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Van de redactie
In het voorwoord van het jaarboek 2014 van het Sint-Catharinagilde, Tongelre 
schrijf ik, dat een gildejaar niets voorstelt. Zo is het januari en even daarna is het 
einde van het jaar alweer in zicht. 
Zo is het ook gesteld met een jaargang van De Gildetrom. U heeft nu alweer het 
laatste nummer van 2014 in handen. Er is dit jaar het een en ander veranderd;  
de kringcorrespondenten krijgen de naam van kringredacteur, hetgeen inhoudt dat 
zij meer verantwoordelijkheden en taken krijgen toebedeeld. Dit komt weer ten 
goede aan de kwaliteitsverbetering van De Gildetrom, die met kleine stapjes verder 
verwezenlijkt wordt.
Ook de schrijfwijze van de gildenamen zien wij graag verbeterd. Deze worden niet 
altijd duidelijk weergegeven, ook niet in het vademecum van de NBFS.  
Ons verzoek is dan ook, geef de juiste schrijfwijze van de naam van uw gilde door 
aan uw kringredacteur en als het niet teveel moeite kost ook aan de secretaris van 
de NBFS. Wij willen de namen van de gilden correct weergeven.  
Dank alvast voor uw moeite!

De hoofdliedendag vindt dit jaar niet plaats in Den Bosch maar in Best en 
Eindhoven. Op deze dag is de toekomst van de gilden onder de loep genomen. 
De gildepelgrimage naar Hongarije is succesvol verlopen. Men kan terugzien op 
een inspirerende reis.

En… nu het einde van het jaar toch echt nadert wil ik u, namens de stichting  
De Gildetrom en het voltallige redactieteam, fijne feestdagen toewensen en moge 
2015 brengen wat u er van verwacht.

Peter van Kuijen
Hoofdredacteur

COLOFON
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EEN BESCHUTTE GILDEKAMER.
De entree naar de gildekamer van de Graafse 
schutterij is indrukwekkend. De gildekamer 
bevindt zich in de Hampoort, die gebouwd 
is in 1668 als onderdeel van nieuwe vesting-
werken. Het gebouw is opgetrokken in de 
stijl van het Hollands classicisme. Lange tijd 
verbleven twee bataljons voetvolk in de poort-
ruimten. Nu zijn het Graafs Museum en de 
gildekamer van de cloveniers in het gebouw 
gehuisvest. 
De gildekamer met zijn stenen gewelven heeft 
een verstilde sfeer, je bent er ver weg van 
de moderne samenleving en beschut tegen 
storm en ontij. Ik maak er kennis met Harrie 
Hendriks, hij is de nestor van de schutterij. 
Hij heeft samen met Jan Timmermans de 
geschiedenis van de schutterij onderzocht. 
Dit leidde tot het boek ‘Schets van de geschie-
denis der Cloveniers of Schutterye tot Grave’. 

VEERTIG EERLIJKE EN WEERBARE 
MANNEN
De schutterij is een strikt wereldlijke schutterij, 
opgericht om de stad en haar inwoners te 
beschermen. Deze taak was weggelegd voor 
de beter gesitueerde mannen in de stad. 
Ze werden oorspronkelijk aangeduid als 
‘veertig goede eerlyke gesellen of weeraftige 
mannen’. Nog steeds zijn er exact veertig 
mannen lid, in de leeftijd van 20 tot 90 jaar. 
Er hangen veertig zilveren drinkbekers aan 
de muur, de bekers worden gebruikt op 
de jaarlijkse zuurkoolavond op de teerdag. 
Naast de schutters heeft de schutterij een 
beschermvrouw, twee marketentsters, 
vendeliers en tamboers. 
In de gildekamer is een schietbaan ingericht 
waar de schutters met de kruisboog schieten. 
Bij het jaarlijkse koningschieten wordt het 
geweer gehanteerd op het schietterrein aan de 
Jan van Cuijkdijk. 

EEN WERELDLIJKE SCHUTTERIJ
De Graafse schutterij heeft geen band met 
de kerk, maar de band met het Oranjehuis is 
des te sterker. Graaf Floris van Egmond2 richt 
in 1527 de schutterij op. Het stadsbestuur 
bekostigde de kleding, wapens en overige 
uitrusting en de cloveniers ontvingen loon. 
Zij oefenden regelmatig. Tot hun activiteiten 
behoorden naast ordehandhaving ook het 
verlenen van hulp bij calamiteiten zoals 
brand of wateroverlast. In tijden van oorlog 
helpen de cloveniers met de verdediging van 
de stad ‘ommuurd en omwald’. De eerste 
bloeiperiode is van 1527-1729. De cloveniers 
opereren dan rechtstreeks onder de ambtman 
(de hoogste vertegenwoordiger van de heer) 
als een keurbende naast de burgerwacht. 
In 1602 eert Prins Maurits de schutterij, hij 
schenkt een trom en een vaandel. Het enige 
wapenfeit van de Cloveniers dateert uit 1613: 
de schutters bevrijden een in Ravenstein 
gegijzelde Graafse schipper die volgens de 
Ravensteiners contrabande vervoerde. 
Van 1729 tot 1811 leidt de schutterij een 
sluimerend bestaan. De geboorte van de 
zoon van keizer Napoleon in 1811 is voor de 
Fransgezinde Krieger de aanleiding om de 
schutterij nieuw leven in te blazen. 
De opleving is van korte duur. 
Als Grave in 1974 het 300-jarig ontzet van de 
Franse overheersing viert, ontstaat het plan 
om de schutterij de historische optocht te 
laten opluisteren. Sindsdien bloeit de schut-
terij en is deze gehuisvest in een voor clove-
niers zeer toepasselijke ruimte. De Hampoort 
is, inclusief de gildekamer, in het bezit van de 
stad Grave. De cloveniers en de stad zijn over-
eengekomen dat de cloveniers de gildekamer 
beheren als een goed huisvader. De schutterij 
is present bij plaatselijke gebeurtenissen en 
schiet dan een van de twee kanonnen af, aan 
de Maas. Bij een huwelijk in de Hampoort 
bestaat tevens de gelegenheid om het kleine 

kanon af te schieten, en zo Grave te laten 
weten dat er gehuwd is.

BIJZONDER BEZIT
Harrie leidt me trots rond in de gildekamer 
waar de meeste bezittingen zijn tentoonge-
steld. De schutterij heeft geen kluis nodig 
want de Hampoort is onneembaar. Aan de 
muur hangt een oud vaandel met een Franse 
tekst, vermoedelijk gemaakt bij of kort na de 
heroprichting van de schutterij in 1811. Het 
vaandel heeft een Franse tekst maar die is niet 
te lezen. In het vaandel is een stuk stof ingezet 
met daarop de tekst ‘Lang Leeve Willem den I’.
De schutterij beschikt over een oude 
zilverschat. Er zijn 53 koningsschilden uit de 
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw 
bewaard gebleven. De koningsvogel uit 1536 
hangt aan een keten met 21 Bourgondische 
vuurslagen. Het koningsschild uit 1529 is - 
naar zeggen - het oudste in Brabant.
De schutterij bezit een gewalterstaf, dit is een 
houten staf beslagen met 51 ruitvormige zil-
veren platen, geschonken door begunstigers 
van het gilde, waaronder Koning Willem II. 
De gewalter (de geweldige) handhaafde de 
orde binnen het gilde en ging met die staf de 
stad rond om de boetes op te halen. 

EEN BETAALBAAR VAANDEL
Leo heeft een goede tip om op een goedkope 
manier een mooi vaandel te verkrijgen. 
Enkele jaren geleden wilden de schutters een 
nieuw vaandel aanschaffen. Niemand van de 
schutterij had de vaardigheden die daarvoor 
nodig zijn en het vaandel laten maken was 
te kostbaar. Leo meldde zich aan bij het 
Textielmuseum in Tilburg en volgde daar een 
cursus in het textiel-lab. Aan het einde van de 
cursus moest Leo zijn proeve van bekwaam-
heid afleggen. Dat was het bedrukken van het 
huidige zijden vaandel. Daarbij maakte hij 
gebruik van digitale technieken. 

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Cloveniers of Schutterye tot Grave

Op de hoofdliedendag van 2012 ontmoette ik Leo Burgers van de cloveniers1 uit Grave. Het thema van die dag was: 
proeven van de gildesfeer. Leo stond er met een kraam om de deelnemers te laten proeven van zijn Clovenier, een 
gildelikeur. Ik raakte met Leo aan de praat, hij vertelde me dat de cloveniers behalve een eigen likeur, ook een mooie 
ingerichte gildekamer hebben die tevens kan dienen als huwelijkslocatie. Ik dacht: daar zit een artikel in en maakte 
een afspraak.
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Cloveniers of Schutterye tot Grave

Op het vaandel is het wapen van de cloveniers 
zodanig bedrukt dat het lijkt of het wapen er 
op geborduurd is. De kosten bestonden uit 
slechts cursusgeld en materialen.

DE SCHUTTERS EN HUN LIKEUR
Tot voor twaalf jaar geleden was Leo in dienst 
van Defensie. Als hobby gaf en geeft hij 
proeverijen van Nederlandse en Amsterdams 
likeuren zoals Pruimpje Prik, Juffertje in ’t 
groen en Hemdje licht op. Leo en zijn vrouw 
Hannie maken en ontwikkelen eigengemaakte 
likeuren. Toen hij met de vut ging borrelde 
het idee naar boven dat het leuk zou zijn 
om op het gilde iets neer te zetten. De 
schutters probeerden diverse brouwsels en 
benoemden de uitverkoren likeur: Clovenier. 
De Clovenier wordt alleen maar in de 
gildekamer geschonken en onderweg, tijdens 
optochten, schenken de marketentsters ook 
een Cloveniertje. 
De Clovenier is een koude likeur dat wil 
zeggen dat er geen warmtebron aan te pas 
komt. Tijd is een belangrijke factor bij een 
koude likeur die zijn smaak krijgt door het 
masseren van het fruit en de kruiden in de 
alcohol. Ik krijg een borreltje en probeer te 
proeven wat de smaakmakers zijn en ontdek 

rozijnen en vanille. 
Dit jaar viert de schutterij veertig jaar herop-
richting, veertig is immers een magisch getal. 
Leo trakteert daarom de Gildetromlezer op
een recept voor een eenvoudige koffielikeur. 
De Gildetrom feliciteert de Cloveniers of 
Schutterye tot Grave van harte. n

1  Klovenier wordt, volgens het groene boekje met 
een ‘k’ geschreven, maar de eigennaam van de 
Graafse schutterij en zijn leden worden vanouds 
met een ‘c’ geschreven.

2  De kleindochter van Floris van Egmond, 
Anna van Buuren, trouwde met de Vader des 
Vaderlands, Willem van Oranje.

De cloveniers in feestkledij.        

LEO’S TRAKTATIE

Ingrediënten:
250 ml. water, 250 gram bruine suiker, vier kopjes sterke koffie, twee zakjes vanillesuiker, 
400 ml. jenever of kornbrand (Duits graandestillaat) en twee glaasjes cognac. Eventueel een 
sinaasappel.

Doen:
Breng het water aan de kook en los daarin de bruine suiker op. Laat het mengsel inkoken 
totdat de vloeistof stroperig wordt. Zet vier kopjes sterke koffie en meng de koffie door de 
suikersiroop. Laat het mengsel afkoelen en vul af met de jenever of kornbrand en doe er de 
cognac bij. De koffielikeur is meteen drinkbaar maar moet goed koud geserveerd worden.

Tio Leo: 
Was de sinaasappel en prik twintig gaatjes in de schil. Doe de sinaasappel in de koffielikeur 
en laat dit een week staan in de koele donkere ruimte en ieder dag omschudden. Haal de 
sinaasappel er uit en klaar is de Graafse variant op de Tia Maria: Tio Leo. 
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GILDEMIS
Op het Wilhelminaplein in Best verzamelden 
zich al vroeg in de ochtend gildebroeders en 
gildezusters om zich voor te bereiden op de 
Pontificale eucharistieviering in de parochie-
kerk Sint Antonius van Padua. Het was een 
mooie, zonnige ochtend, een beetje fris, maar 
de aanwezigen konden zich al snel opwarmen 
in café-zaal Marktzicht met een kopje 
koffie of thee. Op het plein was voldoende 
parkeergelegenheid. Een bonte stoet van 
deelnemende gildeleden trok even voor 10.00 
uur voorafgegaan door het organiserende 
Gilde Sint Lambertus-Schutterij Wilhelmina 
uit Someren Eind, de Antoniuskerk binnen. 
Hoofdcelebrant tijdens de Gildemis was 
Mgr. Rob G.L.M. Mutsaers, hulpbisschop 
van ’s-Hertogenbosch, die geassisteerd 
werd door de concelebranten pastoor deken 
Leendert Spijkers van de Antoniusparochie 
in Best en pastoor Paul Janssen, gildeheer 
van Kring Peelland. De plechtige viering werd 
muzikaal opgeluisterd door de Gemengde 
Zangvereniging ‘Con Amore’ uit Someren 
Eind onder leiding van dirigent Richard 
Meulendijk en met organist Theo Hes. Tijdens 
de dienst werden liederen ten gehore gebracht 
uit de ‘Mass for Peace’ van Karl Jenkins.
De intrede in de mooie Antoniuskerk 
onder leiding van het Somerense gilde was 
indrukwekkend.
Pastoor Spijkers sprak bij aanvang van 
de dienst een woord van welkom aan de 
aanwezige genodigden en de gildebroe-
ders en gildezusters. Hij zei trots te zijn 
dat de Noordbrabantse Federatie van 
Schuttersgilden voor de opening van de 
hoofdliedendag gekozen hadden voor Best. 
Een speciaal woord van welkom richtte hij 
tot de Commissaris van de Koning, Dr. Wim 
B.H.J. van de Donk, burgemeester Alfred P.M. 

Veltman van Someren en burgemeester Anton 
van Aert van Best. Daarnaast verwelkomde 
hij de vertegenwoordiger van de Europese 
Gemeenschap van Schuttersgilden, Gerard 
van Uem, uit Zevenaar, Europakoning Toon 
Weijtmans uit Udenhout en Europaprins 
Bram van Bergen uit Oss, het Gilde Sint 
Lambertus-Schutterij Wilhelmina uit Someren 
Eind en het Gemengd Zangkoor ‘Con Amore’.
Eveneens aanwezig waren vertegenwoordi-
gers van het bestuur van de Oud Limburgse 
Schuttersfederatie, Louis Litjens uit Helden, 
vice-president en penningmeester, Jac van der 
Vorst uit Roermond, secretaris, en drs. Luc 
Wolters uit Simpelveld, eindredacteur van het 
Limburgs Schutterstijdschrift en bestuurslid 
van S.A.S., en vertegenwoordigers van de 
Gelderse Federatie van schuttersgilden en 
schutterijen St. Hubertus, Wim J.M. Sanders 
uit Groesbeek, voorzitter, en Brenda Smit uit 
Groesbeek, bestuurslid.

Tijdens de homilie ging Mgr. Mutsaers in op 
de christelijke begrippen liefde en trouw en 
benadrukte  het begrip ‘clubliefde’. Als voor-
beeld haalde hij een recente voetbalwedstrijd 
van Chelsea tegen Galatasaray aan, waarin 
Didier Drogba van Galatasaray, oud Chelsea-
speler, van de Chelseafans een staande 
ovatie kreeg, een blijk van liefde en trouw 
van zijn oude club, een blijk dat men over de 
clubgrenzen heen kijkt. Veel sportclubs lijden 
een kwijnend bestaan, wat ook gevolgen heeft 
voor de clubliefde. Dit fenomeen werkt door 
in kerk en politiek. Mensen maken zich los 
van gemeenschappen. Dat is jammer, want 
gemeenschapszin maakt dat je individu kunt 
zijn en je eigen ontwikkeling kunt aanpassen 
aan regels en normen. Dat is ook de essentie: 
samen vormgeven aan de toekomst van je 
club, je kerk en je gilde. Als je je kunt identifi-

ceren met je club, word je gelukkig en trots en 
draag je dat ook uit. Mgr. Mutsaers hekelde de 
huidige overheid, die weigert medewerking te 
geven aan zingeving. Schrijf je eigen levens-
verhaal is het ‘credo’. Men noemt dat liberaal. 
Je wordt geacht je eigen waarden en normen 
bij elkaar te sprokkelen. Niemand kan ergens 
op aangesproken worden.
Vervolgens ging Mgr. Mutsaers in op de band 
tussen gilden en de kerk, die er van oudsher 
is, in verbondenheid. De gildetradities zijn 
veranderd in waarden die tijdloos zijn, 
ook voor de toekomst. Die waarden zijn 
waardevol. Ze dragen bij aan saamhorigheid 
en leefbaarheid binnen de samenleving en de 
gemeenschappen. Het staat al heel lang hoog 
in de vaandels van de gilden: dienstbaarheid 
en behoeder van broeders: andermans lasten 
dragen. Het zijn typisch christelijke waarden, 
geïnspireerd door Jezus. Velen hebben 
heimwee naar verbondenheid. Het is fijn als 
je bij een goede club hoort. Mgr. Mutsaers 
eindigde met de hoopgevende woorden: voor 
gilden is er toekomst, God weet dat het kan. 
Tijdens de viering werden de misgezangen 
van Karl Jenkins op schitterende wijze 
uitgevoerd door het koor ‘Con Amore’ en het 
Somerense gilde zorgde voor een waardige, 
mooie invulling van de dienst, een prachtige 
groep! Bij de zegening sprak Mgr. Mutsaers: 
Houd vast aan waarden en normen, dat het 
vrucht mag dragen.

HET GILDE IN HOGERE SFEREN
De ontvangst op de Luchtmachtbasis 
Eindhoven vond plaats in de grote hal. Er 
waren 346 deelnemers. De deelnemers en 
genodigden werden welkom geheten door Jos 
Verbeeten, voorzitter van de Noordbrabantse 
Federatie van Schuttersgilden. Hij stond even 
stil bij de recente vliegtuigramp in Oekraïne, 

REPORTAGE
Door: Hans Pennings

Op zaterdag 11 oktober vond de jaarlijkse hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden 
plaats in Best en Eindhoven. Wegens verbouwing van het provinciehuis werd uitgeweken naar een alternatieve 
locatie. Dankzij de welwillende medewerking van de Koninklijke Luchtmacht kon een belangrijk deel van het 
dagprogramma plaatsvinden in de grote hal van de Luchtmachtbasis Eindhoven.

Hoofdliedendag in Eindhoven  
in teken van hogere sferen



8 9

Deelnemers voor de kerk in Best.

waarbij de vliegbasis een bijzondere rol heeft 
gespeeld tijdens de repatriëring van de slacht-
offers. Een speciaal woord van welkom sprak 
hij aan het adres van de Commissaris van de 
Koning, Wim van de Donk, de gasten van de 
Europese Gemeenschap van Schuttersgilden, 
de Oud Limburgse Schuttersfederatie en de 
Gelderse Federatie van schuttersgilden en 
schutterijen Sint Hubertus. Het thema ‘Het 
gilde in hogere sferen’ is enerzijds gekozen 
vanwege de locatie, maar anderzijds ook 
vanwege de opdracht van het gilde naar de 
toekomst: we gaan ons optillen, wapenen 
en er samen sterker uitkomen. Hij verwees 
daarbij naar de preek van Mgr. Mutsaers, die 
daar ook op in ging: de relatie tussen gilden 
en kerk en de rol in de samenleving.

GILDEN VEELKLEURIG EN VEELZIJDIG IN 
KLEINE GEMEENSCHAPPEN
In zijn toespraak ging ook de Commissaris 
van de Koning in op de rol van de gilden bij 
het uitdragen van gemeenschapszin. Ook 
hij stond stil bij de slachtoffers van de vlieg-
tuigramp. Hij wees erop, dat terugdenkend 
aan die zomer, de saamhorigheid en de 
onderlinge verbondenheid als samenleving er 
toch weer waren toen wij het als land moeilijk 
hadden. De slachtoffers kwamen via de lucht-
machtbasis terug. We zijn nog steeds bezig 
met de verwerking. Het is onvoorstelbaar. Je 
gaat onbezorgd op reis en wordt uit de lucht 
geschoten. Je denkt je veilig, dat alles onder 
controle is. Het kwaad is nooit weg….
De idee van broederschap, die we koesteren, 

is heel belangrijk. De deugd van broederschap 
is nog steeds waar: het borgen en organiseren 
van goede krachten in de gemeenschap.  
We leken verbaasd door hetgeen volgde op 
de gebeurtenissen in Oekraïne. Wim van de 
Donk is niet pessimistisch gestemd. Er is veel 
inzet en veerkracht in het politieke en publieke 
domein. Misschien maken we dat niet impli-
ciet genoeg duidelijk.
Gilden zijn veelkleurig en veelzijdig. Ze 
hebben het moeilijk in de veranderende 
samenleving. Hoe kleiner de gemeenschap, 
hoe groter het gilde. Dat fenomeen zien 
we ook terug in de opkomstcijfers bij de 
verkiezingen. Sommige dingen moeten op 
grotere schaal georganiseerd worden, als de 
kleine gemeenschappen maar intact blijven. 
Nu we in het zorgdomein veel terugbrengen 
naar lokale gemeenschappen, wordt er overal 
gemopperd. Maar er is ook veel lokale trots, 
ook onder wethouders. Van de Donk ziet heil 
in de oude Brabantse coöperatiegedachte: niet 
te ingewikkeld doen, maar vooral praktisch 
bezig zijn. Ook in het gildemanifest ziet hij 
aanknopingspunten. Je moet je als gilde 
vernieuwen en gebruik maken van je eigen 
interne dynamiek. Meld je als gilden bij de 
gemeentelijke overheden om mee te denken 
over het voor elkaar zorgen. Van de Donk 
roept de gilden op te zoeken naar een nieuwe 
betekenis. Gilden zijn er altijd bij. Onderling 
vertrouwen en saamhorigheid blijven 
belangrijk. Broederschap moet in groter 
internationaal verband georganiseerd worden. 
Gemeenschapswerking is belangrijker dan 

economie. Gilden roesten niet vast, maar 
weten zich te vernieuwen, met goede ideeën. 
We willen naar een sterke en gastvrije gemeen-
schap. Het zou goed zijn als de gilden daar 
een rol in spelen, om nieuwe gasten op te 
nemen. De gilden zijn immers experts in gast-
vrijheid. Van de Donk is ervan overtuigd dat de 
aanstaande operatie van de gilden ‘De Gilden 
in 2025’ kansrijk zal zijn. Zonder broederschap 
gaat het niet. Hij nodigt tenslotte de federatie 
uit om met een delegatie aanwezig te zijn bij 
de ontvangst van Li Xueyong, gouverneur van 
de Chinese zusterprovincie Jiangsu, op 14 
oktober.

HULDIGING GILDEBROEDERS
Jos Verbeeten nam vervolgens het woord en 
dankte de Commissaris van de Koning voor 
zijn betrokken woorden en het vertrouwen.  
De gilden zijn in staat om hun rol als bind-
middel in de lokale gemeenschappen te ver-
vullen. Verbeeten sprak vervolgens een woord 
van dankbaarheid en bewondering aan het 
adres van Federatiesecretaris Ton de Brouwer. 
Jos huldigde vervolgens vier gildebroeders, die 
de Federatieonderscheiding ontvingen:
- Henk van den Broek, secretaris en vicevoor-
zitter van het bestuur van De Gildetrom heeft 
veel goed werk verricht voor het tijdschrift. Hij 
heeft zich twee termijnen van vier jaar voor  
De Gildetrom ingezet. Hij heeft het voortref-
felijk gedaan met een groot plichts- en verant-
woordelijkheidsbesef. Hij bemande de stand 
van De Gildetrom en begeleidde de transitie 
van het tijdschrift. ›››

Hoofdliedendag in Eindhoven  
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- Tonnie Vaessen, voorzitter van de federatieve 
SAT-commissie, is een man met een smaakje 
extra, flamboyant en goed voorzien van taal. 
Een boeiende man. Hij is sinds 1983 lid van 
de federatieve SAT-commissie en sinds 1995 
voorzitter. Sinds 1985 is hij lid van de com-
missie Hoofdliedendag. Hij organiseert mede 
de Gildecongressen, is lid van de Culturele 
commissie Oud-Hertogdom Brabant en 
van Stichting Outer en Heerd. Hij is 37 jaar 
Hoofdman geweest van zijn gilde in Waalre 
en is de drijvende kracht achter de plaatsing 
van de NBFS op de Nationale Inventaris 
Immaterieel Erfgoed. Hij treedt nu terug als 
voorzitter van de federatieve SAT-commissie.
- Rien de Krom, lid van het federatiebestuur, 
is een bescheiden man, altijd bezig en zet 
zich speciaal in voor de jeugd. Hij is voor-
zitter en medeoprichter van de federatieve 
Jeugdcommissie. Nu doet hij een stapje terug. 
Rien geeft aan trots te zijn op zijn onderschei-
ding maar meer nog op de onderlinge broe-
derschap, dienstbaarheid en saamhorigheid 
die hij dagelijks ervaart.
- Jan van Riel, lid van het federatiebestuur, 
vertegenwoordiger vanuit het Kwartier van 
Oirschot, is een betrokken gildeman en als 
penningmeester toegewijd en accuraat.
Na de huldiging vroeg Europakoning Toon 
Weijtmans kort het woord voor een per-
soonlijke dankzegging aan het adres van zijn 
medegildebroeder Frans Vriens, die zijn 60e 
verjaardag vierde.
Vervolgens riep Jos Verbeeten de aanwezigen 
op om het eigen gilde te certificeren in het 
kader van de wapenwet en zich daarbij te laten 
helpen.

