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Uw gildekleding en
toebehoren, perfect op maat
gemaakt in eigen atelier.
Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen,
hoeden (in vele modellen, kwaliteiten
en kleur) en gildekousen tot ver over
de knie (alleen bij ons verkrijgbaar).
Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)
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Alle door ons geklede gilden worden
ook door ons onderhouden!

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54

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

Goud en zilversmederij
v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
www.edelsmidpeters.nl
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De Nieuwsbrief is er
voor alle abonnees!
Sinds mei van dit jaar hebben de abonnees van De Gildetrom de mogelijkheid zich te
abonneren op de digitale nieuwsbrief van De Gildetrom. Het is een van de resultaten
die voortkomt uit de enquête, die onder de lezers is gehouden. Het is de bedoeling u
eerder te informeren over onderwerpen of gebeurtenissen uit het gildewezen.
Deze dienstverlening duurt voorlopig één jaar, waarna het nut en wenselijkheid
worden geëvalueerd. Maar… tot nu toe heeft zich nog niet iedereen geabonneerd
op de digitale nieuwsbrief, en dat is nu juist de bedoeling. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@degildetrom.nl Als u dat doet,
dan krijgt u maandelijks de digitale nieuwsbrief op uw pc. Doen dus!!!
In dit laatste nummer van 2011 vindt u, buiten de vaste onderwerpen, weer interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld over de herstart van het Sint Jorisgilde uit Asten,
een verslag van het wereldrecord vendelzwaaien in Nieuwdijk en een oproep tot
deelname aan een pelgrimage naar Maria-Zell in Oostenrijk.
Het bestuur van de Stichting De Gildetrom en de redactie wensen u langs deze weg
hele fijne feestdagen toe en een goed begin van 2012. Tot dan!
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Homilie

Hoofdliedendag;

8 oktober 2011 in de kathedrale
basiliek van Sint Jan Evangelist
te ’s-Hertogenbosch
Tijdens de eucharistieviering op 8 oktober 2011 in de basiliek van Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, hield bisschop, mgr. A. Hurkmans een homilie die
bij veel gildebroeders- en zusters een grote indruk achterliet. In het provinciehuis werden verschillende verzoeken ingediend deze homilie in de
Gildetrom te publiceren. Het verzoek werd aan de bisschop overgedragen. Omdat hij dit alles uit zijn ‘blote’ hoofd had verkondigd, stond er dus
niets op papier. Maar hij zegde toe dit alsnog te doen. We zijn mgr. Hurkmans dan ook zeer erkentelijk voor de moeite die hij genomen heeft zodat
wij dit alsnog kunnen publiceren en danken hem hiervoor hartelijk!
Hieronder volgt de integrale tekst van de homilie.
andere landen, religies en tradities in ons
Commissaris van de koningin, de heer
verschillen, al is het jammer dat ouders en
midden gekomen. Ook dat zorgt ervoor dat
Van de Donk,
grootouders in hun ideeën en opvattingen
er minder eenheid is in denken en beleven.
Burgemeester van Geldrop-Mierlo,
soms misschien te gemakkelijk meegaan.
En, heel belangrijk, het weten en het denken
mevrouw Donders – de Leest,
van de mensen is sterk ontwikkeld. Ze zijn
Pastoor Kloeg, Bestuur van de NoordHet kan pijnlijk schuren in de relatie tussen
mondiger, hebben meer eigen opvattingen,
Brabantse Federatie voor Schuttersgilden,
grootouders en hun kinderen. Een dergelijke
scherpen hun geest aan de media en dan
Gildebroeders en gildezusters,
pijn kent ook de Kerk. Mensen hebben de
treden er gemakkelijker wrijvingen op tussen
Kerk soms nodig, maar weten weinig van
mensen en de Kerk.
U zult zich kunnen voorstellen hoe gelukkig
wat de Kerk ons leert en van de gebruiken in
oudere mensen zijn als zij kleinkinderen
de Kerk, bij voorbeeld tijdens vieringen, met
Daarvoor zijn ook diepere motieven aan te
krijgen. Ik kan dat in elk geval, want ik zie die
name zie je dat bij uitvaarten. Ze zijn ervan
geven. Ik noem er twee. Heel veel mensen
vreugde bij mijn broer en mijn schoonzus.
los gegroeid. Dat verdriet mensen van de
hechten vandaag veel geloof aan de
Kleinkinderen maken hun grootouders blij, ze
kerk, bisschoppen en priesters, maar ook veel
wetenschap. Alle vragen over de werkelijkheid
stralen vitaliteit uit en hoop. Maar u weet ook
gelovigen. Zo zijn er, door en vanuit de Kerk,
zullen eens beantwoord worden door die
dat dit niet zo blijft. Al blijven kleinkinderen
heel veel instellingen en organisaties gesticht,
wetenschap. De vragen die vroeger werden
hartendieven, als ze groter worden gaan ze
die allemaal katholiek waren: het onderwijs
beantwoord door de godsdienst, worden
eigen wegen en, zo is het nu eenmaal, volgen
en de gezondheidszorg vooral, maar ook
daar thans niet eens meer aan gesteld. De
eigen denkbeelden. Hun generatie denkt
allerlei verenigingen en stichtingen van groot
godsdienst wordt beschouwd als achterhaald,
anders dan de onze en staat anders in
maatschappelijk belang. Hun houding ten
niet meer van deze tijd, zelfs archaïsch.
de wereld.
opzichte van de Kerk, is echter sterk veranderd Dus: de toekomst is aan de wetenschap
Ik weet dat door een gesprek met mijn
en tussen hen is nu vaak sprake van een
en niet aan de godsdienst. Ik zie ze soms,
moeder. Zij ging naar alle verjaardagen en
gespannen verhouding die vaak pijn doet.
mensen die denken: “Daar loopt de bisschop
andere feesten van haar kleinkinderen, zo ook
Natuurlijk zijn daar oorzaken voor te vinden.
met zijn mijter en zijn staf. Arme man. Het zal
een stuk of tien vormselvieringen. Na zo’n
Toen wij nog leefden in een agrarische
allemaal wel voorbijgaan”.
vormselfeest reed ze met mij terug en zei wat
samenleving, lang, lang geleden, was het
Een tweede oorzaak van de wrijving tussen
melancholiek: “Moet dat nou, elke keer naar
vanzelfsprekend dat alles door de Kerk werd
Kerk en samenleving en de organen van die
die feesten terwijl je weet dat ze daarna zelden georganiseerd en zodoende opgenomen
samenleving, tussen de Kerk en de gelovigen,
nog naar de kerk gaan. En waarom moeten
in één groot geheel. Er was eenheid,
is het wegvloeien van de kennis over de
die feesten zo groot zijn als ze in hun leven
overeenstemming, harmonie en dat gaf rust.
eigenheid van het geloof. Terwijl zij meer
bijna niets met dat Vormsel doen?” Ze uitte
Ondertussen groeiden we echter naar een
weten dan ooit, weten zij minder en minder
zeker kritiek, voelde ook wel onvrede en zelfs
geheel andere samenleving: een industriële
waar het in het geloof om gaat. Geloof heeft
verdriet. Als man van de kerk snap ik dat wel.
en nu zelfs een digitale. Er is veel meer
niet alleen te maken met problemen en het
Gelukkig zijn ouders en grootouders vaak
urbanisatie. De steden werden groter en
zoeken naar oplossingen. Het heeft niet alleen
zo wijs dat ze open blijven staan voor hun
groeien nog steeds en de stedelijke cultuur
van doen met wetten die het leven inkapselen.
kinderen en proberen ze goed en verstandig
heeft veel invloed op de mensen, óók op
Het geloof is van een heel andere orde. Zoals
met ze om te gaan. Ook als ze van mening
die van het platteland. Er zij veel mensen uit
een man naar een vrouw verlangt en pas rust
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Algemeen
Door: Peter van Kuijen

