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

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

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

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)
ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!

Blinkt uit in vakmanschap

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

Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver
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Weer aandacht 
voor jeugd
In dit nummer krijgt de jeugd opnieuw weer veel aandacht. Want de spreuk ‘wie de 
jeugd heeft….’ is nog altijd van kracht. Zo sloeg de bijeenkomst “School en gilde” in 
Geffen goed aan. Het resulteerde in verdere contacten met elkaar.
Kring Land van Cuijk had haar eerste Kindergildedag in Heijen. Ook hierover was 
men erg tevreden. 
Deze twee ‘grote’ artikelen en enkele kleinere bijdragen vindt u in dit nummer.
Alleen, het zou heel leuk zijn als zij zelf eens aan het woord kwamen. Jongens en 
meisjes neemt eens een pen in je hand  en laat iets van jullie horen!  De rubriek 
‘Jeugd’ is niet alleen over jullie maar ook vóór jullie! 

Het is inmiddels weer september en de gilde-activiteiten komen weer in een rustiger 
vaarwater. Er waren gilden bij die een bijzondere activiteit hadden. Zie verder in dit 
nummer wat voor activiteiten.
Wat hebben gilden en schutterijen in binnen- en buitenland met elkaar gemeen en 
waarin verschillen ze? Ook hierover wordt u geinformeerd in dit nummer.

Peter van Kuijen
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rePortAge

ingezonDen
Ton van Winsen 

Overhandiging nota ‘Franje of Fundament’ 
aan commissaris van de koningin
      

Toespraak van Rien de Krom tijdens uitreiking 
nota.

met vergelijkbare problematiek, kunnen 
omgaan met dit thema. Tot slot stelde hij dat 
hij de nota gaarne aan derden ter lezing zou 
aanbevelen. n

Dit jaar, 2011, vierde het Sint Margarethagilde 
uit Aarle-Rixtel haar zeshonderdjarige bestaan. 
Belangrijk onderdeel van de festiviteiten, 
waarbij de hele bevolking van het dorp werd 
betrokken, was het “Scholenproject” dat in 
de maanden april en mei plaatsvond. Het 
bestond uit een viertal onderdelen en werd 
met veel enthousiasme ontvangen zowel door 
de leerlingen, leraren als ouders. 
Op zondag 22 mei 2011 vond onder 
uitstekende weersomstandigheden het Vrij 
Gildefeest plaats in Aarle-Rixtel. Er waren 
talrijke gildes aanwezig zowel uit Kring 
Peelland, Noord-Brabant, de Gelderse 
Federatie en het buitenland.
Belangrijke genodigden waren bisschop 
mgr. drs. A. Hurkmans en commissaris 

een schrijven van het Sint Barbaragilde, ravenstein
Het is begonnen omdat we nieuwe kostuums 
moesten hebben en de financiële middelen 
niet helemaal voldoende waren. Het idee 
werd geopperd om een tweedehandse 
gebruikersmarkt te houden bij ons Teerhuis 
voor de deur. Als datum werd gekozen voor 
begin april, zo’n week voor Pasen.  
Hoe komen we aan spullen? Nou we brengen 
een briefje rond met de mededeling welk 
weekend de markt plaatsvindt. We vragen dan 
de spullen klaar te zetten op zaterdag. 
Veel broeders met auto en aanhanger 
gaan deze dan ophalen en bellen overal 
aan.  De spullen gaan dan (nu) naar het 
gemeenschapshuis en worden een klein beetje 
gesorteerd. Op zondag worden de kramen 
bevolkt door de broeders en vrijwilligers.  
Iedereen  zet alles op zijn kraam en diverse 
mensen hebben een eigen specialisme 
ontwikkeld na bijna 20 x  keer dat wij deze 
markt organiseren. Omdat het voor het gilde 
is, bewaren veel mensen de spullen voor ons. 
Ook heffen wij een  toegangsprijs van € 1.50  

Het lijkt veel werk, maar schept wel een band 
voor het hele gilde. En als alles is opgeruimd 
aan het einde van de zondag wordt er 
gezamenlijk gegeten (op eigen kosten) en 
de meestal leuke ervaringen uitgewisseld. 
De penningmeester is er dan weer met het 
geschatte bedrag van de opbrengst. Het is 
nog steeds de moeite waard. Misschien is het 
iets voor een ander gilde?

Op deze manier hebben we iedere keer wel 
weer een doel om de schouders er onder te 
zetten en te zorgen voor een zo goed mogelijk 
saldo. Dit jaar werd de opbrengst besteed aan 
een nieuw vaandel. Dit is inmiddels gereed en 
bij het koningsschieten op 2 juni 2011 is het 
tijdens de mis ingewijd en kon het gilde met 
trots de nieuwe koning  begeleiden.

Buiten deze actie hebben wij ook nog het 
jaarlijkse ‘RADEN OP DE VOGEL’. Dit is een 
loterij, waarbij de mensen kunnen raden na 
hoeveel schoten de vogel naar beneden zal 

vallen. Dat doen wij al ruim veertig jaar. 
De kosten zijn maar € 1 per lot. 

Het  prijzengeld is niet zo hoog, maar toch is 
de animo bij de mensen groot. Als men aan 
de deur komt is het altijd weer, o, ja en nou 
moet ik ook nog raden zeker.  Ja en soms 
komt er iemand die 599 schoten raadt en zeg 
je dat is teveel hoor, maar men antwoord dan 
rustig dat je de loten toch kwijt moet… 
Ook dit is een leuke financiële opsteker. n

van de koningin prof. dr. W. van de Donk, 
voorzitter van de NBFS  J. Verbeeten en enkele 
bestuursleden van de NBFS. De aanwezigheid 
van de commissaris van de koningin was voor 
de Commissie Jeugd van de NBFS een mooie 
gelegenheid om hem alsnog de in 2010  
verschenen nota “Franje of Fundament” aan 
te bieden. Bij de officiële overhandiging van 
deze nota tijdens de Hoofdliedendag in 2010 
was hij namelijk verhinderd. Nadat voorzitter 
van de Commissie Jeugd, Rien de Krom, de 
heer van de Donk de nota had overhandigd 
gaf deze in zijn weerwoord aan erg verheugd 
te zijn met de kwaliteit van de nota die hij van 
bijzonder belang noemde om de jeugd bij 
het gildewezen te betrekken en het ook een 
voorbeeld noemde hoe andere organisaties, 
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rePortAge
Jan van der Avoort en Peter Berents 

Meimaandviering Sint Jan opgeluisterd 
door gilden uit Uden en Nistelrode

FeDerAtie
nieUWS

De beide gilden naast de Sint Jan.

Gildefeesten 
Na uitvoerig overleg en een breed opgezet 
advies vanuit onze federatieve commissies 
heeft het bestuur van de NBFS op 7 juni 
2011 knopen doorgehakt rond de Federatieve 
Toernooien. Het voorstel van Kring Maasland 
werd uiteindelijk overgenomen en deed het 
meest recht aan alle inbreng.

Dat betekent dat met ingang van 2012:
• Het Boogschieten op wip in april wordt 

gehouden (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBSTR-toernooi  plaats vindt op de 

derde zondag in september;
• Het geweerschieten in oktober plaatsvindt.

Indien er al data geprikt zijn waarvan men om 
goede redenen niet meer kan afwijken dan 
blijven die zo.
Het NBFS-bestuur is er zich van bewust dat 
met dit besluit niet ieders inbreng wordt 
gehonoreerd, maar er moest een keuze 
worden gemaakt.
 
Aandacht blijft vragen de planning van 
de eigen Kring gildefeesten. Voor de 
organisatoren van Gildefeesten blijft het 
een doorn in het oog dat er meer dan twee 
gildefeesten op een zondag worden gepland. 
Het federatiebestuur doet dan ook een 
dringend beroep op de kringbesturen om 
daaraan invulling te geven en daar op toe te 
zien. Medewerking van eenieder is daarbij 
onmisbaar. 

Fred van den Berg
Waarnemend NBFS secretaris
Edmundus van Dintherstraat 9
5473 GH Dinther
Telefoon 0413-291066
E-mail: lfmvandenberg@hetnet.nl

Het gilde Sint Antonius Abt- Sint Catharina 
uit Nistelrode was samen met het gilde Sint 
Barbara - Sint Lucia uit Uden aanwezig bij 
de Maria meimaandviering in de Sint Jan te 
‘s-Hertogenbosch op zaterdag 21 mei 2011 om 
de hoogmis van negentien uur op te luisteren. 
Voor het gilde uit Uden was het de eerste 
keer dat zij bij de meimaandviering in de 
Sint Jan aanwezig was en daarom gingen de 
leden met het gilde uit Nistelrode mee om 
te zien hoe dit in zijn werk ging, immers, dit 
gilde ging al voor de twintigste keer naar de 
Mariaviering in de Sint Jan. Voorheen met het 
gilde uit Vorstenbosch dat hen voor ging en 
de gildebroeders en gildezusters lieten ervaren 
hoe een dergelijke viering verliep. Later 
luisterde het gilde uit Nistelrode samen met 
het gilde Sint Bastiaan uit Oss en nog weer 
wat later samen met het Osse gilde en het 
Sint Joris gilde uit Geffen de meimaandviering 
in de Sint Jan op.
Even voor aanvang van de avondmis stelden 
de beide gilden zich naast de Sint Jan op, om 
precies om zeven uur hun intocht in de Sint 
Jan te realiseren. De roffelende trommen, de 

gepresenteerde kleurrijke vaandels en vendels 
en de in hun fraaie uniformen uitgedoste 
gildebroeders en gildezusters vormden een 
indrukwekkend schouwspel in de, voor deze 
meimaandvieringen, fraai versierde kerk. 
Het Maria-altaar heeft in deze periode een 
prominente plaats voor in de kerk.
Tijdens de mis werden door de beide gilden 
de eeuwenoude rituelen uitgevoerd, die van 
generatie op generatie zijn doorgegeven en 
welke deze meimaandviering zo’n bijzonder 
karakter geven.
Aansluitend aan de mis werd namens de 
beide gilden door de vaandrig van het gilde 
van Nistelrode een vendelhulde gebracht aan 
de Zoete Lieve Vrouwe.
Al met al is het een mooie viering geweest, 
die op de bezoekers van deze mis een goede 
indruk heeft gemaakt en waar de gilden 
uit Nisterode en Uden met genoegen op 
terug kunnen zien. Aansluitend hebben de 
gildebroeders en -zusters zich de Bossche 
bol en de koffie goed laten smaken, gezellig 
napratend, in een etablissement aan de 
Parade nabij de Sint Jan. n

otto von Habsburg overleden
De oudste zoon van de laatst regerende keizer 
van Oostenrijk en koning van Hongarije 
overleed op 4 juli 2011, 98 jaar oud. Na de 
gedwongen troonsafstand van zijn vader Karel 
I (inmiddels zalig verklaard)  en de vlucht uit 
Oostenrijk, woonde Otto von Habsburg in 
meerdere landen van Europa. Hij studeerde 
Politiekwetenschappen in België. 

En promoveerde op een proefschrift over 
erfrecht. Hoewel tijdens de laatste oorlog een 
opsporingsbevel door de Nazi’s werd 
uitgevaardigd, kon hij een groot aantal joden 
helpen te vluchten naar overzeese gebieden.
Vanaf 1954 woonde Von Habsburg in zijn 
verbanningsoord Pocking in Ober-Bayern.
Van 1973 tot 3004 was von Habsburg actief in 
de Pan-Europese Unie  waarvan hij later ook 
erevoorzitter werd. Van 1979 tot 2999 was hij 
lid van het Europese parlement.

Otto von Habsburg had een nauwe band 
met  het gildewezen. Van 1985 tot 2008 
was hij beschermheer van de Europese 
gemeenschap van historische schuttersgilden 
en grootmeester Van de ridderorde van Sint 
Sebastiaan in Europa (in 2008 droeg hij 
deze functies over aan zijn zoon Karel von 
Habsburg) Menig gildebroeder uit onze 
federatie is door Otto von Habsburg tot ridder 
geslagen. Wij blijven met dankbaarheid en 
grote hoogachting aan hem denken. n



men onder meer een 17de eeuws historisch 
verantwoord Barok kostuum aan. Robert 
noemt dit kostuum een pallure. Het laatste 
woord is een verbastering van het Franse 
woord parure, dat tooi of sieraad betekent. 
Schuttersmantels waren vaak rijk versierd met 
borduursel. 

Tijdens de onderlinge wedstrijden op het 
EST schieten de leden van het Mechelse 
Kolveniersgilde met een luchtkarabijn op 
pluimkes. Deze pluimen lijken op een 
uitvergroting van pijpenragers. Het viertal dat 
de meeste pluimen eraf schiet heeft een prijs, 
evenals de beste dame, heer en jongere. De 
schutters mogen elk acht schoten lossen. 

2.  HET SINT-SEBASTIAANSGILDE  
uIT DILBEEK-BELGIë.

‘Dit gilde is op 28 december 2002 
heropgericht maar er zijn sporen dat het van 
zeer oude oorsprong is’, zo vertelt Paul Stoop. 
Er zijn documenten gevonden die dateren 
van 1643: de plaatselijke kasteelheer Pelgrims 
de Bigard schreef reglementen uit voor het 
gilde aangaande de privaatmunitie. Destijds 
werd het gilde opgericht om de bevolking 
te beschermen. Nu wil men het verleden 
herbeleven en de tradities van toen en van 
‘thuis’ behouden; met ‘thuis’ bedoelt men 
Vlaanderen. Sint-Sebastiaan viert jaarlijks 
het teerfeest ter ere van Sint-Sebastiaan, 
de patroon van de boogschutters. 
De koningschieting vindt elk jaar op 
Pinksterzaterdag plaats.

De leden, mannen, vrouwen en jongeren 
boven de twaalf jaar schieten met een 
recurveboog zonder hulpmiddel op 
de liggende wip op een afstand van 17 
meter. Thuis schieten de leden ook op 
een staande wip van 27 meter hoog en bij 
het koningschieten op de oppergaai. Het 
kostuum van de mannen is een vrolijk 

74

1. HET MECHELSE KOLvENIERSGILDE
Robert Engelen van het Mechelse 
Kolveniersgilde vertelt vol passie over zijn 
gilde. Het oudste document dat de naam 
van het gilde noemt is van 1453. Philips de 
Goede vroeg het gilde om vier schutters te 
leveren voor een leger dat de opstand in 
Gent moest onderdrukken. Het Mechelse 
Kolveniersgilde is een schutterij in de zuivere 
betekenis van het woord: het gilde beschutte 
(beschermde) de stad Mechelen. De schutters 
hielden de wacht op de stadspoorten en 
schoten met de klover. De klover is een 
oud vuurwapen, de klovenier of kolvenier 
hanteert dit wapen. De Mechelse kolveniers 
fungeerden ook als gevangenbewaarder en 
brandwacht. Nu beschermen de kolveniers 
de oude gildentradities, ook hebben ze een 
sociale taak op zich genomen. Eens per 
jaar houden ze een militaire schietwedstrijd 
met diverse vuurwapens in Mechelen, het 
inschrijfgeld is dubbel en gaat voor de helft 
naar de kinderkankerbestrijding. Het gilde 
heeft dertig leden, mannen en vrouwen. Het is 
in 1983 heropgericht, van het leengeld schafte 

Algemeen
Door: Joke van Gils

over grenzen heen

Wat hebben gilden en schutterijen in binnen- en buitenland met elkaar gemeen en waarin verschillen ze? 
Ik besloot op het EST in Kinrooi (augustus 2009) een ‘vergelijkend warenonderzoek’ te doen naar het 
ontstaan en de gebruiken van gilden en schutterijen buiten Noord-Brabant.

Robert Engelen van het Mechelse 
Kolveniersgilde.

gekleurde kiel met riem, een zwarte kuitbroek 
met witte lange sokken en een baret. De 
vrouwen dragen een eenvoudige lange jurk, 
of rok met blouse in een warme of zachte 
tint. Ze hebben een kanten mutsje op, dragen 
een witte kraag en hebben een wit schortje 
voor. De kledij is gebaseerd op kleding uit 
de periode einde 15de en begin 16de eeuw, 
gebaseerd op schilderijen van Teniers uit 
dezelfde periode.

3.  LA GHILDE DE CRAyHOF uIT CApELLE 
LA GRANDE - FRANKRIjK

Eric de Bril legt uit dat er voor de Tweede 
Wereldoorlog drie of vier kruisbooggilden 
in Capelle La Grande waren, die nadien 
verdwenen zijn. La Ghilde de Crayhof is niet 
heropgericht vanuit een slapend gilde, maar 
is een nieuw gilde uit 1991. Het doel is om 
het schieten met de traditionele kruisboog te 
promoten, het kruisboogschieten werd van 
oudsher in de streek beoefend. Capelle La 
Grande ligt vlakbij Duinkerken in de Westhoek 
van Frankrijk. De naam van het gilde is 
ontleend aan De Crayhof, een 16de eeuwse 
hofstede die hoorde bij de plaatselijke burcht. 
De burcht is verdwenen maar de hofstede is 
er nog.

Het gilde is een eigen lokaal aan het bouwen 
en heeft twintig leden die de kruisboog 
hanteren. Zij noemen hun wapen l’arbalète 
traditionnelle, omdat het een kopie is van 
wapens tussen de 16de en 19de eeuw. Zij 
schieten elke zondag en verder houdt men 
een tweejaarlijks toernooi met bevriende 
verenigingen zoals het ghilde de St. George 
(St. Joris), ook uit Capelle La Grande. Verder 
doet men mee aan wedstrijden georganiseerd 
door het Convention Française des Ghildes 
Historiques de Tir. De beste schutter is 
een vrouw, Marie-Andrée Cousin, zij is de 
gildekoning. De koningsverschieting is 
eens in de tien jaar. In de optocht dragen de 
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over grenzen heen
gildeleden hun historische kostuum uit de 
Renaissanc en tijdens wedstrijden dragen zij 
een sportieve zwarte lange broek met zwart 
polo. Het polo heeft een embleem met een 
rood Bourgondisch kruis, een afbeelding 
van De Crayhof, het gemeentelijke logo en 
de Leeuw van Vlaanderen. De Westhoek was 
immers ooit Vlaams. Er spreken nog maar 
weinig mensen Vlaams, de Vlaamse taal was 
lange tijd verboden en op school wordt alleen 
maar in het Frans les gegeven. 

4.  SCHuTTERIj SINT-CATHARINA uIT 
STRAMpROy-LIMBuRG

Tussen de koningen en prinsen die om de 
Europese titel gaan kampen staat een heel 
jonge, gespannen koning. Het is de 18-jarige 
Mark Angevaeren van schutterij Sint-Catharina 
uit Stramproy. Hij is zo jong dat hij niet mee 
mag doen met het koningschieten maar 
wel met de prinsverschieting. Mark wijst vol 
trots op een koningsschild met de naam 
Angevaeren erop. Zijn overgrootvader stond 
in de kinderschoenen van het OLS en heeft 
het schietreglement voor het OLS mee 
opgesteld. OLS staat voor Oud-Limburgs 
Schuttersfeest, het is een groots treffen tussen 
de schutterijen van Belgisch en Nederlands 
Limburg. De winnende schutterij organiseert 
de volgende OLS maar doet dit niet alleen. 
Het hele dorp werkt mee aan het welslagen 
van het evenement en de verenigingen 
die meedoen delen mee in de winst. 
Sint-Catharina schiet met de zware buks en 
won maar liefst vijf keer het OLS.

Sint-Catharina is niet alleen goed in 
schieten, ze hebben een exercitiegroep, een 
muziekkorps met trommels en pijperfluiten 
en een vendelgroep. De schutterij telt 
ongeveer honderd leden, van jong tot oud. De 
leden dragen een kostuum in military look, 
met een donkerblauw jasje, epauletten, een 
dubbele rij glimmende knopen en een riem. 

Het hoofddeksel varieert van vorm en is in 
militaire stijl. De meeste leden dragen een 
korenbloemblauwe pantalon. De dames die 
een mandje brood bij zich hebben dragen 
een lange rok in dezelfde kleur en hebben een 
schortje voor.

