
jarenlang dekenschatbeechtgenote.
waarder, twee keer koning,
vendelier, schietmeester en
bewaarder van de verenigingsgeweren. Een beroep op Antoon is nooit
vergeefs. Hij heeft de bij het jubileum behorende gouden speld en zijn
echtgenote een fraai boeket ontvangen. Ook kringvoorzitter Henk de
Hair spreekt de jubilaris toe en vereert hem met de hierbij passende
kringonderscheiding. n

Sjoerdje en haar prins-gemaal.
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KRINGNIEUWS
Baronie & Markiezaat

BARONIE

MARKIEZAAT

Koningschieting en
burgerkoningschieten
Sint Hubertusgilde Leur

Sint Ambrosiusgilde Gilze
organiseert Kringgildedag
6 juli 2014

Om de twee jaar wordt op de laatste zondag in juni bij Sint Hubertus
koningschieting gehouden, zo ook op zondag 29 juni 2014. Dit jaar
vindt deze voor de eerste maal plaats op het evenemententerrein aan
de Muldersweg in Etten-Leur-Noord. Voorafgaand wordt ook de eerste
burgerkoningsschieting gehouden. Hiervoor hebben zich achttien
personen aangemeld. Na een lange strijd die ruim vier uur duurt, slaagt
Hans Schneijderberg erin de vogel van de twaalf meter hoge paal neer
te halen. Hij mag zich twee jaar de eerste burgerkoning van het Sint
Hubertusgilde Leur noemen. Door de scheidende koning van het gilde,
Theo Bos, wordt hem de wisseltrofee aangeboden. Tevens ontvangt hij
een blijvende herinnering in zilver. Na afloop hiervan beginnen negentien
gildebroeders aan de verschieting om de tweejaarlijkse koningstitel van
het gilde. Na een spannende strijd, die ongeveer anderhalf uur duurt,
slaagt Henk Lauwerijssen erin de vogel neer te halen. De erewijn wordt
geschonken nadat hem de versierselen met het koningszilver zijn omgehangen door de hoofdman van het gilde. Later wordt de eed afgenomen
voor de ingang van de mouterij, het gildelokaal, waarna hij het vaandel
op kousenvoeten mag overschrijden naar de ingang. In de mouterij
wordt daarna op gepaste wijze het feest voortgezet. n

Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan organiseert het Sint
Ambrosiusgilde op zondag 6 juli een gildedag voor de Kring Baronie
en Markiezaat, waaraan 31 Gilden uit Brabant en België deelnemen. Al
vroeg in de morgen arriveren tientallen keizers, koningen, hoofdlieden
en genodigden, waaronder Wim v.d. Donk, de commissaris van de
koning in Noord-Brabant, bij de Hooikar. Voorafgegaan door het
organiserende gilde vertrekt rond negen uur de stoet naar de parochiekerk voor de eucharistieviering die wordt voorgegaan door bisschop
Liesen van Breda. Pastoor Joost de Bont heeft voor het gilde nog een
heel bijzondere verrassing in petto. Namens de parochie biedt hij het
gilde een uniek en schitterend mooi icoon aan speciaal gemaakt bij
gelegenheid van het vijfentwintigjarige jubileum en voorstellende de
heilige Ambrosius, de patroonheilige van het gilde. Na de eed van
trouw aan het kerkelijk gezag vertrekken allen naar de Schakel waar
door het gemeentebestuur de erewijn werd aangeboden. Om één uur
vertrekt de optocht door het dorp. Teruggekomen op het feestterrein
volgt de massale opmars waarna de volksliederen worden gespeeld.
Daarna beginnen de wedstrijden. De prijsuitreiking vindt plaats rond
half zeven. Gilze heeft een wel heel bijzondere schildje in petto, omdat
ze zijn gemaakt naar een ontwerp van Zeno Diepstraten, een leerling
uit groep 7 van basisschool De Wildschut. Vanzelfsprekend krijgt ook
hij een exemplaar van zijn eigen ontworpen schildje cadeau..n

Hans Schneijderberg, burgerkoning.

De massale opmars.