meer weten, schuurt het heel pijnlijk tussen
gelovigen en Kerk, tussen samenleving en
Kerk.

Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans.

en evenwicht vindt als hij de ware vindt, zo
kan de mens ook verlangen naar God.
Godsdienst is niet iets van een voorbije tijd.
De mens is geschapen om rust en zekerheid
te vinden in God. Dat is zijn wezen, zijn
karakter. Het hoort bij het mens-zijn om een
band te hebben met God. Man en vrouw
drukken hun onderlinge liefde uit in een leven
dat samenhang heeft. Hun liefde voor elkaar
neem je waar door heel hun leven heen: je ziet
het aan hoe ze handelen, wat ze doen, hoe ze
rekening houden met elkaar, hoe ze tegenover
andere mensen staan, hoe ze omgaan met
kinderen en eventueel kleinkinderen. De liefde
tussen man en vrouw is voor verreweg de
meeste mensen bepalend voor het leven.
Zo is het ook met gelovige mensen.
Zij hebben een band met God, zijn met God
in liefde verbonden en dat bepaalt hun leven.
Zij gedragen zich als gelovige mensen en
delen met andere gelovigen opvattingen en
idealen over de samenleving en hoe het daarin
toe moet gaan. De gelovige mens zal daarom
zijn leven ook vorm geven vanuit zijn geloof.
Het is jammer dat mensen vandaag te weinig
weten over het geloof en dat ze Christus
niet kennen, die ons God, zijn Vader, leerde
kennen. Ze weten daarom ook niet wie God
is en missen de liefde waar God voor staat.
Veel mensen weten niet dat geloof in God
de ziel en het hart van de Kerk is en dat hun
wijze van leven en denken, groeit vanuit de
liefdesband tussen God en hen. Tussen God
en ieder persoonlijk. Omdat mensen het niet

De hoop die ons vandaag gelaten is, is dat
we opnieuw tot geloof kunnen komen. Het
zou toch ‘zund’ zijn dat dit fundament onder
ieders leven verbrokkelt en verloren gaat. Het
geloof geeft levensvreugde, levensgeluk, zinvol
leven. Omdat de mens naar God gemaakt is,
vindt hij zijn ware geluk als hij een band heeft
met God. Hoe vreugdeloos moet hij zijn als
hij die band niet vindt…
Ik denk dat we wel eerlijk moeten zijn: we
maken het als Kerk de mensen niet altijd
gemakkelijk om te geloven. Nogal wat
mensen ervaren de Kerk als een instituut
met macht, rijkdom en fouten, dat niettemin
mensen klein maakt en almaar geboden
voorhoudt en oplegt. Daarom lopen mensen
weg van de Kerk en in feite ook van God. Maar
dit is geen correct beeld van de kerk. De kerk
verkondigt juist dat mensen vrij zijn
en in vrijheid hun leven vorm moeten geven.
De Kerk wil mensen naar een leven leiden
dat hen gelukkig maakt, dat hen voldoening
geeft, hen ook tot vervulling zal brengen, tot
een leven bij God in de hemel. Het is eigenlijk
de taak van God in de Kerk om het goede, het
genadige, het rijke van het geloven in God aan
de mensen voor te houden en aan te bieden.
Er is werk aan de winkel. Ook in de gilden.
Want het is een van de kernwaarden van
het gilde dat het trouw is aan God en
vaderland en dat het dat ook uitdrukt. Zo’n
innerlijke waarde kun je niet koesteren als
die niet gedragen wordt door authentieke
overtuigingen. Met de Kerk zullen wij moeten
nadenken over wat het betekent en hoe dat in
onze tijd kan worden verstaan. We zullen ons
moeten ontdoen van misverstanden
en nieuwe inzichten moeten krijgen over
de rijkdom van het mensenleven, van het
gildewezen ook en vooral van de rijkdom van
het geloof in God.
De gilden hebben vorig jaar een brochure
gepresenteerd over hoe het wil omgaan met
de jeugd. Misschien is het nodig om iets
dergelijks op te zetten vanuit de vraag: hoe
verstaan wij trouw aan God en vaderland, hoe
gaan wij om met de Kerk, ondervinden wij van
de Kerk voldoende respect en tonen wij ook
respect aan de Kerk. Nemen wij onze positie
serieus genoeg om in de veranderende wereld
te zeggen, met overtuiging en doordacht: wij
blijven trouw aan God en vaderland. Amen. n
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Karel Berkhof
kreeg NBFSonderscheiding
Hij trad 1 oktober 2003 toe tot het bestuur als
afgevaardigde van de Kring Peelland.
Hij zette zich in om van zwart wit druk via
gedeeltelijke kleurendruk over te gaan naar
volledige kleur.
Hij werkte mee aan de realisatie van een
ander lay-out van het blad.
Onder zijn leiding kwam er een enquête onder
de lezers, waardoor in de toekomst een aantal
wijzigingen zullen plaatsvinden.
Hij verleende medewerking met het bestuur
van de NBFS aan de tentoonstelling in
Eindhoven onder de titel “Gildetrots op
Brabants Zilver” bij gelegenheid van het
75-jarig bestaan van de NBFS.
Daarnaast gaf hij een uitstekende leiding aan
het bestuur en de redactie van de stichting
De Gildetrom.
Dit alles was een reden om Karel Berkhof te
vereren met de hoogste NBFS-onderscheidng,
die tijdens de Hoofdliedendag op 8 oktober
2011 in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch
aan hem werd uitgereikt. In zijn toespraak
memoreerde voorzitter Jos Verbeeten de
hierbovengenoemde feiten.
Zoals u elders in dit magazine kunt lezen,
neemt Karel Berkhof op 1 januari 2012
afscheid van het bestuur van de stichting
De Gildetrom.
Karel bedankt voor al die fijne jaren! n

Karel Berkhof, bedankt!