Annelies Indenkleef vergezelt Mark. Zij vertelt 
dat de abdis van Thorne in 1499 rechten aan 
het gilde verleende. Het is de eerste keer dat 
Annelies op een EST is, ze geniet er zo van dat 
ze denkt dat ze voor het leven verliefd op het 
EST is. Vooral het internationale trekt haar.

5.  SCHuTTERIj SINT-WILLIBRORDuS uIT 
LuMMEN - BELGIë

De schildjes van twee dames trekken mijn 
aandacht. De een draagt een schild met 
‘50 jaar schutter’ en de andere met ‘40 jaar 
schutter’ op haar groene schuttersuniform. 
Het zijn de dames Josée en Marie-Louise 
Marks. Ze genieten van de sfeer, maar vooral 
van de sfeer in de eigen groep. De twee 
zussen zijn lid van schutterij Sint-Willibrordus 
uit Lummen. Zowel inwoners van Lummen 
als van Beringen zijn lid. De leden schieten 
elke zaterdag en zondag van maart tot 
oktober met de karabijn op de wip. De dames 
vinden het heel spijtig dat de Belgische 
overheid het schieten voor jongeren onder 
de 16 jaar verboden heeft. Daardoor zal de 
schutterij niet meer zo gemakkelijk verjongen. 
En er komen steeds meer voorschriften bij. 
Zo moet men een schietvaardigheidstest 
doen en een schriftelijke toets maken op het 
gebied van onder andere veiligheid. Daarnaast 
moet de schutter een bewijs van goed gedrag 
kunnen tonen, licenties betalen en een boekje 
bijhouden waarin elke wedstrijd afgestempeld 
wordt.

De vader van de beide dames was voorzitter 
en medestichter van de schutterij die in 1958 
werd opgericht. Er was indertijd in Lummen, 

een dorp in opbouw, niks te doen en toen 
hebben een paar mannen uit het dorp en 
de omliggende gehuchten de schutterij 
opgericht. Vanaf de oprichting was het heel 
gewoon dat de vrouwen schoten en ook de 
kinderen die zij meenamen. De broers van 
de dames Marks schoten ook toen ze jong 
waren, maar die zijn wat anders gaan doen, 
voetballen.

6.  DER ST. jOHANNES SCHüTzENvEREIN 
uIT SCHNEIDERKRuG – DuITSLAND

De vriendinnen Gisela Harskamp, Claudia 
Dierkhuese en Maria Lohmann zijn lid 
van Der St. Johannes Schützenverein. Ze 
wonen in Schneiderkrug in de buurt van 
Bremen. De vereniging heeft 365 leden, de 
kinderen niet meegeteld. Als ik zeg dat ik 
dat veel vind reageren ze verbaasd, er zijn in 
Duitsland schutterijen met meer dan 1000 
leden. Het is niet ongewoon dat het halve 
dorp lid is van de plaatselijke schutterij. Dat 
verklaart de vele Schützenhallen. Der St. 
Johannes Schützenverein is in 1815 opgericht 
als een sportclub geweerschieten voor de 
boerenstand. De schutterij rustte tijdens 
de beide wereldoorlogen. Nu zijn zowel 
mannen als vrouwen lid. De mannen dragen 
een schuttersgroen colbert en pet met een 
zware pantalon, de vrouwen dragen een 
schuttersgroen gilet over een witte blouse en 
een halflange zwarte rok.

De leden schieten met luchtgeweer, KK 
(Klein Kaliber) en luchtpistool. De vereniging 
heeft een koning en koningin boven de 25 
jaar, een kinderkoning boven de tien jaar, 
een schuttersprins boven de 12 jaar en een 
jeugdprins ouder dan 16. Lang niet alle 
koningen van alle Duitse schutterijen doen 
mee aan het Europees koningschieten. 
In hun regio mogen de drie beste koningen 
van 23 schutterijen meedingen naar de titel 
van Europees koning.                   lees verder ›››

Drie leden van Det Broderlige Papegoye Compagnie uit Skånska.



8.  DET BRODERLIGE pApEGOyE 
COMpAGNIE uIT SKåNSKA – zWEDEN

Ik maak kennis met Mattias Olsson die lid 
is van het 32 jaar jonge gilde Det Broderlige 
Papegoye (DBPC). Het gilde is opgericht om 
oude tradities te doen herleven. 
De leden, veelal jonge mannen en vrouwen, 
schieten met de kruisboog. Ze zijn trots 
op hun female president, hun vrouwelijke 
hoofdman. Het gilde houdt jaarlijks twee 
belangrijke wedstrijden. Op de feestdag van 
Sint-Joris in de meimaand schieten ze op 
det papegoye, een gipsen vogel. Men schiet 
dan om de eer, de schutter die de vogel eraf 
schiet is voor een jaar gildekoning, hij of zij 
vertegenwoordigt het gilde. In augustus, op 
de feestdag van de heilige Laurentius, houdt 
het gilde een sportieve wedstrijd op doel. 
Het doel is een geschilderde papegaai op 
papier die in het hart geschoten moet worden. 
De winnaar is de schutterskoning van het jaar 
en wordt als de beste schutter beschouwd. 
De beide koningen worden met een 
lauwerkroon getooid, dit is een krans van 
bladeren met hier en daar een bloem. Na de 
beide wedstrijden wordt er geteerd. 

De leden dragen prachtige 16de eeuwse 
Renaissance kostuums, elk kostuum is anders 
van stof, kleur en snit. De mannen dragen 
een bolle pofbroek met een zwarte maillot 
of een kniebroek met witte kniekousen. Ze 
hebben een muts of hoed op met een veer. 
De pofbroekdragers hebben een korte cape 
om de schouder. De vrouwen dragen een 
lange rok met een zijden onderrok. De meeste 
mannen en vrouwen dragen een mouwloos 
vest met daaronder batisten blouses waarvan 
de mouwen rijkelijk geborduurd en gesmokt 
zijn of met linten bewerkt. Het zijn ware 
kunstwerkjes van handenarbeid. De rokken en 
vesten van de dames zijn van damastlinnen. 
De pofbroeken en capes van de heren 
zijn gemaakt van glanzende katoenen en 
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De deelnemers moeten zich hiervoor 
kwalificeren. 

7.  SCHuTTERIj ST. ANTONIuS uIT NIEuW 
DIjK – GELDERLAND

Secretaris Theo Derksen van gilde 
Sint-Antonius vertelt dat ze met 150 man op 
het EST aanwezig zijn. Harrie Ketels, die in 
2000 Europees koning werd in Garrel, is lid 
van gilde St. Antonius. De schutterij werd in 
1922 opgericht, voor de gezelligheid. Nieuw 
Dijk was indertijd een jong dorp in opbouw, 
de kerk is van 1911. De schutterij telt 480 leden 
en heeft vele disciplines en functionarissen. 
Er zijn drie koningen, een schutterskoning, 
een ruiterkoning en een jeugdkoning. 
Twee commandanten geven leiding aan de 
schutterij als deze de straat op gaat. Zeven 
officieren zorgen ervoor dat de commando’s 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. Enkele 
kanonniers dragen de zorg voor drie 
kattenkoppen (kanonnen). De piassen 
zorgen voor het vermaak en de bielemannen 
maken de weg vrij. De schutterij heeft een 
vendelgroep en uiteraard ook schutters 
en dan is er nog de Malletband en zijn er 
majorettes. De schutters dragen een rood en 
wit uniform. Op mijn vraag waarom Gelderse 
schutters een witte pantalon dragen kan Theo 
Derksen geen antwoord geven. 

Tegenwoordig schieten de leden met kaliber 
.22 op lepels, vroeger schoot men op 
gebakken aardewerken potjes die op een rek 
stonden. ‘Zijn vrouwen ook lid?’ vraag ik. 
Theo antwoordt: ‘Er zijn aparte wedstrijden 
voor de vrouwen. We hebben het nog net 
gered dat de vrouwen niet mee mogen doen 
met het koningschieten.’ ‘Dus ze hebben geen 
gelijke rechten?’ concludeer ik. Een andere 
schutter reageert dat de dames het stemrecht 
thuis aan het aanrecht hebben. Maar hij is wel 
zo hoffelijk om me een glaasje water aan te 
bieden.

Algemeen
Door: Joke van Gils

zijden stoffen, meestal in één kleur maar in 
verschillende tinten. 

9.  GILDE BRACTWO KARKOWE uIT 
TARNóW – pOLEN

De leden van dit gilde en hun vrouwen zijn 
vier dagen op reis door Europa. Ze bezochten 
het Europese Parlement in Brussel en hadden 
er zelfs een ontmoeting met de Poolse 
president. Ook bezochten ze de NATO en nu 
zijn ze in Kinrooi voor de parade. Als ik - in het 
Engels - vraag wat het meest interessante van 
dit Europese weekend is, antwoordt Andrzej 
Sasak: “Dat we morgen weer naar huis 
gaan” en dan voegt hij eraan toe: “Het EST 
is ook heel attractief, je kunt er veel mensen 
ontmoeten.” 

De mannen dragen kostuums gebaseerd 
op de kleding van rijke Polen die in de 17de 
eeuw het straatbeeld vulden. Ze dragen 
brokaat, bont, veren en leer. Vrouwen zijn 
volgens de traditie geen lid van het gilde. 
Gilde Bractwo Karkowe is 80 jaar oud, maar 
was van de Tweede Wereldoorlog tot 1980 
niet actief. Dit had te maken met de oorlog en 
met de politieke ontwikkelingen in Polen. De 
gildenbroeders schieten eens per jaar - met 
geweer - op een houten haan. De schutter die 
het laatste stuk eraf schiet heeft de eer om 
een jaar lang koning te zijn. Hij is de drager 
van een zilveren haan. Het gilde is de trotse 
bezitter van een kanon dat bij ceremoniën en 
religieuze feesten gebruikt wordt. Er zijn nog 
veel kanonnen in Polen. 

A WAy OF LIvE
Ik concludeer dat er talloze verschillen 
tussen gilden en schutterijen in binnen- en in 
buitenland zijn. Die verschillen zitten vooral in 
kleine zaken. 
Er is een grote diversiteit in reglementen, 
functienamen, wapens en uniformen. 
De reden van oprichting is ook heel divers.

Er zijn veel overeenkomsten die zich uiten in 
een way of live met drie aspecten:
1)  Het inhoudelijke aspect, zoals behoud van 

het historische karakter, de koestering van 
het culturele erfgoed en de beschutting van 
outer en herd. Dit aspect onderscheidt de 
gilden van de schutterijen.

2)  Het uiterlijke aspect met typische gebruiken 
zoals optochten, de kleurrijke uniformen, 
bazuinen en de slaande trommen en 
vliegende vendels.

3)  Het sociale aspect: samen sporten, het 
delen van vreugde en verdriet, verbroederen 
en het leven vieren - over grenzen heen. n

Gilde Bractwo Karkowe uit Tarnów tijdens de optocht.
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rePortAge
Door: Hans de Visser

Kringgildedag Hoge Schuts te Dinther, 
genaamd “De Uitdaging” was groot succes

Het ringsteken in beeld.

negen van de tien ringen eraf te steken, hij 
haalde hiermee de wisseltrofee naar Nuland.

Na het ringsteken volgde de prijsuitreiking 
aan de diverse deelnemers in de verschillende 
disciplines.
Het wisselschild Hoge Schuts 2011 werd 
gewonnen door het Sint Willebrordusgilde uit 
Heeswijk.
De deelnemende gilden uit gildekring ‘Hoge 
Schuts” waren bijna allemaal zeer positief 
over de opzet van de wedstrijden en andere 
wijze van organiseren, een vervolg van deze 
ingeslagen weg kan hierdoor een feit worden. 
Het is aan het Sint Antonius Abt gilde uit 
Nuland hoe ze de estafettestaf verder zullen 
of willen dragen, uiteraard in samenspraak 
met de overige leden van deze goed 
functionerende gildekring.

Het Sint Barbaragilde Dinther is blij met de 
behaalde organisatieresultaten, hierdoor 
kunnen we terugzien op een geslaagde 
kringgildedag ‘Hoge Schuts’. n

Het feestweekend met als hoogtepunt de 
kringgildedag van de Hoge Schut begon op 
vrijdagavond 13 mei met een feestavond 
voor iedereen met optredens van diverse 
plaatselijke artiesten, o.a. René Habraken, 
Katja Brooijmans, Marie-José van der Pas, 
George Blanken, Ton van de Veerdonk, DJ Carl 
Verhoeven en speciale gast Dean Saunders.

Zaterdag 14 mei was er een HDL jeu de 
boules toernooi waar tien triplets aan 
deelnamen, waarbij mooie prijzen in de vorm 
van grote tassen met levensmiddelen waren 
te winnen.

Zondag 15 mei was er dan de kringgildedag, 
het hoogtepunt van dit weekend, 
georganiseerd door het Sint-Barbaragilde 
Dinther in Hoge Schuts verband. Rond 
acht uur ’s-morgens kwamen de eerste 
gildebroeders en -zusters aan op het 
feestterrein waar de koffie al klaar stond. 
Het geheel ging in optocht naar de kerk voor 
de gildemis, met opluistering van het Sint 
Barbara gildekoor. Ook deze gildemis stond 
in het teken van “De Uitdaging”, zowel in de 
teksten, gezongen liedjes, als in de preek van 
gildeheer Joost Jansen.

Voorafgegaan door harmonie Sint-Servaes 
vertrok de optocht met dertien gilden, 
waarvan maar liefst zeven gilden met een 
standaardruiter, door de straten van Dinther, 
richting feestterrein. Daar aangekomen vond 
de aanbieding van de erewijn plaats door het 
gemeentebestuur van Bernheze. Ook dit was 
een uitdaging, normaal gebeurt dit ergens 
in een besloten ruimte. Hierop volgde de 
“Eed van Trouw” aan het wereldlijke gezag 
en de massale opmars. De opening kon 
helaas niet verricht worden door gildebroeder 
Hans de Visser, hoofdman van gildekring de 
Hoge Schuts. Hij werd op de vrijdagavond 
voorafgaande aan de kringdag getroffen 
door een hartaanval, maar maakt het op dit 
moment gelukkig weer goed.

Hierna konden de diverse wedstrijden 
beginnen, o.a. het koningschieten, geweer- 
en kruisboog schieten, vendelen en 

trommen, bazuinblazen, jeu de boules en 
standaardrijden. Voor zowel de gildejeugd 
als de jeugd uit het dorp was er een 
jeugdhappening met een spelenparcours, 
hieraan werkten diverse leden van 
harmonie Sint-Servaes mee. Ook de diverse 
wedstrijdonderdelen stonden in het kader 
van “De Uitdaging”, daarnaast was het voor 
de vele deelnemers een andere uitdaging om 
tijdens de harde wind hun geweer, kruisboog 
of vendel in het gelid te houden.
Ook de tijdsindeling van de wedstrijden zat in 
“De Uitdaging”en het lukte om rond zestien 
uur de jeugdprijzen uit te reiken. 

Na de jeugdprijzen begon het ringsteken 
door de standaardruiters, waar zo velen op 
gewacht hadden. Een wedstrijddiscipline die 
voor de eerste keer plaatsvond, het werd een 
spectaculair gebeuren. Hoofdman van het 
Sint Barbara Gilde, Eugene van Bouwdijk 
Bastiaanse had een zeer fraaie wisseltrofee 
geschonken. Standaardruiter Hans Hoogzaad 
van het Sint-Antonius Abt gilde te Nuland wist 



Koning bij Sint Antonius 
Abt liempde
Zaterdag 4 juni 2011 organiseerde het Gilde Sint Antonius Abt, 
Liempde haar tweejaarlijkse koningschieten. De dag begon met het 
uithalen aan huis van hoofdman Roger van Laere en de aftredende 
koning Jo Schellekens. Hierna ging het in optocht naar de parochiekerk 
voor een mis, voorgegaan door gildeheer, pastoor Van der Sluis. 
Verder waren aanwezig burgemeester van Beers met echtgenote en 
twee vertegenwoordigers van Kring “Het Kwartier van Oirschot”. 
Tijdens de maaltijd in het gildehuis werd geloot voor deelname aan het 
koningschieten. Zes personen hadden zich aangemeld. Op het feest-
terrein aangekomen, trok het 
gilde drie keer rond de schuts-
boom om de boze geesten te 
verdrijven. Nadat de boom was 
vrijgeschoten door de gildeheer, 
burgemeester, beschermvrouwe 
en hoofdman kon het koning-
schieten beginnen. Het was een 
spannende strijd die niet lang 
duurde. De vogel viel al na het 
eenenvijftigste rake schot naar 
beneden. Jan van Vugt was de 
gelukkige winnaar. De kerk-
klokken werden geluid, als teken 
dat het gilde een nieuwe koning had. Tijdens de installatieceremonie 
mocht de nieuwe koning over het gildevaandel lopen en werd aan hem 
een vendelhulde gebracht. Na de installatie ging het in optocht naar het 
voormalige gemeentehuis van Liempde, waar de nieuwe koning werd 
voorgesteld aan het gemeentebestuur. De erewijn werd aangeboden 
door burgemeester van Beers. n
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Bedrijvencompetitie 2011
 
Voor de negende maal werd door het kolveniersgildegilde Sint 
Dionysius uit Tilburg de bedrijven- competitie Kraaiven georganiseerd. 
Doel van deze competitie is om de medewerkers van bedrijven, in de 
nabijheid van het schietterrein van Sint Dionysius, met elkaar in contact 
te brengen en het gilde bekendheid te geven bij hun “buren” Aan de 
editie 2011 deden 11 teams mee. Op zaterdag 2 juli 2011 werd de finale 
verschoten onder een stralende hemel. De teamwedstrijd werd gewon-
nen door het drietal Van Geloven snacks. Tweede en derde werden 
respectievelijk Vollenhoven Olie en Bas Volvo. Beste schutter van de 
competitie was Els Melissa.
De verschieting om de begeerde titel Heer van Kraaiven werd gewon-
nen door Boris van Deerne medewerker van Bas Volvo, die na 121 
schoten de vogel naar beneden schoot.
Hiermee kwam een einde aan de bedrijvencompetitie 2011. De hoofd-
man van het gilde, Cees Swaans, nodigde alle teams uit om ook deel te 
nemen aan de competitie 2012 die bijzonder moet worden omdat het 
de 10e editie is. n 

gildetamboer Frans teulings koning 
Het Boxtelse koning-
schieten is zaterdag 
23 april 2011, de 
naamdag van Sint-
Joris, in de 32e ronde 
beslecht. Met de 186e 
treffer - en na liefst 
127 missers - viel het 
laatste stuk van de 
houten koningsvogel 
kort voor zonsonder-
gang aan de voeten 
van Frans Teulings. 
Met de kruisboog 
nam de 65-jarige 
gildetamboer het op 
tegen negen concur-

renten, waaronder titelverdediger Kees van Aarle. Tot driemaal toe 
moest de schutsboom worden neergehaald om de taaie koningsvogel 
’een handje te helpen’. Een knoest in het vurenhout én het feit dat de 
schutters allemaal met een onbekende boog schoten (en dus vaak 
misten) zorgden voor een moeizame, vijf uur durende strijd. Die voltrok 
zich voor het oog van veel publiek, waaronder burgemeester Frank 
van Beers en zijn gezin, een deputatie van het kringbestuur Kwartier 
van Oirschot en leden van gilden uit de regio.  Op het moment dat de 
Boxtelse Harmonie het terrein op marcheerde, was de koning dan ook 
nog niet bekend. En dat het muziekkorps als verrassing het gildelied 
vertolkte, zorgde ook niet voor een echte aansporing, zo bleek uit het 
vervolg van de wedstrijd. ,”Ik ben werkelijk dolgelukkig dat hier, in het 
bijzijn van mijn familie, een droom werkelijkheid is geworden”, zei de 
nieuwe gildekoning. n

Koning Jan van Vught.

De winnaars van de bedrijvencompetitie 2011.