Gildekleintje


Henk Lauwerijssen, de nieuwe koning.
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TE KOOP
Linkse kruisboog (Brons) € 350,Inclusief 2 pijlen en standaard met reserveset.
P.W.M. van de Ven
De Mulder 3
5283 ZV Boxtel Tel. 06-14 63 77 00

Gildetentoonstelling
Sint Ambrosiusgilde
Gilze goed bezocht

Cloutverschieting bij
Sint Bavo Raamsdonk
Met de handboog op grote afstand zo dicht mogelijk bij een gemarkeerd punt een pijl in de grond laten belanden. Niet recht vooruit,
met een strakke horizontale schietlijn, maar in een grote boog door
het luchtruim. Is het puur geluk? Beslist niet, de ene schutter is er
standvastiger, consequenter in dan de ander. Het is een combinatie van
feeling, training en techniek. De wedstrijd wordt voor het elfde jaar op
rij door het Sint-Bavogilde georganiseerd. Deze keer onder uitstekende
weersomstandigheden en met een groot deelnemersveld. Nieuw was
de aanwezigheid van schutters van het Sint Jorisgilde uit Diessen en
van het Sint Ambrosiusgilde uit Loon op Zand. Hopelijk zet deze trend
zich in de toekomst voort en groeit deze verschieting uit tot een provinciaal alternatief voor alle handboogliefhebbers, ook al schiet je ‘thuis’
met geweer of kruisboog. De eerste prijzen worden gewonnen door
Bob van Brunschot (165 meter) en Bram Nieuwenhuizen (130 meter),
beiden van het Sint Ambrosiusgilde uit Loon op Zand. De tien jeugdige
deelnemers schieten op een afstand van 80 meter. Hierbij eindigen
Sander Prevoo en Inge de Bont van het Raamsdonkse Sint Bavogilde
als eerste en tweede. Door de plezierige, ontspannen sfeer amuseert
ook de minder fortuinlijke schutter zich prima. n

Jaren lang staat net even buiten de bebouwde kom van Gilze een oude
steenfabriek stilletjes weg te kwijnen. Een plaatselijke architect koopt het
terrein. De ovens met daarboven de droogzolders worden omgetoverd
tot een schitterende expositieruimte. Het Sint Ambrosius gilde is dan
ook aangenaam verrast dat het de gelegenheid krijgt juist in deze historische omgeving de gildetentoonstelling in te richten vooruitlopend op de
gildedag van 6 juli. Zo’n twaalftal gilden leveren materiaal in, waaronder
diverse vaandels, breuken, sikkels en tal van andere gildeattributen,
en uiteraard heel veel zilver. De tentoonstelling duurt van 24 t/m 29
juni en wordt geopend door locoburgemeester Starreveld. In zijn openingswoord wijst hij op het belang van de Brabantse gilden; niet voor
niets is het gildewezen vorig jaar nog tot cultureel erfgoed verklaard. De
tentoonstelling wordt goed bezocht en vooral het overvloedige zilver
dwingt bij het publiek groot respect af. Op de vrijdag bezoeken zo’n 86
kinderen van de drie hoogste klassen van basisschool De Wildschut de
tentoonstelling. Het maakt grote indruk op hen en het valt op dat de
kinderen met buitengewoon slimme vragen komen waaruit wel blijkt dat
de geëxposeerde attributen grote indruk hebben gemaakt.
Al met al een geslaagde tentoonstelling op een wel heel bijzondere
locatie. n

De tentoonstelling trekt veel bezoekers.

Schutters in actie bij cloutverschieting.

Een keizer en een nieuwe koning bij gilde Sint
Sebastiaan Oudenbosch
Op zaterdag 14 juni 2014 houdt Sint Sebastiaan Oudenbosch haar
tweejaarlijks koningschieten. Deze dag is extra feestelijk omdat op
deze dag Adrie van Straaten geïnstalleerd wordt als keizer van het
gilde. Dit is een bijzonder gebeurtenis daar dit de tweede keizer is in
het gilde sinds 1663. In dat jaar wordt Lenaert Leanaertssen als keizer
geïnstalleerd. Na de openingsschoten door erehoofdman Martin de
Bont, burgemeester Giel Janssen en kringsecretaris Alfred Boot kan het
officiële koningsschieten beginnen. Na ruim een uur wordt de vogel
door Kees Wagemakers op de juiste wijze geraakt die hierdoor voor de
derde keer het koningschap binnen haalt. n

Keizer Adrie van Straaten en koning Kees Wagemakers.
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IN MEMORIAM
Bert van der Linden

Janus Smits

Sint-Antonius, Beek (Peelland)

Sint-Sebastiaan, Lage Mierde (Kwartier van Oirschot)

Op 29 juli 2014 overleed Bert van der Linden
(79). Bert werd in 1979 lid als actief vendelier en
schutter. Op latere leeftijd was hij betrokken bij
het onderhoud van het schietterrein. De Beekse
schut verliest in Bert een actieve gildebroeder met
veel gevoel voor humor. Zijn zoon Hans bracht
hem namens het gilde de laatste groet.