RepOrtage
Door: Felix Crooijmans

Wereldrecord vendelen Nieuwdijk,
waarin een klein dorp groot kan zijn
Indrukken van een gast.
Vrijdagmorgen 26 augustus reed ik via een
mooie toeristische route vanuit Geldrop
via Gemert, St. Antonis (het dorp van onze
voorzitter) Kleve en Emmerich rond elf uur
het prachtige Montferland binnen. Ik was te
gast bij de bijeenkomst van het presidium van
de EGS dat gehouden werd in Zeddam en
Nieuwdijk. Terwijl het presidium vergaderde
liep ik naar een mij bekend restaurant waar
je voor één euro nog een kopje koffie kunt
krijgen en voor 2,40 kreeg je er ook nog twee
sneeën krentenwegge met roomboter bij.
Waar vind je dat nog in Nederland?
In de loop van de middag gingen we met
drie bussen op weg naar ’s Heerenberg waar
we ontvangen werden op het stadhuis door
de burgemeester, mevrouw Ina LeppinkSchuitema. Er volgde een lange reeks van
toespraken, allen in het Duits. Want dat is de
voertaal bij de bijeenkomsten van de EGS. Het
laatste woord was aan de voorzitter van de
EGS, Charles Louis Prinz de Merode, die vond
dat er genoeg Duits gesproken was en dus in
zijn mooie Nederlands het bonte gezelschap
toesprak.
Na deze goed verzorgde bijeenkomst
werden er in de tuin van kasteel Huis Bergh
groepsfoto’s gemaakt.
Degenen die het Ridderschap in de Orde van
Sint Sebastiaan zouden ontvangen gingen
daarna naar Nieuwdijk om instructies te
krijgen over de gang van zaken tijdens de
investituurmis.
Ridders in de orde van Sint
Sebastiaan van Europa
De eucharistieviering werd geleid door de
aartsbisschop van Utrecht, mgr. Eijk. Tijdens
deze viering werden een aantal gildebroeders
uit Europa tot Ridder in de orde van Sint
Sebastiaan geslagen. Uit Noord-Brabant
waren dat een vijftal personen. Ook werden
aan twee Brabanders een Donatenkruis en het
Kompturkruis uitgereikt. (zie ook EGS-nieuws)
Na de eucharistieviering werd door de gasten
een defilé afgenomen. Een mooie stoet
van plaatselijke schutterijen trok voorbij,
die af en toe flink van zich lieten horen met

Recordpoging geslaagd!

het afschieten van luidruchtige kanonnen.
In het restaurant naast de kerk werd een
voortreffelijk warm en koud buffet geserveerd.
Omstreeks half tien gingen we in optocht
naar de feesttent die speciaal was opgebouwd
voor de festiviteiten rondom de recordpoging
vendelen.
De volgende ochtend werd er door de EGS
vergaderd in Nieuwdijk en werden sommige
aanwezigen in de bloemetjes gezet, al of
niet vergezeld van mooie cadeaus. Bij deze
vergadering was de beschermheer van de
EGS Karl von Habsburg aanwezig. Het
was de eerste keer dat ik zo’n vergadering
meemaakte. Alle punten waren een dag eerder
al besproken in het presidium. Wij hoefden
eigenlijk alleen maar te luisteren en hier en
daar onze instemming te geven.
Na de lunch trokken we wederom in een
bonte stoet naar het feestterrein waar het
gezellig druk was, met name in de tent
tijdens een flinke regenbui. Maar dat mocht
de pret niet drukken want toen om vier uur
het hele terrein vol liep met 1017 vendeliers
was het droog en waren we getuige van een
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historische gebeurtenis. Het was een prachtig
schouwspel, grote en kleine vendeliers met
grote en kleine vlaggen die gedurende ruim
vijf minuten synchroon hun vendelgebed
zwaaiden begeleid door de muziek van
Fanfare DES die evenals Schutterij Sint
Antonius haar negentigjarige bestaan vierde.
Ik stond met tranen in de ogen te kijken, zo
goed en mooi als het ging. Een bekroning op
het werk van de Nieuwdijkse verenigingen en
de Gelderse Federatie.
Toen na afloop in de feesttent bekend
gemaakt werd dat de recordpoging geslaagd
was brak er een enorm gejuich uit. Alle
vendeliers kregen een aandenken aan deze
gedenkwaardige dag.
Terwijl ik daarna weer terugreed naar Brabant
heb ik de hele weg nagenoten van deze twee
dagen.
Ik weet niet of het record nog ooit verbroken
wordt maar ik weet wel dat men in Nieuwdijk
trots mag zijn op haar verenigingen. Er wonen
ruim zestienhonderd mensen waarvan er
meer dan vijfhonderd lid zijn van de schutterij.
Waarin een klein dorp groot kan zijn! n

Europäische EGS Schützenstad vierde feest
Sankt Sebatianus Schützenverein vierde
van 4 tot 7 augustus 2011 zijn 525-jarig
bestaan. Feesten en organiseren kunnen
ze in Medebach. Denk maar aan het
Europees koningschieten van 1994, waarbij
Medebach werd uitgeroepen tot Europäische
Schützenstad.
Zaterdagmiddag, 6 augustus, vond het
koningschieten van het eigen gilde plaats.
Met het nodige ceremonieel werd de
koning opgehaald en thuisgebracht, wat de
deelnemers aan de stoet een flink nat pak
opleverde door een plotselinge onweersbui.
Zondag was het grote feest met deelname van
een veertigtal verenigingen. Het jubiläums
Schützenfest stond onder beschermheerschap
van Karl von Habsburg, die om begrijpelijke
reden niet aanwezIg kon zijn, ook
EGS-presIdent Charles Louis de Merode kon

er niet bij zijn. Om het feest toch een officieel
EGS-tintje te geven werd federatievoorzitter
en EGS-vice-voorzitter Jos Verbeeten verzocht
de aanwezige schutters en gildebroeders toe
te spreken en welkom te heten. Het zou een
beetje raar geweest zijn dit de heren Hellwig
en Sobol, beiden EGS-bestuurders en wonend
te Medebach, te laten doen.
Het feest kreeg een extra Europees tintje door

de aanwezigheid van het gilde van Onze Lieve
Vrouw en de Heilige Willibrordus uit Wintelre
en het gilde Sint Joris uit Tilburg. Beide gilden
werden luid toegejuicht door het talrijke
publiek langs de 3,5 km lange route door de
natte straten van Medebach. En uitbundig
werd er na afloop Europees verbroederd.
Tot ziens in Tuchola! n

Het Heilige Willibrordusgilde uit Wintelre trekt door de straten van Medebach.

Ridders in de orde van Sint Sebastiaan van Europa

Een van de geridderde Brabantse gildebroeders
Frans van de Burgt, Sint Jorisgilde Gemert.
Foto: Website Sint Jorisgilde Gemert.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011
werd te Nieuw-Dijk (Gemeente Montferland)
de plenaire vergadering van de EGS
gehouden. Onder voorzitterschap van Prins
de Merode kwam op vrijdag het presidium
bijeen in Zeddam. ’s Middags waren we te
gast op het gemeentehuis te ’s Heerenberg
en om vijf uur was er een plechtige
investituurmis in de parochiekerk van
Nieuwdijk. De eucharistieviering werd geleid
door de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Eijk.
Tijdens deze viering werd er een
aantal gildebroeders uit Europa tot Ridder in
de orde van Sint Sebastiaan geslagen.