KringnieUWS 
Kwartier van Oirschot

Frans Teulings koning.
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gust Hermans koning 
Sint Jorisgilde Hooge 
mierde
Negen kruisboogschutters, waaronder drie vrouwelijke, hadden zich 
aangemeld voor de strijd om het koningschap van het Sint Jorisgilde 
van Hooge Mierde op dinsdag 24 mei 2011. Onder hen koning Jan van 
Gisbergen, die stellig van plan was zijn titel te verdedigen.
Het experiment om het koningschieten niet in de middag – maar in de 
avonduren te houden, was een succes gezien de grote belangstelling. 
Daarbij kwam nog dat de weergoden het gilde gunstig gezind waren. 
Er traden negen schutters met elkaar in het strijdperk. Nadat pastoor 
Wim Wouters, wethouder Stefan Wouters en hoofdman Jos Wouters 
volgens traditie de schutsboom met welgemikte schoten hadden 
bevrijd, barstte de strijd los. De vogel,  bleek een “knoertharde” te zijn. 
Zelfs na 144 voltreffers (slechts 20% van de schoten misten hun doel) 
gaf de vogel nog geen krimp. Om de strijd wat te bespoedigen, werd 
besloten de tape waarmee 
de vogel extra stevig aan de 
schutsboom was bevestigd, 
een beetje losser te maken. 
Ook toen duurde het echter 
nog bijna negen volle rondes, 
voordat Gust Hermans met 
het 222e schot de laatste resten 
van de vogel naar beneden 
haalde. Hiermede verwierf 
Gust het recht de  komende 
drie jaar koning van het Sint 
Jorisgilde te zijn. Zijn vrouw 
Annie is koningin. n 

Vier jubilarissen in middelbeers
Op de jaarlijkse patroonsdag van het gilde Sint Joris uit Middelbeers, 
was het dit jaar wederom een feestelijke happening. Maar liefst vier 
leden van het gilde werden dit jaar gehuldigd.
Als eerste werd Jan Hooijen door Bert van der Staak en Jo van de 
Biggelaar gehuldigd namens de kring voor het veertigjarige lidmaat-
schap. Jan is een zeer actief lid en schutter binnen het gilde en 
daardoor ook in de kring zeker geen onbekende. Zijn gezondheid belet 
hem de laatste tijd om aan de verschietingen in de regio deel te nemen, 
maar gaat toch nog regelmatig naar de diverse verschietingen en is 
daar zeker een welkome bezoeker.
Verder werden ook deze dag drie leden gehuldigd door hoofdman 
Henk Swaanen voor hun vijfentwintig jarig lidmaatschap, te weten 
Frank Vugts, Peter van Beers en Sjack Klaassen.
Tijdens de jaarvergadering kon het bestuur ook nog maar liefst vijf 
nieuwe jeugdleden presenteren en na de verplichte stemronde werden 
ook zij welkom geheten bij het gilde. n 

Verbroedering Sint 
Dionysius tilburg - Heijen
Op zondag 3 juli 2011 vond de tweejaarlijkse verbroederingswedstrijd 
tussen de Sint Dionysiusgilden uit Tilburg en Heijen plaats op het schiet-
terrein in Tilburg. In 1988 werd voor de eerste keer deze uitwisseling 
gehouden in Heijen. Na, aanvankelijk een jaarlijks treffen is besloten om 
deze samenkomst eenmaal in de twee jaar te houden om toerbeurten in 
Heijen en in Tilburg. Met een aantal gildebroeders en –zusters trokken 
de vrienden uit Heijen naar Tilburg waar onder een stralende zomerzon 
en onder het genot van een natje en een droogje geschoten werd om 
het wisselschild waarbij vooral de verbroedering centraal stond. Het 
wisselschild ging deze editie over van Heijen naar Tilburg. Het winnende 
koppel bestond uit Ineke Roosengarten (Heijen) en Winfried Minnaert 
(Tilburg). De beide Dionysiusgilden kunnen terugkijken op een geslaag-
de verbroedering en maken zich op voor 2013 wanneer het vijfentwintig 
jaar geleden is dat de band gesmeed werd. n 

De deelnemers. Gust Hermans, koning.

De vier jubilarissen.



De nieuwe koning van 
gilde St.Joris is 
Peter moorman
Op kermismaandag is de volgends traditie bij een van de Moergestelse 
gilden koning schieten, dit jaar bij gilde Sint Joris. Nadat oud koning 
Jan Moorman thuis met de huifkar was afgehaald, gingen de drie gilden 
gezamenlijk naar de kerk. Tijdens de mis werd pastor Theo te Wierik 
benoemd tot gildeheer van de drie Moergestelse gilden. Hierna trokken 
de drie gilden met de genodigde naar het schietterrein. Daar mochten 
eerst de burgemeester, pastor en de koning drie maal schieten om de 
vogel eraf te krijgen, het lukte deze keer de gildeheer wel, wat met een 
applaus werd beloond. Er waren drie kandidaten voor het koningschap: 
Peter Moorman, Ton van Doormaal en Jan Moorman. 

Na ongeveer twintig minuten 
lukte het Peter Moorman de 
vogel eraf te krijgen. Peter 
Moorman is een zoon van Piet 
Moorman, een bekende onder 
de kruisboogschutters in het 
“Kwartier van Oirschot”.
Piet was dan ook zichtbaar 
ontroerd dat zijn zoon het 
gelukt was om koning te 
worden, dit is de vader nog 
nooit gelukt. Jan Moorman is 
voor vier jaar koning van het 
gilde. n
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gilde Sint Joris heeft 
nieuwe hoofdman
Op zaterdag 23 april 2011 was de statiedag van gilde Sint Joris, 
Moergestel. In verband met paaszaterdag werd alleen een gebeds-
dienst gehouden in het gildehuis, voorgegaan door pastor Theo ter 
Wierik. Het was een mooie dienst met muziek en gebeden, ook werd 
door iedere aanwezige een kaarsje rond het oude kruisbeeld gezet. 
Na de dienst werd jubilaris Jos van Alphen door het kringbestuur 
gehuldigd voor zijn veertig jarige lidmaatschap. Ook hoofdman Piet 
Kouwenberg, die deze dag het stokje zou overdragen, werd gehuldigd 
en beloond met een kringonderscheiding van de kring “Kwartier van 
Oirschot”. De burgemeester Hans Janssen, die ook aanwezig was, 
sprak de jubilaris en de scheidende hoofdman met lovende woorden 
toe. Dekenschrijver Hans Willems dankte de hoofdman namens het 
gilde voor zijn jarenlange inzet en overhandigde hem en de jubilaris 
een boeket bloemen. Door de overheid werd Thijn van Korven als 
kandidaat naar voren 
gebracht. Na de stem-
ming werd hij gekozen 
als hoofdman van 
gilde Sint Joris. Het 
gilde benoemde hier-
na Piet Kouwenberg 
als erehoofdman. 
Het teken van ere-
hoofdman werd hem 
omgehangen door de 
dekenschrijver. n

gilde Sint Joris moergestel naar Alpe ‘d Huez 
Wat als een begeleiding voor een gildebroeder die aan zijn knie geope-
reerd was begonnen was, is uitgegroeid naar een mooi fietsspektakel. 
Er waren zes gildebroeders die spontaan aanboden om elke week met 
Jos van de Heuvel te gaan fietsen. Na op de jaarmarkt actief op een 
hometrainer een uur te fietsen, kwam Moergestel Fietsdorp in beeld, 
even een non stop estafette van vier en twintig uur.
Onderweg kwam het idee om de Alpe ‘d Huez te gaan beklimmen, 
en werd er een datum geprikt, namelijk 3 juni. De zes gildebroeders 
kregen veel animo van andere gildebroeders en zusters die hen 
begeleidden in de voorbereiding en tijdens de tocht zelf. De eerste dag 
werd eerst de berg verkend en ging men op de fiets om toch boven te 
komen wat ook nog lukte. Op vrijdag drie juni was de echte beklim-
ming, wat door de gildebroeders weer lukte.
De renners waren Henri Hendrikx, Jos van de Heuvel, Dion Ketelaars, 
Theo Moorman, Sjef op ’t Hoog  en Geert Claassen die zich door een 
blessure moest laten vervangen door de jonge gildebroeder Rick van 
Doormaal die ongetraind toch de top haalde.  Zo kwamen er toch zes 
gildebroeders gebroederlijk boven. n

De nieuwe koning Peter Moorman.

De overhandiging van de voorzittershamer.

KringnieUWS 
Kwartier van Oirschot

De toppers van Alpe ‘d Huez.
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nieuwe vaandels voor 
Sint Joris oostelbeers
Het moedervaandel en 
de zwaaivendels waren 
al enkele jaren aan 
vervanging toe. Het 
gilde heeft daartoe een 
werkgroep in het leven 
geroepen, die zich 
samen met bescherm-
heer en -vrouwe Van de 
Mortel bezig hebben 
gehouden met het 
ontwerp van een nieuw moedervaandel en tien nieuwe zwaaivendels. 
De kleuren van Sint Joris, rood, wit, en zwart, die ook in de gildenpak-
ken terugkomen en het bogenkruis dat de kruisridders op hun wapen-
schild voerden, zijn in de vaandels terug te vinden. Zondag 9 januari 
2011, de dag dat het gilde haar nieuwjaarsreceptie had, kwam het 
bericht van de zusters van Onze Lieve Vrouwe Nazareth uit Brecht, dat 
het moedervaandel en één voorbeeld zwaaivendel klaar waren.  
Zondag 24 april 2011, eerste paasdag, heeft de aalmoezenier het fonkel-
nieuwe moedervaandel  en de tien nieuwe zwaaivendels ingezegend. 
Mede door financiële bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds, 
beschermheer en- vrouwe Van de Mortel en vele anderen die het gilde 
een warm hart toedragen, is het mogelijk geweest deze mooie en kost-
bare aanwinst voor ons gilde te realiseren. n 

onderscheiding Jos Peek 
en Piet goevaers
Twee gildebroeders van het Sint Odulphusgilde, Best zijn ter gelegen-
heid van koninginnedag onderscheiden. Jos Peek en Piet Goevaers 
kregen wegens verdiensten voor de gemeenschap een koninklijke 
onderscheiding uitgereikt. Een goed gebruik is, dat een deputatie van 
het gilde de onderscheidenen een vendelgroet brengt. n

Het oude volksfeest 
herleeft in Hoogeloon
Op kermismaandag 27 juni 2011 was het voor Gilde Sint Joris uit 
Hoogeloon weer zover om het tweejaarlijkse koningschieten te orga-
niseren. Dit jaar met een speciaal tintje, Jack van Rooy, de afgaande 
koning, kon wachtend keizer worden. De strijd werd aangegaan 
door vijf schutters. Na de honderdveertigste pijl had het gilde geen 
wachtende keizer, maar een nieuwe koning in de persoon van Rinus 
Ansems. Rinus Ansems, dagelijks medewerker bij DAF experimenten, 
had het geluk het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen en 
zich koning te mogen noemen. Het koningschieten in Hoogeloon is 
uitgegroeid tot een groots volksfeest, zoals dat in de middeleeuwen 
gebruikelijk was en waarbij het hele dorp uitloopt en veel toeschouwers 
trekt. Gilde Sint Joris Hoogeloon is al actief sinds 1598. Het festijn werd 
ook gadegeslagen door burgemeester Swachten, pastoor Lemmens, 
het kringbestuur van Kwartier van Oirschot, Gilde Sint Sebastiaan, 
Drumfanfare Sint Joris en Fanfare Wilhelmina. Na de officiële plech-
tigheden trok de stoet naar de pastorie alwaar de nieuwe koning werd 
voorgesteld aan de wereldlijke en geestelijke overheid. Daarna werd de 
nieuwe koning naar huis gebracht waar hij een receptie aanbood. Dit 
gebroederlijke samenzijn duurde tot in de late uurtjes van kermismaan-
dag 2011. n

Jubilarissen Sint Joris 
gilde oirschot 
Tijdens de afgelopen teerdag heeft het Sint Joris Gilde maar liefst zes 
jubilarissen gehuldigd, waarvan twee voor zestig jaar lidmaatschap, 
één voor vijftig jaar, twee voor vijfentwintig jaar lidmaatschap en het 
vijftigjarige jubileum van de beschermheer. Hendrik van Hamsvoort 
heeft gedurende deze zestig jaar enorm veel voor het gilde en voor de 
kring van het Kwartier van Oirschot  gedaan en is nu eredeken van het 
gilde. Frans Scheepens, ook zestig jaar lid,  heeft zijn bijdrage vooral 
geleverd als vendelier en als jurylid vendelen. Henk van Loon Sr. is vijftig 
jaar een begaafde schutter, bogenmaker, voormalig lid van de dansgroep 
en een vervent voorstander van het overdragen van gildehistorie. Op 
de beide vijfentwintig jarigen, Tiny Oppers en Frank van Looij, kan altijd 
een beroep gedaan worden als dat nodig is. Het zijn stille krachten 
op de achtergrond. 
Beschermheer, 
Martien Gloudemans, 
voormalig dierenarts, 
heeft het gilde al vele 
malen de helpende 
hand toegestoken. Het 
meest indrukkwekkend 
was wel het volledig 
in nieuw tenue steken 
van de standaardrijder 
en het gildepaard. n Alle jubilarissen op een rij.

Het nieuwe moedervaandel.

V.l.n.r.: Jos Peek en Piet Goevaers - beiden met echtgenote, plaatvervan-
gende hopman Charles Sol en koning Jeroen Appeldoorn.  
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Ad engels koning 
Op 22 mei 2011 werd door het Sint-Catharinagilde tot Blortem en 
Gestel het driejaarlijkse koningschieten gehouden. Dit jaar een 
primeur, omdat voor het eerst sinds de oprichting van het gilde in 
1556, twee dames mee streden om de fel begeerde koningstitel. Na 
de nodige ceremoniën, waarbij de oude koning Chris Moonen thuis 
werd afgehaald, werd het eerste schot gelost door notaris R. van de 
Wouw die met een voltreffer de boom “vrijde”. De strijd die volgde 
nam de nodige tijd in beslag. Omdat er veel wind stond, waren er 
314 schoten, waarvan 108 
rake, nodig om de gipsen 
vogel in de 27e ronde 
naar beneden te halen. 
Ook de dames moesten 
hun meerdere erkennen 
in Ad Engels, die voor de 
tweede keer koning werd 
van het gilde. Hij had 
deze titel al eerder in de 
periode 1987 – 1990. n

Patroonsviering op 
Palmzondag
Op zondag 17 april 2011 startte het Gestelse Sint-Jorisgilde zijn 
patroonsfeest met een gildemis in de Sint- Lambertuskerk, waar het 
gilde al een eeuw lang thuis is. De innige band die er tussen kerk en 
gilde bestaat, wordt sinds 1931 duidelijk gemaakt door het beeld van 
Sint Joris en de draak op het kerkplein. De deken van Eindhoven, 
Frans Verhoeven ging voor en de gildebroeders Piet van den Heuvel 
en Piet van Loon verzorgden de lezingen. Vaandrig Jo van de Vorst 
en tamboer John van der Kruijssen brachten de vendelhulde aan het 
geestelijk gezag. Bijzonder was de wijding en uitreiking van palmtakjes. 
Hierna ging het gilde naar zaal ‘Oud Gestel’, waar de erewijn werd 
geschonken tezamen met sympathisanten en genodigden. Tijdens deze 
bijeenkomst werd IJsbrand Velzeboer gehuldigd met zijn veertigjarige 
jubileum als gildebroeder. Als tegenwicht voor zijn drukke praktijk als 
huisarts zocht hij afleiding bij diverse verenigingen. Op 2-3-1971 werd 
IJsbrand gildebroeder en door trouw de maandelijkse vergaderingen te 
bezoeken raakte hij snel vertrouwd met het gildewezen. Nadat IJsbrand 
stopte met zijn praktijk, verbrak hij geleidelijk de banden met andere 
verenigingen. Maar gildebroeder is hij gebleven en dat wordt zeer op 
prijs gesteld. Die waardering kwam 
ook tot uiting in de toespraak van 
regerend deken Frans Verhoeven. 
Door kringvoorzitter Jan Schrurs 
en raadsheer District Centrum, 
Vincent Brenninkmeijer werd 
IJsbrand Velzeboer onderscheiden 
met het zilveren schild van Kring 
Kempenland. n

Seniorenschutters(club) 
in het zilver
Het was in mei 2011 vijfentwintig jaar geleden dat een drietal oudere 
gildebroeders met het plan rondliepen wat te doen voor de oudere 
gildenschutters, die op wedstrijden nooit (?) meer een prijsje wisten 
te behalen. Dit drietal, Janus van Breugel Sint Martinusgilde Tongelre 
(† 1992), Wout Ceelen Sint Catharina en Barbaragilde Geldrop († 
1994) en Piet van de Wiel Sr. Sint Catharinagilde Tongelre († 1991) 
hebben wel eer van hun werk gekregen. Nog iedere maand komen  
60+ ers uit Eindhoven en omgeving bijeen om te schieten. Het gaat 
niet om de prijzen, zeggen ze, maar ze nemen wel graag een prijsje 
mee! Het gaat om “de eer”, want alle prijzen zijn gelijk. De eer is, 
dat ze die woensdagmiddag net iets beter geschoten hebben als 
de andere schutter. En omdat voor het laatste schot gelost is niet 
bekend is wie in de prijzen valt, blijft het leuk. De formule is simpel. 
In de eerste ronde moet iedereen dertig wippen schieten. Daarna 
wordt, afhankelijk van het aantal missers, in tweede ronde bepaald 
wie kans heeft op één van de tien prijzen. Zelfs een schutter die een 
slechte dag heeft kan zo toch nog een prijs behalen. Dit heugelijke 
feit werd in augustus, na de wedstrijd, gevierd met een BBQ voor de 
aanwezige schutters. n

nieuwe koning en twee 
koninklijke onderschei-
dingen in Bergeyk
Zaterdag 16 april 2011 was een unieke dag voor het St. Jorisgilde 
Bergeyk. Op deze dag schoot Theo Schoenmakers zich tot koning. 
Al na het achttiende  schot viel de vogel naar beneden. Oud-koning 
Jan Roijers zag hierdoor zijn keizerschap in de wacht aan zich 
voorbij gaan. Zowel in 2005 als in 2008 wist Jan de koningstitel te 
bemachtigen. ‘s Avonds  werd de nieuwe koning aan huis afgehaald, 
waarbij alle aanwezigen getrakteerd werden op een brandewijn 
met suiker. In het gildehuis vond de installatie plaats, waarbij Theo 
Schoenmakers aangaf zijn taak als koning zo goed als mogelijk uit 
te voeren. Verder werden op deze dag twee gildebroeders koninklijk 
onderscheiden. Deze eer viel te beurt aan Jan Bloks en Frans van 
Eyken. De hierbij behorende versierselen werden opgespeld door de 
burgemeester van Bergeijk, dhr. D. van de Vondervoort.

Zowel Jan Bloks als Frans 
van Eijken zijn al vele 
jaren actief voor het St. 
Jorisgilde, Jan als deken-
schrijver en Frans als lid 
van de schietcommissie. 
Verder doen beide heren 
al vele jaren het nodige 
vrijwilligerswerk binnen 
de Bergeijkse 
gemeenschap. n

Koning Ad Engels overhandigdt als dank een 

‘zilveren’ muntstuk.

nr.: Jan Bloks, Theo Schoenmakers en 
Frans van Eijken.

IJsbrand Velzeboer wordt gefelici-
teerd door Jan Schrurs, voorzitter 
Kring Kempenland.