DE GILDEN IN 2025
Het programma werd vervolgd met een 
toelichting door Henk de Hair op het Manifest 
‘De NBFS op weg naar 2025 Henk de Hair, 
is kartrekker in dit project en is lid van het 
St. Margarethagilde in Aarle-Rixtel, dat van 
de 67 leden,17 jeugdleden telt. . Daarnaast is 
hij nu een jaar voorzitter van Kring Peelland 
en sinds kort voorzitter van de federatieve 
Commissie Jeugd. Deze commissie heeft 
in 2010 de Nota “Franje en Fundament” 
uitgebracht die gaat over  hoe kom je aan 
jeugd en hoe houd je ze vast? Als speerpunten 
in zijn toespraak zijn te noemen:  Bij niets 
doen zijn er, naar schatting, over 10 à 15 jaar 
nog maar 100 gilden over. We zijn nog erg 
naar binnen gericht. Je moet naar de jeugd 

en jong volwassenen toe. Henk mist de trots 
bij de gilden. We bestaan sinds de vroege 
middeleeuwen en dat is een grote kracht 
waar we trots op moeten zijn! We hebben als 
gilden alle kansen om het tij te keren, maar 
we moeten die kansen wel pakken. Als gilden 
moeten we een doel hebben: waar gaan we 
naar toe? Daarbij is het belangrijk een goede 
organisatie op te zetten als federatie, kringen 
en gilden en te bepalen waar je kansen liggen. 
Gilden moeten klaar zijn voor de toekomst 
en elkaar versterken. De gilden moeten het 
zelf doen, aldus Henk. Het federatiebestuur 
kan alleen faciliteren. Erg belangrijk voor het 
voortbestaan is het om naast broederschap 
en dienstbaarheid als gilde deel uit te maken 
van de lokale, Brabantse identiteit. Herkend, 
bekend en erkend zijn is daarvoor heel 
belangrijk. Als voorbeeld noemt hij zijn eigen 
dorp Aarle-Rixtrel waar desociale cohesie in de 
gemeenschap,dus de leefbaarheid en leefkli-
maatafneemt . Het gemeentehuis is gesloten, 
de kerk heeft geen eigen pastoor meer wat de 
afstand tot de mensen vergroot, de Rabobank 
is gesloten op een geldautomaat na, de 
maatschappelijke instanties zijn opgeschaald 
en een aantal cafés en winkels is  gesloten. 
De traditionele ontmoetingsplekken zijn of 
gaan verdwijnen ten koste van de leefbaar-
heid  Voor plaatselijke verenigingen ligt daar 
een grote uitdaging een rol te gaan spelen in 
het leefbaar houden en/of weer maken van 
het dorp. Onze idealen van broederschap 
en dienstbaarheid bieden de gilden in deze 
unieke kansen . 

Na de lunch,verzorgd door Frans en Petrie 
Smetsers uit Oirschot, werd het middagpro-
gramma voortgezet met een toespraak van 
Marcel Zijp van Groep 5700 uit Aarle-Rixtel. 
Dit bedrijf begeleidt de gilden bij het vinden 
van oplossingen op weg naar de toekomst. 
Marcel Zijp, waarvan een familielid nog lid 
was van het St. Theobaldusgilde in Overloon 
en zelf oud-voorzitter van het Brabants 
Studenten Gilde, gaf aansluitend op de 
bijdrage van Henk de Hair een toelichting op 
de stand van zaken. Hoe stel je de toekomst 
veilig? Hoe doen we dat als gilde en hoe doen 
we dat als federatie? Het is een worsteling 
met jezelf. Gilden zijn trots dat ze al zolang 
bestaan. De gilden en gildeorganisaties 
hebben interne activiteiten. Die activiteiten 
van gilden, federatiebestuur en federatieve 
commissies moeten op elkaar afgestemd 

worden. Hoe doen we dat? Hoe houd je de 
jeugd geïnteresseerd? Waar zijn we goed in als 
gilde? We zijn goed in sociale betrokkenheid, 
in overdragen over generaties heen en in tradi-
ties. Hoe gaan we om met niet-Nederlanders 
die hier komen wonen? Hoe leveren we als 
gilden een bijdrage in de saamhorigheid van 
de samenleving? Marcel adviseert de gilden 
zich te richten op de leeftijdscategorie 30 tot 
en met 50 jaar. Die zijn veel belangrijker. De 
jongste jeugd kun je niet altijd vasthouden, 
de puberteit speelt daarin een rol Marcel, die 
als eerste conclusie aangaf dat het voor een 
flink aantal gilden “5 voor 12, of misschien al 
wel later”is, schetste vervolgens een sterkte-
zwakteanalyse, waarbij de broederschap 
als grootste sterkte naar voren komt. Het is 
noodzaak vrijblijvendheid om te buigen naar 
slagvaardigheid. Hij eindigde zijn betoog met 
de woorden: ‘En nu aan de gang!’ 
In de daaropvolgende korte discussie was de 
bijdrage van Louis Litjens (OLS) bijzonder: 
‘Het gilde of de schutterij is vooral een gevoel: 
emotie en beleving. Dat is niet te structureren 
en niet te reguleren. Het is vooral belangrijk 
dat gevoel, het gilde- en schutterijgevoel, trots, 
uit te dragen.’
Jos Verbeeten geeft in navolging van Marcel 
Zijp aan de zaal aan dat het, om tot een 
verdere uitwerking van het Manifest te 
komen, nodig is om een zgn.“Commissie 
Toekomst” in het leven te roepen met 
vertegenwoordiging uit elke kring. Deze com-
missie zal sturing geven aan de uitwerking 
van de onderdelen van het actieplan van het 
Manifest. Hij roept de gilden en kringen op in 
eigen groep kandidaten voor deze (tijdelijke) 
taken te werven. De zaal stemt unaniem met 
dit voorstel in.   

IN HOGERE SFEREN
Tenslotte nam kolonel Johan van Soest, 
commandant van de Vliegbasis Eindhoven 
en gastheer van de hoofliedendag zijn gehoor 
aan de hand van een aantal interessante korte 
films mee in de wereld van de Koninklijke 
luchtmachten de operationele taken van de 
vliegbasis,.
Jos Verbeeten tenslotte, dankte de sprekers 
voor hun bijdragen en de deelnemers 
voor hun aanwezigheid en sloot deze 
hoofdliedendag waarna de bijeenkomst werd 
afgesloten met een gezellig samenzijn, onder 
het genot van een drankje. n

REPORTAGE
vervolg
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MIJN EIGEN HERINNERING
Sacramentsdag, wat is dat ook alweer?
In mijn jeugd was Sacramentsdag een 
feestdag bij ons op school.
De zusters, waarvan wij les kregen, zeiden dat 
het de dag van de Heilige Communie is. 
Bij goed weer mochten we een boek over 
een Heilige uitzoeken en dat lezen in de wei 
aan de Maas. Er was ook een processie. Alle 
leerlingen van de Mariaschool (meisjes-
school) en de zusters liepen mee. Mijnheer 
Pastoor liep voorop met het Allerheiligste. In 
mijn herinnering liep hij onder een tent, maar 
dat zal dan de baldakijn zijn geweest. Daarna 
enkele misdienaars en daarachter de meisjes 
van onze school, met in hun midden enkele 
zusters.
De kapelaan ging ook mee, maar zijn plaats in 
het geheel weet ik niet meer.
De processie ging altijd langs de Sint 
Jozefschool (jongensschool) en dat vonden 
wij het leukst. De jongens mochten niet mee 
doen en moesten de hele dag binnen blijven.
Zij hadden geen feest. Dit zal beslist te maken 
hebben gehad met het feit dat de meisjes 
op een nonnenschool zaten en de jongens 
gewone meesters hadden.

BETEKENIS
Maar wat betekent Sacramentsdag precies?
Tijdens de Sacramentsdag staat een van 
de zeven sacramenten de Eucharistie 

(Communie) centraal. Overige sacramenten 
zijn het doopsel, het vormsel, de biecht, 
de ziekenzalving, de priesterwijding en het 
huwelijk.
Deze sacramenten drukken in woorden, 
tekens en gebaren uit wat je voor een deel 
niet kunt zien: de aanwezigheid en het werken 
van God in het leven van mensen. Het zijn zo 
ontmoetingsmomenten met Jezus Christus. 
De Eucharistie (dankzegging) is bron en 
hoogtepunt van ons Katholieke geloof. Het 
sterven en verrijzen van Christus leeft voort 
in de  Heilige Mis. In de Eucharistie (de 
communie) is Christus zelf aanwezig onder 
de gedaanten van brood en wijn en daarmee 
hét voedsel voor ons leven. Met muziek, 
bloemen, kaarslicht en kostbare materialen 
zoals goud en zilver wordt Christus’ aanwezig-
heid in de Eucharistie geëerd. 

GESCHIEDENIS SACRAMENTSDAG
Hoe is deze feestdag ontstaan?
Het gebruik om de heilige hostie ter aanbid-
ding uit te stellen en in processie rond te 
dragen is in de dertiende eeuw ontstaan. Dat 
is onder andere te danken aan de Heilige 
Juliana de Cornillon, afkomstig uit Luik. In 
een visioen zou Christus aan deze Augustines 
hebben gevraagd de devotie tot het Heilig 
Sacrament te verspreiden. Heilige Juliana 
spande zich in om deze wens te vervullen en 
mede door haar toedoen stelde paus Urbanus 

IV in 1264 het feest van Sacramentsdag in. 
Aan Thomas van Aquino vroeg hij om pas-
sende hymnen en gebeden te maken. Dit jaar 
is het dus 750 jaar geleden dat Sacramentsdag 
door de Paus werd uitgeroepen tot een feest 
voor de hele universele kerk. Naast een 
religieus feest is Sacramentsdag ook een cul-
tuurhistorisch feest. Denk aan bloemtapijten 
op vele plaatsen en de deelname van gilden 
en muziekgezelschappen. Bij de processies 
hebben de schutters van oorsprong een 
belangrijke taak: het beschermen van het 
Allerheiligste.

HET SINT ANTONIUSGILDE TE SINT 
ANTHONIS
Wat heeft het Sint Antoniusgilde te Sint 
Anthonis te maken met de sacramentsdag?
Dit wordt al duidelijker bij de naam van het 
gilde: “ Gilde van het Heilig Sacrament des 
Altaars en Sint Antonius Abt”. Deze naamge-
ving werd reeds in de 17de eeuw gebruikt voor 
het gilde te Sint Anthonis.

De grote verering van het Heilig Sacrament in 
dit dorp is in het verleden aanleiding geweest 
voor de naamgeving van het gilde. Op de 
resten van een oud vaandel van voor de 
slapende periode van het Sint Antoniusgilde is 
daarom ook een torenmonstrans afgebeeld.
Sacramentsdag is ook nu voor dit gilde 
een feestdag. Dit wordt gevierd op de 
tweede zondag na Pinksteren. In 2010 is de 
Sacramentsprocessie in Sint Anthonis weer 
ingevoerd. Het Heilig Sacrament wordt in 
processie rond de Brink gedragen. Het gilde 
getuigt hierbij van hun geloof in Christus.  
Ook schiet het gilde elk jaar op sacra-
mentsdag op de Brink voor de titel van het 
koningsschap. Dit gebeurt met de kruisboog 
op een gipsen vogel. Volgens de voormalig 
pastoor Roland Kerssemakers, die onlangs 
afscheid heeft genomen van zijn parochie te 
Sint Anthonis is het Sint Antoniusgilde een 
bindende factor tussen kerk en gemeenschap. 
Trouw, broederschap en onderlinge verbon-
denheid zijn van essentieel belang. n

REPORTAGE
Hanny Hamers-Heessen
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Op zaterdag 27 september waren bijna 175 
pelgrims voor een tiendaagse bedevaart 
vertrokken vanuit diverse plekken in Brabant 
en Soest. De deelnemers troffen elkaar voor 
de eerste keer rondom en tijdens een viering 
in de Gaukirche in Paderborn, tegenover 
de immense Dom. Tijdens de reis werden 
vele historische steden bezocht als Leipzig, 
Dresden, Boedapest, Pécs (Hongarije) en 
Trier. Wanneer je met vier bussen rijdt en 
verschillende hotels voor de overnachting 
benut, zijn de gezamenlijke vieringen dé 
ontmoetingsmomenten voor de gehele groep. 
Natuurlijk kom je elkaar verschillende keren 
tegen en spreek je je medereizigers. Wederom 
was er na afloop niets dan lof over de opzet 
en organisatie van deze gildepelgrimage 2014, 
terwijl iedere pelgrim zijn herinneringen aan 
deze pelgrimage overhoudt.

TWEEJAARLIJKSE GILDEPELGRIMAGE
De Stichting Pelgrimage organiseert elke 
twee jaar een gildepelgrimage. De opzet 
van degildepelgrimages wijkt af van andere 
bedevaarten. De organisatie zoekt als 
bestemmingen bekende en minder bekende 
bedevaartplaatsen. In 2014 waren het vooral 
onbekende bedevaartplaatsen die een enorme 
indruk hebben achter gelaten. Tijdens deze 
reizen worden gemiddeld drie vieringen 
georganiseerd in kerken/kathedralen met 
een geschiedenis. Tijdens de vieringen 
nemen de gildetradities en gildegebruiken 
een bijzondere plaats in. Daarnaast worden 
bezoeken aan historische plaatsen in het 
programma opgenomen, de mooie plekjes 
van onze schepping, velen hebben een plaats 
op de Unesco Werelderfgoedlijst. De gilde-
sfeer onder de deelnemers is kenmerkend: 

broeder- en zusterschap. Ook in 2014 was de 
combinatie van pelgrimage, geschiedenis en 
gildesfeer een unieke ervaring. 

BIJZONDERE ERVARINGEN TIJDENS DE 
VIERINGEN MET GILDE-EER
Ook deze gildepelgrimage hebben we drie van 
elkaar verschillende vieringen gehouden. Door 
ziekte van pastoor Hans van de Schepop, die 
zou meereizen, werd de openingsviering in 
de Gaukirche in Paderborn een gebedsviering 
rondom het thema ‘Geroepen worden’. De 
gehele pelgrimage was een Mariabedevaart, 
waarbij de verschillende rollen van Maria in 
beeld werden gebracht. De viering werd als 
bijzonder intiem ervaren en bepaalde zeker 
een deel van de sfeer in de rest van de tien 
dagen. In Mariagyüd was het de plebaan, 
Pfarrer Zsolt Rosner, die zorgde voor een 
bijzondere invulling van de viering. De 
viering was in het Duits en met zijn woorden, 
mimiek en gebaren wist hij de pelgrims te 
raken en zijn boodschap over te brengen. 
De soberheid van deze bedevaartplaats, 
gezien haar geschiedenis, zorgde ervoor 
dat niets ons afleidde van het doel van onze 
gildepelgrimage. 
Op zondag 5 oktober werd een bezoek 
gebracht aan de grootste bedevaartplaats van 
Duitsland, in Altötting in Beieren. Hier had de 
organisatie geen eigen programma ontwik-
keld, maar konden de pelgrims het aldaar nog 
overheersende Rijke Roomse Leven ervaren. 
Op deze zondagochtend waren in de vele 
kerken die rondom de Genadekapel met de 
Zwarte Madonna zijn gesitueerd feestelijke 
vieringen bezocht door duizenden pelgrims. 
Ook een sacramentsprocessie trok tussen 
enkele kerken en tegen het eind van ons 

bezoek trok een bedevaartsprocessie met 
meer dan 1600 deelnemers door deze plaats 
richting de Maria-Basiliek nadat zij een voet-
tocht van meer dan 150 km hadden afgelegd 
in de voorafgaande dagen. Vooral de aan-
wezigheid van veel jeugd maakte de nodige 
indruk, omdat wij dat in onze omgeving niet 
meer zo gewend zijn. .
In Trier was de afsluitende viering in de 
Dom. Trier is de oudste bisschopsstad 
van Duitsland en nog steeds een van de 
belangrijkste centra voor de katholieken. 
Hoofdcelebrant in deze viering was mgr. drs. 
H.W. Woorts, hulpbisschop in Utrecht en 
referent bedevaarten. Hij werd in de viering 
geassisteerd door pastoor Ton Huitink, 
van de Martha en Mariaparochie waartoe 
Soest behoort, pastoor Victor Maagd (een 
bevriende collega van Ton Huitink) en 
rector Patrick Kuipers van het Ariënsintituut 
(priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht), die 
met de bisschop was meegereisd. De Dom 
zorgde voor een imponerende en soms best 
wel emotionele sfeer, die werd versterkt door 
de wijze waarop mgr. Woorts invulling gaf met 
zijn gebeden en Homilie. Evenals tijdens de 
voorgaande pelgrimage in 2012 wist hij op 
een pastorale wijze contact te leggen met de 
pelgrims. Dat begon al tijdens zijn aanwezig-
heid bij de afscheidslunch maar ook na afloop 
toen hij voor de Dom werd overvendeld.

GILDEPRESENTATIES TIJDENS DE REIS
Niet alleen tijdens de vieringen werden 
de gildetradities en symbolieken tot uiting 
gebracht. Ook de drie steden waar de vie-
ringen werden gehouden konden uitgebreid 
kennis nemen van de aanwezigheid van de 
Nederlandse gildebroeders en gildezusters. 

REPORTAGE
Door: René van Hal

Op maandagavond 6 oktober kwamen de pelgrims moe maar zeer voldaan weer terug van de 10e gildepelgrimage 
georganiseerd door de Stichting Pelgrimage. De sobere bedevaartplaats Mariagyüd laat onuitwisbaar warme ervaring 
na bij de pelgrims.

Tiende gildepelgrimage naar 
Hongarije indrukwekkende  
ervaring 
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Deelnemers aan de gildepelgrimage.

Tiende gildepelgrimage naar 
Hongarije indrukwekkende  
ervaring 

In zowel Paderborn als Trier werd door de 
stad getrokken en werd een vendelpresentatie 
verzorgd. In Mariagyüd werd voorafgaande 
aan de viering een processie gehouden waarin 
de meegebrachte kaars door federatiesecre-
taris Ton de Brouwer werd gedragen en na 
afloop werd de plebaan natuurlijk overvendeld 
en in hem de band tussen de gilden en de 
katholieke kerk bevestigd.
Pelgrims in gildekledij, slaande trom, hoorn-
geschal en zwaaiende vendels trekken altijd 
veel aandacht en bieden gelegenheid voor vele 
fotokiekjes, filmpjes enzovoort. 

AFWISSELEND EN OOK RUSTIG 
PROGRAMMA
De tiendaagse gildepelgrimage 2014 werd 
als afwisselend en rustig ervaren. Ondanks 
het feit dat er 3.500 km werd afgelegd was 
er voldoende ruimte voor een eigen invul-
ling van het programma nadat gidsen in 
verschillende steden ons hadden laten kennis 
maken met de mooiste en indrukwekkendste 
bezienswaardigheden. Veel bewondering was 
er voor de herbouw van steden als Leipzig 
en Dresden, die in de Tweede Wereldoorlog 
veel geleden hebben en grotendeels waren 

verwoest.
Juist Hongarije liet weer zien welke culturele 
en historische hoogtepunten nog steeds een 
plek hebben in het hedendaagse leven van de 
bezochte steden. 
Ook in de weken na thuiskomst wordt nog 
steeds gesproken met bekenden over de 
mooie ervaringen en herinneringen aan deze 
gildepelgrimage 2014. Het zal moeilijk worden 
om weer eenzelfde opzet van het programma 
voor een volgende reis uit te werken. n

 Is jouw mede-lezer 
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Snel handelen is aangeraden omdat er sprake 
is van een fusie tussen de kerken van Asten 
en Someren in de nabije toekomst. Het kerk-
bestuur en het bisdom hebben geen bezwaar 
tegen de aanvraag voor herinrichting van 
de kapel. Nu kan het opknappen beginnen, 
de kapel wordt opnieuw geschilderd en een 
mooie nieuwe vloer wordt gelegd. Het altaar 
waarop het relikwie en beeld van Sint Joris 
prijken is het oude altaar uit de kapel van 
Zorgcentrum Zonnehove. Dit altaar stond 
eerder op de gemeentewerf en in de leestuin 
van de bibliotheek. Omdat het altaar lang 
buiten heeft gestaan hebben de gildebroeders 
het gereinigd, geschuurd en opnieuw 
geboend. Het interieur is aangevuld met 

een deel van de originele communiebank en 
met meubilair dat op de zolder van de kerk 
is gevonden. De gildebroeders en vrienden 
zochten tijdens vakantiereizen en via internet 
half Europa af naar het ideale beeld van Sint 
Joris, tot in Italië toe. Maar uiteindelijk vinden 
ze in Kevelaer, Duitsland, een beeltenis 
van Sint Joris die ze allemaal mooi vinden. 
Voor het beeld is een relikwie geplaatst dat 
geschonken is door Jo van Schalen, hij kreeg 
het van de oorspronkelijke bezitter Pater 
Leopold Verhagen. Verder hangen er twee 
gildevaandels: een uit 1856 en een uit 1859. 
Op 28 september is de officiële inzegening 
van de kapel. De heilige gildemis wordt 
voorgegaan door hulpbisschop R. Mutsaerts 

en vele vrienden van het Sint Jorisgilde zijn 
aanwezig en ook de bevriende gildes, Sint 
Lambertus uit Someren-Eind, Onze Lieve 
Vrouwe der Zeven Weeën en het Sint Antonius 
Abt gilde uit Lierop. Na de mis wordt de 
kapel ingezegend door de hulpbisschop en 
wordt in de tuin van de pastorie onder grote 
belangstelling een vendelgroet gebracht door 
het gilde aan kerkelijk en burgerlijk gezag. De 
kapel is open tijdens de openingstijden van 
de kerk en tijdens de heilige missen maar ook 
op winkelzondagen kan men terecht voor 
een gebed, stiltemoment of gewoon even een 
kaarsje te branden. n

REPORTAGE
Door: Jeanne Pennings

De Sint Joriskapel is gehuisvest in de oude rouwkapel onder de toren van de Lambertuskerk aan de Kerkstraat 14 in 
Someren. Tijdens de jaarvergadering van het Sint Jorisgilde weet een gildebroeder te vertellen dat de oude rouwkapel 
leeg staat en niet meer gebruikt wordt als zodanig. Het idee dat dit misschien wel een ideale locatie is voor een eigen 
kapel voor de patroonheilige van het gilde neemt al gauw vorm aan. 

Het altaar in de kapel.Hulpbisschop R. Mutsaerts zegent de kapel in.

Inzegening van de  
Sint Joriskapel in Someren
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Hierbij hebben de veel besproken onder-
werpen van het afgelopen jaar, met betrekking 
tot een visie voor de gilden in 2025, een 
niet onbelangrijke rol gespeeld. Juist bij het 
organiseren van een kringgildedag komen de 
positieve maar ook de negatieve perikelen, die 
het gildewezen momenteel bezighouden, naar 
voren.
Positief zijn de bijdragen aan de gemeen-
schap, onderlinge verbroedering en het 
ontmoeten van vele gilden. Negatieve zaken 
liggen op de loer zoals veroudering, financiële 
zorgen en steeds meer druk vanuit instanties 
om dit soort grote evenementen jaarlijks te 
organiseren.
In 2013 komt van gilde Sint Hubertus uit Leur 
(Etten-Leur noord) het verzoek om de indeling 
van de kringgildedag eens onder de loep te 
nemen.
Hoofdman Alfred Boot zegt: “Het gilde had 
net de kringgildedag 2010 achter zich en 
wederom gemerkt dat vele gildebroeders 
en –zusters eigenlijk pas laat op de dag aan 
bod komen. Na de Heilige.Mis, erewijn en 
koffietafel volgt de optocht en daarna de 
massale opmars. Pas daarna, tegen 15.00 uur,  
beginnen de wedstrijden en deze zijn vaak pas 
na 18.00 uur afgewerkt.”
Dat moet toch ook anders kunnen, was de 
gedachte van het gilde. Alfred Boot, tegen-
woordig ook secretaris van kring Baronie en 
Markiezaat, heeft niet veel tijd nodig om met 
zijn gildebroeders en –zusters en het kring-
bestuur een nieuw alternatief schema aan te 
bieden waarbij ook het kostenplaatje kritisch 
onder de loep wordt genomen.
Zonder afbreuk te doen aan alle, soms eeu-
wenoude, tradities van de gilden is gekeken 
naar een alternatief schema waarbij de 
dagindeling zo gewijzigd wordt dat de optocht 

en massale opmars aansluitend aan de 
kerkdienst plaats vinden. Het resultaat is dat 
de wedstrijden een rustiger verloop hebben en 
vroeger klaar zijn. Hierna is er meer tijd voor 
verbroedering in en buiten de feesttent, waar 
aan het eind van de middag de prijsuitreiking 
plaats zal vinden. Uiteindelijk zal dit ook een 
positieve uitwerking hebben op de benodigde 
financiële middelen.   
Het gilde Sint Hubertus beseft dat het nog 
maar vijf jaar geleden is dat zij aan de beurt 
zijn geweest, maar voelt de verantwoordelijk-
heid om de “Kringildedag 2.0”, zoals som-
migen hem noemen, als eerste uit te voeren.
Alfred Boot: “Natuurlijk zullen we kinder-
ziektes tegenkomen, maar wij geloven sterk 
in de onderlinge banden die onze gilden 
hebben en zijn ervan overtuigd dat we met 
elkaar tot een geweldige kringgildedag zullen 
komen. Als wij door een aangepaste opzet 
er toe kunnen bijdragen dat gilden, die de 
organisatie tot nu toe niet aangedurfd hebben, 
dat hierna wel doen is onze opzet geslaagd”.

Tijdens de oktoberfeesten in Sittard, waar het 
gilde Sint Hubertus een regelmatige bezoeker 
is, wordt met diverse gilden gesproken over 
de vernieuwde opzet en unaniem reageert 
men positief. “Wij streven naar veertig gilden, 
iets meer of iets minder mag, “ aldus Boot.
Op dit moment zijn hij en zijn gildebroeders 
druk doende met terreinen, gelden, sponso-
ring en uitnodigingen. 
Het gilde Sint Hubertus uit  Etten-Leur 
ontvangt graag de gildebroeders en –zusters 
in 2015 om deel te nemen aan de alternatief 
opgezette “Kringgildedag 2.0”

Tot slot zegt Boot: “ U kunt ons volgen op 
facebook  (Schutsgilde Sint Hubertus) en op 

de website van het gilde.” 
www.st.-hubertus-leur.nl

Noot van de kringredactie:  
Schutsgilde Sint Hubertus is opgericht in 1752 
tot 1972 actief en hierna tot 1980 slapend en 
toen heropgericht. Het gilde organiseerde in 
1985, 2000 en 2010 de kringgildedag en in 
1993 het landjuweel. Het gilde telt 32 leden, in 
de leeftijd variërend  van 17 tot 83 jaar. 
Omdat Etten-Leur tot vorige eeuw twee aparte 
plaatsen waren hebben Etten en Leur ieder 
een eigen gilde. Vandaar dat het gilde spreekt 
over Leur als haar domicilie.  n

REPORTAGE
Door: Cees Martens

Kring Baronie en Markiezaat  is eventjes bang dat 2015 een jaar zal worden zonder kringgildedag tot het gilde  
Sint Hubertus Leur zich aanmeldt voor de organisatie. Dan wel onder de voorwaarde van een alternatieve indeling 
van de dag zelf. 