Is Jouw mede-lezer
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Uit Noord-Brabant werden Pierre van den
Berg, Frans van de Burgt, Felix Crooijmans,
Albert van der Steen en Jos van de Ven Ridder.
Het Donatenkruis, als ceremoniemeester van
de orde, werd aan Hennie Hoppenbrouwers
toegekend. Ridder Jan Schrurs ontving het
Kompturkruis als regiosecretaris van Regio 3.
(De redactie van de Gildetrom feliciteert
deze Brabantse Ridders. Dat zij zich blijvend
mogen inzetten voor de gilden en schutterijen
in Europa.) n

Algemeen
Door: Ad van Lierop

Op verzoek van de redactie beschrijf ik de herstart of revitalisering van ons gilde. Waarmee begin je zo’ n artikel? Welnu, met respect en
complimenten uit te spreken aan een vijftal gildebroeders, die in 2006 nog alleen over waren. Zij zagen - na vier jaren zonder activiteiten de noodzaak in om alles over te dragen aan een nieuwe groep. En gelukkig, nog altijd zijn deze vijf onmisbare steunpilaren.

De herstart van het Sint Jor
In 2006 was het gilde op sterven na dood;
het ledental teruggelopen tot vijf, te weinig
bestuurlijke kracht en uitstraling om hierin
verandering te brengen. Allerlei pogingen om
het tij te keren, leden schipbreuk.
De overheid van Kring Peelland was ook niet
gelukkig met de situatie en vroeg opnieuw aan
de in gildekringen bekende Mies Sijbers om
het in Asten nog eens te proberen.
Er werden contacten gelegd onder andere
met Theo van Woerkum, de huidige dekenhoofdman. Er werden meer mensen gepolst
en dan ontstaat op een bepaald moment een
gevoel: “Dat waardevolle van een gilde anno
1460 mag in onze gemeenschap niet verloren
gaan”.
Polsend, leurend en netwerkend vormde zich
een groep van een twaalftal Astenaren. Ieder
kende en vertrouwde elkaar en er zat veel
bestuurlijke ervaring en kennis bij.
Snel kon een voorlopig bestuur worden
gevormd en op correcte wijze – en soms
met pijn in het hart – werden door de ‘oude’
bestuurders alle bescheiden en eigendommen
overgedragen. Dit alles met goedkeuring van
het kringbestuur.
Het nieuwe bestuur koos voor een zakelijke
aanpak om de organisatie structuur te geven;
commissies werden ingesteld om zoveel
mogelijk leden erbij te betrekken. En vervolgens kreeg het echte gildegebeuren vorm en
aandacht. Zakelijkheid mag de broederschap
nooit ondersneeuwen.
Waarom lukte het nu wel ?
Niet iedereen in het dorp geloofde erin; de
herinnering aan het oude gilde was nog te
vers.
Toch kreeg de groep van twaalf voldoende
vertrouwen en dit is naar mijn menig de kern
van het succes. Nieuwe leden, vrienden,
buren, familie, meldden zich aan, de
burgemeester was bereid beschermheer te

worden en de pastoor was zo trots dat hij
gildeheer werd, dat hij na zijn afscheid als
pastoor vond, dat hij gildeheer voor het leven
was. Vonden wij zelf ook! Al vrij snel meldden
enkele dames zich om geüniformeerd lid te
worden; een hele vooruitgang voor een ‘mannenvereniging’. In de startgroep zat ook ‘d’n
Aastense brouwer’; hij kon ons een passend
gildehuis bieden in zijn Creatief Centrum ‘In
de Brouwerij’: het proeflokaal Cambrinus.
Al vanaf het begin was een viertal Astenaren
bereid commissaris te worden en het gilde
jaarlijks financieel te steunen. Wat geluk is
ook nodig. Er diende zich een standaardruiter
aan en opmerkelijk, een blaaspijpspeler. Dat
vonden wij een bijzondere aanwinst voor het
gilde.
Overigens niet iedereen. Ik hoor nog een
gildebroeder uit een naburig dorp zeggen:
“Bènt blij, dè t’r mèr inne is!” Geluk is ook
als nieuwe koningen meerwaarde leveren; zo
heeft onze huidige koning zijn vier kinderen
enthousiast gemaakt en aangemeld als
aspirant-lid. Alle vier zijn zeer geïnteresseerd
en volgen instructie in trommen en/of
vendelen.

maximaal negen jaar lid van de overheid kunt
zijn. De tijd zal moeten uitwijzen of dit een
positief effect heeft.

Onze visie
Het definitieve bestuur – gevormd uit het
voorlopige bestuur en ingesteld door de
Algemene Ledenvergadering – had van begin
af aan als visie: ‘We willen een eigentijds gilde
zijn en natuurlijk met behoud van de waardevolle eeuwenoude tradities. We willen deel uit
maken van de gemeenschap en dienstbaar
zijn aan die Astense gemeenschap.’ Eén van
de nieuwe leden was geïnteresseerd in de
historie en schreef een voorbeeld van een
huishoudelijk reglement: De Caert.
Je wordt lid voor het leven, maar niet
onbeperkt lid van de overheid. In De Caert
is nadrukkelijk bepaald, dat je na drie jaar
aftredend bent, twee keer herkiesbaar en dus

Het gilde en de kerk
Van begin af aan was het vanzelfsprekend om
de binding met de rooms-katholieke kerk en
de tradities in relatie hiermee te handhaven;
anderzijds werd van nieuwe leden niet
verwacht dat ze iedere zondag naar de kerk
gingen. In De Caert werd gekozen voor een
voorzichtige en toch duidelijke formulering.:
‘Men dient de christelijke geloofsovertuiging
te aanvaarden als grondslag van het gilde en
men accepteert de historische band met de
rooms-katholieke kerk’.
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Nieuwe uniformen
Het eigentijdse bleek ook uit de keuze van
de leden voor een nieuw uniform. Toen de
oud-bestuurders te kennen gaven niet terug te
willen naar de middeleeuwse uniformen, was
de keuze snel gemaakt: een zwart kostuum
met rode sjerp, strikje en zwarte hoed met
veer.
Het oude bestuur had gezorgd voor een
solide financiële basis. Hiermee en met hulp
van sponsoren en plaatselijke en landelijke
fondsen – waaruit ook weer vertrouwen sprak
– konden vijfentwintig nieuwe uniformen
worden aangeschaft.
Bij het afscheidsfeest van de pastoor/gildeheer, zondag 23 december 2007, presenteerde
het hernieuwde gilde zich vol trots aan een
bomvolle kerk. En konden we de tradities
sinds lange tijd weer presenteren. Dit was
nieuw voor de Astenaren en wij waren trots.
Nieuw was ook ons eigen Sint Jorisaltaar, waar
gildeheer Piet Schellens voor had gezorgd.