KringnieUWS 
Kempenland
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Strijper gilde huldigt alsnog jubilarissen
Op vrijdag 1 juli 2011 heeft het Gilde Sint-Jan Baptista Leenderstrijp alsnog 
haar jubilarissen gehuldigd. Normaalgesproken worden deze door het 
gilde op 24 juni gehuldigd, maar vanwege de uitreiking van een koninklijke 
onderscheiding werd dit in overleg met de jubilarissen uitgesteld. Jan Bax 
Hzn. kreeg van regerend deken Tinus van den Berg het zilveren schild, die 
behoort bij het zestigjarige lidmaatschap, opgespeld. De gildebroeders 
Jan Bax Joszn., Jac Dielis, Tonny van der Palen en Jan van der Palen kregen 
de zilveren speld van het gilde opgespeld voor hun veertig jaar trouwe 
lidmaatschap. Als dank schonken de jubilarissen op hun beurt een nieuwe 
koperen helm voor de standaardruiter, die tijdens de Sint-Jansviering, 
vrijdag 24 juni, reeds door pastoor Van Meijl was ingezegend. De helm 
is vervaardigd door het koperslagergilde ’s-Hertogenbosch. De gewezen 
ambachtslieden komen tweewekelijks op maandagavond bij elkaar om 
het oude ambacht van ‘koperslager’ uit te oefenen. Sinds november 
2010 zijn zij bezig geweest de koperen helm, die in 1958 door de Leendse 
koperslager Jan van Dijk werd gemaakt, na te maken. In de nieuwe helm 
is, geheel in de sobere stijl van Sint Johannes de Doper, enige gilden-
symboliek verwerkt. Er is een traditioneel gildeschild en tonen de beide 
oorschelpen een kruisstaf met golvend water. n

Huldiging jubilarissen
Op zaterdag 7 mei 2011 zijn de ereleden, de heren Fried de Wit, oud 
directeur van Philip Morris en Harrie van Raaij, oud directeur PSV 
betaald voetbal, benoemd tot eredekens van het Sint Martinusgilde 
Tongelre in Eindhoven. Dit voor de vele verdiensten die zij voor 
het gilde gedaan hebben en nog doen. Aan de heer Harrie Kuiken, 
eredeken van het gilde, die in februari de gezegende leeftijd van 
negentig jaar bereikte, en de heren Fried de Wit en Harrie van Raaij 
werd namens het gilde een vendeldemonstratie en een feestavond 
aangeboden, die onder grote belangstelling van gildebroeders- en 
zusters en genodigden werd opgeluisterd. n

Jac Dielis koning 
Op 20 juni 2011 vierde het gilde Sint-Jan Baptista Leenderstrijp 
kermismaandag. Deze had dit jaar een bijzonder karakter vanwege 
het driejaarlijkse koningschieten en waarbij de mogelijkheid bestond 
dat Hans Hulsen als eerste keizer van het gilde de boeken in zou 
gaan. Na de eucharistieviering bracht het gilde een vendelhulde 
aan het kerkelijke en wereldlijke gezag. In gemeenschapshuis 
‘De Meent’ genoot men van koffie en vlaai, aangeboden door het 
gemeentebestuur. De terugtocht van Leende naar Leenderstrijp werd 
vanwege de regen met behulp van twee huifkarren gedaan. 
Veertien kandidaten schoten mee om de felbegeerde koningstitel. 
Naast de mogelijkheid een eerste keizer te schieten, bestond ook 
de kans een eerste vrouwelijke koning te krijgen. Met het 76e schot 
wist Jac Dielis de laatste resten naar beneden te halen. Jac Dielis 
schoot zich al eerder tot koning in 1981, 1996 en 1999. Hij is een 
fervente schutter en eerder vervulde hij binnen het gilde de functies 
van tamboer en regerend deken. 
De nieuwe koning werd door de 
kapitein en de regerend deken 
het koningsvest omgehangen. 
Bij het gildehuis ‘De Hospes’ 
werd de koning ingehuldigd met 
handwassing en het afnemen 
van de koningsgelofte. De 
middag werd voortgezet met het 
verschieten van de kermisprijzen, 
die ook dit jaar weer volgens 
gebruik beschikbaar werden 
gesteld door de Leendse en 
Strijpse Middenstand. n

Vlnr: Jan Bax Joszn., Jac Dielis, Tonny van der Palen (met helm voor de 
standaardruiter), Jan van der Palen en Jan Bax Hzn.

Jac Dielis koning.De jubilarissen in Tongelre. 
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gilde huldigt jubilarissen
Dinsdag 28 juni 2011 werd de traditionele “Ommeganck” gehouden 
van het Sint Jansgilde  Soerendonk. Tijdens deze “Ommeganck” 
worden de jubilarissen gehuldigd en nieuwe leden ingewijd. Ook werd 
op deze dag de nieuwe deken geïnstalleerd. Nieuwe deken, Jan van 
de Vorst werd door eerste deken Paul Ras voorzien van de palmtak 
op zijn hoed. De drie jeugdbazuinblazers van het gilde, Twan Stevens, 
Bart van Mierlo en Bjarn Brunenberg ontvingen deze dag ook officieel 
hun muziekdiploma van kapitein Ronnie Ras. Hierna was het tijd 
voor de drie jubilarissen. Als eerste was Jan Teunissen aan de beurt 
voor zijn vijfentwintig jarige lidmaatschap. Hij ontving de zilveren 
draagpenning van het gilde. De gildebroeders emeritus pastoor Bakker 
en Willie Staals herdachten het feit, dat zij veertig jaar lid waren. Beide 
kregen de bronzen draagpenning van het gilde en uit handen van de 
kringvoorzitter Jan Schrurs 
het zilveren schild van 
Kring Kempenland. Bij de 
Sint-Jansboom werd tam-
boer Rian Ras en nieuw lid 
Antoine Verbeten ingewijd 
als lid van het gilde. Later 
op de dag werd ook tam-
boer Rik Winters ingewijd 
als lid van het gilde. n

Koninklijke onderschei-
ding voor Johan Bax 
Johan Bax werd op vrijdagavond 24 juni 2011 na afloop van de vijftigste 
Sint Jansviering door burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente 
Heeze-Leende benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bax 
kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten op het gebied van 
de organisatie van de 68e Kringgildedag van Kring Kempenland, ZLTO 
afdeling Heeze-Leende en later ZLTO afdeling Kempen Zuidoost. 

Ook is Bax al langere 
periode actief bij onder 
andere vrienden- c.q. car-
navalsclub De Plekzakken 
en carnavalsvereniging De 
Lindse Blaos. Johan Bax 
werd op achtjarige leeftijd 
lid van gilde Sint Jan 
Baptista Leenderstrijp en 
is vendelier en sinds 1999 
secretaris van het gilde. 
Ook is hij lid van de ven-
delcommissie van Kring 
Kempenland. n

Koning
Zondag 20 juni 2011 verzamelden de gildebroeders en gildezuster van het 
Sint-Jansgilde Soerendonk zich bij het gildehuis voor het koningschieten. 
Bij het gildeterrein aangekomen trok het gilde éénmaal om schietboom, 
waarna koningsdeken Paul Ras het reglement voorlas. Koning Jan van de 
Vorst deed de koningsmantel af en hing deze onder de schietboom ten 
teken dat het koningschap open stond. Na het bekend worden van de 
schietvolgorde werd de schietboom “gevrijd” door wethouder Frans Strik, 
kapelaan Mervin en keizer Jo Feijen. Hierna bonden elf schutters de strijd 
aan. Na een spannende eindstrijd was het tamboer Jos van Gennip die 
met het 388ste schot de koningsvogel naar beneden wist te halen. 
De nieuwe koning is voor 
drie jaar koning van het Sint-
Jansgilde. Met de nieuwe koning 
in hun midden trok het gilde 
terug naar de dorpskern voor de 
installatie. Daar waste de koning 
eerst zijn handen, waarna 
kapitein Ronnie Ras hem de 
gelofte afnam en hij over het 
hoofdvaandel mocht lopen. De 
vaandrig tenslotte, nam de eed 
van trouw af door het hoofd-
vaandel over de nieuwe koning 
te draaien. Na de vendelhulde 
bood de koning de erewijn aan 
in het gildehuis. n

zes jubilarissen in Duizel
In 1971 werd het Duizels Gilde weer nieuw leven ingeblazen en 
heringericht na een slapende periode van 59 jaar. Op 19 juni 2011, 
tijdens de jaarlijkse teerdag, werden de leden die zich toen in het eerste 
halfjaar hadden aangemeld in het zonnetje gezet. Allen ontvingen een 
jubileumspeld in de vorm van de gildefoto met op de achtergrond 
het logo van de vroegere Dingbank Duizel. Om het Gilde in 1971 weer 
levensvatbaar te maken waren er initiatiefnemers nodig maar ook 
mensen die zich als gildelid wilden aansluiten. Hiervoor ontvingen 
ze bovendien een pentekening van het Duizels Mariakapel. Het enige 
onroerend goed wat in het bezit is van het Gilde. n

V.l.n.r.: De jubilarissen Sjef Wintermans, Rie Castelijns, Jan Vromans, Jac 
van de Ven, en Piet Rijken. Jac Hakkens ontbreekt op de foto.

Johan Bax onderscheiden.

De jubilarissen en nieuwe leden.

Jos van Gennip, koning.

KringnieUWS 
Kempenland
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Dré Bemelmans koning
Zaterdag 28 mei 2011 is Dré Bemelmans gekroond tot nieuwe koning 
van de St. Antoniusschut van Eeneind- Opwetten. De taaie houten 
vogel gaf zich pas gewonnen na het 261ste schot. Onder de achttien 
deelnemers waren er vele die nog nooit tot koning gekroond waren, 
dus was er sprake van echte wedstrijd met veel competitie en gezonde 
rivaliteit. Oud koning Toon van der Linden werd thuis opgehaald, de 
gildebroeders werden daar stijlvol ontvangen. Bij terugkomst op het 
gildeterrein werd de boom waarop de vogel bevestigd was, drie keer 
gevrijd. Na een enerverende strijd waarbij de deelnemers bijna vijftien 
keer aan de beurt kwamen, schoot de ervaren Dré Bemelmans het 
laatste forse stuk van de houten vogel naar beneden. Jacques Clement, 
ontwerper en constructeur van de vogel, kon tevreden terugkijken op 
zijn creatie die het zo lang volhield. Dré schoot in 1999 en 2001 ook 
al eens koning bij de schut. Zijn vader nam hem al mee. Hij doorliep 
verschillende rangen in het gildewezen en is al een lange tijd hoofdman 
en vervulde daarvoor verschillende bestuursfuncties. Na de felicitaties 
volgde een bezoek aan de St. Antoniuskapel waarbij Dré beloofde een 
waardig koning te zijn voor de St. Antoniusschut en daar werd hem de 
koningsvogel omgehangen en een vendelhulde gebracht. n

Jan Wagemakers koning
Na tweeëntwintig jaar is Jan Wagemakers opnieuw koning van het 
Sint Jorisgilde, Bladel. Vele jaren schoot hij niet meer mee voor de 
allerhoogste eer van het gilde. Op sterk aandringen van zijn kleinzoon 
nam hij op zondag 26 juni 2011 de kruisboog weer ter hand. Na zesen-
vijftig rake schoten door een zeer enthousiaste groep van zes strijders, 
waarvan twee gildezusters, kwam het laatste stuk van de koningsvogel 
door een welgemikt schot van de gelukkige omlaag. Jan is erg blij met 
zijn koningschap. Vooral omdat nu, in zijn regeringstijd, de nieuwbouw 
van het Sint Jorisgilde gestalte zal krijgen en omdat hij als koning naar 
het Europese Koningschieten in Polen mag gaan. Uitgerekend naar een  
plaats in de buurt van scholen waar hij jarenlang  in uitwisseling heeft 
samengewerkt. n

Koningschieten
Eersel, kermismaandag 
4 juli 2011, traditioneel 
schiet het St. Catharina 
& St. Barbaragilde 
om de vier jaar een 
nieuwe koning. Dit keer 
streden op deze maan-
dagmorgen, onder 
toeziend oog van 
burgemeester, pastoor 
en overheid vijf gilde-
broeders om de eer. Na 
achtendertig schoten 
viel de vogel en nam 
Harrie Maas (Wzn)  de 
koningsmantel over 
van Jan van de Ven. n

Jan Wagemakers weer koning.

De nieuwe koning met de afgeschoten vogel, 
Harrie is de 54ste koning sinds 1663.

Dré Bemelmans, koning van de St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten

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



zilveren jubileum gilde-
broeder Jan leijssen
Zaterdag 25 juni werd Jan Leijssen onderscheiden met de zilveren 
Hubertusspeld vanwege zijn vijfentwintigjarig jubileum als 
gildebroeder. In die vijfentwintig jaar was Jan Leijssen twintig jaar 
commandant van het  Sint Hubertusgilde Liessel. In de toespraak van 
hoofdman Willy Rijnders werd Jan geprezen voor zijn geweldige inzet 
voor het gilde. Na het uitreiken van de Hubertusspeld volgde een 
drukke receptie voor de jubilaris. n

Jan Huijbers gouden 
gildebroeder
Zaterdag 18 juni 2011 was het groot feest bij Jan Huijbers thuis. 
Het was vijftig jaar geleden dat hij lid werd van het gilde Sint 
Leonardus Beek en Donk. De feestelijkheden rond dit gouden 
jubileum werden ingeluid met een gebedsviering, voorgegaan door 
gildeheer Franklin De Coninck. Tijdens deze viering benadrukte de 
pastor de onderlinge broederschap, die zowel voor de persoon, 
zijn gezin en voor de gemeenschap van groot belang is. Ook zijn 
grote betrokkenheid werd alom geprezen. Jan zag en ziet nog 
steeds het gildewezen als een waardevolle schakel tussen heden en 
verleden, als een cultuurdrager waarbij hechte vriendschap, sociale 
steun aan elkaar, trouw, sportiviteit en broederschap de boventoon 
moeten voeren. Als dank voor zijn vele verdiensten heeft hij heel wat 
gildenonderscheidingen 
ontvangen en ook 
bij deze gelegenheid 
werd hij door de 
hoofdman van het 
gilde vereerd met een 
zilveren speld  en van 
de kringvoorzitter 
ontving Jan een 
medaillon in zilver. 
Natuurlijk ontbraken de 
bloemen niet voor zijn 
echtgenote. n

Cor Verhagen gehuldigd als gouden gildebroeder
Zaterdag 16 april 2011 vierde het Sint Jorisgilde Asten niet alleen het 
feest van zijn patroonheilige maar ook het gouden jubileum van Cor 
Verhagen. Vijftig jaar geleden begon Cor als jeugdig tamboertje en 
bleef lid; gildebroeder ben je voor het leven. De verdiensten van Cor 
voor het gilde zijn erg groot. Hij was jarenlang secretaris/schrijver 
en een aantal jaren secretaris en hoofdman tegelijk. Vanaf 2006 is 
Cor vaandeldrager. Hij kent de tradities als geen ander en vulde het 
secretariaat op zeer nauwkeurige wijze in. Een tweetal kringdagen 
werd mede door hem georganiseerd. Met zijn echtgenote werd 
Cor aan huis afgehaald voor de gang naar de kerk; gildeheer Piet 
Schellens ging voor in de eucharistieviering.
Na de lunch in het gildelokaal Cambrinus werd opgetrokken naar het 
schietterrein, waar om het dagkoningschap geschoten werd. Léjan 
van Schaijk en Jos van Oosterhout waren de winnaars. 
In Cambrinus vond  de huldiging plaats van de gouden jubilaris. 
Na lovende woorden van dekenhoofdman Theo van Woerkum 
kreeg Cor het gouden speldje van het Sint Jorisgilde opgespeld; 
voor echtgenote Betsy was er een fraai boeket. Kringvoorzitter Loek 
Swinkels memoreerde eveneens de vele verdiensten en speldde 

Cor de gouden kringonderscheiding op. n
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Jan Leijssen met zijn echtgenote Miet. Felicitatie voor Jan Huijbers.

Kringvoorzitter Loek Swinkels, Cor en Betsy.
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Sint Willibrordusgilde 
Bakel
Op 4 juni 2011 vierden twee gildebroeders hun jubileum, te weten 
Marius Sleegers - staande deken – zestig jaar en Herman Bouwmans 
– zilverdrager - veertig jaar lid. De dag begon met een mis, 
voorgegaan door gildepastor Van Berkel. 
Herman begon als vendelier wat hij jaren met plezier deed. Herman 
is twaalf jaar bestuurslid geweest, koning van 2001 tot 2004 en in 
kring Peelland  werd hij in 1994 gekozen  als bestuurslid en daar 
is hij nog steeds actief. Hem werd het traditionele tinnen  bord 
aangeboden.
Marius is zestig jaar bij de Schut en dat is een lange tijd, “maar zoals 
gij us ooit zegt as ge iets gér doet dan is dien tijd zówe voorbij”. Hij 
begon als tamboer, werd twee keer koning van 1968 tot 1971 en van 
1977 tot 1980. Maar we kennen hem toch het beste als onze leider. 
Hij was kapitein van 1987 tot 2009 en voorzitter van 1991 tot 2006. 

En dat hij gewaardeerd 
werd, bleek toen hij 
stopte als kapitein en hij 
voorgedragen werd als 
staande deken, dat met 
algemene stemmen werd 
aangenomen. Staande 
deken is een erefunctie 
binnen het gilde voor 
het leven, het houdt 
ook in dat hij bij alle 
bestuursvergaderingen 
aanwezig mag zijn. Ook 
hem werd het traditionele 
tinnen bord overhandigd. n

Frans Konings ontvangt 
kringonderscheiding
Tijdens de jaarvergadering van Kring Peelland heeft gildebroeder 
Frans Konings afscheid genomen van het bestuurlijke werk binnen 
de kring en binnen de federatie. Hij is ongeveer achtentwintig jaar 
lid geweest van de standaardcommissie Kring Peelland, waarvan 
twintig jaar penningmeester en eenentwintig jaar voorzitter van de 
federatiecommissie. Als standaardrijder van het gilde Sint Leonardus 
Beek en Donk, bij gelegenheid van de kringgildefeesten, heeft 
gildebroeder Frans al vele malen beslag weten te leggen op de eerste 
prijs. Sinds enkele jaren heeft hij het standaardrijden overgedragen 
aan zijn zoon Han, die al aardig in de voetsporen van zijn vader is 
getreden. Daarnaast heeft Frans vele jaren het archief van de zilveren 
schilden bijgehouden. Frans is altijd actief betrokken geweest bij het 
wel en wee van 
het gilde. Voor de 
vele bestuurlijke 
verdiensten 
binnen de 
commissie 
standaardrijden 
ontving hij op 
12 maart 2011 
tijdens de kring-
jaarvergadering 
uit handen van 
voorzitter 
Loek Swinkels 
een zilveren 
schild als dankbe-
tuiging. n
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twee koningen Sint Catharinagilde Helmond
Tijdens het jaarlijkse koningschieten op zondag 10 juli 2011 heeft zich 
wederom het wonderlijke toeval voorgedaan dat er twee koningen 
geïnstalleerd werden. Het was eredeken en burgemeester Jacobs die 
bij het 79e schot de eerste koningsvogel neerhaalde. 
Daarmee is de burgemeester voor de derde maal 
erekoning van het Sint Catharinagilde Helmond. Bij de tweede 
koningsvogel wist Ted Hegeman bij het veertigste schot de vogel van 
de schutsboom te halen. Ted is vendelier. Het was een zinderend 
spannende schietwedstrijd waarbij de vogel al bij het 37e schot los 
kwam van de schutsboom maar niet naar beneden viel. 
De reglementen van het Catharinagilde schrijven voor dat de vogel 
echt moet vallen omdat de resten aan de koning moeten worden 
aangeboden. Het was oude deken Ron Peters die de vogel van de 
pin schoot maar deze viel niet. Bij de jeugd viel wederom de eer te 
beurt aan Ivana Peters die zich jeugdschutter 2011 mag noemen. 
Ereschutter werd Rosaline Verhofstadt. De beide koningen en 
ereschutters hebben een vendelhulde in ontvangst mogen nemen. n

V.l.n.r.: Ereschutter Rosaline Verhofstadt, koningin Marleen Hegeman, 
koning Ted Hegeman, mevr. Jacobs, erekoning burgemeester Jacobs en 
ereschutter bij de jeugd Ivana Peters, gekleed als patrones. 

Marius Sleegers en Herman 
Bouwmans.

Frans Konings ontvangt het zilveren schild van 
kringvoorzitter Loek Swinkels. 