Alfred Boot met poster kringgildedag 2015.

Inzegening van de  
Sint Joriskapel in Someren

Gewijzigde opzet kringgildedag 
Baronie en Markiezaat  
13 september 2015
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Door: Corien Lammers, lid jeugdcommissie Kring Peelland.

De jeugdcommissie is opgericht met als doel de jeugd een plaats te geven in het gildewezen. Dit kan op vele manieren. Zo proberen wij het 
jeugdbeleid vorm te geven. Dit doen wij door te kijken naar wat jongeren belangrijk vinden binnen het gilde, we proberen op gildefeesten aandacht 
te geven aan de jongeren en we proberen activiteiten voor de jeugd te organiseren. 

Ook wat voor de jeugd…
Waar de jeugdcommissie vooral veel belang 
aan hecht is de verbroedering tussen de jeug-
dige gildebroeders en -zusters. Broederschap 
is immers waar het om draait bij het gilde.
In het teken van deze broederschap hebben 
de jeugdcommissies van Kring Peelland en 
Kring Kempenland op 5 april jl. een jongeren-
avond georganiseerd, speciaal voor de gilde-
broeders- en zusters met een leeftijd tussen 
de 16 en de 35 jaar. Het was een erg geslaagde 
avond. Er was een tafelvoetbalcompetitie, er 
zijn plaatjes gedraaid door DJ Piëdro en het 
was erg gezellig! Alle aanwezigen zijn ook erg 
enthousiast over de avond. Iedereen is het er 
over eens dat het leuk is om op deze 

manier de jeugdleden van andere gilden te 
leren kennen. Naast alle feestactiviteiten is er 
ook met elkaar gesproken over wat het gilde 
voor de jeugd betekent. Ook nog een hele 
productieve avond dus!
Omdat de eerste jeugdavond van Kring 
Peelland en Kring Kempenland een succes is 
geweest, willen wij graag meer van dit soort 
avonden en 
dagen voor de jeugd organiseren. Vind je 
het leuk om een keer zo’n avond en dag bij 
te wonen, hou dan je mail en facebook in de 
gaten. Enkele weken van tevoren wordt een 
evenement bekend gemaakt via deze kanalen.
Echter, we hebben niet alleen mensen nodig 

die deze evenementen bezoeken (hoewel 
deze mensen ook erg belangrijk zijn), we 
hebben ook mensen nodig die meehelpen 
deze evenementen te organiseren en die 
graag mee willen denken over het jeugdbeleid 
en de plaats van de jeugd binnen het gilde. 
Ben je tussen de16 en 35 jaar en lijkt je dit wel 
wat? Kom je dan een keer informeren bij de 
jeugdcommissie. 
Voor meer informatie kun je kijken op: 
www.facebook.com/JeugdGildenKringPeelland.  
Of neem contact op met  
jeugd@gildenkringpeelland.nl  
(Kring Peelland) of johan.bax@hslnet.nl 
(Kring Kempenland). n

Tygo van der Leest nieuwe ‘Burgerprins’ van Gemonde
Op 5 oktober 2014 is het gezellig druk bij het 
‘burgerkoning’ en het ‘burgerprins’ schieten 
door het gilde Sint Joris en Sint Catharina 
georganiseerd op gildeaccommodatie 
Datmunda te Gemonde. Zestien jeugdschut-
ters schieten met een luchtbuks op een gipsen 
vogel en zevenentwintig geweerschutters 
schieten op de, in een kogelvangbak, opge-
hangen houten vogel. De gipsen vogel voor 
het jeugdschieten hield het goed vol, met het 
248ste schot schiet Rick Hoksbergen een groot 
deel van de vogel eraf en heeft Tygo van der 
Leest geen enkele moeite meer om het restant 
van de vogel naar beneden te schieten. 

Hij wint daarmee de titel van ‘burgerprins’. 
Het ‘burgerkoning’ schieten is erg spannend, 
op het 274ste schot begint de vogel te draaien 
en kan elk moment vallen; het duurt toch tot 
het 358ste schot dat de flink gehavende houten 
vogel naar beneden komt. Het trefzekere 
schot is gelost door Dennis van de Sande; hij 
wordt daarmee de nieuwe ‘burgerkoning’ van 
Gemonde. Tygo en Dennis ontvangen natuur-
lijk een toepasselijke prijs en diegenen die 
net voor of net na de winnaars aan de beurt 
waren, krijgen van koning Tonnie van Oirschot 
een troostprijs uitgereikt. n

Jeugdtoernooi Heeze: Verbroedering bij de jeugd, jong 
geleerd is oud gedaan
Jeugdtoernooi Heeze: Verbroedering bij de 
jeugd, jong geleerd is oud gedaan
Op een zonovergoten toernooiveld is 18 
mei 2014 gestreden om de prijzen en de eer 
tijdens de jeugd vendel, trom en bazuinblaas 
wedstrijden van gildenkring Kempenland. De 
dag werd dit jaar georganiseerd door het Gilde 
van Sint Agatha te Heeze. 

De dag begint  met een optocht door de aan 
het toernooi veld gelegen wijk de Weibossen 
en langs zorgcentrum Nicasius waar vele 
bewoners de jeugd begroeten. Daarna volgt  
de massale opmars en een vendelgebed. Na 
een welkomstwoord door Thieu Kessels van 
het organiserende gilde en burgemeester Paul 
Verhoeven van Heeze opende kringvoorzitter 

Felix Crooijmans het toernooi. De dag is goed 
verlopen en met vierendertig deelnemers kan 
dit evenement als zeer geslaagd beschouwd 
worden. Na afloop gingen alle deelnemers 
met een prijsschildje of een herinnerings-
schildje naar huis. Hopelijk is er volgend jaar 
weer een gilde die deze dag wil organiseren. 
Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. n

In het midden de burgerprins Tygo van der 
Leest.  
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Leerlingen Fioretti College bezoeken Sint-Barbaragilde
Op dinsdag 30 september en donderdag 2 
oktober hebben ongeveer tachtig derdejaars 
leerlingen in kleine groepjes het Sint-
Barbaragilde in Veghel bezocht in het kader 
van de cultuurdagen van het Fioretti College. 
Tijdens de cultuurdagen maken de leerlingen 
kennis met het cultureel zelfportret van de 
door hen bezochte culturele instelling. Bij 
hun bezoek aan het Veghelse gilde horen de 
leerlingen dat de Brabantse gilden zelfs tot het 
Unesco immaterieel cultureel erfgoed horen. 

De gilden zijn de oudste verenigingen in ons 
land, zo wordt hen verteld. Ook vernemen zij, 
dat de gilden naast een ceremoniële functie  
ook een sociale functie hebben en dat het met 
het gezelligheidskarakter bij het Veghelse gilde 
wel goed zit. Vervolgens kunnen zij ervaren 
wat het is om bazuin te blazen, te tamboeren 
en te vendelen en natuurlijk kunnen ze even 
kruisboogschieten om daarna snel met veel 
enthousiasme verder te gaan naar het vol-
gende onderdeel op deze leuke cultuurdag. n

Hein van 
der Schoot 
Jeugdkoning 
Gilde Sint 
Antonius Abt 
Nuland
Zaterdag 30 augustus 2014 wordt er in 
Nuland geschoten om de titel Jeugdkoning 
2014/2015. Een zeer spannende en mooie 
strijd tussen zes van onze jeugdleden. Na 
197 schoten is het Hein van der Schoot die 
de vogel naar beneden schiet. Onze jongste 
gildebroeder heeft nu de titel: Jeugdkoning 
2014/2015. n

Sem Verhoeven Jeugdkoning 
Sint-Barbaragilde Dinther
Zaterdag 6 september 2014 om 8.00 uur zijn 
de eersten al aanwezig om koffie te zetten in 
het gildehuis, immers een van de belangrijkste 
dagen voor het gilde is aangebroken: het 
jaarlijkse koningsschieten en het jeugdko-
ningschieten. In een vergadering, na een 
voortreffelijke lunch, vindt de loting voor de 
volgorde van het schieten om de jeugdkoning 
en de gildekoning plaats. 

Het schieten om de jeugdkoning is een hele 
klus, de gipsen vogel blijkt erg sterk. 
Daarom besluit men om een eerste ronde 
koningschieten te houden en daarna het 
jeugdschieten te hervatten. Uiteindelijk 
weet Sem Verhoeven de gipsen vogel 
naar beneden te halen en mag hij zich 
Jeugdkoning 2014-2015 noemen. n

Een leuke kiek met de koning.

Jeugdkoning 2014/2015, Hein van der 
Schoot.Sem Verhoeven de nieuwe jeugdkoning. 
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Bezoek van 
schooljeugd in 
Maren-Kessel
Op 11 juli 2014 is de schooljeugd op bezoek 
bij het Gilde Sint Lambertus in Maren-Kessel.
Hoofdman Jurgen Swinkels is al enkele weken 
eerder op school geweest waar hij voor elke 
groep, van groot tot klein, een begrijpend ver-
haal verteld over het ontstaan van de gilden 
en wat deze vroeger en nu voor betekenis 
hebben. Nu is het de grote dag dat zij op 
bezoek mogen komen bij ons gilde. Na een 
kleine toespraak door de hoofdman worden 
zij in groepen ingedeeld. Deze groepen 
mogen, wisselend, aan vijf onderdelen deel-
nemen: geweerschieten in een affuit onder 
begeleiding van een ervaren schutter, kruis-
boog- en lasergeweerschieten, verder ven-
delen en trommen. Nadat alles is uitgelegd, 
gevolgd door een kleine demonstratie, mogen 
de kinderen hun vaardigheid laten zien.  

Ook hebben alle groepen een werkstuk 
gemaakt en waarvoor enkele prijsjes beschik-
baar worden gesteld. Deze werkstukken 
zijn op de gildedag van Kring Maasland 
tentoongesteld. Na een kleine versnapering in 
de vorm van een hapje en een drankje gaan 
zij voldaan terug naar school. n

Een zonnige dag 
met een mooi 
eindresultaat
Op zondag 18 mei 2014 is Gilde Sint Joris 
Udenhout naar het gildefeest bij Gilde Sint 
Catharina te Moergestel geweest. Met 30 
leden zijn we naar deze dag toegekomen. 
Vooral onze jeugd steekt er met kop en schou-
ders boven uit. Ik hoor al zeggen: “De gemid-
delde leeftijd is zeker met 35 jaar gezakt.” 
In de optocht hebben we twee narren: onze 
tweeling Jesse en Lieke Kimenai, kleindoch-
ters van onze hoofdman. Het is voor hen de 
eerste keer dat ze samen meelopen. Ondanks 
het warme weer blijven ze maar rennen en 
poetsen. Op het onderdeel kruisboog doel, op 
10 meter, doen vier jeugdschutters mee: 
Guido Becx, Michael Weijtmans, Cora de Beer 
en Tessa de Beer. Goed op schot schiet Cora 
de Beer de kampioen op deze discipline, ook 
Michael, Tessa en Guido vallen in de prijzen. 
Bij het laserschieten wordt Guido Becx de 
kampioen. Op het onderdeel geweerschieten 
doet ons 1e viertal hun best. Zij schieten 1e 
Korps en worden tweede op het onderdeel 
viertallen. Daarnaast behalen we ook nog de 
eerste plaats bij het jeu de boules spel.  
Alles bij elkaar negen prijzen gewonnen en 
heel veel plezier beleefd aan deze mooie dag 
in Moergestel. n

JEUGD

De kruisboog winnaars op een rij. Vlnr.: 
Cora de Beer, Michael Weijtmans, Tessa de 
Beer en Guido Becx.

Martijn van Keulen ontvangt zijn eerste 
zilveren schild.

Trom- en vendeldemonstratie.

Eén van de werkstukken.

Het Sint 
Barbara Gilde 
Veghel gaat te 
water!
Zondag 6 juli 2014 is het de dag voor 
het voorfront van ons gilde. Om de 
samenwerking en betrokkenheid uit te 
bouwen gaat het voorfront (tamboers, 
vendeliers en bazuinblazers)  gezamenlijk 
de Aa bevaren van Veghel naar kasteel 
Heeswijk in een canadees (drie personen) 
of kajak (een persoon). 
Voor alle andere leden van het voorfront 
is er een gezamenlijke gezellige middag 
gepland vanaf 16.30 uur. 
De voorbereidingscommissie is er zeker 
van dat het een leuke dag zal worden, want 
de weersvoorspelling is goed. 
Gezamenlijk naar de opstapplaats bij de 
Beatrixsingel en ja hoor, daar gaat iedereen  
van start op het water. Tja, Michel ligt al 
snel in het water en later duikt/valt Mark 
er wel drie keer in… De pauzeplaats bij 
kasteel Zwanenburg en de Kilsdonkse 
molen geeft gelegenheid van boottype 
te wisselen als je wilt. Daarna komt het 
grootste stuk nog.
Bij kasteel Heeswijk is een ontvangstgroep 
van het gilde, die naar het kasteel is 
gefietst. Terug in het gildehuis wordt 
gezellig na gekletst, gegeten en gedronken 
door bijna het gehele voorfront.
Een jeugd-gildebroeder is nu lid van de 
organisatiecommissie en de betrokkenheid 
van de jongeren kan doorgaan! n

De jeugd gaat de Aa bevaren.
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Strijd om titel 
jeugdkoning 
Gilde Sint 
Lambertus 
Maren-Kessel
Tijdens het bezoek van de schooljeugd 
strijden drie jeugdleden om de titel jeugd-
koning 2014. 
Na een felle strijd schiet tot zijn grote 
verbazing het twee weken eerder opgegeven 
jeugdlid de houten vogel naar beneden. De 
nieuwe jeugdkoning 2014 van het Gilde Sint 
Lambertus is Lars van Rossum, zeven jaar 
oud. Na de felicitaties huldigt hoofdman 
Jurgen Swinkels hem en bedankt de aftre-
dende jeugdkoning Florian Buren met een 
herinneringsschild voor zijn trouwe aanwezig-
heid als het gilde acte de présence gaf bij 
verschillende activiteiten. n

Essche schutters 
succesvol bij NK 
geweerschieten 
jeugd
Op zaterdag 21 juni jl. werd in Nieuwkuijk, 
onder auspiciën van de ‘federatie van scherp-
schutters op de wipboom in Nederland’, 
het Nederlands kampioenschap opgelegd 
schieten voor jeugd t/m 17 jaar georganiseerd. 
In totaal nemen 21 schutters en 10 tweetallen 
hieraan deel. Tijdens deze wedstrijden 
weten twee jeugdleden van het Essche 
Sint-Willebrordusgilde mooie resultaten te 
behalen. John van Krieken wordt persoonlijk 
Nederlands kampioen. Bij het onderdeel 
personeel weet hij ook nog beslag te leggen 
op de 2e prijs. Samen met zijn broer Nick 
van Krieken wordt nog deelgenomen aan 
de koppelwedstrijd. Hierbij behaalt het 
tweetal een verdienstelijke 2e prijs. Het Sint-
Willebrordusgilde feliciteert zijn jeugdleden 
met deze goede prestaties. n

Bart Lucius 
jeugdkoning 
Sint-
Willebrordusgilde 
Heeswijk
Tijdens onze jeugddag op 9 juni 2014 (tweede 
pinksterdag) wordt onder zeer zware weers-
omstandigheden Bart Lucius met het negen-
tiende schot op de gipsen vogel jeugdkoning.
Donkere wolken en zeer zware stormwind 
houdt hem er niet van af de drie kilo zware 
vogel naar beneden te halen. Gildelid Bart van 
Boxtel hangt het jeugdkoningschild, dat hij 
het gilde geschonken heeft, om bij de nieuwe 
jeugdkoning. Na nog wat gezellig in het gil-
dehuis vertoeft te hebben, trekken zij op naar 
Den Bosch om daar het laserschieten te gaan 
beoefenen. Weer is het een gezellige sportieve 
jeugddag geworden. n

Eerste jeugdprins voor Essche gilde
Het Essche Sint-Willebrordusgilde schiet voor 
het eerst in haar geschiedenis om de titel 
‘jeugdprins’. Al tijdens de voorjaarsvergade-
ring besluit men de aspirant-leden onder de 
negentien jaar, die nog niet als volwaardig gil-
debroeder zijn ingestemd, een wat officiëlere 
status te geven en een symbolisch bedrag aan 
contributie te laten betalen. Op dat moment 
worden zeven jeugdleden geregistreerd. Zij 
kunnen aan alle gildeactiviteiten deelnemen, 
met uitzondering van vergaderingen en het 
koningschieten. Als alternatief hiervoor besluit 
men voor de jeugdleden een verschieting te 

houden voor de titel jeugdprins. Op zondag 
29 juni treden zes gegadigden hiervoor in het 
strijdperk. Uiteraard wordt er geschoten met 
het geweer op een houten vogel. Met het 58e 
schot weet John van Krieken het laatste stuk 
van de vogel naar beneden te halen en eist 
daarmee de titel voor zich op. Uit handen 
van de koning krijgt hij het bijbehorende 
wisselschild omgehangen en wordt hem 
een vendelgroet gebracht. John mag de titel 
jeugdprins voor twee jaar dragen. Daarna zal 
er opnieuw worden geschoten. Een nieuwe 
traditie is dus geboren in Esch. n

JEUGD
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Huldiging van de jeugd. Huldiging van de jeugd. Bart krijgt het jeugdschild omgehangen.

Johan van Krieken jeugdprins.
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Op een mooie nazomerse dag heb ik een 
afspraak met Tony en zijn vrouw Toos in hun 
huis in Lommel. Hun woning ademt de jaren 
zeventig met veel hout en grote ramen. In 
de hal en huiskamer staan beelden, heel veel 
beelden, hoofdzakelijk devotionalia. Tony 
vertelt dat hij Sint Martinus verzamelt en 
Toos spaart Mariabeelden. Toos: “Het wordt 
tijd om te stoppen met verzamelen, het huis 
staat vol.” Tony glimlacht en laat me trots zijn 
laatste aanwinst zien: een ebbenhoutkleurig 
beeldje van Sint Job; de nederigheid van de 
heilige is zichtbaar. Ik begrijp dat Tony zich 
niet beperkt tot Sint Martinus maar dat hij 
koopt wat hem aanstaat. 

GILDE-MAN
Tony was nog een manneke toen hij met zijn 
vader voor het eerst mee naar de guld ging, 
dat was op de feestdag van Sint Martinus in 
1955. Tony is nooit meer weggebleven. Het 
gilde is een tijd niet actief geweest maar op 
een gegeven moment werd door Tony gezegd 
“niet lullen maar doen”. Dat was in 1973 toen 
de samenvoeging van Aalst en Waalre van 
vijftig jaar geleden werd gevierd.
Tony heeft samen met een opbouwwerker 
enkele gildebroeders gesproken. En in 
augustus was de eerste vergadering, Tony 
werd meteen tot hoofdman gebombardeerd. 
Het was een moeilijke start. Het café waar het 
gilde voorheen thuis was stopte ermee en de 
kasteleinsvrouw zette de gildespullen aan de 
straat. Gildebroeder Sjefke van de Moosdijk 
kon nog net op tijd ingrijpen en de bezittingen 
redden. Op de patroonsdag van 2010 gaf Tony 
na 37 jaar zijn hoofdmanschap over aan Jan 
Jansen. Hij had nog één doel, hij wilde net 
als zijn vader, zich tot koning schieten. Op 
23 augustus 2014 is zijn wens in vervulling 
gegaan. Als koning zit hij weer in de overheid.

SAT-MAN
Al vlug werd Tony lid van de SAT-commissie 
Kempenland, hij maakte er kennis mee 

op de kringvergadering. Hij voelde er zich 
thuis, er zaten jonge mensen in. Bovendien 
wilde hij meer met het gilde doen dan enkel 
gildedagen. De tentoonstelling ‘500 Jaar 
Gildezilver’ in het Eindhovense POC (Philips 
Ontspanning Centrum) raakte hem als een 
Cupido-pijl in het hart. De term ‘cultureel 
erfgoed’ bestond nog niet maar het werd 
wel zijn passie. Als ik Tony vraag naar zijn 
hoogtepunten dan is de zilvertentoonstelling 
van Kempenland ‘Zilver met een verhaal’ in 
1992 het eerste wat er in hem opkomt. Daar 
werd naoorlogs zilver tentoongesteld omdat 
het zilver na 1945 voortdurend aan het veran-
deren was. Tony is fier op het jubileumboek 
‘Daor hedde de guld’1; hij noemt het een 
hoogstaand boek. Een ander hoogtepunt is 
de organisatie van de gildebijdrage aan de 
drie historische dagen in het provinciehuis in 
1996. Het toenmalige BHIC, de instelling die 
nu Erfgoed Brabant2 heet, coördineerde het 
evenement. De gilden hadden destijds een 
goede indruk achtergelaten. Daar werd ook 
een van de eerste keren het Vendelconcertato 
uitgevoerd door het Sint-Servatiusgilde uit 
Lieshout onder begeleiding van harmonie Sint 
Caecilia.
Ook de zilvertentoonstelling in 2010, 
de laatste tentoonstelling van Museum 
Kempenland, was een groot succes. Bij deze 
tentoonstelling ‘Gildetrots op Brabants Zilver, 
75 jaar NBFS’, werd een speciale editie van ‘De 
Gildetrom’ uitgegeven.

Omdat het leven van een mens niet alleen 
uit hoogtepunten bestaat, vraag ik ook naar 
de dieptepunten uit zijn SAT-loopbaan. Tony 
kijkt me fronsend aan en aarzelt. Ik dring aan: 
“Je hebt toch wel ergens spijt van?” Tony: 
“Spijt is volgens mij niet het goede woord. 
Dan heb ik het over de gildeles. Verschillende 
pogingen zijn er gedaan om hiertoe te komen. 
Te veel informatie, gebrek aan doorpakken 
en gebrek aan onderlinge samenwerking zijn 
volgens mij de oorzaak van het niet lukken 

van dit project. Toen ik in 1995 voorzitter van 
de SAT-commissie werd, is er in samenspraak 
met het federatiebestuur besloten om de les 
niet alleen zelf op te zetten, maar samen met 
professionals op het gebied van educatie te 
ontwikkelen - en dat zat bij Erfgoed Brabant. 
In 2000 is de gildeles gepresenteerd op de 
hoofdliedendag. We kunnen spreken van 
een succes, want ruim 600 lespakketten zijn 
terechtgekomen bij basisscholen en gilden; 
gezien de reacties zijn deze ook veelvuldig 
gebruikt. Wat mij betreft wordt het weer eens 
tijd om de gildeles te actualiseren”, aldus 
Tony. Hij voegt er aan toe: “Je moet iedereen 
in zijn waarde laten, maar je moet niet alles 
zelf willen doen. Je moet de deskundigheid 
halen waar die is.” 

Als ik zeg dat ik met hem wil praten over de 
samenwerking tussen het federatiebestuur 
en de federatieve SAT-commissie dan raak 
ik een gevoelige snaar. Tony vindt het prima 
dat de federatie bezig is met het project ‘De 
NBFS op weg naar 2025’, maar vindt dat de 
federatie weinig of niets gedaan heeft met de 
projecten, studies en beschrijvingen van de 
SAT-commissie. Tony: “De federatie zou veel 
meer gebruik moeten maken van het feit, dat 
de Brabantse gilden op de Nationale Lijst 
van Immaterieel Erfgoed staan. De federatie 
profiteert te weinig van het door de SAT-
commissie vervaardigde ‘Erfgoedzorgplan’ én 
evenmin van het boek ‘Tradities in beweging’, 
waarin de huidige situatie van tachtig Noord-
Brabantse gilden is geïnventariseerd. Ik mis de 
nauwe samenwerking tussen de federatie en 
de commissies. Volgens mij wordt de enorm 
aanwezige kennis in de diverse commissies 
onderschat.” 

VISIONAIR
We raken aan de praat over de toekomst van 
de gilden en wat de hoofdliedendag, die mede 
georganiseerd wordt door de SAT-commissie, 
daarin kan betekenen. Ik daag Tony uit door 

INTERVIEW
Door: Joke van Gils

Tony Vaessen, een man met visie

Wie kent Tony Vaessen? Binnen de federatie valt hij op door zijn flamboyante verschijning en zijn bevlogenheid.  
Op 9 november is hij vijftig jaar lid van het Sint-Martinusgilde Waalre waaraan hij zijn hart en ziel heeft gegeven en 
hij is al zo’n 40 jaar lid van de SAT-commissie (Studie, Archief en Tentoonstellingen). Als hoofdman heeft hij afscheid 
genomen in 2010 en na de hoofdliedendag van 2014 is hij niet meer actief in de SAT-commissie.
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te zeggen dat er op een hoofdliedendag nooit 
gediscussieerd wordt. Zijn reactie is dat de 
hoofdliedendag ruimte moet geven voor de 
ontmoeting en dat de discussie plaats zou 
moeten vinden op het gildecongres. Helaas 
gebeurt dit nog te weinig. 

De Brabantse gilden zouden volgens Tony 
meer samen moeten werken met de Vlaamse 
gilden: “We maken een gelijksoortige ontwik-
keling door. De Limburgse schutterijen staan 
door hun militaristisch karakter verder van ons 
af.” Tony adviseert om wel te kijken hoe ze het 
in het Limburgse doen. Daar kunnen we nog 
veel van leren. Hij noemt twee voorbeelden: 
1) “Bij de OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) 
is veel jeugd. Waarom is daar veel jeugd? 
Wij moeten op de gildedagen – net zoals in 
het Limburgse - meer laten zien dat het een 

feest voor jong en oud is, bijvoorbeeld door 
muziek met stemming makende artiesten in 
de feesttent. Wie weet, komt ook de jeugd van 
buiten het gilde er dan naartoe. Het uitreiken 
van de wedstrijdprijzen is belangrijk, maar kan 
dat niet anders, bijvoorbeeld buiten de tent of 
op het veld?”
2) “Waarom heeft de OLS zoveel belangstel-
ling en onze gildedagen veel minder, terwijl 
onze gildedagen net zo belangrijk zijn? Bij het 
OLS is het hoogtepunt het kavelen. Tijdens 
het kavelen is er een grote belangstelling van 
bezoekers en collega schutters om hun zestal 
aan te moedigen. Ook de media is hier ruim 
vertegenwoordigd. Van het schieten onder 
de koningen zouden we in Brabant een ook 
grootse happening kunnen maken. Laat dit 
plaatsvinden op het terrein voor de eretribune, 
zodat heel veel mensen hiervan kunnen 

genieten. Maak het los van het andere schiet-
gebeuren! Geef ze de ruimte … en gebruik het 
om meer publiciteit te krijgen!”