Jeugdbeleid
Ook bij ons is de gemiddelde leeftijd hoog.
De schrijver van dit artikel was 68 jaar toen

risgilde Asten

Het Sint Jorisgilde, Asten.

hij in 2006 benaderd werd en gegrepen door
het gildewezen. Continuïteit staat vaak op de
agenda; uitvoering is niet gemakkelijk. We
hebben niet gewacht op jeugdbeleid vanuit
de kring, doch dit zelf ter hand genomen.
Onze jeugdige aspirant-leden krijgen apart
les in vendelen en tamboeren, ze worden
erbij betrokken en krijgen aandacht; en soms
gewoon cola en chips.

aanwezig evenals bij de dodenherdenking
op 4 mei. De kermis openen is ook bij ons
traditie.
En natuurlijk maken wij onze fouten en
hebben we onze bestuurlijke problemen zoals
waarschijnlijk ieder gilde. Met gezond optimisme kijken we naar de toekomst: in 2015
vieren we ons 555-jarig bestaan en organiseren
we de kringdag in kring Peelland.

Stand van zaken anno 2011
Het Sint Jorisgilde telt inmiddels zestig leden
en acht aspirant-leden beneden de achttien
jaar. Met de aspirant-leden erbij tellen we
veertig geüniformeerden. We maken deel uit
van de gemeenschap; velen van ons zijn vrijwilliger en/of bestuurder in het dorp. Net als
vele andere gilden zijn we op Koninginnedag

Nawoord van de schrijver
Als nieuwkomer op leeftijd kijk je met bewondering en verwondering naar de gilden; enerzijds naar de verscheidenheid en autonomie,
anderzijds naar de tradities, die vrijwel door
ieder gilde worden gekoesterd. Deze tradities
vormen het bindende element tussen de
gilden in kringen en federatie. De verwonde-

117

ring betreft het vasthouden aan ‘tradities’ die
niet meer van deze tijd zijn: ’ vergaderen op
zaterdagmorgen, want dat deden ze vroeger
ook.’ Je vergadert als dat het beste uitkomt
en dat kan op zaterdagmorgen zijn. Acte de
présence geven in volledig gilde uniform levert
schitterende taferelen op; alleen hoed en sjerp
hebben een heel andere uitstraling. Tenslotte
zou enige terughoudendheid met uitnodigingen voor jubilea en recepties elkaar minder
belasten. En natuurlijk verdient degene, die
vijftig jaar lid is, bezoek van de hele kring.
Om de jeugd en een jongere generatie te
krijgen, te boeien en te houden moeten gilden
zich aanpassen, in het belang en behoud van
ons culturele erfgoed. n
(De auteur is dekenschrijver bij het Sint Jorisgilde Asten)

Algemeen
Door: René van Hal

Gildepelgrimage:
opzet aangepast aan
wensen deelnemers
Al vrij snel na afloop van de laatst gehouden
gildepelgrimage, eind september 2010, heeft
het bestuur van de stichting de ervaringen
met elkaar besproken. De ingevulde evaluatieformulieren leverden gelukkig de nodige
aandachtspunten op. Een ding was zeker: de
deelnemers van toen waren benieuwd naar
de bestemming van de pelgrimage in 2012,
waarbij natuurlijk enkele suggesties werden
gedaan.
“Ondanks het toch wat teruglopend aantal
deelnemers zag het bestuur voldoende
mogelijkheden in 2012 weer een nieuwe
gildepelgrimage te organiseren”, zo geeft
voorzitter René van Hal aan. “De laatste
reis leverde hoge waarderingscijfers op. Het
was door zijn afwisseling een van de meest
geslaagde reizen. Toch is er kritisch gekeken
naar de opzet en kon niet voorbij worden
gegaan aan de financiële crisis waarin Europa
verkeert. Zo is de reisduur teruggebracht naar
negen dagen, waardoor de reissom op basis
van halfpension inclusief niet minder dan vier
door gidsen begeleide excursies, beneden €
700 kon blijven.”
Reisdoel Pelgrimage 2012
Het reisdoel van de gildepelgrimage is de
beroemdste bedevaartplaats van Oostenrijk
Maria-Zell. “Tijdens onze voorreis heeft
een bezoek aan Maria-Zell een diepe indruk
achter gelaten. Het eerder opgezette reisprogramma is omgezet zodat we een gehele
dag in Maria-Zell kunnen vertoeven met als
hoogtepunt een plechtige eucharistieviering in
de Mariabasiliek”, zo geeft René van Hal aan.
“De Oostenrijkse sfeer bevordert een zeer
intieme sfeer, in een omgeving waar meer dan
een miljoen pelgrims jaarlijks samenkomen.
Die sfeer was nadrukkelijk tijdens onze
voorreis waarneembaar: gastvrij, warme
entourage etc. Natuurlijk kent het programma

Maria-Zell.
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Parijs, 2010.

nog vele andere hoogtepunten als uitgebreide
bezoeken aan Praag, Wenen, Melk en Passau,
steden met een eeuwenlange historie en een
rijkdom aan bezienswaardigheden.”
Om het programma compleet te maken en
er een echte gildepelgrimage van te maken
zijn zowel bij het begin als aan het eind van
de reis samenkomsten gepland voor alle
reizigers rondom vieringen. De eerste dag
wordt gestopt in Keulen met een viering in de
Ursulabasiliek (vernoemd naar Heilige Ursula
en de 1100 Maagden met haar relieken) en
als afsluiting wordt in Passau een tussenstop
gehouden waarbij we in de Michaelkerk gezamenlijk een viering mogen houden. “Beide
plaatsen beschikken in de directe nabijheid
over een majestueuze Dom, alleen ga je daar
op in de massa’s toeristen en gaat de eigenheid van de groep verloren”, zo zegt René van
Hal. “In Maria-Zell kunnen we samen met
anderen ons bezoek aan deze bedevaartplaats
vieren. Daarop worden de vieringen ook qua
teksten en liederen ingevuld.”
Wat maakt deze negendaagse busreis nou tot een gildepelgrimage?
“Dat is toch wat moeilijk te definiëren”, zo
geeft René van Hal aan. “Dat is natuurlijk in
de loop der jaren gegroeid uit het evenwicht
dat is gezocht en ontstaan bij bezoeken aan
bekende bedevaartplaatsen, het op zoek
gaan naar bezienswaardigheden, maar ook

het creëren van een unieke sfeer in de groep.
Bovendien hebben de deelnemers ook wat
vrijheden om zelf invulling te geven aan
de dag. De sfeer kan en mag per bus best
verschillen. Naast de chauffeur levert ook een
contactpersoon vanuit de organisatie per bus
hieraan een bijdrage. Wat me opvalt, is dat er
veel belangstelling is voor elkaar en elkaars
achtergronden zeker wat betreft woonplaats
en activiteiten van het gilde. Natuurlijk zijn de
‘echte’ gildemomenten met hun symbolieken
telkens weer indrukwekkend: het presenteren
van het vaandel, het binnentreden met
slaande trom en vliegend vaandel, de mooie
uniformen/tenues. Al vele jaren is er een grote
kern vaste deelnemers. Door leeftijd vallen er
af. Echte jongeren sluiten zich nog beperkt