Op 12 juli 2014 kreeg het gilde Sint Sebastiaan
bericht dat hun gildebroeder Janus Smits (86) is
overleden. Janus is naast een bekend schoenmaker in het dorp ook een trouwe gildebroeder. Hij
is 59 jaar lid van het gilde geweest en altijd van de
partij bij gildeactiviteiten.

Leo van Loon
Theo Louwers

Sint-Hubertus, Liessel (Peelland)

Sint-Joris, Gestel en Blaarthem (Kempenland)

Op 29 juli overleed gildebroeder Leo van Loon
(83). Leo was ruim 37 jaar lid van het gilde
waarvan zestien jaar koningsknecht en tien jaar
wapenmeester. In 1994 schoot hij zich tot de jaarlijkse erekoning. Naast zijn broederschap deed hij
veel hand en spandiensten voor het gilde.

Op 1 mei 2014 overleed Theo Louwers (86),
gildebroeder sinds 1965. In de periode 19651977 vervulde hij verschillende in de overheid.
Hiervoor werd Theo in 1997 benoemd tot
eredeken. Door Kring Kempenland werd hij in
2005 bij gelegenheid van zijn zilveren jubileum
onderscheiden met het zilveren schild.

Theo Witlox
Sint-Joris, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Wim van den Eijnde
Sint-Joris, Gemert (Peelland)

Op 31 juli 2014 overleed Wim van den Eijnde.
Wim mocht zich het eerste lid van verdienste
van het gilde noemen en was de langst actieve
tamboer in Kring Peelland. Wim leefde in een
koningsgezin. Zijn vrouw en vier kinderen
vormden allemaal het koningspaar bij het gilde.
Wim zelf is de eerste koningsgemaal naast zijn
dochter koning Coby. Hij is niet vereeuwigd bij de
gildebeelden voor de Rabobank in Gemert. Hij
bleek toch wat te imposant qua afmeting. Sinds
kort pronkt Wim wel op een foto als tamboer van
de rooi skut in de Sint Joriskapel.

Harrie van Gennip

Op 8 juni 2014 is onverwacht overleden gildebroeder Theo Witlox (86). Theo was dit jaar
veertig jaar lid. In de jaren tachtig was hij lid
van de overheid. Theo was een trouw en actief
gildebroeder.

Theo Coolen
Sint-Anna, Nederwetten (Kempenland)

Op dinsdag 1 juli 2014 ontvingen we het bericht
dat Theo is overleden. Hij was ruim 54 jaar lid en
koning van 2000 tot 2002. De herinnering zal bij
ons blijven door zijn verhalen van vroeger. Vanaf
1932 was het gilde te gast in café Coolen, totdat
het huidige gildehuis in gebruik werd genomen.
Samen met zijn echtgenote Sjaan was dat een
mooie tijd.

Sint-Joris, Gestel en Blaarthem (Kempenland)

Op 12 mei 2014 is Harrie van Gennip (59) overleden. Hij was vendelier sinds 1989. Harrie kwam
uit een echte gildefamilie. Zijn vader, drie van zijn
broers en zijn zwager waren eveneens gildebroeder. Hij deelde graag lief en leed met zijn gilde.

Theo Beelen
Sint-Joris, Gestel en Blaarthem (Kempenland)

Op 30 juni 2014 overleed Theo Beelen (87),
gildebroeder vanaf 6-10-1959.
Theo was zes jaar tamboer en fungeerde nadien
22 jaar als zilverdrager. Door Kring Kempenland
werd hij in 2000 en in 2010 onderscheiden met
respectievelijk het Zilveren en Gouden Schild.
Van zijn eigen gilde ontving Theo in 1984 de
zilveren jubileumspeld en in 2010 tegelijk met
zijn drie jongere broers een zilveren herinneringsspeld als aandenken aan hun gezamenlijke 200
jaar gildebroederschap in 2007.