Als voorzitter van de stichting ‘Voor Outer 
en Heerd’ heeft Tony een boodschap aan alle 
kringen: “De gilden zijn aan het vergrijzen. 
Is het niet van belang dat de kringen er voor 
zorgen dat het culturele erfgoed van deze 
gilden bewaard wordt? Richt een vangnet op 
om dit erfgoed veilig te stellen.”

BEDANKT EN HET GAAT JE GOED
Tony bedankt zijn vrouw Toos, zij is zijn beste 
sponsor. Hij vindt dat de gilden heel blij met 
haar mogen zijn. Als Tony (weer eens) ergens 
naar toe moest dan vroeg Toos wel eens: “Wie 
betaalt dat?” Tony’s antwoord was steeds: 
“Gij!” Tony bedankt in het bijzonder Maria 
van der Laak voor de jarenlange plezierige 
samenwerking: “Zij was mijn steun en 
toeverlaat in haar functie van SAT-secretaris.” 
Tony wenst Nico van de Ven, zijn opvolger als 
voorzitter van de federatieve SAT-commissie, 
veel succes toe en hij hoopt van harte dat het 
de SAT-commissie goed mag gaan. 
Tony stopt gedeeltelijk met zijn werk voor 
de gilden, maar zal zich niet gaan vervelen. 
Hij werkt een dag in de week bij de Brabant-
Collectie3 onder andere aan het interessante 
project Jan Bijnen.4 Hij blijft actief in de 
stichting ‘Voor Outer en Heerd’, de Stichting 
Herdenking Brabants Gesneuvelden en de 
ANV.5 n

1   Wim van Exel. ‘Daor hedde de guld: 50 jaar 
Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland’. 
Amsterdam, Bond van Schuttersgilden Kring 
Kempenland, 1985.

2  Een Samenwerkingsverband van aantal 
organisaties en instellingen voor het behoud en 
het creatief benutten van het cultuurhistorisch 
erfgoed in de provincie.

3  De Brabant-Collectie wordt beheerd door de 
bibliotheek van de Tilburg University en beheert 
Brabantica, werken die betrekking hebben 
op het grondgebied van de huidige provincie 
Noord-Brabant.

4  De fotocollectie van Jan Bijnen (1874-1959) 
- fotograaf, drukker en uitgever van prentbrief-
kaarten - bestaat uit 500 glasplaten, foto’s en 
prentbriefkaarten, en is van historisch belang 
voor de Brabantse geschiedenis.

5  De ANV een Nederlands/Vlaamse beweging 
voor de Nederlandse taal en cultuur.

Tony Vaessen, een man met visie

 Tony wordt gefeliciteerd met zijn behaalde koningschap. 
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“Kom je daar vanuit Rotterdam in Oirschot, 
kom je nietsvermoedend voor de eerste keer 
in contact met een van de gilden uit deze 
gemeente”, dat overkwam Joyce Rijcken. Zij 
was meteen onder de indruk van dit stukje 
Brabantse cultuur en wilde hier meer van 
weten. In de persoon van Piet Bogmans, de 
breed gesnorde keizer van het gilde Sancta-
Barbara, had zij een gildebroeder pur sang die 
haar vroeg of zij de gildevrouw van zijn gilde 
wilde worden. Veel gesprekken hebben beiden 
gehad en het gildevirus sloeg over van Piet op 
Joyce. Het gilde was, begin jaren zeventig, op 
zoek naar een beschermvrouw die het gilde 
in woorden en daden positieve impulsen 
kon geven. Piet Bogmans had zijn oog laten 
vallen op Joyce Rijcken, niet omdat zij de 
vrouw van de dokter was, maar om haar eigen 
persoonlijkheid en zo bleek dat hij weer een 
vooruitziende blik had, want tot op de dag van 
vandaag is de gildevrouw van Sancta-Barbara 
zeer betrokken bij het gilde en met trots praat 
ze over ‘mijn mannen’ terwijl het gilde toch 
ook vrouwen tot zijn leden rekent.

Vanaf de eerste kennismaking met Sancta-
Barbara viel haar de grote mate van saamho-
righeid en maatschappelijke betrokkenheid 
van het gilde op, iets wat haar bijzonder 
aantrok. Zij wilde haar functie niet zien als de 
‘sponsor’ van het gilde en zichzelf vooral niet 
op de voorgrond zetten. Bij haar aantreden 
heeft ze duidelijk gesteld dat ze zichzelf wilde 
blijven en niet ‘in klederdracht’ ging lopen. 
Ze heeft vanaf het begin een onafhankelijke 
positie binnen het gilde ingenomen dat haar 
tot een vertrouwenspersoon heeft gemaakt. 
Bij meningsverschillen trad zij op als tussen-
persoon en door haar innemend optreden zijn 
conflicten uitgepraat en opgelost. Hiermee 
groeide haar betekenis binnen het gilde, op de 
achtergrond, maar met een open relatie met 
de overheid van het gilde.

Vanaf het begin had ze door dat gilden en 
traditie onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. Een van de tradities bij het gilde Sancta-
Barbara is het ‘lepelen’, als de gildebroeders 
een lepel jenever krijgen op de dag van het 
koningschieten. Bij deze bijzondere traditie 
hoort een bijzondere lepel, die zij het gilde 
aanbood, maar daar bleef het niet bij. Ook 
werd de gildeschat uitgebreid met mooie 
bronzen beelden van een tamboer en een 
vendelier.

Onlangs werd de beschermvrouw voor haar 
jarenlange betrokkenheid met het gilde in het 
zonnetje gezet met de kringonderscheiding en 
een mooie broche van het gilde. Deze blijken 
van waardering waren zeker niet bedoeld als 
afscheidsgeschenk, in tegendeel. Joyce Rijcken 
zit nog boordevol ideeën want het gilde staat 
voor een grote uitdaging. De gildegeest van 
open dialoog, maatschappelijke betrokken-
heid en onderlinge gezelligheid moet ook in 
de toekomst de basis blijven van het Sancta-
Barbara gilde. Zij ziet het als een taak om de 
gildebroeders en -zusters te blijven inspireren 
en daarbij de jeugd goed te begeleiden. “Mijn 
mentor was Piet Bogmans en ik had me 
geen betere kunnen wensen.” Jeugdleden 
moeten op dezelfde wijze begeleid worden en 
dan is ze er heilig van overtuigd dat ook het 
gedachtegoed van Sancta-Barbara tot nieuwe 
gildebroeders en -zusters zal leiden. 
De samenwerking bij het laatste gildefeest in 
2013 heeft het gilde meer tot elkaar gebracht 
en dit moet vastgehouden worden. Het mag 
zeker niet wegebben. Belangrijke gebeurte-
nissen op de agenda van het gilde Sancta-
Barbara zijn en blijven activiteiten gericht op 
de hulpbehoevende medemens in Oirschot en 
dat kan alleen maar met de hulp van iedereen 
binnen het gilde. 

Hoewel er een intens contact is tussen 
hoofdman en beschermvrouw woont zij geen 
overheidsvergaderingen bij, waardoor “ik 
soms informatie mis”. Haar adviserende rol 
binnen het bestuur zou zij graag zien zoals 
die van de koning en de keizer. Maar altijd op 

bescheiden afstand en niet ‘in klederdracht’ 
(zelfs zonder sjerp), maar met trots de broche 
dragend.

Piet Bogmans was een autoriteit binnen het 
gilde met een vooruitziende blik zeker toen hij 
Joyce Rijcken benaderde om beschermvrouw 
van het gilde te worden. Hij bracht het gedach-
tegoed van Sancta-Barbara over en het blijkt 
dat hij hiermee een gouden greep had gedaan. 
Koningin Juliana sprak bij haar inhuldiging de 
woorden: “Wie ben ik dat ik dit mag doen?” 
Het  waren dezelfde gedachten die Joyce had 
toen zij door Piet werd gevraagd. Ze heeft, 
in de voorbije veertig jaren, haar functie op 
eigen wijze ingevuld en is daar nog lang niet 
mee klaar want, hoewel haar grote voorbeeld 
Piet overleden is blijft hij over haar schouder 
meekijken en geeft hij haar van tijd tot tijd een 
duwtje in de rug om Sancta-Barbara mee te 
laten gaan naar een goede gildetoekomst. n

INTERVIEW
Door: Jan van Gelooven

Wie ben ik dat ik dit mag doen?

Gilden kennen gildeheren en -vrouwen die vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende achtergronden als 
‘beschermers’ van het gilde optreden. Vanwege het feit dat zij ruim veertig jarig geleden als beschermvrouw van het 
Sancta-Barbara aantrad had ik een interview met Joyce Rijcken uit Oirschot.

De beschermvrouw van het Sancta-Barbara 
Oirschot, Joyce Rijcken.
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Wie ben ik dat ik dit mag doen?

FEDERATIE-
NIEUWS

KNTS: nieuwe koepelorganisatie voor geweerschutters
Op woensdag 22 oktober 2014 hebben de NBFS en de VBG een nieuwe 
Koepelorganisatie voor Traditionele geweerschutters in Nederland 
opgericht, de KNTS. De oprichting vond plaats in Ravenstein door het 
passeren van de Akte van Oprichting bij Notaris mr. R.H.Y van Mourik.  
De nieuwe Koepelorganisatie is bestemd voor gilden, schutterijen 
en verenigingen die de traditionele wijze van schieten beoefenen in 
Nederland. Onder de traditionele wijze van schieten valt bijvoorbeeld 
het Koningschieten op de Vogel, maar ook het Wipboomschieten en 
het Klep- of Lepelschieten. De koepel richt zich dus op meer schiet-
disciplines dan alleen de Brabantse.  Dit is een bewuste keuze om een 
breder draagvlak  te verkrijgen.  
Omdat de KNTS zich ook zal gaan richten op het certificeren van gilden 
en schutterijen, zoals door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
verplicht wordt gesteld, is erkenning van dit Ministerie vereist. 
Op het moment  van het schrijven van dit bericht is het verzoek tot 
erkenning bij de Minister ingediend. Wanneer deze erkenning wordt 
verleend, zal de KNTS een vergelijkbare positie als de KNSA innemen. 
Echter de KNTS heeft een totaal ander uitgangspunt bij het beoefenen 
van haar wijze van schieten. Het gaat bij de KNTS vooral om het 
borgen van de traditionele wijze van schieten, gebaseerd op de eeuwen-
oude tradities en gewoontes zoals deze bij de gilden en schutterijen 
gelden.  

Met de oprichting van de KNTS is hiervoor een belangrijke stap gezet. 
Het St. Barbaragilde uit Ravestein meldde zich deze avond als eerste 
Gilde aan bij de KNTS door het overdragen van de benodigde aanmel-
dingsformulieren aan het bestuur van de KNTS. n

Wijziging in het Federatiebestuur
Door de Algemene Vergadering is Alfred Boot, kringsecretaris van de Kring Baronie en Markiezaat, benoemd tot lid van het federatiebestuur.
Geert Janssen (kring Land van Cuijk) is benoemd tot voorzitter van de federatieve commissie Trommen en Bazuinblazen.

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

De ondertekening van de akte van oprichting.

mijn land, mijn straat, mijn huis
mijn jeugd, mijn vreugd, mijn thuis

mijn boek, mijn schrift, mijn tas
mijn best, op school, de klas

de kou, het ijs, ijsvrij
cacao, anijs, heel blij

de kerk, mijn God, pastoor
de mis, gemist, niet hoor

het park, een boom, mijn lief
ik was, gewoon, naïef

mijn stam, café, het bier
mijn Brabant, geluk, plezier

Joke van Gils
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Twee Brabantse  
kampioenen op federatie-
toernooi te Bakel 
Op zondag 21 september 2014  doen acht vendeliers waarvan zes 
jeugdvendeliers, een klaroenblazer en een tamboer van het Sint 
Antonius-, Sint Sebastianus-, en Heilig Sacramentsgilde uit Beugen mee 
aan het federatietoernooi in Bakel. Zij strijden om de beste van Brabant 
te worden en komen met twee Brabantse kampioenen weer in Beugen 
terug. De jeugdvendelgroep mag zich ‘Kampioen van Brabant 2014’ 
noemen. De jeugdgroep bestaat uit Lianne en Roberto Philips, Sem en 
Evi Willems, Harold Boots en Irene ter Woord. Bij de senioren is er een 
eerste prijs voor Lambert Essers in de vaandelklasse 50 jaar en ouder. 
Het is een mooie, goed verzorgde middag waar iedereen enorm van 
geniet en waar het vele oefenen van alle jeugdleden toch weer een mooi 
resultaat oplevert. n
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De trotse vendeliers.              

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Eric Borgts nieuwe 
koning Soester Gilde
Op de laatste zondag van augustus organiseert het Soester gilde (het 
Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest) 
zijn jaarlijkse koningschieten op het gildeterrein De Blaak. Na de 
eucharistieviering verzamelen de gildebroeders zich met veel belang-
stellenden in de feesttent op het gildeterrein. De overmatige regenval 
heeft een deel van het terrein tot modderpoel omgedoopt. Maar dat 
is geen enkele barrière om het draaiboek van het koningschieten aan 
te passen. Wel wordt gezocht naar droge plekjes op het grote terrein 
voor de ceremonie en worden er paden gecreëerd om met niet al te 
veel modder aan de schoenen het schietterrein te bereiken. In totaal 
hebben 96 gildebroeders zich voor de strijd om het koningschap 
ingeschreven. Er zijn 434 schoten nodig om de houten vogel van de 
schietboom naar beneden te krijgen, een strijd die meer dan vier uur 
in beslag neemt. Ondanks het feit dat er toch nog wat extra water naar 
beneden komt zijn vele duizenden getuige van het bijzondere moment 
waarop Eric Borgts zich tot koning 2014 schiet. De eerste huldiging 
met het omhangen van de koningsmantel vindt meteen plaats. n

Allerzielen in Ravenstein
Het Ravensteinse gilde is rond 1430 opgericht om de stad te 
beschermen, maar ook om pestdoden te begraven. Gelukkig zijn er 
al vele eeuwen geen pestepidemieën meer en is de blik gericht op het 
begraven van overleden plaatsgenoten. Dit doet het gilde tot de jaren 
60 van de twintigste eeuw. Daarnaast worden uiteraard de activiteiten 
zoals schieten, teren enz gebezigd. Na de jaren 60 wordt het begraven 
overgedragen aan professionele krachten. 
Tijdens het zich bezinnen op haar taken is het idee ontstaan om op 
Allerzielen kaarsen te laten branden op de begraafplaats. Vanaf de 

ochtend tot in de avond zijn gildebroeders en –zusters actief op de 
begraafplaats om de paden van lichtjes te voorzien. Ook geeft men de 
bezoekers een lichtje om dit te plaatsen op het graf of bij de urn van 
hun overleden dierbare. De lichtjes worden gratis aan de bezoekers 
aangeboden. Hiermee hoopt het gilde een bijdrage te leveren aan het 
waardig herdenken van de overledenen die op het kerkhof een laatste 
rustplaats hebben gevonden. Deze geste wordt door bezoekers en 
de parochie zeer op prijs gesteld. Een nieuwe traditie lijkt hiermee 
geboren als ‘moderne’ opvolging van een traditie uit de 15de eeuw. n

De nieuwe koning Eric Borgts.



Sint Catharinagilde 
Eindhoven-Stad heeft 
nieuwe koning
Zaterdag 6 september heeft  weer het jaarlijkse koningsschieten plaats 
gevonden van het Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad, rond eigen 
schutsboom in het Stadswandelpark. Naar traditie wordt de wedstrijd 
officieel geopend door de (loco)burgemeester van de stad Eindhoven. 
Deze keer is dat wethouder Marco van Dorst, die na een mooie 
openingstoespraak het eerste schot mag lossen. Na een enerverende 
wedstrijd is het uiteindelijk Richard Wissing, 57 jaar, die het laatste 
stuk van de vogel naar beneden schiet . Hij mag zich daardoor een 
jaar lang koning van het gilde noemen, met alle daaraan verbonden 
rechten en plichten. n
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Lotenverkoop van de Grote 
Clubactie in Blitterswijck
Iedere vereniging kan extra inkomsten gebruiken voor het organiseren van 
activiteiten, aankoop en onderhoud van kostuum, terreinen, gebouwen, 
enzovoort. Het Sint Antonius Abt Gilde, Blitterswijck houdt hiervoor geen 
donateursactie of iets dergelijks, maar verzorgt jaarlijks de loten verkoop 
van de Grote Clubactie in Blitterswijck. Deze actie wordt één keer per jaar 
georganiseerd en het idee hierachter is eigenlijk heel simpel. Het gilde 
verkoopt de loten en de inwoners maken kans op mooie prijzen. Van de 
totale opbrengst gaat een groot deel naar de kas van het gilde.
Op zaterdag 4 oktober trekt het gilde ’s middags met slaande trom en 
klaroengeschal door het dorp om de loten huis aan huis aan te bieden. 
Het gilde beleeft hier ieder jaar veel plezier aan. Al 28 jaar verkoopt het Sint 
Antonius Abt Gilde Blitterswijck de loten van de Grote Clubactie in het 
dorp, en wel geüniformeerd. Ieder jaar wordt het zelfde aantal loten binnen 
drie uur verkocht. Een mooie prestatie. n

Lotenverkoping aan de deur. 
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De nieuwe koning, Richard Wissing, treedt over het gildevaandel, op 
weg naar de feestzaal waar het koningsdiner zal plaatsvinden.  

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. 
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Toon de Brouwer nieuwe 
koning
Het traditionele koningschieten op maandag 18 augustus, van Sint  Anna 
Gilde, Nederwetten heeft weer een nieuwe koning opgeleverd, Geert 
Beuving die de afgelopen twee jaar de scepter zwaaide, heeft zijn waar-
digheden overgedragen aan Toon de Brouwer. Op maandag 18 augustus 
2014 is te Nederwetten bij het gildehuis traditiegetrouw met de jaarlijkse 
kermis het onderlinge koningschieten gehouden. Onze 
gildedag is met een mis begonnen ter ere van onze patroonheilige Sint  
Anna en voor onze overleden gildebroeders in de Lambertuskerk. Toon 
de Brouwer is de nieuwe koning van de Sint Annagilde voor de komende 
twee jaar. Hij woont al jaren in Nederwetten en de autobranche is zijn 
ding. Na vele schoten dwarrelt  de vogel naar beneden. De concurrentie 
is groot maar de uit hout gesneden vogel is voor hem gevallen. Onder 
grote belangstelling wordt Toontje in het zilver gehesen om dit daarna 
met de  gebruikelijke borrel te bezegelen. Toon is 38 jaar lid van de vereni-
ging en is 67 jaar oud en hij geniet met volle teugen van het leven. n

Nieuwe koning en 
erekoning in Mierlo
Zaterdag 13 september is voor het Sint Catharina en Sint Barbaragilde 
Mierlo een zeer bijzondere dag. Voor het eerst sinds zeker 35 jaar, de 
precieze datum kunnen ook de oudste broeders zich niet meer precies 
herinneren, worden op een dag twee koningen gehuldigd na het jaar-
lijkse koningschieten op het gildeterrein aan het Heiderschoor. 
Het openingsschot wordt traditioneel afgeschoten door pastoor 
J. Kloeg. De eerste vogel is na 135 schoten naar beneden gehaald door 
de jonge gildeheer Teus Robbertsen die pas een half jaar geleden 
tijdens de jaarvergadering is geïnstalleerd. Hoewel een gildeheer zeer 
belangrijk is voor een gilde, hoe gewaardeerd ook, hij is géén echte 
broeder. De regels schrijven voor, dat alleen gildebroeders koning 
kunnen worden. Dus Teus Robbertsen wordt tot erekoning benoemd. 
Daarna is de wedstrijd opnieuw gehouden met een nieuwe (reserve-)
vogel, en nu na 134 schoten schiet Richard Verrijt de hele vogel 
naar beneden. Hij is nu officieel koning, voor één jaar, van het Sint 
Catharina en Sint Barbara Gilde, en mag, moet, alle verplichtingen die 
daaraan verbonden zijn nakomen. Het is niet de eerste keer dat vende-
lier Richard Verrijt koning is van het gilde: eerder was hij het in 2011. n
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Johann van den Berg drie keer koning in één jaar
Johann van den Berg, voor de derde keer koning van het Sint Catharina 
en Sint Barbaragilde te Mierlo sinds het koningsschieten op 7 september 
2013, heeft een zeer bijzonder jaar achter de rug. Het is voor hem een 
jaar met hoogtepunten. Tijdens de teerdagen in november 2013 wordt 
stilgestaan bij zijn vijftigjarig huwelijk en tijdens de jaarvergadering van 
het gilde in maart 2014 wordt  hij onderscheiden door Kring Kempenland 
vanwege zijn vijftigjarig gildejubileum. Maar daar blijft het niet bij. Met een 
welgemikt schot is na in totaal 240 schoten gildekoning Johann van den 

Berg op zondag 1 juni in Soerendonk nu ook kringkoning geworden. 
Zo’n vijftig koningen van de Kempische gilden strijden  mee in dit 
kampioenschap. Nu recent ook weer voor de derde keer koning (1973, 
2000 en 2013). Tijdens de Districtsdagen van District Noord binnen de 
Kring Kempenland strijden acht koningen voor de eer en weer is  Johann 
van den Berg de gelukkige, nu na 61 schoten. Deze districtsdagen zijn op 
24 augustus gehouden op het terrein van het jubilerende (400 jaar) Sint 
Anna Gilde te Nederwetten. n

Koning Richard Verrijt met echtgenote en erekoning Teus Robbertsen 
poseren trots voor de fotograaf.Toon de Brouwer, koning van Nederwetten.       

KRINGNIEUWS 
Kempenland
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Nieuwe Koning Heilig Kruis Gilde
Onder een stralend herfstzonnetje opent 
gildeheer pastoor Vossenaar op zaterdag-
morgen de komende twee feestdagen. Direct 
na de koffietafel melden zich zeventien 
gildebroeders en één gildezuster aan voor 
de titel koning van de Schut. Nadat het gilde 
driemaal om de schutsboom getrokken is en 
de gildeheer het eerste schot gelost heeft, kan 
men aan de zware strijd beginnen. Het duurt 
tot het 168ste schot eer het laatste stukje 
vogel naar beneden valt. Jan Bunthof (73) kan 
zich de nieuwe koning van het gilde noemen. 
Hij is nog maar sinds kort gildebroeder. 
Nadat door de gildeoverheid goedkeuring is 
gegeven en de handwassing is voltooid, kan 
Jan met schone handen aan 

zijn nieuwe koninklijke job beginnen. Bij 
de rondgang door Gerwen stopt men bij 
Frans v/d Zanden voor een serenade aan 
dit veertigjarig huwelijkspaar. Frans heeft de 
leiding over het bazuinkorps. Zondags komt 
het gilde samen om eerst de nieuwe koning 
thuis op te halen en gezamenlijk de speciale 
gildemis in de nieuwe Clementskerk bij te 
wonen. Na de dienst wordt de eed van trouw 
aan het geestelijke gezag vernieuwd, hierna 
trekt het gilde naar de Schutsherd waar vele 
belangstellenden gekomen zijn om de nieuwe 
koning te feliciteren. Het goede doel dit jaar 
is  “de vakantieweek van Gerwen” die van de 
koning het bedrag van € 350,00 krijgen. 

Samen met een delegatie van het bevriende 
Duitse Gilde BSV Fistlaken Essen zijn  nog 
enkele uurtjes op de Schutsherd doorge-
bracht. n

Frans van Horrik koning
Maandag 11 augustus viert het Gilde van Sint Agatha traditioneel 
kermismaandag. Na de gildemis volgt er een vendelhulde aan het 
kerkelijk gezag. Hierna vertrekt het gilde naar het gildehuis. Daar is het 
tijd voor de drie jaarlijkse schietwedstrijd om de koningstitel. Er meldden 
zich zeven kandidaten die om deze titel zullen gaan strijden. Na het 
vrijen van de vogel door de burgemeester, de pastoor en de keizer, kan 
de wedstrijd beginnen. 62 Schoten heeft de koningsvogel (puist) nodig 
om naar beneden gehaald te worden. Het beslissende schot is gelost 
door Frans van Horrik. Frans is zestien jaar lid, maar doet voor de eerste 
keer mee aan het koningsschieten. En met goed resultaat. Hij mag zich 
de komende drie jaar koning van het Gilde van Sint Agatha noemen. 
Voorafgaand aan de traditionele ronde door Heeze heeft het collega-gilde 
van Heeze de nieuwe koning gefeliciteerd en op het kerkplein een ven-
delhulde gebracht. Tijdens de rondgang door Heeze zijn de gildes en de 
nieuwe koning gastvrij ontvangen op het gemeentehuis, het zorgcentrum, 
bij de familie van Serooskerken op het kasteel van Heeze en ten slotte bij 
de huisartsenpost. Na de rondgang door Heeze sluit het gilde deze lange 
maar bijzondere dag af met een vendelhulde aan de nieuwe koning, zijn 
vrouw, kinderen en verschillende familieleden. Het gilde kan terug kijken 
op een mooie kermismaandag. n

Peter de Laat pakt 
koningstitel
Op zondag 7 september is bij het Sint Catharinagilde Valkenswaard 
het tweejaarlijkse koningschieten gehouden. Onder de gasten zijn 
vertegenwoordigers van de overige vier gilden uit de gemeente, bur-
gemeester Ederveen en wethouder Wijnen en pastoor-deken Spooren. 
Zij mogen, evenals beschermvrouw Eugenie Baken, een openings-
schot lossen op de houten vogel. Uiteraard is ook regerend koning Jan 
van Baren van de partij. Hij bindt de strijd aan met medegildebroeders 
Peter de Laat en Antoon van den Berg die voor vijfde keer koning kan 
worden, wat voor hem dan de keizerstitel zal opleveren. Het is  een 
spannende wedstrijd, maar met het 89e valt de houten vogel. De 
schutter van dat schot is Peter de Laat, die in 2006 al eerder koning is. 
Helaas voor Antoon van den Berg en voor het gilde komt er dus weer 
geen keizer. ‘s Avonds is de nieuwbakken koning in gildehuis Lugano 
beëdigd. Na afloop heeft hij de belofte uitgesproken dat hij zijn 
uiterste best zal doen het koningschap op waardige wijze in te vullen, 
samen met koningin Maria. n

27

Frans van Horrik koning. Koningin en koning Maria en Peter de Laat.