Stift Melk.
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aan. Misschien is dat ook wel het onbekende
en wie gaat er nou met een bus op stap.
Juist zij zijn van harte uitgenodigd om deel
te nemen en hun stempel te drukken op de
toekomstige pelgrimages.”
Nadere informatie:
Een informatiefolder is te verkrijgen bij de
secretaris van de Stichting Pelgrimage, gildebroeder Harrie Bruijns, Zeggelaan 57, 4844
SC Terheijden, telefoon 076-5932059, email
harriebruijns@ziggo.nl. Eind januari / begin
februari 2012 worden op diverse plaatsen
informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Een bezoekje aan deze avonden verplicht tot
niets. n

KRINGNIEUWS
Kwartier van Oirschot

Hans van Gisbergen
koning gilde
Sint Ambrosius
Op de teerdag van het Ambrosiusgilde, Lage Mierde was het driejaarlijks koning schieten. Er deden elf schutters aan mee, waaronder twee
vrouwelijke. Er werd geschoten met kruisboog op doel van 28 meter.
Janske Boerenkamp die zich in 2008 koning schoot en daarmee de
eerste vrouwelijke koning van het Ambrosius gilde en van de kring
Het Kwartier van Oirschot werd, was zo fanatiek om weer de titel te
halen dat de zenuwen een grote rol speelden, het heeft niet mogen
baten.
Na twaalf schoten
stonden Hans van
Gisbergen en Piet Roest
gelijk met 59 punten, zij
moesten dus kampen,
na drie schoten was
Hans de winnaar met 15
punten, Piet had er 14.
Het mooie van deze
overwinning is dat
hij de boog, waar hij
de koningstitel mee
gehaald heeft, geheel zelf
gemaakt had, de triomf
was compleet.
Mirella zijn vriendin
zal in optochten trots
naast hem lopen als
koningin. n
Hans van Gisbergen, koning.

Henri Smulders koning
Gilde Sancta Barbara
Op 26 September 2011 wist Henri Smulders de vogel naar beneden
te schieten en daar door het stokje over te nemen van Cees van de
Wetering als koning van het Gilde Sancta Barbara, Oirschot. Henri is
hier mee dan ook koning op het gildefeest in 2013 dat door dit gilde
wordt georganiseerd.
Vroeg in de ochtend zijn de tamboers op pad gegaan voor het uit trommen van de gildebroeders en zusters om te melden dat deze dag het
koning schieten weer plaats zou gaan vinden.
De gildebroeders en zusters meldden zich in gildehuis Gasterij de
Beurs om na de koffie hoofdman Corné Fonken, keizer Piet Bogmans
en koning Cees van de Wetering uit te halen. De middag begon met het
schieten om de Keizer Piet Bogmansschild door aspirant leden. Michel
Broks kwam als winnaar uit de bus. Na de uitreiking van het Keizer Piet
Bogmansschild en de
prijzen van de maandagavond competitie
kon de boom worden
gevrijd.
De vijf kandidaten waren Martien van de Ven,
Henri Smulders,
Cees van de Wetering,
Corrie van Vugt en
Roni Broers.
In een spannende strijd
was het Henri Smulders
die met het 72ste schot
de vogel naar beneden
wist te halen. n
Henri Smulders, koning.

Toon van de Schoot zestig jaar gildebroeder

Toon krijgt het kroontje opgespeld.

Zestig jaar gildebroeder is een hele tijd, toch mocht op 4 juni Toon van de
Schoot zich op deze dag hier voor laten huldigen. Gilde Sancta Barbara
wilde deze dag niet zo maar voor bij laten gaan en vonden de teerdag een
mooi moment hiervoor. In de ochtend werd Toon door het gilde opgehaald in het verzorgingshuis Sint Joris voor een mis, voorgegaan door de
jubilerende pastoor Spijkers.
Na de lunch sprak hoofdman Corné Fonken de genodigden en jubilaris
toe. Hij memoreerde de staat van dienst van Toon binnen het gilde. In
1951 was hij een van de leden die het gilde weer actief wist te maken
na jaren op een laag pitje te hebben gedraaid. Ook bekleedde hij veel
functies binnen het gilde. Tot op heden is de 93-jarige jubilaris raadsheer
van het gilde. De hoofdman dankte Toon voor zijn inzet en speldde hem
het speldje op voor zijn jubileum. Ook de voorzitter van het kwartier van
Oirschot de Heer van Riel had lovende worden over de inzet van Toon en
dankte hem voor het feit dat hij dit mooie gilde weer opnieuw leven in wist
te blazen. Hij spelde Toon het zilveren kroontje op. n
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Schieten voor
het goede doel

Gilde Sancta Barbara
Oirschot krijgt nieuwe
sjerpen
Tijdens het koning schieten op 26 september 2011 heeft het gilde Sancta
Barbara nieuwe sjerpen in gebruik genomen. Hoofdman Corné Fonken
had de gildebroeders en zusters beloofd dat de nieuwe sjerpen tijdens
het koningschieten zouden worden uitgereikt bij hem thuis. Door de
grote inzet van Koning Cees van de Wetering en de makers Hannie van
de Wetering en Tony Fonken kon deze belofte ook waar gemaakt worden.
De eerste sjerp werd uitgereikt aan raadsheer Theo van Nunen waarna
het gehele gilde werd voorzien van nieuwe sjerpen. Het gilde wil Cees
van de Wetering en de makers hartelijk danken voor hun inzet voor deze
nieuwe sjerpen. n

De sjerpen.