KringnieUWS 
Maasland

Aspirant-koning (19) 
ziet van titel af
Het koningsschieten van gilde St. Ambrosius in Loon op Zand op 4 juni 
2011 verliep niet volgens het geijkte scenario. Bij het 34ste schot schoot Jan 
Smits de eerste vleugel eraf, zijn prijs was een horloge. Bij het 88ste schot 
schoot de 19-jarige Ivo van Boxtel de hele vogel aan flarden. Dat was niet 
zijn bedoeling, Ivo ging voor de wekker die de prijs was voor de tweede 
vleugel. De overheid ging in beraad of Ivo waardig was om als koning 
geaccepteerd te worden. Deze was van mening dat Ivo alles in huis heeft 
om een goede koning te zijn maar besefte ook dat het koningschap een 
belemmering voor zijn toekomst zou kunnen zijn. De overheid besloot om 
Ivo erbij te halen. Hoofdman Jan van Riel adviseerde Ivo om contact met 
zijn ouders op te nemen, maar zij konden niet bereikt worden. Ivo moest 

zijn besluit alleen nemen en 
koos voor zijn toekomst. Hij 
studeert aan de HTS en zou 
bijvoorbeeld een stage in het 
buitenland of een baan in 
Groningen moeten weigeren 
omdat hij gildekoning is. 
Hij heeft lef en zag van het 
koningschap af, de wekker 
was voor hem. n

Frans Basters 37ste koning gilde St. Ambrosius 
Nadat Ivo van Boxtel op 4 juni afzag van de koningstitel was - voor het 
eerst in de geschiedenis van gilde St. Ambrosius Loon op Zand - de 
reserve koningsvogel nodig. Jan van Riel vroeg of alleen die schutters mee 
wilden doen die het koningschap op zich wilden nemen: twaalf schutters 
meldden zich aan. De vogel viel door het 112de schot van Frans Basters, 
die een vreugdedans om de schutsboom maakte. De overheid vond 
Frans waardig om het koningschap te dragen. De familie Basters is een 
echte gildefamilie. Zijn vrouw Jolanda, zijn dochters Anouk en Danique 
en zijn ouders Harrie en Ria zijn lid van St. Ambrosius. Als aanbetaling op 
het koningsbier wierp Frans een zilveren munt in het bekken dat  vastge-
houden werd door Anouk. Danique schonk het water over Frans ‘ handen: 
de koning rein. n

osse Sint Sebastiaangilde 
heeft een koningin
Bij het tweejaarlijkse koningschieten op 17 april 2011 wist Grietje van 
Schijndel elf andere schutters te verslaan. Met een raak schot besloot 
die middag burgemeester Herman Klitsie het ceremoniële vrijen van de 
boom. Ook oud-koning Willie van Rooij trof met een voorschot de vogel. 
Daarna volgden de andere schutters. Gildezuster Grietje van Schijndel 
haalde met het 37e rake schot tot haar eigen grote verrassing de vogel 
al vrij snel naar beneden. Daarmede werd zij de eerste koningin van het 
gilde. Geen unicum maar toch nog wel een beetje bijzonder.
Op 1 mei 2011, waarop Sint Jorisdag werd gevierd, werd Grietje door het 
gilde van huis afgehaald. Voor haar stond een mooie sjees klaar waarin 
zij op vorstelijke wijze in optocht naar de kerk reed. Tijdens de mis werd 
ze met de gebruikelijke ceremoniën geïnstalleerd en kreeg de konings-
vogel omgehangen. Drager van het koningszilver werd volgens gebruik 
de voorlaatste schutter, in dit geval Huub van der Sanden. 
Bijzonder was nog dat later op die dag haar zoon David zich bij de jeugd 
tot prins schoot. n

De overheid in overleg met Ivo van Boxtel 

(tweede van links).

V.l.n.r.: Jolanda en Frans Basters, Jan van Riel, Danique en Anouk Basters.

Grietje van Schijndel, koningin.

opening van de kasteel-
weide loon op zand 
Loon op Zand moest lang wachten op de herinrichting van de 
kasteelweide die hoort bij - wat in de wandelgangen - het witte 
kasteeltje wordt genoemd. Burgemeester Wim Luijendijk opende de 
kasteelweide tijdens het koningschieten van gilde St. Ambrosius op 
zaterdag 4 juni 2011, hij noemde de kasteelweide “een ereplek voor 
het dorp.”  Luijendijk mocht als eerste een schot op de vogel lossen 
waarmee de kasteelweide officieel was geopend. n
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nieuw vaandel voor gilde 
Sint Hubertus Berkel
Op voorstel van de in 2010 overleden hoofdman Piet Vromans werden 
stappen ondernomen om een nieuw gildevaandel te laten maken. 
Het gildevaandel uit 1961 is destijds vervaardigd door de zusters 
Trappistinnen en de wens was om dit ook nu weer door deze zusters 
te laten doen. In oktober 2010 is een afvaardiging van de overheid naar 
Arnhem gegaan om de mogelijkheden te bespreken. Met zuster Caritas 
werden uiteindelijk de wensen besproken, waarbij ook zuster Christa 
aanwezig was. Die had lange tijd de leiding over het naaldkunstatelier 
in Berkel-Enschot en was bereid om zuster Caritas bij te staan. 
Het gildevaandel is met dezelfde afbeeldingen uitgevoerd als het ‘oude’ 
vaandel, op de hoeken het geweer, d.w.z. een schuttersgilde, een mus, 
van oorsprong zijn we een mussengilde, en de gemeentewapens. 
Op het medaillon in het midden Hubertus geknield voor het hert aan 
de ene kant en aan de andere zijde de zogenaamde Hubertushoorn, 
dezelfde als op  kazuifel van de gildeheer. Op 9 mei 2011 werd in Arnhem 
het nieuwe gildevaandel in ontvangst genomen en op 4 september 2011 
werd het door de gildeheer Pieter Scheepers gezegend. n

open dag bij gilde 
Sint Crispinus en Sint 
Crispinianus Besoijen
Op 15 mei 2011 organiseerde het gilde van Besoijen haar traditionele 
tweejaarlijkse open dag. Dit jaar stond in het teken van de nieuw aange-
schafte kledingstukken, zoals hoeden met veer, stropdassen, sjerpen met 
opdruk, etc. Ondanks dat er veel activiteiten in en rond Waalwijk waren 
georganiseerd én de te spelen kampioenswedstrijd Ajax - Twente werd de 
open dag toch druk bezocht. n

nieuwe schietkampioen 
Sint Barbaragilde Dinther
Op 11 juni 2011 werd de jaarlijkse strijd gevoerd om de titel 
Schietkampioen. Diegene die op de disciplines kruisboog én geweer 
de beste schutter is krijgt de titel ‘Schietkampioen’. Aan de strijd met 
de kruisboog op wip namen vijftien schutters deel. In de eerste serie 
schoten elf schutters, waaruit twee schutters kwamen met veertien tref-
fers, gezien de stevige wind een respectabele prestatie. In de tweede serie 
kwamen de overige vier aan bod. 
In deze serie scoorde John van den 
Berg alle vijftien pijlen en werd daar-
mee winnaar. Na het kruisboog-
schieten werd overgegaan naar het 
geweerschieten. Deze strijd werd 
aangegaan met achttien schutters. 
Al snel waren er maar een achttal 
schutters over waaronder ook John 
van den Berg. Op het moment dat 
er nog vier schutters over waren 
was het John die op de verkeerde 
wip schoot en daardoor zichzelf 
uitschakelde. Uiteindelijk wist Johan Dangé het geweerschieten te win-
nen. Maar omdat John van den Berg gemiddeld het beste gepresteerd 
had werd hij schietkampioen 2011. Bij de jeugd mocht Sem Verhoeven 
zich kampioen noemen. n

zo vader, zo zoon!
Op 11 juni 2011, 
pinksterzaterdag, werd 
Drunen gewekt door een 
reveille op bazuin, begeleid 
door een trom. Het gilde Sint 
Hubertus hield haar jaarlijkse 
koningschieten. Na het thuis 
ophalen van oud koning Ton 
den Teuling, werd slingerend 
door de Drunense straten 
naar het zorgcentrum 
Zandleij gegaan, waar gildeheer pastoor Hedebouw voorging in een mis. 
Iets na twee uur werd bij de eigen Hubertuskapel een vendelgroet 
gebracht aan het koningspaar en de gildeheer, waarna de strijd om het 
koningschap kon beginnen. Het eerste schot werd gelost door de 
gildeheer, gevolgd door wethouder Mulder. Negen broeders streden om 
de eer van het koningschap. Drie daarvan mochten voor het eerst 
deelnemen. Vijf jeugdleden gingen gelijktijdig aan de slag voor de titel 
jeugdkoning. Hier viel na 96 schoten het eikenhouten blok. De gelukkige 
was Jeroen van de Wiel, waarop zijn papa reageerde met: “dan doe ik dat 
ook, anders mag ik dit lang horen”. Gelukkig voor hem kwam de 
koningsvogel bij het 216e schot naar beneden. Henk is voor de derde 
keer koning van het Sint Hubertusgilde. n

89

John van den Berg.

De ‘koniklijke’ familie Van den Wiel in 
Drunen

Het nieuwe gildevaandel.
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Kroning van de nieuwe koning.

Prijzen voor elshout 
in oerle
Op 22 mei 2011 nam het Onze Lieve Vrouwe Schuts, Elshout deel aan het vrije 
gildefeest van het gilde Sint Jan Baptist Oerle, behorende bij kring 
Kempenland. Het was een droge en verschrikkelijk winderige dag. Toch wist 
het gilde twee zilveren schilden te behalen. Jan Knippels tekende als stan-
daardruiter voor het schild voor mooiste standaardruiter in de optocht.  
Het tweede schild werd behaald door het tweede viertal bij het geweerschie-
ten, bestaande uit Wim Klerks, Hans Pelders, Rene de Jong en Jorrit Klerks.  
In een door de wind onvoorspelbare strijd moesten zij afkampen voor het 
zilver samen met het eerste viertal van Elshout en een viertal van een ander 
gilde. Omdat per gilde slechts één schild te behalen was, wist de Onze Lieve 
Vrouwe Schuts al zeker met een prijs naar huis te gaan. In de afkamp fase wist 
het tweede viertal negen van de twaalf keer de wip van de spil te schieten en 
omdat de andere twee viertallen op acht bleven steken gingen zij dus met de 
eerste prijs aan de haal. Standaardruiter en viertal schutters proficiat met het 
behaalde resultaat. n 

mooie resultaten Sint 
Joris en Sint Sebastiaan 
enschot-Heukelom
De meteorologen hadden voor 19 juni 2011 weinig goeds in petto. Toch trok 
een delegatie van het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan naar Heijen in het 
Land van Cuijk om een vrij gildefeest bij te wonen, georganiseerd door het 
plaatselijke gilde Sint Dionysius. Ondanks dat het dreigde te gaan regenen, 
verliep de ochtend redelijk droog, ook tijdens de optocht en de massale 
opmars. Kort daarna was het echter ‘gedaan met de pret’ en kwam de regen 
alsnog naar beneden. Tussen de buien door deden de vendeliers echter goed 
van zich spreken, en dat buiten de eigen gildekring Maasland!  Eén van hen 
had de pech het vendel te laten vallen en viel buiten de prijzen. Zijn collegae 
deden het fantastisch, Sander Bierens behaalde een eerste prijs in de klasse B 
– en dat met acrobatisch vendelen – Jeroen Bierens won een eerste prijs in de 
klasse C, Iwan Michels behaalde in die klasse een derde prijs. Onze delegatie 
bleek op de valreep ook nog een derde prijs voor kleine gilden in de optocht te 
hebben gewonnen. n 

Koningschieten bij onze 
lieve Vrouwe Schuts elshout
Op 26 april 2011 werd bij de Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout koning 
geschoten. Op twee van in totaal vijf schutsbomen waren blokken hout met 
daarvoor een haan gezet. Na exact honderd schoten mocht Bjarg van de 
Staak zich laten kronen tot jeugdkoning. Bij de volwassenen duurde het iets 
langer, maar bij het 199e schot was het Jurgen Klerks die het laatste stuk hout 
na een spannende strijd naar beneden schoot. Op 1 mei 2011, het begin 
van de Mariamaand, werd de nieuwe koning tijdens de mis gekroond tot 
koning. ‘s-Middags was er een open dag met daarbij de strijd om de titel 
burgerkoning(in) en jeugdburgerkoning(in). Na 32 schoten was het Werner 
van Delft die zich jeugdburgerkoning mocht noemen. Bij de volwassenen was 
het Marianne Velthoven die zich een jaar lang burgerkoningin mag noemen. 
Al met al weer een paar mooie dagen waarin ook de weergoden ons gunstig 
gezind waren. n

mooie dag voor onze lieve 
Vrouwe Schuts elshout
Op 5 juni 2011 heeft de Onze Lieve Vrouwe Schuts deelgenomen aan de 
kringgildedag van kring Maasland te Gemonde. De gildedag zat goed in 
elkaar en is vrij vlot verlopen. Na afloop mocht de Onze Lieve Vrouwe Schuts 
de derde plaats in de optocht mee naar huis nemen. Ook de standaardruiter 
Jan Knippels werd derde, maar kreeg helaas geen schildje.
De jeugdvendeliers draaiden een goede groepsronde, maar lieten helaas de 
vlag vallen en dus geen prijs. Max Muller deed als eerste jeugdvendelier mee 
aan de individuele wedstrijden en wist een mooie oorkonde te bemachtigen. 
Hoogtepunt van de dag was echter, dat koning Jurgen Klerks zich mocht 
kronen tot koning der koningen. n 

 Is jouw mede-lezer 
nog geen abonnee?

De Gildetrom het blad voor jong en oud.



essche hoofdman koninklijk onderscheiden
Tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’ op 29 april werd de hoofdman van het Essche 
Sint-Willebrordusgilde, Alphons van der Heijden, benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Dit gebeurde bij hem thuis op Nergena, wat gelegen is 
binnen het grondgebied van de gemeente Boxtel. In onderling overleg werd 
de onderscheiding uitgereikt door gildeheer Frans Ronnes, burgemeester 
van Haaren, waar Esch onder valt. Bij de uitreiking waren ook een aantal 
leden van de overheid van het gilde aanwezig. Fons kreeg de onderscheiding 
wegens zijn jarenlange inzet voor de atletiekvereniging Prins Hendrik in 
Vught, Het Bierpompcomité in Esch en natuurlijk zijn tomeloze inzet voor 
het Essche gilde, waarvan hij sinds 1993 lid is en vanaf 2006 hoofdman. 
Op Koninginnedag 30 april werd door het gilde de gebruikelijke vendelgroet 
gebracht aan de gedecoreerden van Esch. Ditmaal speciaal voor hoofdman 
Fons en voor mevrouw Christien van Schijndel-Pijnenburg die dit jaar eveneens 
mocht delen in de lintjesregen. Met een glaasje oranjebitter werd een toast 
uitgebracht op het welzijn van de koningin en van de Essche gedecoreerden. n

Keizer en vendeliers 
Sint Joris en Sint 
Sebastiaan enschot-
Heukelom succesvol
De vendeliers hebben zich bij verschillende gildefeesten weer van hun beste 
zijde laten zien. Bij het vrije gildefeest in het Kwartier van Oirschot wist Henri 
Michels in klasse 13 t/m 16 jarigen de eerste plaats te bemachtigen. Sander 
Bierens behaalde in de klasse-B, met acrobatiek, de tweede prijs en wist ook 
tijdens de gildedag van kring Maasland te Gemonde op de tweede prijs beslag 
te leggen. In klasse-C vendelen behaalde vendelier Iwan Michels (broer van 
Henri) zijn eerste zilveren schildje (derde prijs). Jeroen Bierens toonde zich in 
deze klasse veruit de beste en veroverde de eerste prijs en tevens promotie 
naar de B-klasse. Jeroen promoveerde dus meteen in het eerste jaar van 
klasse-C  naar klasse-B, wat alleen uitzonderlijke vendeliers lukt. Ook keizer 
Harrie Schellekens deed van zich spreken en veroverde bij het keizerschieten 
het prachtige keizerskruis van kring Maasland. Het is intussen zijn tweede 
keizerskruis. n 

Bijzondere prijzen 
erpse gilde
Op 5 juni 2011 organiseerde het gilde Sint Joris en Sint Catharina uit 
Gemonde de kringgildedag van gildekring Maasland. Het Onze Lieve 
Vrouwe en Catharinagilde uit Erp behaalde hier enkele opmerkelijke 
zilverprijzen. Het optreden eerder die middag in de optocht werd ge-
waardeerd met een vierde prijs en gildezilver. Ook was er een prijs voor 
het hoofdvaandel. Dat werd namelijk als mooiste vaandel beoordeeld 
van na 1986. Bazuinblazer Paul van Amstel wist in de hoogste klasse 
de eerste prijs te behalen. Bij het vendelen waren er zilverprijzen voor 
Janneke van Dinther in de klasse tot twaalf jaar en voor Gert-Jan van 
Dinther in de vaandelklasse. Tamboer Herman van Amstel promoveerde 
van de C-klasse naar de B-klasse. Opmerkelijk, want hij kwam voor het 
eerste jaar uit in de C-klasse. De meeste lof binnen het gilde kreeg wel 
Joris van Amstel. Hij behaalde zijn allereerste gildezilver bij het trommen. 
De negenjarige tamboer wist een prachtige tweede prijs te behalen in de 
jeugdklasse tot twaalf jaar. Gezien de korte tijd dat hij bij het gilde tromt, 
mag dit een zeer bijzondere prestatie genoemd worden. n
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De vier vendeliers. Tamboer Joris van Amstel in actie.

Alphons van der Heijden koninklijk onderscheiden.
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Vendelier Henry van der 
Schoot in huwelijksbootje
Vijf dagen na de door het gilde georganiseerde gildedag van Kring 
Maasland stond voor het Sint Joris & Sint Catharinagilde uit Gemonde 
de bruiloft van vendelier Henry van der Schoot met Rian Kessels centraal. 
Op vrijdag 10 juni 2011 was nagenoeg het voltallige gilde aanwezig om de 
huwelijksmis op te luisteren in de plaatselijke Sint Lambertuskerk. Met 
bazuingeschal en slaande trom werd het aanstaande bruidspaar de kerk 
in begeleid en na de viering brachten de vendeliers het bruidspaar een 
keurige vendelgroet, gevolgd door een pakkende toespraak van vaandrig 
Ad Geerts. Met trots bood het gilde het bruidspaar een toepasselijk 
cadeau aan, waarna Henry het gilde verraste met een prachtig ontworpen 
herinneringsschild. Na alle plichtplegingen trok het gilde in optocht 
naar de feestzaal waar bij de ingang van de feestzaal een erehaag werd 
gevormd voor het bruidspaar en de vele genodigden. ‘s Avonds werd er 
verder gefeest waarbij ook alle gildeleden waren uitgenodigd. n

Bèravond in gemonde
Op 26 april 2011 vond de traditionele “bèravond” plaats bij het gilde 
Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde. Dit gebeurde allemaal in 
gildehuis De Schuif. Hilde Geerts was voor de eerste keer in haar 
nieuwe functie van Sint Catharina met het gilde meegegaan en werd 
door hoofdman Hans van der Schoot naar voren gehaald en “in 
de schijnwerpers” gezet. Enkele gildeleden werden speciaal in het 
spreekwoordelijke zonnetje gezet. Harrie Geerts voor “tenminste vijftig 
jaar lid”, waarvoor hij een zilverdrager ontving. Hoofdvendelier Marcel 
van der Leest voor zijn vijfentwintigjarige lidmaatschap én vendelier en 
kreeg het bijbehorende zilveren schildje opgespeld. Aansluitend nam 
vaandrig Ad Geerts de microfoon ter hand en na een gepassioneerde 
toespraak, waarin hij de “carrière” van de hoofdman memoreerde, 
werd ook Hans gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarige lidmaatschap, en 
ook hij ontving het bijpassende schildje. Na de broodmaaltijd bracht de 
bazuinblazersgroep een tweetal nieuwe stukken ten gehore. n

zevende gilde Jeu de Boulestoernooi 
voor gemonds triplette
Op 18 juni 2011 vond het zevende gilde Jeu de Boulestoernooi plaats 
op het gildeterrein van het Sint Barbaragilde uit Dinther. Misschien was 
wel het slechte weer de reden waarom het eerste triplette van het gilde 
Sint Joris & Sint Catharina, bestaande uit Harry en Miet Geerts, Johan 
van Breugel en Dirk Geerts als invaller, deze dag extra scherp was? Alle 
drie wedstrijden werden gewonnen. Dit was voldoende om het zilveren 
“Landjonker”schildje voor de eerste maal mee naar Gemonde te 
nemen. Dit resultaat kan zeker gezien worden als een extra “toetje” na 
op 5 juni een keurig eindresultaat te hebben neergezet voor wat betreft 
de vlekkeloze organisatie van de kringgildedag Maasland, waaraan 
alle leden van het gilde flink hebben bijgedragen. De “Heerboer” was 
vandaag weggelegd voor het gilde Sint Ambrosius uit Haarsteeg en de 
“Pachter” werd gewonnen door Broederschap der Sint Catharina en 
Barbara uit Schijndel. n

Het bruidspaar wordt feestelijk ontvangen bij de ingang van de St. Lambertuskerk. 