Jan Bunthof, een trotse koning.
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Noud Verspeek koning en Maria van Eijck burgerkoning
Op zondag 24 augustus trekt het gilde uit om de koning Jan Paul 
Zwegers thuis op het Boscheind op te halen en te begeleiden naar de 
Martinuskerk. Tijdens de mis wordt de koningsvogel gezegend door 
de gildekapelaan. Na afloop is er een uitgebreide koffiemaaltijd voor 
de gildeleden. Hierna vertrekt het gilde naar de Heilig Kruiskapel aan 
de Kapellerweg. Wethouder Frank van der Meijden, gildekapelaan 
Buyens en pater Xavier zijn  de eersten die een schot lossen waarna de 
gildebroeders op volgorde van loting volgen. Bij het 84e schot is het 
gildebroeder Noud Verspeek die het laatste restant naar beneden haalt 
en dus de komende twee jaar koning is. Dan wordt voor de inwoners 
van Luyksgestel een nieuwe vogel geplaatst. Zij gaan voor de titel 
burgerkoning. Bij aanvang van de middag heeft wethouder Frank van 
der Meijden de gildezusters uitgedaagd om ook deel te nemen aan 
het schieten voor de burgerkoning, omdat zij volgens de statuten niet 
gerechtigd zijn deel te nemen aan het koningschieten. Enkele dames 
schieten samen met negentien inwoners voor de titel. Na een aantal 
rondes is het gildezuster Maria van Eijck die de vogel het genadeschot 
geeft. Na de huldiging van de koningen trekt het gilde terug naar het 

gildehuis om ’s avonds de nieuwe koning thuis op te halen voor de 
officiële installatie bij het gildehuis. n

Sjef Wintermans onderscheiden met Gouden Schild 
Kring Kempenland
Sjef Wintermans heeft zijn functie overgedragen aan Jan Castelijns. 
Tijdens de teerdag krijgt Sjef vanwege bijzondere verdienste het 
Gouden Schild van Kring Kempenland. Felix Crooymans is  speciaal 
naar Duizel gekomen om deze op te spelden. Sjef is sinds de herin-
richting van het Duizelse Gilde in 1971 lid en wordt lid van de overheid 
als seizoen deken, daarna tweede regerend deken, penningmeester 
en schiet zich koning in 1979. In 1992 volgt Sjef, Louis Stravens op als 
hoofdman. Sjef heeft met veel enthousiasme en altijd in het belang van 
het Gilde zijn taak met verve vervuld. Vijfenveertig jaar lang maakt Sjef 
deel uit van de overheid, en hiervoor krijgt  hij de titel erehoofdman. 
Zijn opvolger is veertig jaar lid. Jan Castelijns is eerder deken geweest 

en koning in 1985. In 1992 wordt Jan tweede regerend deken, pen-
ningmeester en vervult die taak met veel zorgvuldigheid tot afgelopen 
jaarvergadering. Hij zal op zijn manier invulling geven aan zijn nieuwe 
functie zoals hij dat ook gedaan heeft als tweede regerend deken. 
Verder zijn Wim Smets, Adriaan Kox en Jan Castelijns onderscheiden 
vanwege veertig jaar lidmaatschap en Jos Kox en Peter Koppens 
onderscheiden vanwege vijfentwintig jaar lidmaatschap. De Teerdag 
is zodoende bijzonder feestelijk verlopen. Het Gilde van Sint Jan 
Baptist maakt zich ondertussen op voor het 400-jarig bestaan in 
2015. Er zullen dan bijzondere activiteiten plaatsvinden en ook het 
Jeugdtoernooi 2015 zal op 17 mei in Duizel plaatsvinden. n

KRINGNIEUWS 
Kempenland

vlnr: het koningspaar Verspeek en burgerkoning Maria van Eijck.

Sjef Wintermans de scheidende hoofdman, nu erehoofdman, samen 
met echtgenote.

Hoofdman Jan Castelijns en echtgenoot, die ook zelf in de bloemetjes 
werd gezet vanwege veertig jaar lidmaatschap.
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Opluistering Pausmis 
Jaarlijks wordt in de Sint Jacobus de Meerdere Kerk in Den Haag  ter 
herdenking van de pauskeuze de zogenaamde Pausmis opgedragen. 
Kring Kempenland ‘leverde” dit jaar het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit 
Zeelst. Op zondag 29 juni 2014 gaat een volle bus met het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde met aanhang en de kringvoorzitter in alle vroegte naar 
Den Haag. Om tien uur trekt  het gilde onder tromgeroffel de Haagse 
kerk binnen waarna de nuntius en de bisschoppen, vanuit de sacristie, 
opgehaald worden door onze keizer en koning en begeleid worden naar 
het altaar. De pontificale hoogmis, welke wordt voorgegaan door de 
nuntius, is niet alleen bijgewoond door de bisschoppen maar ook door 
tal van diplomaten. Na afloop van de dienst zijn de hoogwaardigheids-
bekleders onder begeleiding van de keizer en koning teruggebracht en 
gaat het gilde onder tromgeroffel de kerk uit op weg naar de nuntiatuur. 
Onder belangstelling van de Hagenaars die dergelijke stoet niet iedere 
zondagmorgen voorbij zien trekken en helaas ook onder belangstelling 
van de Haagse politie die denkt dat er weer een of andere demonstratie 
plaatsvond en die toch wel wat moeite hadden met onze tocht. 
Gelukkig waren we op dat moment vlakbij het verblijf van de Nuntius 
waar een vendelgroet gebracht is aan het kerkelijk gezag. n

Tony Vaessen koning 
Hij is 37 jaar hoofdman van het Sint-Martinusgilde Waalre en dat doet 
hij met veel inzet en plezier. Met die functie kun je veel combineren, 
maar niet het koningschap. Na de overdracht van zijn functies aan 
andere leden van de overheid blijkt hij warme belangstelling te hebben 
om koning te worden. In 2012 moet hij de eer laten aan Willem Dams, 
dit jaar 23 augustus, de zaterdag na de kermis, meldt Tony Vaessen zich 
vastberaden opnieuw aan, samen met vijf anderen. Nadat het nieuwe 
koningsschild van Willem Dams op het koningsvest bevestigd en aan 
de schutsboom gehangen is, lossen wethouder mevrouw Starremans, 
diaken Bas Leijtens en Francien Dams de openingsschoten. Vervolgens 
teisteren de vier gildebroeders en twee gildezusters de houten vogel dat 
het een aard heeft, totdat deze opengescheurd nog net aan de spil blijft 
hangen. Uiterlijk koelbloedig maakt Tony Vaessen het karwei af, maar 
direct daarna wordt wel duidelijk, wat dit emotioneel voor hem bete-
kent. De nieuwe koning wordt met het vest getooid, legt de koningseed 
af op het hoofdvaandel en mag er over heen schrijden, het absolute 
privilege van de koning. Na de vele felicitaties trekt de stoet naar het 
gildehuis voor de traditionele handwassing en een traktatie. n

Op een zondagochtend in Den Haag op weg naar de Nuntius. Koning Tony Vaessen in vol ornaat.                                                    

Lea Kelders eerste burgerkoningin Groot Bergeijk
Sinds 1998 komen de vijf gilden van Groot 
Bergeijk samen voor een wedstrijd om het 
gemeentelijk wisselschild en de titel koning 
van Groot Bergeijk. Dit jaar is gekozen voor 
een vernieuwde aanpak. Zo wordt er  niet meer 
geschoten op het eigen schietterrein, maar er 
wordt getracht om op een prominente plaats 
in de dorpskern bij elkaar te komen. Ook zal er 
voortaan jaarlijks worden geschoten om de titel 
burgerkoning van Groot Bergeijk. Voor deze 
wedstrijd is door gildebroeder Peter van Gerven 
een speciaal beeldje ontworpen. Op zondag 21 
september 2014 is de nieuwe opzet getest.  
De schietwedstrijd voor de gildekoning is een 
prooi geworden voor Wim Aarts van het Sint 

Annagilde Riethoven. Na het 69e schot valt de 
vogel naar beneden, voor Wim de tweede keer. 
Bij het volgende onderdeel is het Paul Tijssen 
van het Sint Annagilde Riethoven die het laatste 
stuk naar beneden haalt en zich voor een jaar 
beste gaaischutter mag noemen. En het is nog 
niet gedaan voor Riethoven. Aan de wedstrijd 
voor de titel burgerkoning nemen negentien 
personen deel en met het 85e schot word Lea 
Kelders uit Riethoven de eerste burgerkoningin 
van Groot Bergeijk. Mede door het onverwacht 
goede weer wordt het een mooie dag. Het 
succes van dit jaar smaakt naar meer. In 2015 
zal in Luyksgestel worden getracht om het 
dagprogramma verder uit te breiden. n De drie winnaars van Groot Bergeijk.
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Burgerkoning bij Sint-Ambrosiusgilde Baardwijk
Zondag 7 september 2014 is het open dag  bij het Sint-Ambrosiusgilde 
Baardwijk. Op deze dag kan eenieder, jong en oud, kennismaken 
met het gilde. Men kan het gildehuis ‘de Korf’ met daarin een kleine 
tentoonstelling met veel foto’s en gildeattributen bezichtigen. Ook is 
er gelegenheid om te schieten met de kruisboog of luchtbuks of jeu de 
boules te spelen. Daarnaast kunnen burgers uit de gemeente Waalwijk 
zich opgeven om deel te nemen aan het burgerkoningschieten. Voor 
deze wedstrijd is de oude burgerkoning, de heer Bouwen Scheijgrond 
uit Sprang Capelle, uitgenodigd. Zeven personen waaronder de oude 
burgerkoning gaan de strijd aan. Tijdens deze spannende wedstrijd 
weet de heer Bouwen Scheijgrond zijn titel te prolongeren. Het is 
een gezellige drukte en de sfeer is erg goed. Het Sint-Ambrosiusgilde 
Baardwijk kijkt terug op een geslaagde dag. n

Mari van Daelen voor 
zesde keer koning Sint-
Ambrosiusgilde Baardwijk
Op zaterdag 23 augustus 2014 wordt er bij het Sint-Ambrosiusgilde 
Baardwijk om het tweejaarlijks koningschap geschoten. De aftredende 
koning Bertus van Daelen wordt aan huis afgehaald. Tijdens de ont-
vangst van het gilde vertelt Bertus dat hij niet meer mee schiet voor het 
koningschap. Hij is zeven keer koning geweest, in totaal veertien jaar. 
Bertus wil het koningschap graag over laten aan een jongere generatie. 
Het gilde brengt Bertus en zijn vrouw de vendelgroet, daarna maakt het 
gilde een korte rondgang door Baardwijk. 
Tegen de middag gaan de gildebroeders naar het schietterrein waar ze 
volgens aloude traditie drie maal rond de schutsbomen trekken om 
deze te vrijen. Om half vier ontdoet hoofdman René Pullens de aftre-
dende koning Bertus van Daelen van het koningszilver en hangt het 
aan de schutsboom. Gildeheer, pastoor Dorsers maakt de boom vrij 
met het eerste schot. Er wordt met de kruisboog op de wip geschoten 
op twee bomen met op elke boom vijf schoten. Mari van Daelen is 
winnaar met, als enige, acht treffers. Door deze prestatie mag Mari van 
Daelen twee jaar koning zijn van het Sint-Ambrosiusgilde Baardwijk. 
Het is voor Mari van Daelen zijn zesde koningstitel. tn

Uniek resultaat koning-
schieten te Haarsteeg
Aan het tweejarig feest van koningschieten nemen alle aanwezige 
(31) leden van het Haarsteegse Gilde Sint Ambrosius deel. Er wordt 
geschoten voor de titels aspirant-koning en gildekoning.
Tot onze grote spijt moet de aftredende koning, André ‘Bosje’ van 
Bokhoven, verstek laten gaan omdat zijn gezondheid op dit moment 
te wensen over laat. Eerst wordt in de Lambertuskerk in Haarsteeg de 
gildemis opgedragen. Na de dienst wordt in optocht het Ambrosius- 
kapelletje aangedaan en gegroet, waarna gildeleden en genodigden 
zich naar de het schutsgebouw begeven voor de lunch. Onder ideale 
weersomstandigheden wordt op de beide vogels geschoten: één 
voor de aspirant-koning, één voor de gildekoning. Met slechts twee 
aspiranten was hier het schieten snel gedaan: na twintig minuten 
schiet Luc van der Lee het laatste stuk vogel aan flarden en kunnen wij 
gaan schieten op de siervogel op de wip. 118 Schoten later valt deze 
onder luid applaus en mag Wilma van der Lee zich voor twee jaar 
koning noemen. De eerste vrouwelijke koning van ons Ambrosiusgilde! 
Hiermee is de hele familie van der Lee functionaris in ons gilde: 
Wilma, koning; Theo, dekenschatbewaarder; Luc, aspirant-koning 
en zus Daniëlle vendelier. Een unieke situatie. Hoofdman Frans 
Mommersteeg ontkurkt het koningsbier, waarvan iedere aanwezige een 
glas  krijgt aangeboden. n

Hoofdman René Pullens (l.) feliciteert de heer Bouwen Scheijgrond 
met het opnieuw behaalde burgerkoningschap.

De koning wordt gefeliciteerd met zijn zesde titel. Koning Wilma van der Lee en familie.
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Anneke Ligthart-Vermeer 
benoemd tot erelid van 
Gilde Sint Ambrosius
Zaterdag 27 september 2014, statiedag van Gilde Sint Ambrosius 
Loon op Zand. Een ‘gewone’ statiedag, denken de meeste gildeleden. 
Eerst naar de kerk, daarna de jaarvergadering. We hebben dit jaar geen 
jubilaris, dus de activiteitencommissie heeft voor vanmiddag een leuke 
activiteit bedacht. Dat gaat een gezellige dag worden. En dat werd het 
zeker voor Anneke Ligthart-Vermeer. Anneke komt al jarenlang mee 
naar het gilde, eerst met haar man Tom Ligthart. Toen het mogelijk 
werd voor de dames om volwaardig lid van het gilde te worden, is 
Anneke zelf officieel lid geworden. Anneke is dan wel geen actief lid, 
maar wel zeer trouw! Elke jaar- en naamdagvergadering en als het 
gilde in Loon op Zand ter kerke gaat is ze aanwezig. Jaarlijks schenkt 
ze het gilde een mooi bedrag en is ze dankbaar dat het terrein van ‘In 
de Beijenthuynen’ zo mooi wordt bijgehouden. Nadat de hoofdman 
de vergadering heeft geopend richt hij zich tot verrassing van velen 
tot Anneke. Hij benoemt haar tot erelid en overhandigt haar een mooi 
zilveren draagschild. Anneke is zichtbaar geroerd. Na de vergadering 
ontvangt zij van de vendeliers de vendelgroet. n

Mark van der Dussen 
schutterskoning Maasdonk
In 1993 vormen de drie kernen Geffen, Nuland en Vinkel de nieuwe 
gemeente Maasdonk om te voorkomen dat zij worden opgeslokt door de 
‘grote buurgemeenten’ Oss of Den Bosch. Nu gaat dat per 1 januari 2015 
toch gebeuren, doch deze keer op vrijwillige basis waarbij Geffen tot de 
gemeente Oss gaat behoren en Nuland en Vinkel tot de gemeente Den 
Bosch. Reden genoeg voor de beide Maasdonkse gilden, het Sint-Jorisgilde 
uit Geffen en het Sint-Antonius Abtgilde uit Nuland, een laatste gezamenlijk 
evenement te organiseren.
Op zondag 26 oktober 2014 schieten beide gilden voor het laatst (en feitelijk 
ook voor het eerst) om de titel ‘Laatste Maasdonkse Schutterskoning’. Bij 
het treffen zijn het college van B&W van Maasdonk, de beide gildeheren en 
vertegenwoordigers van een aantal gilden uit de gemeente Oss aanwezig. De 
vogel wordt op een molenwiek bevestigd en na de officiële opening en een 
vendelgroet wordt gestart met het vrijen van de vogel. Na 168 schoten weet 
Mark van der Dussen van het Nulandse gilde zich tot ‘Laatste Maasdonkse 
Schutterskoning’ te schieten. De beide gilden kunnen terug zien op een zeer 
gezellige dag die, ondanks dat ze niet meer tot dezelfde gemeente behoren, 
zeker nog een vervolg zal krijgen. n

Anneke krijgt het zilveren draagschild uitgereikt.                                                               Mark van der Dussen.                                                        

Hoed op of hoed af
Vaak is er verschil van mening over het wel of niet op houden van de hoed in de kerk.

Wellicht geeft het volgende versje de oplossing.

Toen de pastoor zijn zegen gaf
zette de boer zijn hoed niet af

Hij zei: “Is de zegen goed
dan gaat hij ook wel door mijn hoed”                                                             

(Ingezonden door Harry Muskens)
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Jo en Els van den Berg- 
van der Lee vijftig jaar 
getrouwd 
Archivaris Jo van den Berg is 50 jaar getrouwd met zijn Els. Daarom 
brengt het gilde Sint Anthonius Abt Vorstenbosch hem en Els een 
vendelhulde. Naast zijn werkzaamheden als archivaris is Jo belangrijk 
geweest bij het aankopen van de grond waarop onze accommodatie 
is gevestigd. Hij is al lange tijd lid van de geweercommissie en vanaf 
het begin actief betrokken bij de buitenbeheercommissie, welke onder 
andere het besproeien en bemesten van het grasveld verzorgt. In 1964 
trouwden ze en gingen zij wonen in Vorstenbosch. Ze krijgen twee 
kinderen, een dochter en een zoon die ook gildebroeder is. 
Inmiddels hebben ze ook zes kleinkinderen. Naast het werk op de 
boerderij hebben ze allebei veel vrijwilligerswerk gedaan, hiervoor 
heeft Jo zelfs een lintje gekregen. Beiden zijn daar nog steeds niet mee 
gestopt. Daarnaast hebben en hadden ze ook nog vele hobby’s, waar 
onder: kaarten, biljarten, tuinieren, fietsen, fotograferen en bij mooi 
weer trekken ze er graag wandelend op uit. n

Koningschieten en teerdag 
gilde Nistelrode
Zaterdag 27 september 2014 heeft Gilde Sint  Anthonius Abt- Sint 
Catharina Nistelrode haar teerdag gevierd. In tenue, voorafgegaan 
door de standaardruiter, is het gilde naar de woning van de regerende 
koning Jan van der Avoort getrokken alwaar hem een vendelgroet is 
gebracht. Na het aanbieden van de fraai versierde vogel waarop die 
middag zal worden geschoten voor de koningstitel, trekt het gilde 
naar de Gildenhof, voor een gezamenlijke lunch. Na het vrijen van de 
boom treden gildebroeders en gildezusters aan om te strijden voor 
de titel gildekoning. Uiteindelijk is het gildebroeder Paul Altorf die met 
een welgemikt schot, het 136ste , de vogel van de schutsboom weet 
te schieten. Aansluitend wordt nog geschoten voor de titel van schut-
terskoning, welke titel gildebroeder Jan van Delst voor zich weet op te 
eisen. Ook is gestreden voor de titel van jeugdprins en het is Rick van 
Berkel die zichzelf tot Jeugdprins van ons gilde weet te schieten. Het 
gilde heeft dit drietal middels een vendelgroet een felicitatie gebracht.
s‘ Avonds zijn gildebroeders, gildezusters alsmede de sympathisanten 
met hun partners weer present. Vice-hoofdman Paul Altorf heeft voor 
deze teeravond een diner dansant georganiseerd. Men kan terugkijken 
op een zeer geslaagde teerdag. n

Vlnr: Koning Paul Altorf, jeugdprins Rick van Berkel, schutterskoning 
Jan van Delst.

Nieuwe koning in Udenhout
Samen met het Gilde Sint Joris is door de leden van het Udenhouts 
Gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan het driejaarlijkse koningschieten 
gehouden op kermismaandag 1 september. Door Toon Beerendonk is 
een prachtige houten vogel gemaakt in de kleuren van het gilde. 
Na 187 schoten is het Marcel Manni die de vogel neerhaalt. Marcel was 
in 2002 al eerder koning. Na de handenwassing door de deerne Marian 
Kruijsen en het omhangen van het koningszilver is hij zeer voorzichtig 
over het op de grond uitgespreide vaandel gelopen. Na deze belang-
rijke gebeurtenis zijn we in optocht naar de oude raadszaal vertrokken 
waar Marcel Manni is voorgesteld aan de wethouder van Tilburg  
Eric de Ridder. Daarna zijn we in de pastorie ontvangen door onze 
gildeheer pastoor Godfried Looyaard. Het koningschieten is daarna in 
eigen huis afgesloten met het schieten om de koningsprijzen en een 
heerlijke BBQ. n Marcel Manni, koning.
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Het gouden bruidspaar te midden van de gildebroeders.                                                                                      
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Sint-Barbaragilde Dinther, 
installatie gildekoning 
René Habraken
Zondag 14 september 2014, ‘s morgens om half tien is het Sint 
Barbaragilde met slaande trom en bazuingeschal op weg naar de 
afscheid nemende koning Harrie van Kaathoven om samen naar de 
te installeren koning René Habraken te gaan en deze te begeleiden 
naar de kerk. De mis wordt voorgegaan door pastor Joost Jansen en 
begeleid door het gildekoor. Jeugdkoning Johan Dangé wordt bedankt 
en de nieuwe jeugdkoning Sem Verhoeven geïnstalleerd onder luid 
applaus van de kerkgangers. Het afscheid van gildekoning Harrie van 
Kaathoven is een feit, waarna René Habraken na de eed van trouw en 
het schreiden over het gildevaandel zich gilde-

koning 2014-2015 mag noemen. Na de mis is een vendelhulde 
gebracht aan de nieuwe gildekoning en jeugdkoning. Hierna begeeft 
het gezelschap zich naar het gildehuis en is er gelegenheid tot 
feliciteren. Waarnemend burgemeester Peter van Boekel heeft een 
warm woord voor de beide koningen. 

Het gildehuis is propvol belangstellenden zoals familie, vrienden, 
kennissen en met gildemensen uit Dinther en Heeswijk.  
Omdat het bevrijdingsfeest hier en daar van start gaat, loopt de 
receptie minder uit dan in andere jaren. Gildekoning René Habraken 
en Katja wij wensen jullie een fijn gildejaar. n

Koningsschieten  
Sint-Barbaragilde Dinther
Zaterdag 6 september 2014 zijn om acht uur de eersten al aanwezig in het 
gildehuis voor het jaarlijkse koningschieten. Al vroeg in de morgen wordt 
de koningsvogel op de schietmast geplaatst en met de scheidende koning 
geproost op zijn komende ondergang. Tegen 11.00 uur vertrekt iedereen per 
huifkar naar Huize Zwanenburg om bij de familie van Bouwdijk Bastiaanse 
de koning uit te vendelen. Daarna wacht de lunch in het gildehuis die nog 
steeds ‘het eten onder de boom’ wordt genoemd, stammend uit de tijd dat 
deze maaltijd daadwerkelijk onder de schutsbomen werd genuttigd. Na een 
korte vergadering vindt de loting voor de volgorde van het schieten om de 
jeugdkoning en de gildekoning plaats. Europakoning Toon Weijtmans is 
als gast aanwezig, hij geniet met volle teugen. Meteen na het jeugdkoning-
schieten start het schieten op de koningsvogel. Na 120 schoten wankelt de 
vogel maar dan zijn de patronen op en moeten er nieuwe gemaakt worden; 
deze kogels worden door ons gilde met de hand gemaakt. De vogel is taai, 
pas bij het 210de schot is het René Habraken die de vogel naar beneden 
haalt. Voor René is het zijn eerste koningschap; hij is er blij mee. Het is een 
teerdag om niet te vergeten. n

Herdenking gevallenen 
bevrijding zondag 14 
september
Op zondag 14 september 2014 is na de mis in de Sint Lambertuskerk een 
Poolse soldaat herbegraven op het Lambertuskerkhof met begeleiding van 
het Sint Barbara Gilde Veghel. Nu zijn naam zoveel jaar na de oorlog na 
onderzoek is vastgesteld, kan deze soldaat 70 jaar na de bevrijding met zijn 
eigen naam worden herbegraven. Het Sint Barbara Gilde is hierbij aanwezig 
om deze Poolse bevrijder met waardigheid naar zijn laatste rustplaats te 
begeleiden. Vervolgens heeft het Gilde de stoet begeleid naar het monu-
ment voor de gevallen bevrijders aan de Kolonel Johnsonstraat in Veghel. 
Overigens is dit de laatste officiële daad van de Veghelse Gildekoning Ben 
Hofhuis en zijn adjudant Mark Callaars geweest. n

Een juichende René Habraken. Hij is de nieuwe koning.                                                                                                                       

Koning René Habraken en jeugdkoning Sem Verhoeven.
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Jan Hazelberg koning Barbaragilde Veghel
Jan Hazelberg (73) heeft zich onder prima 
weersomstandigheden en veel publieke belang-
stelling tot koning van het Sint-Barbaragilde 
Veghel weten te schieten. Het is voor Jan een 
droom die uiteindelijk uitkomt. Al vanaf de 
heroprichting van het gilde in 1980 is hij lid van 
het gilde. In deze 34 jaar schoot hij 32 keer mee 
zonder resultaat. Afgelopen zondag werd het 
koningsschieten geopend met het eerste schot 
van burgemeester Ida Adema. Twaalf schutters 
streden om de eer, waaronder ook gildeheer 

Ard Smulders. Pas na 198 schoten viel de vogel 
en was Hazelberg de gelukkige. Mark Callaars 
is evenals vorig jaar opnieuw de adjudant van 
de koning. Hij wist het restant van de vogel net 
niet van de pin te schieten. 
Na een zeer geanimeerd samen zijn in het 
gildehuis werd Jan Hazelberg door de gilde-
broeders in de avonduren naar huis gebracht. 
Vooraf gegaan door tamboers en bazuinblazers 
reed hij als koning te paard naar zijn woning 
aan de Karel Doormanstraat. n

Er wordt stevig gewerkt in Veghel. Het echtpaar Ton en Sjaan Smits voor hun woning.
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Geen gildekostuum maar 
werkhandschoenen
Het koningschieten is in september, dus is het Sint Barbara Gilde, Veghel 
begonnen met het opknappen van het schietterrein. In werkplunje en met 
werkhandschoenen. De houten vogel voor het koningschieten, mooi versierd 
naar eigen ontwerp, wordt in september door de huidige gildekoning gele-
verd aan het gilde en vervolgens bij het koningschieten op zo’n negen meter 
hoogte gebracht in de schietinstallatie. Het koningschieten vindt plaats op 
zondag 21 september. Dan zal dan blijken wie zich een jaar lang de nieuwe 
koning van het Sint Barbara Gilde Veghel mag noemen.
Het gebied waar de schutters plaatsnemen is duidelijk aan renovatie toe. 
Een tiental gildebroeders klaren deze klus op: het verwijderen van de huidige 
tegels (gratis af te halen trouwens). Daarna komen er gesponsorde stenen 
in. Diverse nieuw aangemelde gildebroeders, die nog niet door de ‘bruine en 
witte bonen’ zijn, zijn behulpzaam. Er zijn dit jaar weer zo’n vijf à zes nieuwe 
aspirant-gildebroeders die tot volwaardige gildebroeder geïnstalleerd gaan 
worden. n

Zestigjarig jubileum 
Ton Smits, hoofdman 
Gilde Sint Catharina 
Den Dungen
Zaterdag 12 juli 2014 is het zestig jaar geleden dat Ton Smits lid wordt van 
het Gilde Sint Catharina in Den Dungen. Aanleiding is dat hij in een goed 
blaadje wil komen bij zijn toekomstige schoonvader. Resultaat is dat hij al 
zestig jaar trouw is aan zijn gilde, maar ook zestig jaar aan zijn echtgenote 
Sjaan Kappen. Het Gilde Sint Catharina heeft aan beiden veel te danken. Op 
12 juli 2014 heeft het gilde de jubilaris, samen met zijn familie, geëerd met 
een vendelgroet. Aansluitend neemt het gilde de hoofdman in hun midden 
en gaan in optocht naar het gildehuis voor een feestelijk samenzijn. In het 
gildehuis wordt Ton met een speciaal schild gehuldigd en krijgt een boek met 
foto’s van de afgelopen zestig jaar aangeboden. Ook Sjaan wordt welver-
diend in de bloemetjes gezet. Het gilde krijgt van Ton en Sjaan een prachtig 
herinneringsschild. Daarop zijn het vendel, het geweer en de kruisboog 
zichtbaar, de disciplines die Ton bij het gilde uitoefent. Het gilde heeft veel 
te danken aan Ton, van hoofdman tot schutter, van vendelier tot tuinman, 
van wedstrijdleider tot schietcommissie, maar vooral als sociale, gezellige en 
trouwe gildebroeder. n

Koning Jan Hazelberg.