Jaarlijks houden de vijf gilden
die de kruisboog als wapen
hanteren onderlinge wedstrijden. Na afloop van de laatste
wedstrijd werd op 21 augustus
2011 de cheque overhandigd
met de totale waarde van
€ 1.000,00.
De deelnemende gilden waren:
- Sint Joris Goirle;
- Sint Joris Hilvarenbeek;
- Sint Joris Tilburg;
De oprichters van de stichting
- Sint Ambrosius Lage Mierde;
Margriet en Frank Kraak nemen de
- Sint Catharina Hilvarenbeek.
cheque in ontvangst van hoofdman
Het inschrijfgeld gaat na
Cees Priems.
de vijfde wedstrijd naar een
gekozen goed doel. Sint Catharina gilde had de organisatie van de
laatste wedstrijd en de overheid had als goed doel gekozen: Stichting
Education Fund Holy Family Care Centre. Dit centrum ligt in Ofcolaco
in Zuid Afrika. Het eerste doel van de stichting is om te voorzien in
de vervolgopleiding van de kinderen van het centrum. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door voor hen een vervolgopleiding buiten het centrum te
bekostigen. Ook financiert de stichting sinds 2 jaar een leerkracht voor
“remedial teaching”.
De oprichters van de stichting gaan jaarlijks op eigen kosten het centrum bezoeken. n

Sjef Mutsaers koning Sint Dionysius
Zondag 28 augustus 2011 schoot Sint Dionysius, Tilburg weer om de
koningstitel.
’s Morgens werden de gildebroeders door de tamboer uitgenodigd om
aan deze strijd deel te nemen.
Locoburgemeester Marieke Moorman, opende na de koffietafel, de
koningsstrijd, gevolgd door kapelaan Karel Loodts van de parochie
Binnenstad. Aanvankelijk duurde het een tijdje voordat de talrijke belangstellenden iets of wat beweging zagen in de houten koningsvogel,
totdat na ongeveer het honderdste schot de eerste tekenen te zien waren dat de eindstrijd ingezet werd. Na 116 schoten moesten de resten
van de koningsvogel het loodje leggen en met een welgemikt schot was
het Sjef Mutsaers (62) die de vogel neerhaalde en daarmee de opvolger
werd van de 92-jarige oudkoning Jan van Berkel. Sjef Mutsaers is sinds
2003 lid. Zoals de traditie dit voorschrijft werd na de installatie de
nieuwe koning voorgesteld aan de kerkelijke en wereldlijke overheid.
Op deze driejarige hoogtijdag van het gilde werd Sint Dionysius begeleid door de beide zustergilden Sint Joris en Sint Sebastiaan, die weer
bewezen dat de gilden in Tilburg, ook in deze tijd een levend getuigenis
waren van het gildeleven in Tilburg. n
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Koning Sjef Mutsaerts schrijdt over het hoofdvaandel.
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André van de Warenburg
koning Sint-Jorisgilde
Sint-Oedenrode

Sjef Verhoeven
dertig jaar keizer
Op maandag 5 september 2011 had het gilde Sint Joris, Diessen een
bijzonder jubileum te vieren. Keizer Sjef Verhoeven (79) was namelijk
dertig jaar keizer. Dit konden wij niet zomaar voorbij laten gaan en
hebben daarom Sjef en zijn vrouw Riet in het zonnetje gezet. Sjef kreeg
daarbij een foto aangeboden met daarop een afbeelding van hem van
zijn eerste koningschap. Sjef is lid van het gilde sinds 1968. In 1973
schoot hij mee voor zijn eerste koningschap. In 1977 werd hij voor
de tweede maal koning en in 1981 schoot hij zich voor de derde maal
koning. Hierdoor werd hij,
voor zover bij ons bekend,
de eerste keizer van het Sint
Joris gilde. Samen met zijn
vrouw Riet zorgen zij voor
een mooi keizerspaar.
Wij hopen Sjef en Riet
nog lang in ons midden te
hebben als ons keizerspaar
en feliciteren hen nogmaals
Sjef en Riet met de foto.
met hun jubileum. n

Vier jubilarissen Sint
Monulphus & Gondulphus
Sinds de jaarlijkse Patroonsdag op 16 juli 2011 heeft het gilde Sint
Monulphus & Gondulphus, Knegsel vier nieuwe jubilarissen in het zonnetje mogen zetten. Een heus unicum voor een hedendaags gilde en dan
ook nog in het zelfde jaar! Tijdens deze dag vierde het gilde het veertigjarig broederschap van Siem Jacobs (hoofdman), Jo van Oorschot (schutter) en Frans van Beers (hoofdtamboer). Het vijfentwintigjarig broederschap komt Wim Teunissen (vaandrig) toe. Tot op de dag van vandaag
dragen de vier heren nog steeds met veel trots de kleuren van het gilde
uit Knegsel. Anja Thijs – Rademakers, burgemeester van de gemeente
Eersel, sprak de jubilarissen toe en eerde hen dat zij en tevens het
gehele gilde de cultuurrijke en historische waarde van Brabantse gilden
voortzetten. Hierna was het woord aan de heer Jan van Riel, voorzitter
van Kring Kwartier van Oirschot. Als afsluiter eerde de overheid van het
Knegsels gilde
de jubilarissen
en overhandigde een passende attentie.
Overheid en
leden van het
Knegsels gilde
wensen de
jubilarissen
nog vele jaren
broederschap
De vier jubilarissen uit Knegsel.
toe. n

Op kermiszondag, 28 augustus
2011, is voor de zesde keer sinds de
herleving (in 1996) door leden van
het Sint-Jorisgilde uit Sint-Oedenrode
geschoten om een nieuwe koning.
Zes leden meldden zich aan, waaronder de regerend koning Gerard van
de Nieuwenhuijzen. Na de gebruikelijke ceremonies van het vrijen van
de schutsboom werd door alle leden
van het gilde een schot gelost op de
vogel. Daarna werd een gezamenlijke
dronk uitgebracht op de zes kandida- André van de Warenburg, koning.
ten voor het koningschap.
Achtereenvolgens werd geschoten door de koningen in spe. De volgorde was door loting bepaald.
De vogel kreeg het zwaar te verduren en kwam soms in grote stukken
naar beneden. In de zestiende ronde begon hij te wankelen. Bij het
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van het beestje naar beneden. André werd daarmee koning van het
gilde. Na beraad van de overheid kon de installatie, die geleid werd
door hoofdman Richard de Visser, plaats vinden. De kersverse koning
werd gelukgewenst door talrijke aanwezigen. Als slot werd de koning
voorgesteld aan het college van b&w in het gemeentehuis. Daar bracht
de burgemeester samen met de andere aanwezigen een toost uit op de
nieuwe koning. n

Koning voor Sint Monulphus
& Gondulphus
Sinds de jaarlijkse Patroonsdag
op 16 juli 2011 heeft het gilde
Sint Monulphus & Gondulphus
uit Knegsel weer een nieuwe
koning. Harrie van der Heijden
(48) mag zich de komende drie
jaar deze titel voorschrijven.
Vijf schutters uit het ledenbestand van vijftig leden hadden
zich als kandidaat opgegeven
en zich de plichten opgelegd
zoals een goed koning betaamt.
Nadat de burgemeester van
de gemeente Eersel, Anja
Koning Harrie van der Heijden.
Thijs – Rademakers drie
openingsschoten op de vogel had gelost, werd het gildegeweer door
Frits van Beers (koning 2008-2011) overgenomen, welke ook nog drie
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Eerste koningin Gilde van
O.L.Vrouw van West-en
Middelbeers.

keer geschoten heeft. Na deze zes schoten begonnen de kandidaten
voor het nieuwe koningschap op de vogel te schieten. Eén voor één
raakten zij de eiken vogel, waarna Harrie van der Heijden na totaal
vierentwintig schoten de vogel naar beneden haalde. Na de formele
beloften aan de overheid en leden werd hij beëdigd en was hij officieel
de nieuwe koning. n