Huldiging Harrie Geerts (l) 
door de hoofdman (r)

Hoofdvendelier Marcel van der Leest 
(r) krijgt door Joris Schellekens (m) 
het schildje opgespeld.

Overhandiging van de “Landjonker” door Fred van den Berg (r) aan Miet 
Geerts (l) en Johan van Breugel (m).
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Koninklijke onderschei-
ding Frans van de Wiel
Frans van de Wiel, gildebroeder van gilde Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan Haaren, is door hare majesteit benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje uit handen van burge-
meester Frans Ronnes. De koninklijke onderscheiding was voor Frans 
een grote verrassing. Nietsvermoedend arriveerde hij op het gildeter-
rein voor de uitreiking van een lintje aan zijn broer Rob. Groot was zijn 
verbazing toen burgemeester Ronnes niet alleen een toespraak en de 
versierselen voor Rob, maar ook voor Frans in petto had. Frans kreeg 
zijn lintje vanwege zijn betrokkenheid bij commissie- en bestuurswerk 
in het gildewezen. Frans is ruim vijfenveertig jaar lid van het gilde, 
waarvan ruim vijfentwintig jaar als bestuurslid in de functie van deken-
schatbewaarder. Sinds 1970 lid van de schietcommissie van de gilde-
kring Maasland en vanaf 1985 lid van de Commissie Boogschieten op 
Wip van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Daarnaast 
is hij ruim vijftig jaar actief lid van voetbalvereniging Nemelaer. Naast 
Frans en Rob kreeg ook schoonzus en gildezuster Annie van de Wiel 
een koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange maatschappelijke 
inzet. n

mei teren gilde 
Sint Antonius en 
Sint Sebastiaan Haaren
Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan te Haaren vierde op 28 mei 
2011 het jaarlijkse mei teren.
Tegen de avond werd begonnen met schieten op drie houten vogels, 
gemaakt door materialenman, tevens keizer, Cees van de Wiel. Tijdens 
het schieten brokkelden de vogels zo langzaam uit elkaar, dat het nog 
een kunst was deze te raken. Toch lukte dat en de eerste prijs ging naar 
zijn zoon en tevens koning Albert van de Wiel. Na de gildebroeders 
schoten de gildezusters op een grote losse vogel. Hier wist Anneke 
Oerlemans de eerste prijs te behalen. In het gildehuis werd het teren 
voortgezet met een uitstekend 
buffet. Tijdens zijn toespraak ver-
zocht de hoofdman Wim van de 
Wiel Czn naar voren te komen 
en begon met de woorden, 
“Wim jij bent een gildebroeder 
in hart en nieren, je bent er bijna 
altijd bij want je bent bij ons 
hoofdtamboer. Dat doe je al 
veertig jaar. Daarom word je nu 
gehuldigd voor het veertigjarige 
lidmaatschap”. Wim kreeg 
vervolgens de zilveren speld 
opgespeld. n

Aanbieding schild koning 
Albert van de Wiel
Tijdens de jaarvergadering van het gilde Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan Haaren heeft koning Albert van de Wiel zijn koningschild 
aangeboden aan het gilde. Het schild is ontworpen door Albert, zijn 
gezin en Jean Jacques Smeijters van edelsmederij Nol Coopmans. 
Bovenaan is een vaandel opgelegd, uitgevoerd in de kleuren van de vlag 
die Albert jaren als vendelier van het gilde heeft gedragen. Linksonder 
een brandweerembleem, zijn grote hobby. Linksboven de tekst met de 
plaats en de datum wanneer Albert koning is geworden. Rechtsonder is 
de naam van de koning gegraveerd, rondom zijn naam zijn de initialen 
verwerkt van de mensen die voor hem erg belangrijk zijn en waaraan hij 
zijn koningschap te danken heeft. Bovenin zijn de initialen met de voor-
letters van hem en zijn vrouw gegraveerd. Daarnaast zijn de initialen 
van zijn dochter gegraveerd. 

Er onder zijn de initialen van zijn vader en moeder vanuit een oude 
zegelring opgelegd. Het schild werd met waardering door de gildebroe-
ders ontvangen. Hoofdman Theo Swinkels bedankte de koning voor 
het schild en gaf aan dat Albert het met trots mag dragen. n

Frans van de Wiel ontvangt de koninklijke onderscheiding.

Het zilveren schild.

Wim van de Wiel.
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eerste prijs standaard-
rijden Hoge Schuts 
te Dinther
Ook dit jaar slaagde standaardruiter Adriaan de Wit van het gilde Sint 
Antonius Abt -Sint Catharina Nistelrode er in om de eerste plaats te 
bemachtigen tijdens een gildenmanifestatie. Deze keer tijdens de kring-
gildedag van de Hoge Schuts op 15 mei 2011 in Dinther, waaraan een 
dertiental gilden deelnamen. Standaardrijden is bepaald geen kleinigheid, 
want gezeten te paard, de teugels in de ene en de standaard in de andere 
hand gehouden, moeten zowel in stap als draf een aantal verplichte 
figuren worden gereden. Ruiter en paard zijn daarbij in de tradities van 
hun gilde uitgemonsterd. Het paard dat de huidige standaardruiter 

thans berijdt, Lisa van de 
Langstraat geheten, is 
een volbloed Nederlands 
Trekpaard merrie en zag 
het levenslicht op de stal 
van de standaardruiter. Het 
mag voor zich spreken dat 
het gilde zeer verguld is 
met deze combinatie van 
ruiter en paard en vanaf 
deze plaats wordt Adriaan 
de Wit als standaardruiter 
van het gilde Sint Antonius 
Abt- Sint Catharina 
nogmaals door het gilde 
gefeliciteerd met deze 
overwinning. n

Sint Antonius Abt actief op 
Koninginnedag en doden-
herdenking in nuland
In Nuland begon Koninginnedag 2011 met een defilé waaraan ook 
gilde Sint Antonius Abt deelnam. Op het terrein van het gilde kon 
de jeugd meedoen aan het jeu des boules, luchtbuksschieten op 
de wip, doel schieten en korf gooien of zich even uitleven op een of 
beide luchtkussens. Op de schietboom kon ook nu door de Nulandse 
jeugd geschoten worden. Dat dit voor velen een bijzondere ervaring 
was moge duidelijk zijn. ‘s Middags vonden de schietwedstrijden 
plaats. Naast de vanouds vertrouwde onderdelen Viertallen – indi-
vidueel heren – individueel dames werd ook dit jaar het onderdeel 
Burgerkoning weer verschoten. Na 82 schoten viel de koningsvogel 
na een schot van Robert van Santvoort. Hij mocht het Koningskruis in 
ontvangst nemen en zich “Burgerkoning 2011” noemen.Dinsdagavond 
4 mei verleende het gilde 
wederom zijn medewer-
king aan de jaarlijkse 
dodenherdenking. Dit 
is ieder jaar weer een 
bijzondere gelegenheid. 
Een grote groep mensen 
liep vanuit de kerk mee 
naar het monument 
voor de kranslegging, 
“the last post” en de 
twee minuut stilte om 
acht uur. n

Sint Antonius Abt, nuland
De Kaderdag voor het nieuwe gildejaar van gildekring De Hoge Schuts 
was dit jaar te Erp op zondag 10 april. Op het onderdeel bazuinblazen 
wist Niek van der Dussen voor het derde jaar op rij de wisselbeker 
te winnen. Dit betekent dat hij het beeld van de bazuinblazer mag 
houden. Zondag 8 mei ging het Gilde Sint Antonius Abt naar Den 
Bosch voor de jaarlijkse meimaandbedevaart in de Sint Jan. De dienst 
werd gezamenlijk muzikaal begeleid door de Nulandse kerkkoren. 
Op zondag 15 mei vond in Dinther de jaarlijkse gildedag plaats van 
gildekring Hoge Schuts. Het thema van dit jaar was “De Uitdaging”. 
Standaardrijder Hans Hoogzaad won het wisselschild voor het ring-
steken. De Nulandse gildebroeders lieten zich van hun beste kant lieten 
zien. Zij namen maar liefst tien zilveren schilden mee naar huis. 
Het gilde nam 5 juni deel aan de jaarlijkse kringgildedag van Maasland. 
Het gilde wist maar liefst elf prijzen in de wacht wisten te slepen 
waarvan zeven eerste prijzen.
Na een periode van ruim drie jaar stopt David Hanegraaf als Deken-
schrijver. Wij danken David hartelijk voor al zijn inzet. Opvolger is 
Jarno de Haas, St Janstraat 3, 5391 AE Nuland telefoon 06 30 - 719 305. 
Emailadres is gelijk gebleven namelijk secretariaat@gildenuland.nl . n

Standaardruiter Adriaan de Wit met merrie 
Lisa van de Langstraat.

Vendelgroet op koninginnedag door 
Nulandse gilde.

Nulandse gilde in de Sint Jan in Den Bosch.
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meiviering in Den Bosch 
Udenhoutse gilde
Op zondag 8 mei 2011 bezocht het gilde Sint Antonius - Sint 
Sebastiaan Udenhout traditioneel de mis in de Sint Jan in Den Bosch. 
Vanaf de zeventiger jaren heeft het gilde het privilege jaarlijks op 
Moederdag de dienst bij te wonen. Voor het gilde is dit één van de 
belangrijkste gildeactiviteiten van het jaar. ’s Morgens vroeg om vijf uur 
legden dertien leden te voet de zeventien kilometer af. Wat later vertrok 
een groep met tien fietsers en nog wat later kwamen nog eens vijftien 
leden met de auto naar de meimaandviering. Gezamenlijk trok het 
gilde in optocht over de Parade richting Noorderpoort in de Sint Jan. 
Door een live Tv-uitzending ging alles op de seconde nauwkeurig.  
De binnenkomst, het trommen, en vendelen was allemaal op tijd 
gepland. Na de viering werd nog een vendelgroet gebracht op de 
Parade en maakte fotograaf Margo Remie een prachtige groepsfoto 
voor het archief. n

installatie ere-hoofdman 
Udenhout
Op 26 mei 2011 is bij het gilde Sint Antonius – Sint Sebastiaan 
Udenhout de burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus geïnstalleerd 
als erehoofdman. De gemeente Tilburg kent zes gilden, waarvan drie 
in Tilburg zelf, één in Berkel en twee in Udenhout. Alleen in Udenhout 
kan hij een functie aanvaarden. Bij zijn installatie als burgemeester 
in 2010 had hij de toezegging gedaan de functie van erehoofdman 
te willen aanvaarden. Door tijdgebrek was het er echter nog niet 
van gekomen maar nu was het dan toch zover. Op schietcomplex 
’t Klappeschoor was een minitentoonstelling ingericht van gildeat-
tributen met onder andere het koning- en keizerzilver. De leden waren 
bezig met het jeu de boules spel, kruisboogschieten, geweerschieten, 
vendelen en trommen. De burgemeester werd er rondgeleid en kon 
alle activiteiten bekijken of er aan meedoen. Nadien werd hem de vraag 
gesteld of hij het ambt van erehoofdman wilde aanvaarden. Door het 
vasthouden van het vaandel en de belofte uit te spreken een goede 
gildebroeder te zijn kreeg hij de titel erehoofdman. Ter bevestiging 
van zijn functie werd hem de vendelgroet gebracht en kreeg hij de 
gildesjerp omgehangen. n

Udenhoutse gilde nederlands kampioen vrije 
handschieten
Op zondag 22 mei 2011 is door het viertal van het gilde Sint Antonius 
– Sint Sebastiaan Udenhout het Nederlands kampioenschap Vrije 
Hand behaald. De wedstrijd werd gehouden op het schietcomplex 
van het gilde Sint Martinus in Luijksgestel. Aan de wedstrijd namen 
vierendertig viertallen mee. De vier schutters Frans Manni, Gerard 
Weijtmans, Marcel Manni en Frans Vriens wonnen de wedstrijd op 
indrukwekende wijze. Na de inschietronde waren er maar drie viertallen 
met twaalf punten. Daarna werden er maar liefst zeven kamprondes 
geschoten. De schutters maakten er een prachtige wedstrijd van, vol 
van emotie en veel spanning. Alle andere wedstrijden lagen meer dan 
een uur stil zodat alle aanwezige konden genieten van de mooie strijd. 
Het was een promotie voor de schietsport. Door het winnen van deze 
wedstrijd is het Nederlands kampioenschap Vrije Hand in 2012 in 
Udenhout. n

Het Udenhoutse gilde in Den Bosch.

V.l.n.r. Frans Vriens, Marcel Manni, Gerard Weijtmans, Frans Manni.

De nieuwe erehoofdman temidden van ‘zijn’ gildebroeders.
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Koningschieten gilde 
Sint Antonius Abt 
Vorstenbosch 
Op 4 juni 2011 klonk er ’s middags in Vorstenbosch tromgeroffel en 
bazuingeschal, want het gilde ging koning Maarten Derks afhalen. 
Na inspectie van de koningsvogel en loting van de volgorde voor het 
koningschieten werd de vogel in de schietbak geplaatst en de boom 
gevrijd. De koning bood zijn koningsschild in klassieke schildvorm, met 
trom en bliksemschicht en WWW als verwijzing naar de website, aan. 
Met dertig leden werd de strijd om het koningschap begonnen. Na 180 
schoten werd Hein Nooijen “gildekoning”. De jeugdwedstrijd werd door 
Eveline van den Heuvel gewonnen na vijftig schoten. Voor de titel “schut-
terskoning” deden achtentwintig schutters mee. Er werd sterk geschoten, 
na veertien kampronden van drie schoten was Willy van der Heijden de 
enige die alle schoten raak had en dus “schutterskoning” werd. 

Onder mooie weers-
omstandigheden 
werd gildekoning 
Hein geïnstal-
leerd, door het 
omhangen van vest 
en koningsvogel. 
Schutterskoning 
Willy kreeg zijn 
schild omgehangen. 
Beide koningen 
en jeugdkam-
pioen werd een 
vendelhulde 
aangeboden. n

Koninklijke onderschei-
ding thijn van de Sande 
Op 29 april 2011 werd Thijn van de Sande van het Sint Catharinagilde 
Vught met een smoes naar het gemeentehuis gelokt, niet wetende dat 
die smoes bedoeld was hem te onderscheiden voor zijn activiteiten 
voor het gilde. Thijn begon als vendelier en nam daarna ook de oplei-
ding van nieuwe vendeliers op zich. Als bode zorgde hij voor de inning 
van de contributie en donateurgelden. Thijn was vier jaar bestuurslid 
en tweemaal koning waardoor hij in die jaren ook deel uitmaakte van 
het bestuur. Vanaf 1979 verzorgde hij het gilde-archief en bouwde deze 
uit. Het gilde bezit nu elf archiefboeken, welke hij heeft gedigitaliseerd 
en op DVD gezet en daarna ondergebracht in het streekarchief. Verder 
heeft hij ruim 5000 foto’s en 65 gildefilms met beschrijving op de Foto 
en Filmbank van de Brabant Collectie geplaatst. Daarnaast is Thijn 
nog zeven jaar secretaris geweest van de PTM commissie van de kring 
Maasland. Hij heeft de eerste kogelvangers gemaakt en onderhouden. 
Voor dit alles werd hem door burgemeester Van de Mortel de onder-
scheiding Lid in de orde van Oranje Nassau opgespeld. n

De nieuwe koningen met de jeugdkampioen.
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Burgemeester Van de Mortel feliciteert Thijn van de Sande.

 Is jouw mede-lezer 
nog geen abonnee?
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Dames bij het gilde in 
maashees en een nieuwe 
koning
Op zondag 1 mei 2011 heeft het St. Joris en St. Anthoniusgilde uit 
Maashees weer haar  jaardag gevierd. Deze begon met een mis, voor-
gegaan door de nieuwe gildepriester, kapelaan Chr. Rodeyns. 
Tijdens deze dienst werden, voor het eerst in het eeuwenoude bestaan 
van het gilde, drie dames ingezegend als volwaardig lid. Hierna volgde 
een koffietafel en het tweede deel van de jaarvergadering.
’s Middags begon het eigenlijk pas echt spannend te worden voor de 
gildebroeders. Het was weer tijd voor het jaarlijkse koningschieten. 
Wie zou dit jaar de gelukkige schutter zijn, die het laatste stukje 
naar beneden schiet? Uiteindelijk, na 108 schoten, haalde Capiteyn 
(voorzitter) Wiljan Kersten het laatste restje neer, en werd daarmee 
de nieuwe Gildekoning 2011. Bij het burgerkoningschieten werd, na 
74 schoten, Wendy Kersten de winnaar van de titel Burgerkoning 
2011. Kayleigh Proenings won bij de jeugd, met 57 schoten. Op 14 mei 
2011werd de nieuwe koning officieel ingehaald n

Jeroen Kuijpers uit 
groeningen is nederlands 
kampioen 
Jeroen Kuijpers is er in 
geslaagd om Persoonlijk 
Nederlands Kampioen 
Vrije Hand te worden 
tijdens het Nederlands 
Kampioenschap 
Wipboomschieten Vrije 
Hand in Luyksgestel. 
Met een deelnemersveld 
van meer dan 150 schut-
ters is dit een bijzondere 
presentatie en heeft hij 
weer laten zien dat hij 
op het hoogste niveau 
mee kan draaien. Eerder 
wisten de Groeningse 
schutters Marcel de Vos 
(2003) en Maik Vloet 
(2006) dit individuele 
onderdeel al te winnen. 
Zij zijn lid van het Sint 
Anthonius en Sint 
Nicolaasgilde. n

Jubilaris en koningschieten Heilig Bloedsgilde Boxmeer
Zondag 8 mei 2011 werd weer geschoten om de koningstitel van het 
Heilig Bloedsgilde. Tijdens de gildemis werd stil gestaan bij het 
veertigjarige lidmaatschap van vendelier Peter van Beusekom. 
De jubilaris werd toegesproken door de eerste deken Jan Hendriks, 
waarbij hij Peter roemde om zijn betrokkenheid bij het gilde. De laatste 
jaren is hij instructeur en begeleider bij de jeugdvendeliers, wat hem 
zeer goed afgaat. In 1983 werd Peter koning van het gilde tijdens 
de “Gouden Guld”, in 2001 en 2002 werd hij wederom koning. Als 
aandenken kreeg de jubilaris een zilveren speldje met als versiersel 
een vendelvlag en veertig jaar lid Heilig Bloedsgilde. Eredeken en 
burgemeester, de heer Van Soest, overhandigde de jubilaris namens 
de gemeente een gouden speld voor het veertigjarige lidmaatschap, 
alsmede voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk als medewerker van 
de “Truckersconvooi” dat elk jaar door het Land van Cuijk rijd. Na 
de koffietafel werd er geloot en begon men met het schieten. Bij de 
Vriendenboom schoot Joyce Boumans na 121 schoten de “vogel” eraf. 
Jeugdkoning werd na honderd schoten Jesse Nabbe. 

Na 170 schoten werd de “vogel” voor ‘eerste dame’ afgeschoten door 
Ineke Maassen. Koning van het Heilig Bloedsgilde 2011 werd voor de 
tweede keer tamboer-maître Geert Janssen na 228 schoten. n

Koning Wiljan Kersten. 
V.l.n.r. Cindy Hendriks, 
Marianne Telkamp, Gisela van Boekel

Koning Geert Janssen. Jubilaris Peter van Beusekom.

De kampioensbeker.