Hoofdman Bert Kluytmans ontvangt het wisselschild uit handen van 
locoburgemeester Pennings.  
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Geweerwedstrijd om wis-
selschild Vughtse gilden
Sinds 1937 kampen beide Vughtse gilden Sint-Catharina en Sint Barbara-Sint 
Sebastiaan om een wisselschild, beschikbaar gesteld door het gemeente-
bestuur van Vught. Op zondag 12 oktober hebben de beide Vughtse gilden 
weer met elkaar gekampt om het Gemeente Wisselschild. Na een proefschot 
wordt door dertien gildebroeders van beide gilden aan de wedstrijd van 
zes ronden begonnen. Van het Sint-Catharinagilde zijn twee schutters met 
geen enkele misser: Bert Lamboo en John van den Wittenboer.  Bij het gilde 
Sint Barbara-Sint Sebastiaan is alleen Peter Kroon met geen enkele misser. 
De strijd is zeer spannend, na vijf ronden staat het Sint-Catharinagilde met 
drie punten voor; in de zesde ronde lopen deze gildebroeders nog verder 
uit en worden winnaar met zes punten verschil. Sint Catharina 49 en Sint 
Barbara-Sint Sebastiaan 43 punten. De winst gaat dus voor de tweede 
achtereenvolgende maal naar het Sint-Catharinagilde zodat deze het zo fel 
begeerde schild weer voor en jaar in bezit krijgt. Omdat burgemeester R. Van 
de Mortel verhinderd is, reikt locoburgemeester wethouder Peter Pennings 
met een toepasselijk woord het fraaie wisselschild uit aan de hoofdman van 
het Sint-Catharinagilde Bert Kluytmans. n

Verschieting 
LAS-wisselschild
Op zondag 28 september heeft het Sint-Catharinagilde Vught haar 
jaarlijkse kampioenschieten op de wip gehouden. Hieraan is door 
veertien gildebroeders deelgenomen. Er blijven vier personen over 
die geen enkele misser hebben. Deze vier vormen een viertal voor 
de wedstrijden op de gildedagen. Na het kampen is de uitslag: 1e en 
Schutterskampioen 2014 Thijn van de Sande. De gildezusters hebben 
om het LAS-wisselschild geschoten. Hieraan is door vier gildezusters 
deelgenomen. Erica van Loon weet beslag te leggen op de eerste 
plaats. n

Schutterskampioen Thijn van de Sande.

Erica van Loon krijgt het LAS-wisselschild.

Uit de Brabantse spreukenkalender 2014
Geheurd in Den Dungen:

Toen wij vort zón opgeschote jong ware, zin ons moeder dik, vurdè we van haus afginge: 
“Jonge, paast op... èn ès ge nie oppaast, kèk ùit!”
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Koning Gilde Sint 
Catharina en Barbara
Op zondag 28 september 2014 wordt in de mis een oproep gedaan 
aan de gildezusters, die voor het eerst dit jaar volgens de kaart als 
lid zijn toegelaten en mee mogen schieten, om koning te worden. 
Hoewel drie gildezusters hebben meegestreden om het jaarlijkse 
koningschieten te winnen, is gildebroeder Joop Steenbakkers met de 
eer gaan strijken. De vogel geeft zich snel gewonnen en valt als een 
blok naar beneden na het 101e schot. 
Hierna is de installatie van de nieuwe koning Joop Steenbakkers. 
Omdat hij ook al landjonker is, wordt het bijbehorende vest 
overgedragen aan de vorige landjonker Leo Telgenkamp en draagt de 
huidige vaandrig, Ria van Heesch als bazuinblazer, het vaandel over 
aan plaatsvervanger Ben van de Rijdt.
Veel belangstelling is er voor de vendelgroet bij de pastorie en bij 
het aanbieden van de erewijn. Na de speech met de voornemens 
van de koning kan het gilde terugzien op een zonnige en geslaagde 
koningsdag. n

Vlnr:  Ad Kools, koning Joop Steenbakkers, Leo Telgenkamp, Ria van 
Heesch, Ben van de Rijdt

Vlnr.: Ria van Heesch, pachter; Ad Kools, heerboer; Joop Steenbakkers, 
landjonker.                                              

Landjonkersdag Gilde 
Sint Catharina en Barbara 
Schijndel
Op zondag 22 juni is op het gildeterrein bij de molen aan de 
Pegstukken de jaarlijkse Landjonkersdag gehouden, een sportieve 
feestdag rondom het spel jeu de boules dat destijds door ons gilde 
succesvol is geïntroduceerd binnen de gildekringen. Na de gebruike-
lijke H. Mis wordt de Landjonkersdag traditioneel geopend door een 
toepasselijke strofe uit ons gildelied te zingen en brengt de huidige 
landjonker een toost uit met de gebruikelijke brandewijn. 
Na de lunch hebben de gildebroeders, en voor de eerste keer de 
nieuwe gildezusters, drie wedstrijdronden de kans om te tonen 
hoe het is gesteld met hun jeu de boules kwaliteiten. Om 17.00 uur 
zijn de drie winnaars bekend: Joop Steenbakkers: landjonker, Ad 
Kools: heerboer, Ria van Heesch: pachter. Vervolgens moet eerst de 
oude landjonker ’begraven’ worden. Met veel genoegen wordt Leo 
Telgenkamp op een brancard rond de molen gedragen onder het 
zingen van het lied “moeder onze kraai is dood” en in de bosjes ter 
ruste gelegd. Ad Kools overhandigt als hoofdman de zilveren jeu 
de boules ketting aan Joop Steenbakkers, die de bijbehorende eed 
moet afleggen met zijn bekwaamste hand op het vaandel en een 
groot glas bier in een teug moet leegdrinken. Het is vervolgens aan 
de nieuwe Landjonker om heerboer en pachter te installeren. Deze 
zeer geslaagde Landjonkersdag wordt tenslotte afgesloten met een 
heerlijke barbecue. n

Huldiging Secretaris 
Stichting De Gildetrom 
Henk van den Broek is een drijvende kracht geweest in de kwantita-
tieve en kwalitatieve veranderingen welke het tijdschrift De Gildetrom 
en de Stichting als organisatie de afgelopen jaren heeft ondergaan. 
Tijdens de hoofdliedendag op 11 oktober 2014 is Henk welverdiend 
gehuldigd. Op het moment dat Agnes, zijn vrouw, aansluit om een 
boeket bloemen in ontvangst te nemen, wordt de foto gemaakt door 
Wim Verdonk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-
Brabant. n

KRINGNIEUWS 
Maasland



René Duquesnoi winnaar wisselbokaal. De jubilarissen in Besoijen.
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Toon den Ridder, koning.                                                                                                                              

Toon den Ridder voor de tweede maal koning 
Zondag 29 juni begint het Gilde 
Sint Catharina-Sint Joris Rosmalen 
traditiegetrouw met een eucharistieviering in 
de Lambertuskerk  waarin de koningsvogel 
gezegend wordt.
Om één uur s’middags wordt de huidige 
koning Toon den Ridder door het gilde thuis 
afgehaald en gaan we naar het schietterrein 
aan de Empelseweg. Allereerst wordt de 
schietboom bevrijd en de huidige koning 
ontdaan van koningszilver en koningsvogel. 
Hoofdman Henk van Helvoirt  verwelkomt 
alle aanwezigen en geeft dan het woord 
aan wethouder van Olden. Hierna vindt de 
loting plaats voor de volgorde van deelname. 
Wethouder Van Olden lost het eerste schot, 

gildeheer pastor van Aken het tweede, 
beschermvrouwe mevrouw Dollevoet het 
derde. Hierna mogen de deelnemers aan het 
koningschieten beginnen.
Na een spannende strijd schiet Toon den 
Ridder met het 156e schot het laatste stukje 
van de houten vogel naar beneden; hij mag 
weer voor vier jaar gildekoning zijn. Na 
de handwassing als teken van reinheid en 
de belofte om de komende vier jaar een 
goede en waardige koning te zijn, volgt de 
installatie. De hoofdman hangt hem het 
koningszilver en de koningsvogel om. Aan 
Toon is dan de eer als eerste koning over 
ons nieuwe vaandel te mogen lopen. Daarna 
wordt hem een vendelgroet gebracht. n

Geen koning!  Dan win ik 
de jeu de boules beker
Op de tweede zondag van juli is het weer zover. Zoals de traditie bij 
het gilde Sint Crispinus en Sint Crispinianus van Besoijen het wil, 
wordt er op deze dag (voorheen kermiszondag) gestreden om de 
jeu de boules wisselbokaal en dus niet geschoten op de wip. Aan dit 
evenement nemen de meeste gildebroeders en hun partners deel en 
daardoor is ook rivaliteit een hot item. 
Er wordt onderling flink gestreden, maar zoals het lot het wilde is dit 
jaar de wisselbokaal naar onze eerste deken René Duquesnoi gegaan. 
Deze mooie dag is afgesloten met een grandioze BBQ. n

Vijftig- en vijfentwintig-
jarig jubileum Besoijen
Op zondag 26 oktober worden in het gildepaviljoen van het gilde 
Sint Crispinus & Sint Crispinianus van Besoijen twee jubilarissen in 
het zonnetje gezet, te weten Mari van Loon, vijftig jaar lid en Arco 
van Kuijk, vijfentwintig jaar lid. Deze huldiging vindt plaats tijdens 
de vrijwilligersdag, die een dag voor de statiedag van het Besoijense 
gilde wordt gehouden. Familie, vrienden, gildebroeders van het 
eigen gilde, gildebroeders van verschillende bevriende gilden en een 
afvaardiging van het kringbestuur zijn aanwezig op de receptie. 
Het kringbestuur overhandigt Mari een kringonderscheiding, waar hij 
erg blij mee is. De jubilarissen kunnen terugkijken op een mooie dag 
en zich voorbereiden op de te ontvangen vendelgroet op de statiedag 
van het gilde. Het gilde haalt dan in optocht de jubilarissen thuis op 
alwaar de vendelgroet wordt gegeven. n
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Evelien van de Loo 
winnaar Datmunda trofee
Vrijdagavond 24 oktober 2014 vindt de laatste geweerschietwedstrijd 
om de Datmunda trofee plaats in gilde-accommodatie Datmunda te 
Gemonde. In totaal zijn er zeven wedstrijden gehouden, waarvan de 
beste vijf meetellen voor het eindklassement. Zes van de zeven keer 
was er een andere dagwinnaar; het heeft er dan ook lang naar uitge-
zien dat er op de laatste avond gekampt zou moeten worden. Toch 
laten verschillende schutters hun kansen in deze laatste wedstrijd 
lopen. Alleen Wim van der Leest, Henry van der Schoot en Johan van 
Breugel verbeteren hun puntentotaal behoorlijk. Evelien van de Loo 
is de winnaar met 84 punten, tweede is Wim van der Leest met 83 
punten en op de derde plaats eindigt Martien van de Loo (winnaar 
van 2012 en 2013) met 82 punten. De organisatie ziet terug op een 
geslaagd wedstrijdverloop met in totaal 18 deelnemende schutters 
van de gilden Sint Joris & Sint Catharina en Sint Anthonius-Sint 
Sebastiaan uit Gemonde. n

Een gildekoning die de 
naam ‘Vromans’ draagt
Op maandag 1 september heeft het gilde Sint Joris Udenhout weer 
zijn driejaarlijkse koningschieten gehouden op het ‘Schutsheike’. 
Samen met ons zustergilde Sint Antonius – Sint Sebastiaan eerst 
naar de kerk. Aansluitend een vendelgroet op het kerkplein. Daarna 
in optocht naar het ‘Schutsheike’, gelukkig is het een mooie dag na 
twee weken van regen. Omdat beide gilden ‘koning’ schieten moeten 
we eerst loten. Ons zustergilde is erop gebrand om ditmaal het 
koningschieten te mogen openen. Hoofdman Piet Vromans en Johan 
Vriens bespreken samen de loting. Johan kiest voor kop vanwege het 
feit dat Prinses Beatrix en Koning Willem Alexander erop staan. Johan 
gooit de munt op: het is ‘kop’. Gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan 
mag beginnen. De vogel van oud-koning Jan Berkelmans is gemaakt 
van kersenhout, hierdoor moet er worden geholpen.  
Na een spannende strijd schiet Bart Vromans (Az.) koning. Er zijn 
299 schoten nodig om de vogel neer te halen en hij geeft daarmee de 
overige tien gildebroeders en -zusters het nakijken. Bart is 40 jaar oud 
en al sinds 1992 lid van ons gilde, naast hoofdtamboer is hij ook een 
zeer goede geweerschutter. Zijn vrouw Lisanne is hiermee koningin 
van ons gilde. n

Vriendendag Sint Joris en Sint Sebastiaan  
Enschot Heukelom
Op zondag, 24 augustus 2014, heeft het Gilde 
Sint Joris en Sint Sebastiaan haar jaarlijkse 
vriendendag gehouden. Bij de opening, zo 
rond half twee, lijkt het er op dat de regen nog 
roet in het eten zou gooien, maar gelukkig 
blijft het bij een enkel buitje en kan er die 
middag onder droge omstandigheden naar 
hartenlust geschoten worden. Er wordt in 
viertallen gestreden om de wisseltrofee en 
individueel kan er deelgenomen worden aan 
het onderdeel Brabants wipschieten en aan 
het koningschieten op een houten vogel. De 
jeugdigen schieten met de luchtbuks. Van de 
tien viertallen gaan de volgende vier er met 

de eerste prijs vandoor: Cherell Pijnenburg, 
Jessica Michels, Bianca Diesveld en Jordi 
Rijnen. Het onderdeel koningschieten begint 
rond kwart over vier. De houten vogel houdt 
lang stand en pas na het 252e schot valt het 
laatste stuk omlaag. Het winnende schot 
wordt gelost door Kees van Beurden. Het 
onderdeel Brabants Wipschieten wordt 
gewonnen door André van der Louw en het 
luchtbuksschieten bij de jeugd door Imke 
van Rijsewijk. We mogen weer spreken van 
een gezellige en geslaagde vriendendag. We 
hopen de deelnemers volgend jaar weer te 
mogen begroeten. n
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Een gezellige vriendendag.

Truus van der Schoot huldigt winnaar Evelien van de Loo (r).
Vlnr.: Dochter Rosalie, Bart Vromans Az. en koningin Lisanne 
Vromans - Vermeer.                         



Nieuwe koning 2014 
Gilde Sint Lambertus
Maandagmorgen 30 juni 2014 zijn onze gildebroeders vroeg uit de 
veren. De dag begint met een gezamenlijke koffietafel en daarna 
vertrekken we met slaande trom naar onze gilde accommodatie, een 
teken voor de inwoners van Maren-Kessel dat het koningsschieten gaat 
beginnen. Het koningschap is de hoogste eer bij het gilde en er hebben 
zich zeven  kandidaten gemeld om te strijden voor deze felbegeerde 
koningstitel. Met het 74e schot wordt de laatste splinter van de houten 
vogel naar beneden geschoten door Alex Buren, 49 jaar oud en drie 
jaar lid van het Gilde Sint Lambertus, Hij krijgt de zilveren papegaai, 
het officiële teken van het koningschap bij het gilde, omgehangen door 
de vorige koning Gijs Bakker. Hierna mogen Alex en zijn echtgenote 
Angelie de felicitaties in ontvangst nemen. n

Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout als eerste gilde 
in Nederland gecertificeerd 
Door minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie is opgelegd dat alle schietverenigingen 
gecertificeerd moeten worden (basiscerti-
ficaat). Omdat  ook de gilden  bij de KNSA 
(Nederlandse schietbond) aangesloten 
dienen te zijn, geldt dit ook voor hen. Vóór 
1 januari 2015 dient iedere schietvereniging 
gecertificeerd te zijn, of het kan zomaar zijn 
dat de schietverloven worden ingetrokken tot 
de certificering rond is.  De basiscertificering 
is een keurmerk waarmee een schuts, gilde, 
schutterij of schietvereniging aantoont dat 
deze voldoet aan de door de minister van 
Justitie en Veiligheid gestelde eisen. 
Na een eerste inventarisatie blijkt dat Onze 
Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout aan de 

meeste eisen voldoet. Snel is daarom een 
audit aangevraagd. De Schuts heeft aange-
toond dat zij  beschikt over alle vergunningen, 
voldoet aan de  milieu- en veiligheidseisen, 
bekwame schutters in huis heeft en deze 
schutters ook kan opleiden. Op het gebouw is 
een Risico Inventarisatie en Evacuatie (RI&E) 
uitgevoerd. Een auditeur heeft het gebouw 
en terrein bekeken. Deze heeft verslag uitge-
bracht aan het dagelijks bestuur van de KNSA, 
die vervolgens op zijn beurt het certificaat 
toegekend heeft. Het certificaat is vier jaar 
geldig. Onze Lieve Vrouwe Schuts is zo het 
eerste gilde van Nederland dat aan deze eisen 
heeft voldaan. n
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Statiedag Onze Lieve 
Vrouwe Schuts Elshout
Zaterdag 20 september 2014 heeft de Onze Lieve Vrouwe Schuts uit 
Elshout haar jaarlijkse statiedag gehouden. Deze dag zijn er vier jubila-
rissen die in totaal 185 jaar lid zijn van het Elshoutse gilde!
Johan Klerx wordt bedankt voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap 
en zijn jarenlange inzet vooral voor de schietcommissie. Hij ontvangt 
hiervoor het zilveren Mariaspeldje. Ad de Jong is vijftig jaar lid. Ad is 
jarenlang verantwoordelijk geweest voor het vendelen en trommen 
binnen de schuts en is wijd en zijd bekend hiervoor. Hoofdman Leon 
Klerks is eveneens vijftig jaar lid. Jarenlang was hij tamboer totdat hij in 
2002 het hoofdmanstokje overneemt van zijn vader Jos Klerks.
Ad en Leon hebben voor hun vijftigjarig lidmaatschap het gouden hart 
ontvangen. Jan Geelen viert zijn zestigjarig jubileum. Niet niks en dat 
is zijn verdienste voor de schuts ook als archivaris en sinds 2001 als 
dekenrentmeester. Deze functie heeft hij per zaterdag officieel overge-
dragen aan zijn opvolger Harold Blankers. Voor zijn jarenlange inzet 
en lidmaatschap is Jan benoemd tot Beschermer der Folklore en heeft 
hij het gouden hart met ingezette robijn ontvangen. ‘s Ochtends wordt 
er geschoten om het Mariabeeldje. Het is in handen van Jorrit Klerks 
gekomen. Al met al een mooie dag voor de schuts. n

Het koningspaar Alex en Angelie Buren.                                                                        

OLV-schuts gecertificeerd.                                                                     

Jubilarissen Elshout.                     
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Koninklijke onderscheiding voor Essche gildeheer
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter gelegen-
heid van Koninginnedag op vrijdag 26 april 
2014 wordt aan Frans Ronnes de onderschei-
ding Ridder in de orde van Oranje Nassau 
toegekend. De heer Ronnes is burgemeester 
van de gemeente Haaren, waartoe ook 
Esch behoort, en in die hoedanigheid als 
gildeheer verbonden aan het Essche Sint-
Willebrordusgilde. Nadat hij op die vrijdag-
morgen al zeven inwoners van de gemeente 
thuis heeft verrast met een lintje keert hij 
tegen het middaguur terug op het gemeente-
huis. Tot zijn verbazing hebben zich hier reeds 
een groot aantal familieleden en bekenden 
verzameld, waaronder ook de Commissaris 
van de Koning Wim van de Donk. Deze kan 

melden dat het Zijne Majesteit had behaagd 
om ook Frans te onderscheiden, waarna 
de bijbehorende versierselen worden opge-
speld. Commissaris Van de Donk roemt de 
burgemeester voor zijn grote betrokkenheid 
bij de Europese samenwerking. Ronnes was 
jarenlang president van het Charter of Rural 
Communities. Een samenwerkingsverband 
van 27 plattelandsdorpen uit evenzoveel 
landen van de Europese Unie, waarvan de 
kern Esch sinds de oprichting in 1989 deel uit 
maakt.
Op koningsdag zelf brengt het gilde een 
vendelgroet aan alle gedecoreerden van Esch 
en uiteraard in het bijzonder aan de nieuwe 
Ridder die het gilde nu in haar midden heeft. n

Jubilarissen in Esch
Tijdens de najaarsvergadering van het Essche Sint Willebrordusgilde op 
28 september 2014 zijn  zes jubilarissen gehuldigd. Hans van Schijndel 
en Joop van Roosmalen zijn vijfentwintig jaar lid en samen vormen zij 
het technisch team van het gilde. Hans had destijds een groot aandeel 
in het vervaardigen van de schietmasten en Joop was verantwoordelijk 
voor de bouw van het clubgebouw. Leo Konings is veertig jaar lid. Sinds 
die tijd is hij een begenadigd vendelier. Momenteel is hij koning van het 
gilde en vervult hij al twintig jaar de functie van dekenschrijver. Naast 
zijn activiteiten in het Essche gilde maakt hij tevens al geruime tijd deel 
uit van de overheid van gildekring Maasland, en is hij secretaris van de 
vendelcommissie van de NBFS.  Voor al zijn activiteiten ontvangt hij 
de hoogste onderscheiding van gildekring Maasland. Adri van Rooij, 
Jozef Verstijnen en Wim van Kasteren zijn vijftig jaar lid. Adri van Rooij 
is naast een verdienstelijk geweerschutter al ruim vijfentwintig jaar 
dekenrentmeester. Wim van Kasteren en Jozef Verstijnen fungeren 
als secondant van de koning door als zilverdragers een deel van het 
koningszilver op hun schouders te nemen. Alle jubilarissen hebben 
namens het gilde een zilveren schild ontvangen. Wim van Kasteren 
ontvangt tevens een onderscheiding van gildekring Maasland. n

Gouden bruiloft in Esch
Op zondag 14 september heeft het Essche Sint-Willebrordusgilde een 
vendelgroet gebracht aan het gouden bruidspaar Marinus en Paula 
Schoones - van den Berk. Marinus is van kind af aan al opgegroeid 
met muziek. Hij is 15 jaar lid van het gilde en nog steeds een fanatiek 
bazuinblazer. Met zijn 85 jaar blaast hij nog steeds zijn partijtje mee 
tijdens optochten in Esch maar ook op gildedagen elders. Tevens is 
hij verantwoordelijk voor de opleiding van de Essche bazuinblazers 
en schrijft hij zelf muziek. Twee van zijn leerlingen doen dan ook extra 
hun best om de vendelgroet muzikale luister bij te zetten. Het gilde 
wenst het bruidspaar nog vele gelukkige en gezonde jaren samen toe 
en hoopt nog geruime tijd van de muzikale kwaliteiten van Marinus 
gebruik te kunnen maken. n

Gildeheer Frans Ronnes.                                                                                       

De jubilarissen van Esch.