Jan Wouters
Sint-Antonius Abt - Sint-Catharina, Nistelrode
(Maasland)

Op 24 juni 2014 bereikte ons het droeve bericht
van het overlijden van gildebroeder
en oud deken Jan Wouters. Jan was sinds de
oprichting van ons gilde een aantal jaren overheidslid en drager van de Zilveren Medaille van
de Nobele Orde van de Papegay. In de beginperiode zette Jan zich op vele fronten in en heeft
op die manier zijn kracht gegeven waardoor ons
gilde gestalte heeft gekregen.
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IN MEMORIAM
Wil Kuypers
Sint-Sebastiaan, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Op 11 juli 2014 is gildebroeder Wil Kuypers (68)
overleden. Hij was lid sinds 1977. Wil was zeven
keer kampioen kruisboog-op-wip van Oirschot,
in 2006 met zijn viertal Nederlands kampioen en
hij schoot koning in 1982, 1998 en 2000. Verder
bekleedde Wil functies in vele commissies en hij
was vele jaren de beheerder van de schuilhut in
onze gildetuin.

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

Blinkt uit in vakmanschap

Gerrie van der Burgt
Sint-Antonius, Stiphout (Peelland)

Op 8 augustus 2014 is Gerrie van der Burgt (73)
overleden. Hij was 53 jaar bij het gilde, waarvan
hij in 1961
lid werd, dat toen noodlijdend was. Met vier
andere jonge mannen blies hij het Stiphoutse
gilde nieuw leven in tot wat nu een bloeiende
vereniging is. Vanaf het begin was hij bestuurslid
en zeven jaar later werd hij voorzitter. Ook was
hij veertien jaar secretaris. De rol van hoofdman
nam hij in 1970 op zich. In 2011 droeg met trots
en vertrouwen zijn taken over aan jonge opvolgers. In 1998 werd hij benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Door Kring Peelland is
hij in 2011 geëerd met een kringonderscheiding.

Webdesign
Huisstijl
Drukwerk
www.olafs.nl

Vaandels, Vendels en Vlaggen

Joke Willigers

Zand 33, 5757 RX Liessel
Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
info@willigers.eu www.vaandel-vendel.nl

Jan Van Berkel
Sint-Dionysius, Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Op 4 juni 2014 overleed Jan van Berkel (94),
gildebroeder, oud hoofdman en oud-koning.
Vanaf de oprichting van het gilde komt de naam
Van Berkel voor in de boeken. Maar ook in zijn
“way of life” kwam de gildegedachte, dienstbaar
aan de samenleving, Dit resulteerde in de
Gregoriuspenning als jarenlang lid van diverse
kerkkoren en het lidmaatschap in de orde van
Oranje Nassau voor zijn breed vrijwilligerswerk.
Hij was een-en-twintig jaar hoofdman en in
2008 schoot hij zich, op 89 jarige leeftijd nog tot
koning.

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

Mogen zij allen rusten in vrede
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AGENDA

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
GILDEFEESTEN IN 2014

GILDEFEESTEN IN 2016

Federatieve toernooien:
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten in oktober.

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

oktober
11 okt
		

Geen NBFS- toernooi geweerschieten in 2014.
Hoofdliedendag, vliegbasis Eindhoven.
Opluistering Sint Lambertusgilde, Someren-Eind.

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

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

GILDEFEESTEN IN 2017

12 april	NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip Kring bij Sint
Agatha, Boekel.
31 mei	Kringdag Kwartier van Oirschot O.L.V. Broederschap,
Oirschot.
07 juni:	Kringdag Kempenland, Sint Jorisgilde, Bergeijk.
07 juni Kringdag Peelland, Sint Jorisgilde, Asten.
14 juni
Vrij gildefeest bij Sint Jansgilde, Gassel.
05 juli
Vrij gildefeest bij Sint Willibrordusgilde, Casteren.
05 juli
Kringdag Maasland, Sint Jorisgilde, Berlicum.
28 - 29 - 30 augustus
		
Europees Schutters Treffen te Peine (Duitsland).
20 sept NBFS-toernooi VTBS, Sint Sebastiaangilde, Lage Mierde.
oktober NBFS-toernooi geweerschieten Kring Land van Cuijk.
10 okt	Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Kring
Baronie en Markiezaat.

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 mei

Vrij gildefeest Sint Jorisgilde, Oirschot.

GILDEFEESTEN IN 2020
12 juli
23 aug
		

Vrij gildefeest Sint Antonius Abtgilde, Deurne.
Vrij gildefeest Gilde O. L. Vr. en de H. Willibrordus,
Wintelre.

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