KringnieUWS 
Land van Cuijk
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Koningschieten Sint Jacobusgilde
Op tweede pinksterdag vond bij het Sint Jacobus Gilde in Zeeland weer 
het jaarlijkse koningschieten plaats. Tijdens de mis werden zes nieuwe 
leden geïnstalleerd en ook de nieuwe tenues ingezegend. Met een 
aantal wijzigingen is het een prachtig tenue geworden, waar het Sint 
Jacobusgilde nog lang plezier van hoopt te hebben. Nadat iedereen na 
de loting in het gildehuis nog even huiswaarts ging, trok het gilde, sinds 
lange tijd weer voorgegaan door standaardruiters Marti Cornelissen en 
Gerard Bongers, naar het gildeterrein.
De vogel, versierd met oude veren van de hoeden, werd bij het 242e 
schot doormidden geschoten door Trudie Bongers, waarbij nog een 
gedeelte aan de spil bleef hangen. Bij het 266e schot lukte het oud - 
koningin Marianne van Loy om de rest van de vogel neer te halen. Een 
aparte gebeurtenis, want hoe vaak maakt men mee dat de koningin de 
kroon overneemt van haar echtgenoot? Na het beraad onder de boom 
werd Marianne van Loy – van der Weele geinstalleerd als 

tweede vrouwelijke koning. 
Haar echtgenoot, staande 
deken Cor van Loy werd 
prinsgemaal.
Gezien het feit dat het 
gilde sinds het overlijden 
van Wim van den Brand 
op 21 februari geen com-
mandant meer had, heeft 
het bestuur vaandrig Leo 
Rijkers bereid gevonden 
deze taak te vervullen. 
Vendelier Henk Bongers 
werd benoemd als nieuwe 
vaandrig. n

theo Heijligers koning 
Sint matthiasgilde oploo
Zaterdag 14 mei 2011stond voor het Sint Matthiasgilde Oploo weer 
het jaarlijkse koningschieten op het programma. Door een begenadigd 
schot mag een gildebroeder zich een jaar lang koning van het gilde 
noemen. Dit ene schot lag dit jaar, net als in 1981, in handen van Theo 
Heijligers; zijn vrouw Rieky is de koningin. Tijdens de eucharistieviering 
legde één jeugdlid de eed van trouw af.  Het duurde niet lang voor 
de nieuwe koning bekend was. Slechts zesenzeventig schoten waren 
nodig om de vogel, gemaakt door oud-koning Riny van de Bungelaar, te 
laten vallen. Tijdens de installatie van Theo als koning, werd Riny in een 
toespraak van deken Jeroen Klauwer bedankt voor het mooie konings-
jaar. De optocht door het dorp werd sinds lange tijd weer voorgegaan 
door de standaardruiter. Bij de Matthiaskapel aan de Vloetweg werd 
nog even stilgestaan bij de werkzaamheden die vrijwilligers van het 
gilde daar hebben verricht. Van daaruit werd de tocht voortgezet naar 
Koffiehuus Ons Moe, waar de erewijn wachtte. n

Sint Anthoniusgilde 
Sambeek vierde 590ste 
verjaardag
Op tweede pinksterdag 
2011 schoot Herman 
Verrijdt het laatste 
stukje van de vogel 
naar beneden en werd 
voor de tweede keer 
koning. Als laatste 
koning van de vorige 
eeuw in 1999, wist 
hij dus wat hem te 
wachten stond. Samen 
met zijn koningin/
echtgenote Nellie nam 
hij volop deel aan de 
voorbereiding èn 
feestelijkheden op 18 
en 19 juni ter gelegen-
heid van het 590 jaar bestaan van het gilde, opgericht 6 mei 1421. Dit 
alles in samenwerking met de stichting ”500 Jaar Sambeekse Toren” 
die het 525 jarige bestaan vierde van de oude Sint Janstoren, waarvan 
de eerste steen in 1486 werd gelegd. 
Het weekend stond bol van de activiteiten om deze verjaardagen niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan. Uiteenlopend van kinderkermis tot 
wipschieten, van toren beklimmen tot diverse exposities en van Sint 
Janskrans wijding tot een groots opgezette brunch in de open lucht. 
En niet te vergeten een magnifiek vuurwerk vanaf de toren waarvan nu 
officieel vaststaat dat de hoogte 4711 cm bedraagt. 
Hoewel de eigen Sambeekse duvel het weer met regen in de war pro-
beerde te sturen, was de stemming opperbest en de sfeer geweldig. n

V.l.n.r.: burgemeester Doorn, prinsgemaal en 
staande deken Cor van Loy, koning Marianne 
van Loy – van der Weele, kapelaan Marcel 
Dorssers.

KringnieUWS 
Land van Cuijk

Het koningspaar met deken en hoofdpieken voor de Matthiaskapel.

Het koningspaar met deken en hoofdpieken 
voor de Matthiaskapel.
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maria van erp koningin 
St. Antoniusgilde
Zondag 26 juni 2011 was voor het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis de 
jaarlijkse feestdag: Sacramentsdag en het koningschieten. De schut-
ters hadden 142 schoten nodig, waarvan 94 raak, om de vogel naar 
beneden te halen. Uiteindelijk was het Maria van Erp die het laatste 
stukje van de vogel eraf schoot. Maria was laatstelijk de echtgenote van 
koning Marcel van Erp. Al haar schoten hadden de vogel geraakt. De 
teruggetreden koning Marcel werd prins-gemaal van koningin Maria.
Hoofdman Jos Verbeeten mocht de koningin vervolgens het juweel 
omhangen. Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht 
en de kerkklokken luidden als teken dat er een nieuwe koningin 
was, werd op en bij de 
Koninklijke tronen voor het 
gemeentehuis de door het 
gemeentebestuur aange-
boden erewijn gedronken. 
Na het in ontvangst nemen 
van felicitaties vond het teren 
plaats op de Brink.
Bij het burgerkoningschieten 
werd, na 74 schoten, Wendy 
Kersten de winnaar van de 
titel Burgerkoning 2011. 
Kayleigh Proenings won bij 
de jeugd, met 57 schoten. Op 
14 mei 2011 werd de nieuwe 
koning officieel ingehaald. n

Koning St. Antonius-, 
St. Sebastianus- en 
H. Sacramentsgilde Beugen
Op maandag 13 juni 2011, tweede pinksterdag werd in Beugen het 
jaarlijkse koningschieten gehouden. De dag begon met het afhalen 
van het koningspaar, gevolgd door een mis met gilde-eer. Hierna trok 
het gilde naar het gildenkapelletje waar  bloemen werden gelegd als 
eerbetoon aan de overleden leden van het gilde. Na de middag werd 
bij het koningspaar Michel Hermens en Lisanne ten Haaf de erewijn 
gedronken. Nadat pastoor Van der Steen de eerste schoten gelost 
had, kon de strijd beginnen. Nieuwe burgerkoning werd Wim Verdijck, 
jeugdkoning werd Harold Boots. Bij de dames ging de titel naar Fleur 
ten Haaf. Ook op de vogel voor de seniorenleden werd fel gestreden 
om de koningstitel. Het was Patrick Centen die het overgebleven deel 
van de vogel met het 225e schot naar beneden haalde. Hij mag zich 
nu koning noemen voor 
het jaar 2011/2012. Ook 
werd er op deze dag een 
inzameling gehouden 
voor de restauratie van 
de glas in lood ramen 
in de kerk Maria ten 
Hemelopneming. De 
eerste deken kon na de 
vendelhulde, pastoor 
Van de Steen dan 
ook een enveloppe 
aanbieden met een 
bedrag van € 200, -. n

nieuw vaandel en koning Sint Barbara gilde ravenstein
Op hemelvaartsdag, 2 juni 2011, vond in Ravenstein het driejaarlijkse 
gildekoningschieten plaats. Ook werd het nieuwe gildevaandel in 
gebruik genomen. De aanschaf hiervan vaandel is mogelijk geworden 
door de opbrengst van de tweedehandse goederenmarkt, een schen-
king van een gulle gever en door een bijdrage uit het Prins Bernard 
Cultuurfonds. Tijdens de eucharistieviering in de Sint-Luciakerk, werd 
het nieuwe vaandel ingezegend door pastoor Joep van Gaalen. Het 
vaandel bestaat in hoofdzaak uit de kleuren geel en blauw, de kleuren 
van het Sint Barbara Gilde. Op het vaandel zijn een aantal figuren 
aangebracht die de verbondenheid met de streek, kerk en wereldse 
overheid uitbeelden. Afgebeeld zijn Sint Barbara, de Sint-Luciakerk, 
de Maas, het wapen van Ravenstein en het oude wapen van Land van 
Ravenstein. Het vaandel is ontworpen door Leo van der Sangen uit 
Best en vervaardigd door Joke Willigers uit Liessel. 
Koning Hanny Hamers – Heessen had haar ‘koningsperiode’ op zitten 
en hing daarom het koningszilver voorafgaand aan het schieten ‘aan 
de boom’. Maandeken en klaroenist Harry Hattink schoot zich, na 173 
schoten, tot gildekoning. Deze functie zal hij drie jaar bekleden. 

De oud-koning schonk het gilde een fraai koningsschild. Bijzonder was 
echter dat haar zieke echtgenoot en gildebroeder Conny Hamers een 
miniatuur van dat schild had laten vervaardigen. Dit schild werd door 
hun zoon en gildebroeder Willem bij de oud-koning opgespeld. n

Nieuw vaandel Sint Barbara 
Gilde Ravenstein.

V.l.n.r. Hoofman Harm Guelen, 
Koning Harrie Hattink, echtgenote 
Irma Hattink.
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Koningin Maria van Erp en haar 
prins-gemaal Marcel.

Theo Bonants (keizer), pastoor Van de Steen, 
Patrick Centen, Harold Boots, Fleur ten Haaf 
en Cor Bonants worden overvendeld door 
vaandrig Gertjan Verdijck.
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“Diep geworteld, al eeuwen bij de tijd”
Zeker geen alledaags thema voor een gildefeest en zeker ook geen thema 
wat past bij de meeste gildefeesten van de laatste jaren. Het Sint Joris 
Gilde in Oirschot is de uitdaging aan gegaan om: nieuwe initiatieven 
te nemen, om nieuwe paden in te slaan, om nieuwe samenwerkingen 
te zoeken met instanties, stichtingen en verenigingen. Ook buiten het 
traditionele patroon om, aan te geven dat ook een gilde wat heropgericht 
is in 1542 heden ten dagen iets kan bieden aan de huidige maatschappij 
met respect voor het diepgewortelde. Vele eigen gildebroeders/- zusters, 
met veel aanwas van jeugd en jongeren, en vele bezoekers hebben 22, 27 
en 29 mei 2011 intens genoten van een echt modern gildefeest met uiter-
aard ook heel veel passende aandacht voor alle traditionele elementen.

Het toeval wilde dat het 40-jarig priester jubileum van onze pastoor 
L. Spijkers en ons voorgenomen vrije gildefeest op exact dezelfde dag 
zouden plaatsvinden. Na een uitstekend vruchtbaar  overleg tussen de 
parochie en het gilde is er een prima compromis gesloten.
De pastoor heeft zijn jubileum verschoven naar 22 mei, de receptie en de 
feestavond ter ere van dit jubileum zijn gehouden op 27 mei in de tent op 
het gildeterrein en het gildefeest bleef staan op 29 mei. Hoe kunnen twee 
belanghebbende elkaar beter vinden?

Verder inzoomend op het gildefeest van 29 mei 2011 zijn de vernieu-
wende elementen vooral te herkennen in de manier waarop de dag 
ingedeeld is en in de samenwerking met het “Land van Oirschot” en 
“Straten Kermis”. Het diepgewortelde heeft een directe relatie naar onze 
“roots”, zijnde het buurtschap Straten en onze agrarische achtergrond 
hetgeen middels een streekproducten markt van het Land van Oirschot 
een prima invulling gekregen heeft.
“Al eeuwen bij de tijd” verplicht ook om het geheel in een moderne jasje 
te gieten, zowel  qua beleving en qua presentatie en dat de jeugd niet 
vergeten mag worden, nee er zelfs actief bij betrokken dient te zijn. De 
kinderwedstrijd, om onder professionele begeleiding een persoonlijk 
gildevaan te ontwerpen, was met ruim honderd deelnemers en een 
unieke optocht door de tent en over het terrein een daverend succes.

De gildedag zelf kende ook vele hoogtepunten. Na de ontvangst van 
de vijftig deelnemende gilden, met afgevaardigden uit bijna alle NBFS 
kringen, zijn de genodigden, met de vier Oirschotse Gilden voorop, in 
optocht over de markt in Oirschot met slaande trommen de recent ge-
restaureerde Sint Pieter kerk binnen gegaan. De gildemis is voorgegaan 
door vijf heren waaronder de bisschoppen mgr. Hurkmans en mgr. 
Mutsaerts. Zeer speciaal was dat een gildekoor, bestaande uit louter 
eigen Sint Joris gildebroeders/-zusters op een indrukwekkende manier 
de “Missa Faterna” ten gehore gebracht heeft. Het deze dag voor het 
eerst in gebruik genomen nieuwe gildevaandel is ingezegend door de 
bisschop. 

De erewijn kende naast de traditionele toespraken ook hier een nieuw 
hoogtepunt. De eerste exemplaren van het nieuwe boek “Schutters van 
Straten” zijn aangeboden aan diverse notabelen. Het boek weet op een 
zeer treffende wijze de geschiedenis van het gilde in een breder perspec-
tief voor het voetlicht te brengen. Het boek is rijk geïllustreerd,
goed leesbaar geschreven en dus een “must” voor de echte 
gildebroeder/-zuster. Het is geschreven door de archivaris van het Sint 
Joris Gilde, Henk van Hout. Het middagprogramma is volledig afgewerkt 
op het eigen Sint Joris gildeterrein aan de Heersdijk, buiten de kom van 
Oirschot. Door de optocht bijna volledig in slangenvolte over het terrein 
te laten plaatsvinden heeft, het talloos toegestroomde publiek volop kun-
nen genieten van alle gilden. Door het vernieuwen van de eed van trouw 
aan de wereldlijke  overheid te plannen voor de massale opmars kon het 
duizend koppige publiek alles goed zien, goed beleven. Als dan ook nog 
eens de drie Oirschotse harmonieën gezamenlijk het Wilhelmus spelen 
komt het kippenvel vanzelf. Vervolgens hebben het uitstekende weer, een 
compacte terreinindeling voor alle gildewedstrijden, een informatie punt, 
entertainment voor de kinderen, het feest voor de gildebroeders en  het 
publiek  geheel compleet gemaakt.
Kortom een zeer geslaagd gildefeest hetgeen allen die het persoonlijk 
meegemaakt hebben zullen bevestigen.
Sint Joris Gilde Oirschot, diepgeworteld en al eeuwen bij de tijd. n

rePortAge
Door: Rien van Ruremonde
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in het buksschieten. De commissie Kindergildedag had daarvoor elke 
basisschool bezocht en de kinderen het buksschieten geleerd. Tevens 
is er bij elke school op een houten vogel geschoten waarmee het 
koningspaar werd bepaald.
Om drie uur s’middags was het tijd voor de prijsuitreiking. Gedurende 
de kindergildedag hadden kinderen quizvragen kunnen invullen en 
uit de beste inzendingen per school werd een winnaar getrokken. De 
gelukkige winnaars kregen twee vrijkaartjes om te gaan zwemmen bij 
Center Parcs “Het Heijderbos”. Dat werd door de kinderen bijzonder 
gewaardeerd. Daarna dromden alle kinderen samen voor het podium 
om van hoofdvrouw Jacqueline Gerrits te horen welke basisschool de 
eerste kindergildedag gewonnen had. Onze Bouwsteen uit Beugen 
mocht als eerste “kindergilde” de wisselprijs, genaamd ’t Gildeke, in 
ontvangst nemen. Dolenthousiast sprongen de winnaars het podium 
op en hosten met ’t Gildeke door de tent. Een moment waarvan de 
commissieleden nu nog tranen in hun ogen krijgen.
Het Sint Dionysiusgilde kijkt terug op een prachtige eerste kinder-
gildedag van het Land van Cuijk die de tweejarige voorbereiding 
meer dan waard was. Het enthousiasme van de kinderen en de 
reacties van de leerkrachten, ouders en begeleidende gildebroeders 
en –zusters waren hartverwarmend. Deze steun in de rug wil het Sint 
Dionysiusgilde graag doorgeven aan Geijsteren, waar volgend jaar de 
tweede kindergildedag Land van Cuijk zal worden gehouden. Het Sint 
Dionysiusgilde heeft een standaard gezet, maar dat is nog maar het 
begin. Het is bedoeling dat de kindergildedag uitgroeit tot een jaarlijkse 
traditie met twintig tot vijfentwintig deelnemende basisscholen. 
Waarom? Door de kindergildedag hebben de deelnemende kinderen 
begrip gekregen voor de waarden en tradities van de Brabantse 
schuttersgilden en heeft men de broederlijke sfeer van een gildedag 
geproefd. Dat legt de basis voor een gezonde toekomst van onze 
Brabantse schuttersgilden. Zet daarom ook deze traditie voort! Tot slot 
een reactie van een leerkracht, die onbekend was met het gildewezen: 
“Als ik geweten had dat de kinderen op de kindergildedag zo enthou-
siast en spontaan zouden reageren, had ik er nog meer energie en tijd 
in gestoken!” Een goede basis voor volgend jaar. n
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Het was de eerste keer, maar dat het een traditie wordt staat nu al vast: 
de kindergildedag van de Kring Land van Cuijk werd een overweldigend 
succes. Vijf basisscholen uit het Land van Cuijk bevolkten Heijen al in 
de vroege ochtend van vrijdag 17 juni en beleefden met ongeveer 270 
deelnemers een prachtige kindergildedag.
De commissie Kindergildedag van de Gildefeesten te Heijen zag 
haar inspanningen beloond. Onder prachtige weersomstandigheden 
kwamen vijf basisscholen tezamen voor de eerste kindergildedag van 
het Land van Cuijk: Maria Goretti uit Gennep, het Palet uit Boxmeer, 
Onze Bouwsteen uit Beugen, Meuleveld uit Horst en De Heggerank 
uit Heijen. Om negen uur s’ morgens stroomde de feesttent vol 
met kinderen in zelfgemaakte uniformen met zelfgemaakte vendels, 
trommen, gildezilver (waar oude cd’s al niet goed voor zijn! ) en 
houten geweren. De enthousiaste kinderen brachten meteen hun 
lijflied ten gehore wat de stemming nog verder verhoogde. Om half 
tien vertrok de kinderoptocht door de straten van Heijen met voorop 
het organiserende Sint Dionysiusgilde. Door de brede mediacampagne 
(o.a. via omroep Brabant) mochten de kinderen zich verheugen in een 
grote publieke belangstelling langs de route. Na aankomst op het feest-
terrein werd massaal opgetrokken naar de eretribune en zongen alle 
kinderen samen het Wilhelmus. Daarna was het tijd voor het blokdefilé 
wat voor alle kinderen een unieke ervaring was. Het was een lust voor 
het oog om te zien hoe de kinderen hun plek in het blokdefilé zochten. 
Waar moet de vaandeldrager lopen? Waar lopen de schutters? En waar 
de tamboers? Gelukkig wezen de begeleidende gildebroeders en –zus-
ters van de deelnemende basisscholen de kinderen hun plek en trok 
vervolgens een kleurrijk lint over het feestterrein, gade geslagen door 
publiek en hoogwaardigheidsbekleders, waaronder leden van de com-
missie Jeugd van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. 
Vermoeid en voldaan was het tijd voor de zelf meegebrachte lunch 
en de organisatie trakteerde alle kinderen op een glaasje limonade. 
Ondertussen kregen de hoogwaardigheidsbekleders van het Sint 
Dionysiusgilde een koffietafel aangeboden.
Na de lunch was het feestterrein in gereedheid gebracht voor 

het groepsvendelen, 
groepstrommen, koning-
schieten en korpsschieten. 
Alleen de groepsprestatie 
werd beoordeeld, want 
dat geeft het echte broe-
derschapgevoel. Samen 
probeerden de kinderen 
punten te verzamelen voor 
het eindklassement. De 
kinderen genoten met volle 
teugen en moedigden hun 
vendeliers, tamboers en 
schutters met verve aan.
In de aanloop naar de 
kindergildedag hadden de 
basisscholen al geoefend 

impressie eerste kindergildedag 
Kring land van Cuijk

Onze Bouwsteen uit Beugen namen als eerste schoolgilde ’t Gildeke mee naar huis.