Het gouden echtpaar Schoones - van den Berk tussen de 
gildebroeders.
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Nieuwe vaandrig voor 
Sint-Jorisgilde Geffen
Kermiszondag 10 augustus jongstleden is niet alleen koningschieten bij 
het Sint-Jorisgilde gehouden, het is ook de dag dat de dekenvaandrig 
zijn taak na vijftien jaar overgegeven heeft aan zijn opvolger.  
De voormiddag van de dag van het koningschieten heeft altijd een druk 
programma: korte optocht, koffie drinken, het aanbieden van de gipsen 
vogels en er wordt geloot in welke volgorde er geschoten zal gaan 
worden. Deze keer is het programma nog voller, want dekenvaandrig 
Henk Steenbergen geeft zijn taak officieel over aan zijn opvolger Jos 
Coppens. Henk doet het met de woorden: “Zorg er goed voor en ik 
hoop dat je met het vaandel net zoveel mooie dingen mag meemaken 
als ik”. Henk is er namelijk mee naar Rome geweest en in Oisterwijk is 
koning Willem-Alexander over het vaandel gelopen. Henk moet er nu 
om gezondheidsredenen mee stoppen, maar het gilde is hem dankbaar 
voor zijn tijd en aanwezigheid  wanneer het nodig was. Als dank wordt 
hem een zilveren schildje aangeboden en wordt de hoop uitgesproken 
dat men hem toch nog vaak zal  zien. n

Martien Verhoeven 
federatiekampioen 
vendelen
Tijdens het op 21 september 2014 gehouden federatietoernooi ven-
delen in Bakel heeft Martien Verhoeven van het Sint-Willebrordusgilde 
Esch de kampioenstitel bij het vendelen in de klasse A behaald en mag 
zich dus het komend jaar de beste vendelier van Brabant noemen.
Martien is in 1983 op tienjarige leeftijd begonnen als jeugdvendelier 
en heeft sinds die tijd al een imposante prijzenreeks opgebouwd bij 
het vendelen tijdens gildefeesten en landjuwelen. De titel federatie-
kampioen ontbrak echter nog. Het behalen hiervan is nu de kroon op 
zijn werk. Het gilde feliciteert hem daarom van harte met deze mooie 
prestatie. n

Harry Peters koning Sint-Jorisgilde Geffen
Een belangrijke dag voor het Sint-Jorisgilde is 
kermiszondag, de dag van het koningschieten, 
dit jaar op 10 augustus. ’s Ochtends om kwart 
voor negen staat het bijna voltallige gilde bij 
koning Ferrie Verhoeven op de stoep om hem 
af te halen. Daar staat de borrel klaar. Dit is 
voor Ferrie het moment om zijn koningsschild 
aan te bieden. Na een half uur vertrekt men 
in optocht naar de parochiekerk voor de H. 
Mis. Bij de koffie wordt de gipsen vogel aan-
geboden (er wordt met kruisboog geschoten) 
en de loting voor de schietvolgorde gehouden. 
Hierna volgt een goede lunch en vertrekt men 
naar molen Zeldenrust. Eerst wordt drie keer 

om de molen gelopen om de vogel te 
‘vrijen’ en vervolgens wordt de vogel op een 
molenwiek gemonteerd. De molenwiek gaat 
met de vogel de lucht in en de molen wordt in 
de juiste stand gezet om te kunnen schieten 
zonder dat de pijlen op de molen terecht 
komen. 

Het 41ste schot, gelost door Harry Peters, 
brengt het laatste stukje vogel naar beneden. 
Harry aanvaardt het ambt met de belofte zich 
te zullen inzetten voor het gilde. Door oud-
koning Ferrie wordt hem de koningsmantel 
en –breuk omgehangen. n

Martien Verhoeven in actie. De nieuwe vaandrig wordt gefeliciteerd.                                                                

Harry Peters, koning.                                                                                          
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Eerbetoon aan de 
voormalige bevrijders
Op zaterdag 20 september 2014 heeft het Gilde Sint Barbara en Sint 
Lucia Uden langs de route van Market Garden op Hoevenseweg te 
Uden, de Hell’s Highway, een eerbetoon gebracht aan de herdenking 
van 70 jaar bevrijding van Zuid Nederland. Met hun aanwezigheid 
gedenken ze hen die 70 jaar geleden ons hebben bevrijd en hun leven 
hebben gegeven. n

Koningschieten gilde Sint 
Ambrosius te Lage Mierde
Op dinsdag 23 september 2014 was het voor gilde Sint Ambrosius zover, 
dat er weer een flinke strijd geleverd moest worden, wie zich de komende 
drie jaar koning mag noemen van dit gilde. In totaal deden tien schutters, 
waarvan twee vrouwen, een serieuze poging naar het koningschap. De eerste 
pijl werd door burgemeester Harrie Tuerlings van gemeente Reusel-De 
Mierden keurig vanaf 28 meter in het doel geschoten. Daarna kon het 
zenuwslopende en psychologische spel beginnen. Het is tot het einde een 
spannende strijd gebleven. Met een mooie score van 59 van de te behalen 60 
punten werd Dirk Boerenkamp de nieuwe koning van gilde Sint Ambrosius. 
Dirk is nu voor de tweede keer koning; de eerste keer was in 2002. Na de 
bekendmaking bood de gemeente erebier aan en brachten de aanwezigen 
een toost uit op de nieuwe koning. n

Gouden bruidsparen bij 
Sint-Joris Oostelbeers
De afgelopen tijd mocht Sint-Joris Oostelbeers  twee gouden bruids-
paren vieren. Op 22 juli 1964 stapten Jan en Anna van Veghel in het 
huwelijksbootje en op 21 september van datzelfde jaar volgden Jan en 
Nolda van Doormaal. Beide gouden bruidsparen zijn door het gilde, 
onder begeleiding van tamboers en bazuinblazers, met een vendelgroet 
geëerd. n

Standaardruiters van 
Gildenkring Hoge Schuts 
genieten van mooie dag
Op zondag 31 augustus 2014 hebben de standaardruiters van de Hoge 
Schuts het zomerseizoen afgesloten met een mooie rondrit met koetsen 
door het buitengebied van Veghel. Om twaalf uur worden ze bij Gerard en 
Riet van den Oever ontvangen met een Brabantse koffietafel.
Daarna worden de paarden ingespannen en begint een mooie tocht. 
Halverwege de middag hebben ze een pauze en is er koffie met koek en 
een drankje. Om ongeveer vijf uur zijn de ruiters  terug bij Gerard en Riet 
en na het uitspannen en verzorgen van de paarden worden ze verrast met 
een drankje en een heerlijke rijsttafel. Namens alle standaardruiters van de 
Hoge Schuts Gerard en Riet bedankt voor deze mooie dag. n

Hulde aan de bevrijders van toen.

De nieuwe koning met partner.

Voor de standaardruiters, een mooie dag.
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Made in Tilburg
Het zal je maar gebeuren dat je in Made, een gemeente zonder een schut-
tersgilde, geboren bent en verhuist naar Tilburg om daar in 2014 koning te 
worden van het kolveniersgilde Sint Dionysius. Dat is Ben de Wijs, geboren 
en getogen in Made en sinds1971 jaar woonachtig in Tilburg, overkomen. 
Met een welgemikt schot schiet hij zich op 31 augustus 2014 tot koning 
van het Dionysiusgilde. Ben is sinds 2008 gildebroeder en heeft op tal van 
gebieden laten zien dat hij weet wat het wil zeggen gildebroeder te zijn. 
Deze ervaring zal hem van pas komen in de komende drie jaren. Binnen het 
gilde is Ben verantwoordelijk voor horeca en ’de dorstige laven‘ is voor hem 
niet alleen een Bijbelse kreet. De nieuwe koning zal in 2015 een bijzonder 
jaar beleven omdat het gilde dan zijn 350-jarig bestaan viert met tal van 
evenementen. Samen met alle gildebroeders van het gilde Sint Dionysius zal 
de nieuwe koning zich inzetten om het gilde uit te dragen en zo het estafet-
testokje door te geven aan volgende generaties. n

Ben de Wijs de nieuwe koning.

43

Ben van Genugten koning na titanenslag.

Ben van Genugten 
koning na titanenslag
Op kermiszondag 24 augustus 2014 is het gilde Sint-Joris uit Sint 
Oedenrode weer toe aan het driejaarlijks koningschieten. Na de 
gildemis wordt onder de koffietafel rond gegaan om kandidaten voor 
het koningschieten te werven. Er melden zich één gildezuster en acht 
gildebroeders. Hierna wordt de vogel geplaatst en worden de ceremo-
nieën gehouden rond het vrijen van de schutsboom. De eerste schoten 
worden gelost door burgemeester Peter Maas, pater Pushpa Raj, de 
vertegenwoordigers van de kring, de beschermheer en daarna alle gil-
deleden. Na een intermezzo, muzikaal omlijst door blaaskapel Tiona, 
beginnen de negen schutters aan hun belangrijke taak. Schietmeester 
Frans van den Oever spant de kruisboog en houdt het verloop goed in 
de gaten. Al snel verliest de vogel zijn kop en staart maar het lijf blijkt 
tegen een stootje bestand. Ook het groot aantal toeschouwers blijft 
wachten op een snelle afloop, maar dat is ijdele hoop. Om kwart voor 
negen in de avond wordt bij de invallende duisternis na bijna zes uren 
schieten, na het 561ste schot, de strijd onderbroken om daags daarna 
verder te gaan. Op maandagochtend gaan de schutters verder om de 
vogel klein te krijgen. Bij het 616de schot haalt Ben van Genugten het 
laatste stukje van de vogel naar beneden en wordt daarmee de zevende 
koning van het gilde. n

Heeft u al een abonnement op de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Sint-Joris Oostelbeers huldigt jubilarissen
Zoals ieder jaar is het ook dit jaar op de eerste maandag van oktober 
weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens deze vergadering 
komen de volgende vieringen aan de orde. Allereerst worden Pieter 
Verhagen en raadsheer John Hems geëerd met hun 25-jarig jubileum 
bij het gilde. Pieter is zijn hele gildecarrière lid van de tamboers en 
John staat het bestuur al die jaren bij als raadsheer. Daarnaast schenkt 
hij normaal de speldjes voor de zilveren jubilarissen. Zijn kinderen 
schenken daarom een uniek speldje voor zijn eigen 25-jarig jubileum. 
Beide jubilarissen krijgen het speldje opgespeld door hoofdman Jan de 
Koning.
Naast de jubilarissen, is er dit jaar ook nog een bestuurswisseling aan 
de orde. Jan Vennix treedt af als tweede deken. Zijn functie wordt overge-
nomen door Jeroen Hems. n De jubilarissen: links John Hems, rechts Pieter Verhagen.                                                                                          

Verschieting om het 
Baesterschild
Zaterdag 27 september is gilde St. Joris Oostelbeers weer te gast bij 
hun beschermheer en –vrouwe op landgoed ‘Baest’. Deze dag, die 
elke twee jaar plaatsvindt, heeft een feestelijk karakter. Het gilde Sint 
Joris uit Oostelbeers trekt in optocht naar het landgoed waar een 
vendelgroet wordt gebracht aan gastheer en –vrouw en waar door tam-
boers en bazuinblazers de Federatiemars ten gehore wordt gebracht. 
Vervolgens overhandigden de heer  en mevrouw Van de Mortel de 
door hen geschonken trom aan tamboer Jeroen, die vervolgens met 
bazuinblazer Bram de Rodgess mars opvoert. Daarna is het de beurt 
aan Raadsheer John Hems om het door hem geschonken vaandel van 
de standaardrijder officieel te overhandigen. Gelukkig werkt het zonnetje 
mee, want met een nieuwe gildetrom, nieuw vaandel en op bezoek bij 
beschermheer en –vrouwe schreeuwt dit moment om het maken van 
een nieuwe groepsfoto. Na de koffie is het moment aangebroken voor 
de verschieting om het Baesterschild. Als de vogel is geplaatst mogen 
eerst de gasten een poging wagen, daarna zijn de schutters aan de 
beurt. In de derde ronde is het Ries Verhagen die de vogel, naar beneden 
haalt. Na een hapje en een drankje is het tijd om naar de Eikenhoef te 
gaan, waar de prijsuitreiking volgt. Namens het gilde een woord van 
dank aan beschermheer en –vrouwe van de Mortel voor de uitstekende 
ontvangst. n

Sint Odulphusgilde luistert 
Jumelage 2014 op
Het Sint Jorisgilde in Noordwijk herdenkt in augustus het feit dat het met het 
gilde uit Tilburg met dezelfde naam al vijftig jaar lang vriendschapsbanden 
onderhoudt. In de loop der jaren heeft het Bestse Sint Odulphusgilde, dat 
net als de twee eerder genoemde gilden met de voetboog op wip schiet, 
zich hierbij aangesloten. Zaterdag 9 augustus  treffen de drie gilden elkaar in 
Noordwijk op het ‘Jumelage 2014’. Uiteraard  maken de onderlinge schiet-
wedstrijden deel uit van het programma. Daarbij behaalt het Odulphusgilde 
bij het onderdeel Corpsschieten de eerste prijs. Ter herinnering aan deze 
dag biedt Hopman Gerrit Jan Swinkels van het Bestse gilde de Noordwijkse 
gastheren een fraai boekwerk aan over de geschiedenis van Best. n

De vendelgroet aan gastheer en gastvrouw.

De gezamenlijke gildes tijdens het Jumelage 2014 in Noordwijk.  

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot

bijen vliegen af en aan
zwermen waar de stilte bloeit

van binnen zoemen

laat ’t gilde gaan
langs paden waar nog groeit
wat anderen onkruid noemen

weg van ’t hectische bestaan
al wat niet werkelijk boeit

om vriendschap te roemen

Joke van Gils



Amsterdam
Op zondag 14 september heeft het gilde uit Wintelre (Onze Lieve 
Vrouw en de Heilige Willibrordus) deel genomen aan een gildefeest 
in hartje Amsterdam. Ook het gilde St Lambertus uit Vessem was van 
de partij. Er deden in totaal 12 gilden en schutterijen mee uit Brabant, 
Gelderland en Limburg. Na een viering in de Oude Kerk op de Wallen 
gingen de gilden in optocht dwars door de stad naar het museumplein. 
Door het talrijk aanwezige publiek langs de route, vooral toeristen uit 
alle delen van de wereld, zijn veel foto’s en filmpjes gemaakt. Op zich 
is  de optocht een sensatie om aan deel te nemen, dwars door de stad 
en langs de rijdende trams. Het was jammer dat het feestje op het 
museumplein minder goed georganiseerd was. Zo ging de aggregaat  
stuk waardoor de drank niet gekoeld kon worden en de Amsterdamse 
volkszanger zijn optreden niet kon afwerken. n

Vendeliers op het Museumplein in Amsterdam.                                                                          
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Jan Lemmens koning bij Sint Sebastiaan in Hilvarenbeek
Op zondag 29 juni 2014 vindt bij het Gilde Sint Sebastiaan 
Hilvarenbeek het vierjaarlijks koningschieten plaats. Samen met de 
zustergilden Sint Joris Hilvarenbeek, Sint Catharina Hilvarenbeek en 
OLV Broederschap Biest Houtakker begint de dag met een gildemis. 
Vooraf gegaan door de Harmonie “Concordia van 1839” vertrekken de 
gilden in optocht, door het centrum van Hilvarenbeek, naar het schiet-
terrein nabij het  Gildehuis aan de Roodloop 3. Het koningschieten 
wordt geopend door burgemeester Ryan 
Palmen en pastor Gust Jansen door ieder drie ere-schoten te lossen 
op de vogel. Daarna is het de beurt aan de hoofdman ad interim 
René Michels en aan de aftredende koning Edward Ansems, om ieder 
driemaal te schieten. Hierna kan het koningschieten voor de overige 
gildebroeders beginnen. Onder de boom staan elf gildebroeders klaar 
om de koningstitel te veroveren. Na ongeveer anderhalf uur valt de 
vogel. De nieuwe koning is Jan Lemmens. n

Broederschap, Oirschot 
heeft een nieuwe koning 
Jan van de Ven is de nieuwe koning van Gilde Broederschap van 
Onser Liever Vrouwe uit Oirschot. Op zondagmiddag 24 augustus 
heeft onder grote publieke belangstelling het koning schieten plaats 
gevonden. Jan schiet na een bloedstollende reeks van 79 schoten het 
laatste stukje vogel van de wip. Na het opnoemen van de konings-
belofte wordt  hem het koningszilver omgehangen door pastoor 
Klompers en wethouder Raf Daenen. 
Vervolgens is de nieuwe koning naar huis begeleidt  in de gildestoet en 
is hem een vendelgroet gebracht. Jan van de Ven volgt de oud koning 
Jack van Hoek op en is voor een termijn van 2 jaar de koning van het 
gilde. Tijdens deze periode vertegenwoordigt hij de vereniging op 
officiële gelegenheden. Het hoogtepunt  tijdens zijn koningsperiode 
zal waarschijnlijk het gildefeest in mei 2015 zijn, dat door het gilde 
georganiseerd wordt. n

Jan Lemmens koning bij Sint Sebastiaan in Hilvarenbeek.

Jan van de Ven de nieuwe koning.  
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Burgerkoning(in) in 
Wintelre
Op 21 september 2014 is Mandy Wilting, burgerkoningin geworden bij 
gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus in Wintelre. Ze 
volgt hiermee Adrie Franken op die dit het voorgaande jaar geweest is. 
Ze ontvangt een blijvend aandenken van Hoofdman (en broer) Gerard 
Klessens. n

Onder de vlag door
Op 15 september, de teerdag van het gilde van Onze Lieve Vrouw en de 
Heilige Willibrordus in Wintelre zijn er 5 nieuwe leden op traditionele 
wijze aanvaard. Allereerst wordt er binnen aan alle leden gevraagd of 
er bezwaren zijn om deze mensen lid te laten zijn. Dit moet men dan 
melden bij de hoofdman. Zo niet dan gaat men naar buiten en moeten 
nieuwe leden (met partner), gezeten op een takkenbos (mutsert), zijn of 
haar nederigheid tonen voor het vaandel en de overige gildebroeders. n

Dagkoning gilde Onze 
Lieve Vrouw en de Heilige 
Willibrordus in Wintelre
Op 15 september 2014 is gildebroeder Adriaan van Mol dagkoning 
geworden op de teerdag van het gilde. In de jaren dat er niet echt om 
het koningschap gestreden wordt, kunnen alle gildebroeders aan dit 
schieten meedoen. De vogel is naar beneden gevallen na het 102de 
schot. Adriaan mag nu één jaar deze titel dragen. n

Wintelre eert jubilarissen
Tevens zijn er op de teerdag van Onze Lieve Vrouw en de Heilige 
Willibrordus in Wintelre een drietal jubilarissen onderscheiden. Frans 
Vrijsen voor 40 jaar lidmaatschap en Frans Spanjers voor 50 jaar 
lidmaatschap. Jan Beerens, ook 50 jaar lid, was door familieomstandig-
heden niet aanwezig. n

Mandy Wilting de burgerkoningin.

De vijf nieuwe leden.                                     

Adriaan van Mol, nieuwe dagkoning.                                                      

Links, Frans Vrijsen, rechts Frans Spanjers. Jan Beerens ontbreekt op 
deze foto.                                                 

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot



Helmie Manders - van den 
Berkmortel winnares  
“D’n TRAM” 2014
Op 2 september 2014, kermisdinsdag rond de klok van 10.15 uur 
vertrekt het Sint Hubertusgilde in optocht vanaf gildehuis van Bussel 
naar het schietterrein aan de Tramweg om te gaan schieten voor wis-
seltrofee “D’n TRAM”. Na het inschrijven volgens loting beginnen 81 
deelnemers, allen afkomstig uit Liessel, aan de schietwedstrijd, vooraf 
ingeschoten door Pastor van Eerd en coördinator van de vier Deurnese 
gilden Martien van de Wallen.
Rond ongeveer 14.00 uur is het Helmie Manders die met het 291e 
schot de laatste resten van de houten tram  naar beneden schiet en zo 
voor de zevende keer  winnaar  wordt  van  de wisseltrofee 
“D’n TRAM”. Helmie Manders is de eerste vrouwelijke winnares. n

Koninklijke 
onderscheiding 
voor Jo Hurkmans
Gildebroeder Jo Hurkmans is zaterdag 27 september benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.
Jo is sinds 1980 actief binnen het Sint Jorisgilde. Hij was deken-
schrijver en hoofdman en is momenteel wapenmeester. Verder is hij 
vrijwilliger bij Toer- en wielerclub De Zwaluw. Sinds 1994 is hij voorzitter 
van de Stichting Oud Indië en Nieuw-Guineagangers Someren. n

Nieuwe koning Sint 
Jorisgilde Someren
Bij het koningsschieten op kermiszaterdag 27 september 2014, weet 
Huib Vossen bij het 100ste schot de houten vogel naar beneden 
te halen en mag zich voor twee jaar koning van het Sint Jorisgilde 
noemen. Huib is al twee keer eerder koning van het gilde( 1996 en 
2008). Bij de strijd om de titel erekoning is Jos Jacobs de gelukkige. 
tEr zijn 172 schoten nodig voordat de vogel het begeeft. Ook wordt er 
door de jeugd met een luchtbuks geschoten om de titel jeugdkoning. 
Hier is Teun van den Tillaar de winnaar. n

Jo Hurkmans, koninklijk onderscheiden. 

Helmie Manders krijgt de wisseltrofee aangeboden door de vorige 
winnaar Jos Smits. De winnaars van Someren.                                                                              

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Jan Huijbers voor de 
vierde keer koning
Op kermiszaterdag 13 september 2014 is het een drukke dag voor de 
gildebroeders van de “Rooi schut” in Beek en Donk. Alle activiteiten, 
die vroeger over meerdere kermisdagen verdeelt, werden, vinden dit 
jaar plaats op kermiszaterdag. Om 13.30 uur begint het traditionele 
koningsschieten en het is een felle strijd onder acht gildebroeders om de 
begeerde titel van gildekoning 2014/2015 te bemachtigen. Tot verbazing 
van iedereen valt de fraaie vogel bij het 132ste schot van gildebroeder 
Jan Huijbers in twee flinke brokken naar beneden. Hierdoor mag hij zich 
koning noemen van het Sint Leonardusgilde. Het is voor de vierde keer 
dat hem deze eer te beurt valt. Vol trots raapt hij de beide brokken van de 
koningsvogel op om daarmee aan te geven dat hij het koningschap wil 
aanvaarden. Jan van harte gefeliciteerd namens al onze gildebroeders, 
gildezusters en gildevrienden. Later op de middag is geschoten voor de 
kermiskoning of -koningin. Dit jaar is de eer gevallen op onze gildezuster 
Dorothé van Rixtel-Vereijken, die wij ook graag hiermee willen feliciteren.
Voor meer informatie en foto’s verwijzen wij naar onze website:  
www.sintleonardusgilde.nl n

Huldiging jubilarissen Onze Lieve Vrouwe Gilde 
Aarle-Rixtel
Tijdens de teerdag op 20 september 2014 
worden de jubilarissen, Jos van de Ven en 
Stephan Kweens, gehuldigd. Stephan is 
vijfentwintig jaar lid van het gilde en is zowel 
vendelier als tamboer. Hij heeft in beide disci-
plines vele prijzen mogen behalen. Verder is 
Stephan mede opleider van de jeugd en is hij in 
onze gildetuin te vinden als er groot onderhoud 
gepleegd moet worden. Jos wordt gehuldigd 
voor zijn vijftigjarig lidmaatschap. Hij wordt 
net voor de receptie verrast door burgemeester 
Ubachs en het voltallig college, want Jos krijgt 

een Koninklijke onderscheiding die hij in ont-
vangst mag nemen voor zijn vele verdiensten 
binnen en buiten het gilde. Jos is al vele jaren 
bestuurslid en op dit moment secretaris bij het 
gilde. Ook is hij voorzitter van de vendelcom-
missie Kring Peelland en secretaris van de 
federatieve vendelcommissie, 
Jos is al eerder gehuldigd binnen de EGS.
Wij als Onze Lieve Vrouwe Gilde zijn blij dat 
we een dergelijke gildebroeder in ons midden 
mogen hebben. n

Het Sint Servatiusgilde 
Lieshout heeft nieuw 
koningspaar
Op kermis maandag 8 september 2014 gaat het Sint Servatiusgilde 
uit Lieshout om bij het koningspaar Ad en Erna Donkers een laatste 
vendelgroet brengen. Dit doet de koning goed, temeer omdat hij 
de vendeliers bijna allemaal heeft opgeleid. Koetsier en gildelid Jos 
Corsten brengt hierna het koningspaar naar het gemeentehuis. Het 
gilde wordt welkom geheten door wethouder Tonny Meulensteen die, 
nadat iedereen plaats heeft genomen, de oorkonde van de konings-
beker voorleest. Alvorens de tinnen bekers met wijn gevuld worden, 
maakt jeugdlid Stijn van Vegchel van de gelegenheid gebruik om een 
zilveren bekerhouder aan te bieden aan broeder Josef. ’s Middags 
wordt er geschoten om het koningschap. Het is Cor van Vegchel 
(naam juist???)die bij het 153ste schot het laatste stukje van de houten 
vogel naar beneden weet te halen en zich de nieuwe koning van het 
Sint Servatiusgilde mag noemen. Zijn vrouw Toos kiest hij als zijn 
Koningin. Nadat een nieuwe vogel is geplaatst voor de leden, wordt er 
geschoten om de titel Erekoning. Deze wordt bij het 70ste schot naar 
beneden gehaald door Karel Berkhof. De afgaande erekoning Gerrit van 
Kaathoven gaat het gilde versterken als tamboer. n

Koning Jan Huijbers met zijn vrouw Maria.                               V.l.n.r.: Koningspaar Cor en Toos van Vegchel en erekoning Karel Berkhof.

De beide jubilarissen.

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Thijs Sanders koning  
Gilde Sint Agatha Boekel
De wens van Thijs Sanders is op zondag 11 mei uitgekomen: Hij schiet 
zich tot koning van het Gilde Sint Agatha. Onder de deelnemende 
schutters zijn vier ex-koningen die deze hoogwaardige functie toch weer 
begeren. De koningsvogel laat zich  zo maar niet kapot schieten door 
de stompe pijlen van de kruisboog. Pas bij het 195ste rake schot valt 
het laatste stuk van de zwaar beschadigde vogel naar beneden. Thijs 
(74)  wordt daarmee de negende koning van Gilde Sint Agatha sinds 
de heroprichting in 2006.  Zijn zus Elly Jacobs uit Bakel zal hem tijdens 
zijn regeerperiode vergezellen als koningin. De aftredende koning, Jan 
van Sleeuwen, heeft een prachtig koningsschild geschonken. Een week 
na het koningschieten wordt Thijs in het nieuwe gildehuis een receptie 
aangeboden. Deze is druk bezocht door zijn familie, buren, kennissen 
en de gildebroeders en gildezusters van het gilde . Wij wensen Thijs en 
Elly een heel fijn koningschap toe. n

Groots federatietoernooi Sint Willibrordusgilde Bakel 
Zondag 21 september 2014 is het NBFS 
Federatie toernooi VTBS in Bakel gehouden.
Dit jaarlijks terugkerend toernooi wordt elk jaar 
in een andere kring in Brabant georganiseerd. 
Deze keer is het aan het Sint Willibrordusgilde 
om dit toernooi te organiseren. Het is dan 
ook een toernooi waarbij het vooral om de 
sportieve strijd gaat tussen de beste vendeliers, 
tamboers, bazuin blazers en standaard ruiters 
uit Brabant. Op zondag 21 september zijn 
ongeveer 220 gildebroeders en gildezusters uit 
Brabant bijeen gekomen om te strijden voor de 
titel Brabants kampioen. Tussen elf en twaalf 
uur verzamelen de deelnemers rondom de 
feesttent en om 12.30 uur is de officiële ope-
ning. De gildebroeders en gildezusters worden 
toegesproken door de voorzitter van het Sint 
Willibrordusgilde, Willem Roijackers  en 

voorzitter kring Peelland Henk de Hair. 
Ook burgemeester van Zomeren van de 
gemeente Gemert- Bakel is gekomen om de 
deelnemers welkom te heten en ze succes 
te wensen met de wedstrijden. Tot slot 
spreekt ook federatie vertegenwoordiger Felix 
Crooijmans de deelnemers toe. Hierna wordt  
als startsein voor de wedstrijden, de federatie 
vlag gehesen door de heer Crooijmans samen 
met burgemeester van Zomeren. Om zes uur 
zijn de wedstrijden afgelopen en worden de 
juryrapporten verwerkt. Rond half zeven zijn de 
prijzen uitgereikt door federatie afgevaardigde, 
Felix Crooijmans, de koning en voorzitter van 
het Sint Willibrordusgilde en kringvoorzitter, 
Henk de Hair. De kampioenen krijgen allemaal 
een zilveren schild. n

Het koningspaar Thijs en Elly Sanders.

Gilde Sint Agatha Boekel 
begeleidt herdenkingstocht 
Op woensdag 17 september 2014 komt een gedeelte van de herden-
kingstoet van Operatie Market Garden door Boekel. Met enige vertra-
ging komt de stoet van oude legervoertuigen vanuit Erp Boekel binnen. 
Met slaande trom en bazuin geschal gaat het door het centrum, waar 
zo’n achthonderd basisschoolleerlingen langs de route zijn opgesteld. 
Zij juichen de “militairen” op de legervoertuigen toe en zwaaien met 
rood-wit-blauwe vlaggetjes. Ook vele andere  Boekelnaren staan langs 
de route. Een schitterend schouwspel waar je kippenvel van krijgt: 
groots is het onthaal! Op het Sint Agathaplein wordt halt gehouden en 
worden de voertuigen geparkeerd.  Velen laten de kans niet voorbijgaan 
om ter plekke deze 70 jaar oude voertuigen  van dichtbij te bekijken 
en in gesprek te komen met de berijders, voornamelijk uit Engeland 
afkomstig.  Engelse hoffelijkheid wordt duidelijk door een leuk voorval 
. Als de gildekoningin voorgesteld wordt aan één hogere officier als 
“onze plaatselijke koningin”.  Salueert  hij prompt,  geeft  hoffelijk een 
handkusje en zegt dat hij zeer vereerd is haar te mogen ontmoeten. 
Na een uur pauze sluit deze groep zich aan bij de stoet komende vanuit 
Gemert om gezamenlijk op te trekken naar Grave. Het is alsof Boekel 
opnieuw bevrijd is. De bezoekende militairen zijn zeer ingenomen met 
deze feestelijke “heldenontvangst”. n

Het Gilde Sint Agatha gaat de stoet vooruit.

De massale opmars.

De standaardruiters staan klaar.
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Kampioenen handboog-
schieten 2014 Sint Bavo 
Raamsdonk
Girlpower in Raamsdonk

Het moge een kleine sensatie heten, maar bij gilde Sint Bavo zijn we na 
een enerverende verschieting van hoog niveau een doelprinses en een 
doelkoningin rijker. De machtsovername van  beide dames was bijzonder 
overtuigend. Inge de Bont wist na 2 tweede plaatsen in respectievelijk 
de voorronde en de halve finale waarin zij enkel Sander Prevoo voor zich 
moest dulden, deze zelfde Sander in een directe confrontatie te verslaan. 
Het blijft  tot de laatste pijl spannend maar koelbloedig  blijft ze haar 
zenuwen het beste de baas en pakt met 41 punten de felbegeerde titel 
bij de jeugd. Bij de volwassenen eindigen  in de voorrondes maar liefst 3 
personen ex aequo, op luttele punten gevolgd door de nummer 4. Peter 
van Hoek weet in de finale een mooie 40 punten te noteren met een 
gelijkmatig schietverloop, maar hij moet het echter afleggen tegen een 
ontketende Marie-Elze die maar liefst 45 punten heeft behaald. 
Dit alles vindt plaats op 12 oktober. waarop gilde Sint Bavo haar jaarlijkse 
staatsiedag viert . Na de traditionele viering in de Sint Bavo kerk volgt  de 
hernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag 
met aansluitend de vendelhulde. Na een korte optocht door Raamsdonk 
met aan het einde ervan koffie en Bosche bol is de kroniek van het gilde-
jaar 2013/2014 voorgelezen. Alfred van Velthoven ondersteunt met een 
prachtige fotoreportage in powerpointvorm het verhaal. n

Koningsschieten Gilde 
Sint Willibrordus, Alphen
Bij Gilde Sint Willibrordus wordt ieder jaar koning geschoten en zo is, 
sinds de heroprichting in 1966, op 4 oktober 2014 voor de 49e keer 
gestreden wie de nieuwe koning gaat  worden. Een twaalftal kandidaten 
strijden om de vogel, gemaakt door vendelier Jan Oomen, van de 
wip te schieten. Een 150 schoten verder en nadat vijf gildebroeders 
zijn afgehaakt begint  een zenuwslopend gevecht om de koningstitel. 
Uiteindelijk lukt het de bazuinblazer Jos Huijben, bij het 265e schot, om 
het laatste stuk van de vogel naar beneden te halen.
Na stemming door de overheid mag de nieuwe koning over het gilde-
vaandel het gildehuis betreden. Hierna wordt hij met zijn echtgenote 
en dochters door het gilde in de bloemetjes gezet.Na een zonover-
goten dag en een heerlijk buffet  is het feest  ’s avonds nog tot in de 
kleine uurtjes voortgezet. n

De prijsuitreiking.                       Koning en lopertjes Sint Willibrordus Alphen.

Gilde Sint Willibrordus Alphen bij Nederlandse 
gildekampioenschappen voor handboog op wip
Zondag 12 oktober zijn de Nederlandse gildekampioenschappen voor 
handboog op wip en kruisboog op wip gehouden te Oirschot. De uit-
stekende organisatie was in handen van gilde Broederschap van Onser 
Liever Vrouwe Oirschot. Na een spannende wedstrijd zorgt  Frank 
Rommens van het gilde Sint Willibrordus uit Alphen voor een bijzon-
dere prestatie om voor de tweede achtereenvolgende keer Nederlands 
kampioen handboogschieten op wip te worden. Hierna is de koek nog 
niet op want ook het viertal, bestaande uit Frank Rommens,  
Ad van Gorp, Ad van Hees en Japie van Baalen behaalden de eerste 
prijs. Heren gildebroeders proficiat met het geweldige resultaat. n

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat

Het winnende viertal.
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Rien de Krom gehuldigd 
voor zijn verdiensten voor 
de gilden
Zaterdag 11 oktober 2014, tijdens de hoofdliedendag, is aan Rien de 
Krom, gildebroeder van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op 
Zoom en Borgvliet, voor algemene verdiensten het Zilveren Schild van 
de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden uitgereikt.
Hij heeft zich vele jaren als bestuurslid van de Noordbrabantse 
Federatie van Schuttersgilden maar ook als voorzitter van de 
Commissie Jeugd van de Federatie ingezet voor het jeugdbeleid van 
de federatie. Hiervoor heeft hij vele gilden in alle uithoeken van Noord-
Brabant bezocht met als resultaat dat mede door zijn activiteiten voor 
dit project de nota Jeugdbeleid tot stand is gekomen.
Tijdens de gildekringdag te Gilze is  Rien onderscheiden met de 
kringonderscheiding van Kring Baronie en Markiezaat. Bij deze kring is 
hij vele jaren voorzitter van de trom- en bazuincommissie, kringredac-
teur voor De Gildetrom, voorzitter jeugdcommissie en kringkapitein 
geweest. Rien heeft vele uren van zijn vrije tijd aan genoemde activi-
teiten besteed en vele kilometers afgelegd om vele gilden te bezoeken.
Tijdens de hoofdliedendag is hij door de heer Jos Verbeeten, voorzitter 
van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden op bijzondere 
wijze bedankt voor zijn vele werkzaamheden en inzet voor de gilden. n

Kees Braat koning bij 
gilde Sint Willibrordus 
Klein-Zundert
Om de vier jaar en wel rond 20 augustus, de datum dat koning Willem 
III in 1681 de octrooibrief aan het gilde heeft uitgereikt , wordt het 
koningschieten gehouden.    Op zondag 24 augustus gaat het gilde 
onder begeleiding van de harmonie en gastgilden uit Wernhout en 
Zundert en genodigden, waaronder  burgemeester Leny Poppe-De 
Looff, overhoofdvrouw van het gilde, naar het schietterrein. De aanwe-
zigen worden toegesproken door de burgemeester en de hoofdman. 
Wim Herrijgers leest de rechten en plichten van de koning voor. Het 
schieten begint met de ereschoten door de genodigden waaronder oud 
burgemeester N. Molhoek. Hierna krijgt de uittredende koning Kees 
van Steen drie voorkeursschoten. Vervolgens vangt een hevige strijd aan 
tussen de gildebroeders wie, nadat het laatste stuk van de vogel gevallen 
is, recht heeft op het  koningschap. Na anderhalf uur is het Kees Braat 
die het laatste stuk van de vogel naar beneden schiet. Na aanvaarding 
van het koningschap wordt Kees Braat geïnstalleerd als koning door het 
omhangen van de koningsmantel. Zijn vriendin Endah krijgt de stola 
omgehangen en de kroon opgezet waarna zij de koningin van het gilde 
is. Na de installatie wordt het Wilhelmus gespeeld,  erewijn geschonken 
en getoast op de nieuwe koning en koningin van gilde. n

Rien de Krom ontvangt de onderscheiding.

Zilveren pijlverschieting gilde Sint Sebastiaan 
Zondag 24 augustus vindt de jaarlijkse 
Zilveren Pijlverschieting plaats op het 
historische Ravelijn in Bergen op Zoom. In 
totaal acht gilden doen mee. Aan de schietlijn 
komen uit België de Sint Sebastiaansgilden 
van Duras, Halle-Booienhoven, Zoutleeuw 
en Essen en uit Nederland het Sint 
Sebastiaansgilde Tilburg, Sint Bavo 
Raamsdonk, Sint Willibrordus Alphen en 
natuurlijk de gastheer Sint Sebastiaan Bergen 
op Zoom en Borgvliet. Burgemeester Petter 
van Bergen op Zoom en overdeken van het 
gilde, spreekt een welkomstwoord uit en 

wenst iedereen veel succes bij deze bijzondere 
activiteit van het gilde. Rond half zes is de 
eindstrijd tussen de viertallen van de gilden 
beslecht. Het Sint Sebastiaansgilde van 
Essen wordt de winnaar. Bij de jeugd van 
12-14 jaar is Thomas van de Broek van het 
Willibrordusgilde van Alphen de beste en bij 
de categorie 15-17 jaar is dat Sander Prevoo 
van het Sint Bavogilde uit Raamsdonk.
Heel bijzonder is ook dat, net als vorig jaar, 
het ingelegde schietgeld gedoneerd wordt aan 
een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting ALS. 
Hoofdman Thijs van Mourik overhandigt de 

cheque van € 240,00 aan Caroline Dolkens, 
die op 7 september voor ditzelfde goede doel 
in de Amsterdamse grachten gaat duiken.
Daarmee komt een einde aan een zeer 
geslaagde gildeactiviteit. n

Kees Braat, de nieuwe koning met zijn koningin.                                  

Volle aandacht voor het resultaat.

BARONIE MARKIEZAAT
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Rien GiesbeRtz

Sint Antonius Abt, Blitterswijck (Land van Cuijk)
Op 8 maart 2014 is gildebroeder Rien Giesbertz 
(60) overleden. Rien was ruim zeven jaar lid.

Piet Hofmans

Sint Antonius Abt, Blitterswijck (Land van Cuijk)
Op 1 januari 2014 is eredeken Piet Hofmans (77) 
overleden. Piet was ruim 38 jaar lid, waarvan 
twaalf jaar als dekenschrijver. Hij heeft vele 
jaren zorg gedragen voor de opbouw van het 
gildearchief. 

mia fRanzen-PHilliPs

Heilig Bloed, Boxmeer (Land van Cuijk)
Op 18 september 2014 is Mia Franzen-Phillips 
(73) overleden. Zij was een zeer gewaardeerde 
gildezuster en is vrij plotseling na een 
kortstondige ziekte van ons heen gegaan.

sjef de Rooij

Sint Joris, Diessen (Kwartier van Oirschot)
Op  12 augustus 2014 bereikte ons het droeve 
bericht dat Sjef de Rooij plotseling is overleden.
Sjef was sinds 1991 een trouwe gildebroeder.

Hans mikkeRs

Sint Martinus van het Heilig Sacrament, Dommelen 

(Kempenland)
Op 30 september 2014 is regerend deken Hans 
Mikkers overleden. Hans was lid vanaf 1972 en 
vervulde daarin diverse functies. Hij was twee 
keer koning en naast vendelier en geweerschutter 
maakte Hans ook deel uit van de overheid, 
waarvan sinds 1998 tot op heden als regerend 
deken. Ook verzorgde hij mede de jeugdkampen 
die het gilde destijds organiseerde. In 2013 
ontving hij de Koninklijke onderscheiding als 
Lid van Oranje Nassau en hij droeg de gouden 
medaille van de Kring Kempenland. 

fRans Paymans

Sint Willebrordus, Esch (Maasland)
Op 26 mei 2014 overleed gildebroeder Frans 
Paymans (79) jaar. Frans was sinds 1959 lid 
en ofschoon hij de laatste 25 jaar niet meer 
actief deelnam aan gildeactiviteiten, voelde 
hij zich als rustend lid toch betrokken bij het 
gilde en bleef op de hoogte via convocaties en 
berichtgeving in ‘De Gildetrom’. Hij was een 
actief geweerschutter. 

Guus blom

Sint Willebrordus, Esch (Maasland)
Op 21 september 2014 overleed Guus Blom (88), 
gildeheer van het Sint-Willebrordusgilde Esch.
Guus was lid vanaf september 1987 en werd een 
jaar later tot gildeheer benoemd. Sinds die tijd 
kennen we hem als een betrokken gildeheer die, 
zolang zijn gezondheid het toeliet, nagenoeg 
altijd aanwezig was als het gilde in Esch uit 
trok. Ook daarna volgde hij het wel en wee van 
het gilde met belangstelling en genoot van de 
uitreiking van het 25-jarig jubileumschildje in het 
in het najaar van 2012. 

joost van aGt

Sint Catharina en Barbara, Geldrop (Kempenland)
Op 24 augustus overleed oud-hoofdman Joost 
van Agt (78). Hij was sinds 2004 lid van het 
gilde. We verliezen in hem een gildebroeder 
die graag zijn zegje deed en het beleid van de 
overheid kritisch en met oprechte belangstelling 
volgde. Jammer dat zijn gezondheid de laatste 
jaren steeds verder achteruit ging, maar hij bleef 
trouw de vergaderingen bezoeken. 

Piet de Haas

Sint Martinus, Gennep (Land van Cuijk)
Piet de Haas (89) is overleden. Piet was ruim 54 
jaar (ere-) lid en erg actief, zoals bestuurslid en 
de laatste jaren als bode. Hij was ook de man 
achter de loterijen en acties, welke het gilde 
organiseerde. Hij was geridderd in de Nobele 
Orde van de Papegay.

sjef sneldeRs

Sint Joris, Hapert (Kempenland)
Op 9 juli 2014 overleed plotseling en geheel 
onverwacht gildebroeder Sjef Snelders (75) 
overleden. In april is hij nog gehuldigd voor zijn 
zilveren lidmaatschap. In de jaren 2003 – 2006 
was hij koning en ondanks zijn leeftijd was Sjef 
nog een zeer actief kruisboogschutter.

albeRt van deR laak (68)
Sint Agatha, Heeze (Kempenland)
Op zaterdag 16 augustus 2014 is Albert van 
der Laak (68) overleden. Albert was een zeer 
gedreven lid van het gilde in Heeze. Tijdens 
Koningsdag is hij nog gehuldigd voor zijn 
veertigjarig lidmaatschap, waarvan hij vanaf 
2000 tot 2013 voorzitter was. Tijdens zijn 
voorzitterschap was hij van 2005 tot 2008 ook 
nog koning. 

IN MEMORIAM
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jan vos

Sint Joris, Heeze (Kempenland)
Het gilde uit Heeze deelt mee, dat gildebroeder 
Jan Vos is overleden. Jan was vanaf 1991 lid en 
een actief gildebroeder.

maRtien van santvooRd

Sint Catharina, Helmond (Peelland)
Op 20 oktober 2014 is markant gildebroeder 
en staande deken, Martien van Santvoord (96) 
overleden. Martien was 64 jaar gildebroeder. Hij 
was in de periode 1955-2014 vier maal koning 
en heeft tal van bestuursfunctie uitgeoefend. 
Hij is de laatste die de heropleving in 1950 
heeft meegemaakt. Voor zijn verdiensten is hij 
Koninklijk onderscheiden en was drager van de 
zilveren medaille van de NBFS. Een bijzonder 
taak was wel het fotograferen van gildezilver van 
diverse gilden. 

CaRel enGelbReCHt

Sint Jan Baptist, Kaatsheuvel (Maasland)
*05-10-1922   †16-08-2014

toon umans

Sint Joris – Sint Barbara, Maarheeze (Kempenland)
Op 75 jarige leeftijd is Toon Umans op 
13 september 2014 overleden. Toon was 
zevenentwintig jaar lid en ruim vijftien jaar 
beheerde hij de bar in de oude Schutse. 
Daarnaast droeg hij vol trots het zilver als het 
gilde uit trok.
 
niCo kee

Sint Catharina en Sint Barbara, Mierlo (Kempenland)
Op 30 juli 2014 is Nico Kee (88) overleden. 
Nico was sinds 1 november 1977 lid en 
dekenschatbewaarder van 2007 tot 2010. Hij 
schoot zich twee maal koning, in 1998 en 1999. 
Tot voor kort was hij nog steeds zeer actief bij 
de schutters. Een opmerkelijke activiteit van 
Nico was het beheer van de website van het 
gilde. Hij was ook actief binnen het district 
Noord en de Kring Kempenland. Hij is jarenlang 
bestuurslid geweest ook van Kring Kempenland. 
Hij is daarvoor onderscheiden met de titel ere 
raadsheer, en hij heeft het gouden medaillon van 
de Kring Kempenland mogen ontvangen. 

beRt lavRijsen

Sint Brigida, Netersel (Kwartier van Oirschot)
Op 16 september 2014 is gildebroeder Bert 
Lavrijsen (83) overleden. 
Bert was 56 jaar lid van het Gilde.

kees van limPt

Sint Brigida, Netersel (Kwartier van Oirschot)
Op 10 oktober 2014 is erelid Kees van Limpt (71) 
overleden. Kees was eenenveertigjaar lid, waarvan
tweeëntwintig jaar lid van de overheid, 
vijfentwintig jaar lid van de schietcommissie en 
van 1976 tot 1979 koning.

jan WouteRs 
Sint Antonius Abt – Sint Catharina, Nistelrode 

(Maasland)
Op 24 juni 2014 kreeg ons gilde het bericht dat 
gildebroeder en oud deken Jan Wouters was 
overleden. Jan was als betrokken gildebroeder 
sinds de oprichting van ons gilde een aantal 
jaren overheidslid en was drager van de Zilveren 
Medaille van de Nobele Orde van de Papegay. In 
onze beginperiode zette Jan zich op vele fronten 
in en heeft op die manier zijn krachten gegeven 
waardoor ons gilde gestalte heeft gekregen. Een 
betrouwbare kracht waarop het gilde te allen tijde 
een beroep kon doen is ons ontvallen. 
 
Wim valks 
Sint Sebastiaan, Oirschot (Kwartier van Oirschot)
Op 29 augustus 2014 is gildebroeder Wim Valks 
(87) overleden. Hij was lid sinds 10 juni 1980. 
Wim was direct actief tijdens het Landjuweel 
in Oirschot van 1980. Daarna was hij vaak lid 
van de kascontrole commissie en van 1997 tot 
2011 verzorgde Wim de boekhouding voor de 
rentmeesters. 

jooP van diessen 
Sint Sebastiaan van Willem III uit Tilburg (Kwartier 

van Oirschot)
Op 10 juli 2014 overleed in Turnhout Joop van 
Diessen (86). Joop was lid sinds 1976 en had de 
functie van cornet (standaarddrager) van 2003 
tot 2005. Ook was hij de initiatiefnemer van de 
Wildvorst-verschieting.

IN MEMORIAM
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ReGGie van donzel-fRansen

Sint Barbara en Sint Lucia, Uden (Maasland)
Op 15 maart 2014 overleed gildezuster Reggie 
van Donzel-Fransen (89).
Zij was lid sinds de heroprichting in december 
2008 en werd toen met trots lid.
Gelet op haar leeftijd kon zij helaas de laatste 
jaren niet meedoen aan gilde-activiteiten. 
Wij verliezen in Reggie een spontaan en zeer 
gewaardeerd gildelid.

tjeu veReGGen.
Sint Martinus, Tongelre (Kempenland)
Op 30 september 2014 overleed Tjeu Vereggen 
(80). Tjeu was schutter en behaalde in 1998 het 
Nederlands Kampioenschap Opgelegd Korps 
geweerschieten. Voor het gilde was hij zeer 
bijzonder, want hij verrichte op allerlei terreinen 
hand en spandiensten.

fRans kuijPeRs

Sint Caecilia, Veldhoven – Dorp (Kempenland)
Op 1 november 2014 is onze zeer gewaardeerde 
en trouwe gildebroeder Frans Kuijpers overleden. 
Frans was 21 jaar lid, kruisboogschutter en van 
2008 tot 2012 koning. Ondanks zijn ziekte bleef 
hij belangstelling tonen voor het gilde, zoals bij 
de verbouwing van het schietlokaal.

maRtin sandeRs 
Sint Joris, Vlokhoven (Kempenland)
Martin overleed op 17 augustus 2014. Hij 
werd lid in 1998, na eerder lid te zijn geweest 
van het Sint Catharinagilde Nuenen – Boord. 
In die periode is hij koning geweest en was 
een verdienstelijk commissielid van de SAT- 
commissie district Noord van kring Kempenland, 
waarvoor hij in 1995 is onderscheiden. In 1999 
schoot Martin zich voor het eerst koning en 
in 2005 en 2008 opnieuw en is tot op heden 
koning gebleven. Naast zijn functie van koning 
vervulde hij ook tijdelijk de functie van kapitein 
en regerend deken. 

aGGie van kuijk – GeRRitsma 
Sint Catharina, Vught (Maasland)
Op 2 september 2014 is gildezuster Aggie van 
Kuijk – Gerritsma (81) overleden. 
De uitvaart heeft met gilde-eer plaats gevonden.

joeP van bekHoven (82), eReHoofdman 
† auGustus 2014
Sint Anthonius Abt, Terheijden (Baronie en 

Markiezaat) 
Van 1984 tot 2006 was hij hoofdman.  
Vele gildezaken zijn onder zijn leiding tot 
stand gekomen. Voor zijn werk kreeg hij een 
Koninklijke- en een Pauselijke onderscheiding.

IN MEMORIAM

Mogen zij allen rusten in vrede

DE KONINGSCHILDEN VAN 
KEES KETELAARS, 

eigentijds vormgegeven met gevoel 
voor traditie.

Atelier Kees Ketelaars
Tilburgseweg 11

5066 BT Moergestel
013-51 33 31 68

E-mail: keesketelaars.nl

Gildekleintje

OPEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
KLEPSCHIETEN OPGELEGD (.22)
Derde kerstdag, 27 december 2014, 

aanvang 10.00 uur.
Gilde Sint Sebastiaan Borkel nodigt u 
uit voor een geweldig schietconcours.

Waar? schietterrein gilde Sint 
Sebastiaan Borkel, Dorpsstraat 17a 

gemeente Valkenswaard.  
Totaal € 650 aan geldprijzen.  

Verdere informatie zie 
www.sintsebastiaanborkel.nl

TE KOOP
Drie electrische banen voor 

blazoentransport.
Lengte 12 meter

Prijs n.o.t.k.

G. Staring
06-22163481
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IN MEMORIAMFOTO
OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
Helaas blijven we in het duister tasten wat betreft de afgebeelde prentbrief-
kaart in nummer 3 van De Gildetrom (2014). De lezers hebben zowel het 
gilde (schietend met de handboog op de vogel) als de locatie niet herkend. 
Een inzender opperde: “Zou het wel om ‘n Brabants gilde gaan?”

Deze keer hebben we voor een unieke kleurenfoto - afkomstig uit de 
Brabant-Collectie - gekozen. Fotograaf Hans-Joachim Schröter kreeg in 
de jaren 80 de opdracht van Provincie Noord-Brabant om alle facetten van 
de Brabantse gilden vast te leggen. 

Zo ook dit veelal onderbelichte aspect van de gilden: de nar. 
Op deze foto staan zelfs verschillende gildenarren. Wie kent of herkent zich 
op deze foto?
Wellicht weet u eveneens waar dit bijzondere plaatje ‘geschoten’ is.

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) 
of naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be). n
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GILDEFEESTEN IN 2015
Federatieve toernooien: 
•  Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
•  Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
•  Het geweerschieten in oktober.

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

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

07 juni Kringdag Kempenland, Sint Jorisgilde, Bergeijk.
07 juni Kringdag Peelland, Sint Jorisgilde Asten.
14 juni Vrij gildefeest bij Sint Jansgilde Gassel.
05 juli Vrij gildefeest bij Sint Willibrordusgilde Casteren.
05 juli Kringdag Maasland, Sint Jorisgilde Berlicum.
28 - 29 - 30 
augustus Europees Schutters Treffen te Peine (Duitsland).
13 september  Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Hubertusgilde 

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

Mierde.
oktober NBFS-toernooi geweerschieten Kring Land van Cuijk
10 oktober  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering 

Kring Baronie en Markiezaat.

GILDEFEESTEN IN 2016
Federatieve toernooien: 
•  Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
•  Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
•  Het geweerschieten in oktober.

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

Alphen.
18 september NBFS-toernooi VTBS, Kring Baronie en Markiezaat.
oktober NBFS geweerschieten Kring Kempenland.
08 oktober  Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering 

Kring Land van Cuijk.

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

28 mei Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oirschot

 
GILDEFEESTEN IN 2020
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.

12 juli  Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde Deurne.
23 augustus  Vrij gildefeest Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, 

Wintelre.

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

16 mei  Kringdag Peelland bij Sint Willibrordusgilde Bakel.
06 juni   Kringdag Kempenland vrij gildefeest Sint Jan Baptist 

Oerle. 

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