Vendeliers van basisschool De Heggerank 
tijdens de kinderoptocht.

JeUgD
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eerste en tweede prijs 
voor Dana Westenberg 
Sint Hubertus Berkel
Binnen veertien dagen heeft gildezuster Dana Westenberg, die uitkomt 
in de klasse jeugd t/m 13 jaar, tweemaal zilver weten te winnen bij ven-
delwedstrijden op een gildedag. Op 5 juni 2011 werd deelgenomen aan 
de kringgildedag bij het Sint Joris en Sint Catharinagilde in Gemonde 
waar ze in een veld van veertien deelnemers de eerste plaats behaalde. 
Op 19 juni 2011 behaalde ze onder slechte weersomstandigheden op 
de vrije gildedag van het Sint Dionysiusgilde te Heijen, Limburg een 
mooie tweede plaats in een veld van zestien deelnemers. Voor Dana 
was het de derde keer dat ze deelnam aan wedstrijden. En als je dan 
al deze mooie uitslagen weet te halen dan belooft dat vast veel goeds 
voor de toekomst. Dana van harte gefeliciteerd namens alle gildebroe-
ders en -zusters en heel veel succes in de toekomst. n

Activiteiten Sint 
Antonius Abt nuland 
in juni
Op zaterdagochtend 11 juni 2011 was het gilde wederom deelnemer 
aan de jaarlijkse Roefeldag; een initiatief van Jantje Beton. Vier groepjes 
van jongens en meiden kregen steeds in een uurtje tijd uitleg over 
ons gilde, een proeflesje in bazuinblazen, trommen en vendelen en 
mochten schieten met de luchtbuks. Aan het einde natuurlijk even 
nakletsen met wat drinken en een zakje chips. Het leverde leuke con-
tacten op voor de deelnemers maar zeker ook voor het gilde. n

Bijeenkomst ‘School en gilde’ in geffen sloeg aan
uITNODIGING
“Mevrouw Ingeborg Schuster van Erfgoed Brabant wil de gilden een 
handreiking aanbieden door, tezamen met de Commissie Jeugd NBFS,  
een cursusavond te organiseren. Hier worden met name die gildeleden 
voor uitgenodigd, die reeds scholen bezoeken of die dit willen gaan 
doen. Aan de hand van voorbeelden, van beschikbaar materiaal, zal 
praktische informatie gegeven worden over wijzen van benaderen van 
scholen.”

pOSITIEF 
Met mevrouw Schuster was afgesproken dat minimaal twintig 
personen zich moesten aanmelden, wilde de avond doorgang vinden. 
Het pakte echter heel anders uit. Er meldden zich liefst ruim zestig 
gildeleden aan. Die konden niet geborgen worden, niet alleen wegens 
plaatsgebrek, maar ook voor het onderlinge contact. Voor een discussie 
was een maximum van veertig personen de grens. De laatste inge-
schrevenen moesten dus afgewezen worden, echter met de toezegging 
dat er een tweede avond komt.

De cursus zou om half acht beginnen, maar men was echter al uitge-
nodigd om vanaf zeven uur onder genot van een kop soep en broodjes, 
onderling van gedachten te wisselen. Zodoende was om zeven uur het 
overgrote deel van de cursisten aanwezig. Er heerste een plezierige, 
geanimeerde sfeer. Hiervoor mogen we zeker de leden van het gilde uit 
Geffen dank zeggen. Zij hadden hun zaken keurig voorbereid.

Om allerlei discussies over ervaringen en plaatselijke situaties te 
voorkomen, was vooraf aan de deelnemers een kleine enquête toe-
gezonden. Deze bevatte vragen over contacten met scholen, gebruik 
van het lespakket ‘Daor hedde de guld’,  bekendheid met Marktplaats 
Cultuureducatie en over een vervolgcursus.
Van de vijfentwintig gilden (in totaal 42 leden) waren drieëntwintig 

formulieren teruggezonden. Daarmee werd een redelijk beeld ver-
kregen van de huidige situatie.
De meest positieve ervaring was wel de betrokkenheid van iedereen, 
de wijze waarop Ingeborg Schuster het gesprek leidde - met een 
‘Handleiding voor gildeleden’ als uitgangspunt - , en de acceptatie te 
bemerken van de thematiek door de deelnemers. Het maakte deze 
bijeenkomst tot een bijzondere gebeurtenis.

NAAMSBEKENDHEID 
Was het voor de meeste deelnemers een omschakeling van gedachten? 
Nee, het gilde neemt geen contact op met de school om leden te 
werven, maar de school benadert het gilde voor een presentatie die 
past binnen het onderwijs, binnen de kerndoelen. Uitgaande van deze 
optie krijgt het gilde een naamsbekendheid die zijn functie, zijn plaats 
in de samenleving op een goede manier beïnvloedt. Deze educatieve 
taak, in combinatie met de doe-activiteiten schieten, vendelen, 
trommen en bazuinblazen, kan het imago van het gilde verbeteren. 

CONTACT HOuDEN 
Voor het zover is zal er nog veel overleg nodig zijn. De Commissie 
Jeugd NBFS, tezamen met Erfgoed Brabant en met de samenstellers 
van projecten als  ‘Daor hedde de guld’, hoopt hierbij een 
rol te kunnen vervullen. Zo zal er, na de tweede cursusavond, een stu-
diedag georganiseerd worden speciaal bedoeld als training voor die-
genen die klassen bezoeken. Bovendien zullen pogingen ondernomen 
worden meer helderheid te krijgen omtrent het functioneren van het 
project Marktplaats Cultuureducatie van provincie en gemeenten. Maar 
het belangrijkste is dat we, met de gilden als basis, met elkaar contact 
houden zoals 13 april in Geffen is gebeurd.

Namens de Commissie Jeugd NBFS:  
Rien de Krom en Harrie Muskens. n
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Vendeliers van gilde 
Sint Joris en Sint 
Sebastiaan enschot-
Heukelom kunnen 
ook schieten
Zaterdag, 25 juni 2011, Nederlands Kampioenschap Opgelegd 
Schieten voor de Jeugd bij het gilde Sint Martinus in Luyksgestel. Veel 
‘motregen’ weerhield de jongste leden van ons gilde niet om ook eens 
aan dit kampioenschap deel te nemen. Het bleek een spannende 
wedstrijd te worden met als resultaat dat zelfs het jongste lid, Henri 
Michels, na vele kampronden zich dit jaar Nederlands Kampioen Jeugd 
mag noemen. Zijn collega, Jeroen Bierens, werd uiteindelijk derde op 
het onderdeel Personeel schieten. Gezamenlijk – in tweetal verband – 
deden ze ook van zich spreken. Ook hier een groot aantal kampronden 
waaruit zij uiteindelijk als tweede uit de bus kwamen. Hun medebroe-
ders van het gilde Sint Anthonius en Sint Nicolaas uit Groeningen 
eisten hier het Kampioenschap op. Voorwaar een hele prestatie, als je 
bedenkt dat zij voor het eerst aan een dergelijke wedstrijd meededen. 
Proficiat!!! n

Hoe kwamen we met 
de jeugd de winter door
De periode van oktober tot carnaval is voor meerdere gilden een tijd 
van rust, van weinig activiteiten en geen trainingen. Geldt er dan ook 
voor de jeugd een winterstop?
Het is denkbaar om juist deze stille tijd te benutten om extra aandacht 
te besteden aan een doorlopende opleiding van de jeugd. Dat hebben 
we de afgelopen winterperiode geprobeerd bij het Sint-Bavogilde in 
Raamsdonk, met het handboogschieten van de jeugdleden. Helemaal 
niet op een spectaculaire manier met veel extra inspanningen, maar 
door over twaalf weken een competitie te houden. De afspraak die we 
vooraf maakten hield in dat men er van die twaalf minimaal tien pre-
sent zou zijn. Elke zaterdag werden de resultaten van vijftien schoten 
genoteerd. Steeds kreeg men de stand te horen. Gelukkig bleven de 
scores van iedereen redelijk in de pas lopen, zonder grote uitschieters. 
De jeugdleden vonden het elke week weer een uitdaging om zich extra 
in te zetten. Het wedstrijdelement bevorderde niet alleen de presentie 
maar met name de concentratie tijdens het schieten. Naar leeftijd en 
geoefendheid was er verschil in grootte van het blazoen. En enkele 
jonge leden schoten zonder vizier. Bij de vijf oudste leden varieerde het 
gemiddelde (op een afstand van 13 meter) van 6,07 tot 7,54.
Is dit iets ongewoons, zijn er bij andere gilden andere ervaringen? 
Wellicht is het zinvol om van elkaar iets te horen. n

JeUgD

nieuwe pages Sint 
Barbara gilde Dinther
Vanwege het doorstromen naar de tamboers door de laatste twee 
pages Sem Verhoeven en Marius van Bouwdijk Bastiaanse, kwam het 
Sint Barbara Gilde zonder pages te zitten. Op Koninginnedag namen 
twee nieuwe pages hun plaats in, zijnde Guus Hanegraaf en Stan van 
Rooy. De Barbarafiguur, uitgebeeld door Nicky van Oorschot, kon deze 
dag kennismaken met de twee jonge heren. Wij wensen deze twee 
pages samen met Nicky een jarenlange fijne tijd toe. Het Sint Barbara 
Gilde Dinther kan weer enkele jaren met deze twee pages verder. 
Uiteraard hopen we dat ze net als de vorige twee in het gilde blijven 
en later doorstromen naar de vendeliers of tamboers. Onbedoeld is 
dit ook een mooie manier om jeugd voor het gilde te interesseren 
en indien het kan ook behouden. Op 15 mei 2011 werd in Dinther 

de Kringgildedag 
“Hoge Schuts”, 
genoemd “De 
Uitdaging”, 
gehouden. De twee 
pages zijn dus net 
op tijd in functie 
getreden en het 
Sint Barbara Gilde 
Dinther kon dan ook 
met een voltallig 
gilde aan de optocht 
deelnemen. n

Links page Stan van Rooy, rechts Guus Hanegraaf.
Barbarafiguur Nicky van Oorschot.

Pastoor De Vries-
wisselschild voor 
renske liebregts
De jeugdleden van het 
Gilde St.-Jan Baptista 
Leenderstrijp hebben 
zaterdag 9 juli 2011 als 
afsluiting van het oefen-
seizoen geschoten om 
het Pastoor De Vries-
wisselschild. Met het 61e 
schot wist bazuinblazer 
Renske Liebregts de 
laatste resten van de 
houten vogel naar 
beneden te halen. Zij 
wordt daarmee de 
achtste drager van dit 
wisselschild, wat in 2003 
door Pastoor De Vries, 
bij zijn afscheid van de 
Leendse parochie, aan 
het Strijper gilde werd 
geschonken. n

Renske Liebregts winnares.
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tony RoyackeRs-daRis

Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Op 3 april 2011 is gildezuster Tony Royackers-
Daris (88) overleden. Zij was sinds 18 april 
1989 weduwe van oud-koning Jan Royackers 
(1977-1981) en lid vanaf 1975. Via haar zoon 
Jan Royackers jr. bleef zij het gilde steeds van 
nabij volgen.

Jo van ekeRt-donkeRs

Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Jo van Ekert-Donkers (66) is op maandag 21 
maart 2011 overleden. Als echtgenote van oud-
koning Frans van Ekert was zij een betrokken 
en gewaardeerde gildezuster maar daarnaast 
ook maatschappelijk betrokken bij de KVO. 
Op te jonge leeftijd verliezen wij opnieuw een 
trouw gildelid.
 
Rein van den nieuwenhoff

Sint-Catharina tot Blortem en Gestel (Kempenland)

Rein heeft sinds de heroprichting in 1979 een 
grote bijdrage geleverd aan de materiële groei. 
Met zijn goede ideeën en handvaardigheid 
zorgde hij voor alles wat gemaakt moest 
worden. Zoals de schutsboom op de gildewei, 
waarvoor hij samen met Leo Simons het initia-

tief nam. Op 1 januari 1980 werd hij officieel lid van het gilde en in 1997 
werd hij ouderling. In 2005 ontving hij de zilveren kringonderscheiding 
van Kring Kempenland voor vijfentwintig jaar lidmaatschap van de 
overheid. Hij vertegenwoordigde ons gilde op veel plaatsen en bij veel 
gelegenheden.

 
hendRik stieGeR

Onze Lieve Vrouwe, Elshout (Maasland)

10 Februari 2011 overleed beschermheer mr. 
Hendrik Joseph Maria Stieger (89). De heer 
Stieger was sinds 1965 beschermheer van de 
Schuts. In 1993 werd hij door paus Johannes 
Paulus II benoemd tot Commandeur in de 
orde van de H. Gregorius de Grote. 

GeeRt veRbeeten

Cloveniers, Grave (Land van Cuijk)

Geert (63) heeft binnen het Cloveniers of Schutterye tot Grave alle 
bedenkbare functies uitgeoefend; van geweerdrager tot voorzitter en 
aan bijna alles wat er tussen zit heeft hij gestalte gegeven. Hij was een 
gildebroeder in hart en nieren. Hij was ook één van de eerste die het 
vendelen promootte.

ad van de ven

Sint Antonius en Sint Sebastiaan, Haaren (Maasland)

Ad van de Ven (69) is op 28 april 2011 overleden. Ad was zestien jaar 
lid en vond het een cultureel erfgoed dat er gilden bestaan. Hij was 
rustend lid van het gilde.

MaRi van kessel

Gilde Sint Lambertus,  Maren-Kessel (Maasland)

Op 20 mei 2011 is Mari van Kessel (71) 
overleden. Mari was 54 jaar een bijzonder 
gewaardeerd lid van het gilde. Hij was vroeger 
vendelier, en later liefhebber van het jeu de 
boules spel.

sJaak van hoof

Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op zondag 1 mei 2011 ontvingen we het droevi-
ge nieuws dat gildebroeder Sjaak van Hoof (81) 
was overleden. Sjaak was ruim 43 jaar lid en een 
trouwe bezoeker van de diverse gildeactiviteiten. 
Sjaak was een man vol humor en wist je ook op 
altijd weer op te beuren met zijn lach en humor.
 
Janus wolfs

Sint Catharina, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Op 22 maart 2011 overleed Janus “Joan” Wolfs 
(78). Janus kwam in 1956 bij het gilde. Hij was 
van 1960 t/m 2002 schatbewaarder, van 1960 
t/m 1978 dekenschrijver en van 1973 t/m 2002 
vaandrig.

coR van diJk

Salvator Mundi, Oeffelt (Land van Cuijk)

Op 26 juni 2011 overleed gildebroeder Cor van 
Dijk (60). Cor was lid vanaf 2009 en was binnen 
het gilde actief in de discipline geweerschieten. 

conny haMeRs

Sint Barbara, Ravenstein (Land van Cuijk)

Op 21 juni 2011 overleed gildebroeder Conny 
Hamers (63). Conny werd lid in 1972, daags voor 
zijn huwelijk met de huidige kringcorrespondente 
Hanny Heessen. Hij was vanaf het begin ven-
delier en wist daarmee de nodige prijzen in de 
wacht te slepen. Hij bracht vendeliers van diverse 
gildes de vendelkunst bij. De laatste jaren nog 
aan diverse gilden uit diverse kringen.  
Daarnaast was hij een trouwe schutter. Broederschap stond bij hem 
hoog in het vaandel.
 
MaRiJ van RosMalen 
Sint Catharina, Vught (Maasland)

Op 1 juni 2011 overleed gildezuster Marij van 
Rosmalen- van Rixtel (62). Marij was pas vanaf 
november 2010 gildezuster, toen haar man 
Martin geïnstalleerd werd bij het gilde. Zij was al 
wel het voorgaande jaar bij alle gilde-activiteiten 
aanwezig geweest. 

Mogen zij allen rusten in vrede

in memoriAm
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Streepkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel.: (0413) 368278
Mob.: (06) 12946405

E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl
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Dommel 36 T  0492 39 11 11
5422 VH  Gemert  E  info@vosdruk.nl 
    I  www.vosdruk.nl

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

periodieke uitgave.
Jubileumboeken, brochures en folders 

voor uw evenementen.

Wij informeren u graag 
over de vele mogelijkheden 

binnen uw budget.

Bel Frans Vos, 06-533 661 45.

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

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

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

Tel.: (0493) 34 25 68   Fax (0842) 25 21 71
jwilligers@planet.nl   www.vlag-mast.nl

Is jouwmede-lezer 
nog geen abonnee?

De Gildetrom het blad voor jong en oud.

Ès boere nie mìr klaoge 
en Pestoewrs nie mìr vraoge; 

moete ze naor ’t kerkhof draoge.

(Als boeren niet meer klagen en pastoors niet meer vragen; 
moet je ze naar het kerkhof dragen.)

Boeren klagen en pastoors vragen altijd.



Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

Leenderweg 37

5554 CK  Valkenswaard 

TEL. 040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl 

www.goudsmidbijsterveld.nl 

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

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

Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm

voor een herkenbare
identiteit en een

stijlvolle
presentatie.

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

info@seezo.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

www.seezo.n l

107

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

Goud- Zilver Atelier

Andriessen
Dorpsstraat 18

5708 GH Helmond
Tel. 0492-550792

www.andriessen-helmond.nl

voor al uw 
Schutters en Gilde zilver
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GILDENFEESTEN 2011
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.

08 okt  Hoofdliedendag te den Bosch opluistering St.-Cath. – St.-
Barbara Mierlo.

13 nov   NBFS Jeugd Indoor vendeltoernooi, St.-Ant.-St.-Seb.en H. 
Sacrament Beugen.

GILDEFEESTEN IN 2012
Federatieve toernooien: 
•  Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
•  Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
•  H et geweerschieten in oktober.

03 juni   Kringdag Maasland , St.-Antonius-St.-Barbaragilde 
Sint-Michielsgestel.

03 juni  Kringdag Kempenland, St.-Jorisgilde Stratum.
03 juni   Kringdag Land van Cuijk, Sint Matthiasgilde Oploo.
10 juni  Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde O.L.Vr. en de H. 

Willibrordus Wintelre.
17 juni  Kringdag Baronie en Markiezaat, gilde St.-Jan Wernhout.
24 juni Kringdag Peelland , St.-Servatiusgilde Lieshout.
24 juni Vrije gildedag, Kon. St.-Willibrordusgilde Geijsteren.
19 aug Vrij gildefeest, St.-Jorisgilde Oostelbeers.
16 sep  Federatief toernooi VTBS, bij Sint-Joris en Sint-Sebastiaan 

Enschot-Heukelom.

GILDEFEESTEN IN 2013
Federatieve toernooien: 
• Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten in oktober.

26 mei Kringdag Peelland, St.-Agathagilde Boekel.
02 juni  Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sancta Barbaragilde 

Oirschot.
02 juni Kringdag Kempenland, Onze Lieve Vrouwegilde Eersel.
02 juni Kringdag Baronie en Markiezaat, St.-Bavogilde Raamsdonk.
23 juni Vrije gildedag, Sint-Lambertusgilde Milsbeek.
30 juni  Kringdag Maasland, St.-Willebrordusgilde Heeswijk.
08 sep Vrij gildefeest bij St.-Jorisgilde Hoogeloon.

GILDEFEESTEN IN 2014
Federatieve toernooien: 
• Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten in oktober.

18 mei Vrij gildefeest bij St.-Catharinagilde Moergestel.
01 juni Kringdag Kempenland, Sint Jansgilde Soerendonk.
01 juni Kringdag Peelland, St.-Antonius Abtgilde Lierop.

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

07 juni Kringdag Kempenland, St. Jorisgilde, Bergeijk
07 juni Kringdag Peelland, St.-Jorisgilde Asten.
20 sep Federatief toernooi VTBS bij St.-Sebastiaangilde Lage Mierde.

GILDEFEESTEN IN 2016
Federatieve toernooien: 
•  Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
•  Het VTBSTR-toernooi op de derde zondag in september;
•  Het geweerschieten in oktober.
 
05 juni Kringdag Kempenland, Sint-Luciagilde, Steensel