Op kermiszaterdag 27 augustus 2011 werd geschoten voor en nieuwe
koning. Na het ophalen van de hoofdman, beschermvrouwe en de
oude koning met aansluitend de traditionele gildemis en koffietafel in
gildehuis De Kemphaan vertrok de stoet naar het schietterrein. Na een
langdurige en enerverende strijd, 157 schoten, waarbij toch heel goed
geschoten werd, was Ine Daas, de vrouw van de voormalige koning, de
trotse nieuwe koningin/koning. Na installatie werd door de harmonie
de Vriendschap een serenade gebracht aan de nieuwe koningin en
werd er gefeest in het gildehuis. Zij is de eerste koningin in de 508-jarige geschiedenis van het gilde. n

Peter van Oort koning in
Diessen
Op maandag 5
september 2011 was
het weer vier jaar
geleden dat Jan de
Laat koning werd van
gilde Sint Sebastiaan,
Diessen. Dus vroeg in
de morgen trokken de
gildebroeders onder
begeleiding van de
tamboers naar het huis
Koning Peter van Oort met echtgenote.
van de koning om hem
af te halen. Na de mis
werden de pastoor en burgemeester afgehaald door de beiden gildes
van Diessen om gezamenlijk naar het schietterrein te trekken. Toen de
boom vrij gegeven was hebben pastoor Barberien en burgemeester
Palen elk een drietal schoten op de vogel gelost. Vervolgens waren
de hoofdman en ex-koning aan de beurt. Nadat de gildebroeders die
meeschoten zich een voor een voorgesteld hadden aan de massaal
aanwezigen toeschouwers, barstte de strijd los. Na een half uur kon je
de spanning onder de gildebroeders voelen toenemen en na nog een
aantal schoten gaf de vogel zich over om vervolgens ter aarde te storten. Het gilde moest nog even wachten op de uitslag, maar toen kon
Peter van Oort als nieuwe koning gekroond worden voor de volgende
vier jaar. n

De eerste koningin van West- en Middelbeers.

Gildekoning Ad Timmermans
Zondag 4 september 2011 vond de strijd plaats om het koningschap
van het Onze Lieve Vrouwe Broederschap Gilde van Biest-Houtaker. Na
de mis en de optocht door het dorp toog het gezelschap van Biestse
gildebroeders en drie Hilvarenbeekse gastgilden naar het schietterrein.
De openingsschoten werden gelost door pastoor Barberien en burgemeester Palmen. Deze laatste wist de boom vol te raken met zijn
tweede pijl. Na de opening van de wedstrijd door hoofdman Jan van
Dijck begonnen de gildebroeders aan de wedstrijd. De vijf deelnemers
lieten zien ervaren boogschutters te zijn. De vogel bleef lang op zijn
voetstuk staan op twaalf meter hoogte. Nadat de vogel voor de derde
keer losser gezet was door de bezoekende gildekoningen, was het Ad
Timmermans die de vogel er in zijn geheel afschoot. Als nieuwe koning
treedt hij in de voetsporen van zijn vader Kees Timmermans die in het
verleden tweemaal koning was. Ad Timmermans is de komende vier

jaar gildekoning van het
Biestse Gilde. Hij neemt
het koningszilver over van
Mart van de Wiel. Het gilde
kan terugkijken op een zeer
succesvolle dag, waarin de
weergoden hen goed gezind
waren. n
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Onze nieuwe koning
Zaterdag 3 september 2011 heeft Marcel Sikking zich tot koning van
het Sint Catharina Gilde Eindhoven-Stad geschoten. Wethouder
Mary-Ann Schreurs opende, namens de gemeente Eindhoven, met
een raak schot de strijd om het koningschap. Het duurde ruim drie
en een half uur voor dat de koningsvogel zich gewonnen gaf en het
laatste stuk naar beneden gehaald werd. Marcel Sikking, die
‘s morgens met twee andere aspiranten pas geïnstalleerd was als 52ste
gildebroeder, heeft dus
meteen zijn visitekaartje
afgegeven. Hij mag zich
een jaar lang koning
noemen van het gilde met
alle rechten en plichten
van dien. ‘s Avonds is het
door het gilde uitgebreid
gevierd waarbij ook nog
één vijftigjarige - en
zeven vijfentwintigjarige
jubilarissen werden
gehuldigd. De nieuwe
koning kan een
enerverend jaar tegemoet
zien, omdat het gilde in
2012 575 jaar bestaat,
De koning van het St. Catharinagilde
wat met de nodige
Eindhoven-Stad, Marcel Sikking, met
evenementen gepaard zal
echtgenote Wilma.
gaan. n

Vier maal veertig jaar
bij Sint Anna Gilde
Nederwetten
Op zaterdag 2 juli 2011 werden één gildezuster en drie gildebroeders
gehuldigd, alle vier voor veertig jaar lidmaatschap. Dat waren: Ans
Sanders – van Erp, zij is een zeer gedreven geweerschutter en heeft
zich vaak verdienstelijk gemaakt bij het verzorgen van de bardienst en
het schoonhouden van het gildehuis en als jury bij schietwedstrijden.
Dré Sanders heeft zich tot nu toe zeer actief ingezet als
geweerschutter. Daarnaast is hij schietleider en verzorgt de bardienst
en het onderhoud van het schietterrein. Peter van der Putten was
tussen 1972 tot 2002 vendelier en heeft vele jaren mee geschoten in
onze competitie met geweer. Ad van der Putten was koning van 2008
tot 2010 en als zodanig ook bestuurslid. Ook was hij van 1972 tot
1998 vendelier. Ook verzorgt hij de bardienst en de onderhoud van
het terrein.
Zij werden door het gilde
uitgebreid in het zonnetje
gezet en daarnaast
ontvingen zij uit handen van
burgemeester Ligtvoet het
welbekende “van Gogh”bord. Ook was de voorzitter
van kring Kempenland
aanwezig om hen het zilveren V.l.n.r. Ad van der Putten, Peter van der
Putten, Ans Sanders, Dré Sanders
schild op te spelden. n

Jeugdtamboers bedanken Jan Verbruggen

Onze Jeugdtamboers.

Op 10 september 2011 hield het Sint-Annagilde Nuenen-Dorp zijn
jaarlijkse teeravond in en rond het het gildehuis De Vaan. Voorafgaand
werd ‘s middags met de kruisboog geschoten op een gipsen vogel, het
zogenaamde Prinsschieten. De wedstrijd werd even onderbroken

voor een bijzonder moment. De vier
jeugdtamboers van het gilde, Martin
van Rooij, Rick van Gestel, Koen de
Brouwer en Martijn Machiels maakten
een opmars, begeleid door koning
Hans Visser. Het was een verrassing
voor hun trominstructeur, gildebroeder
Jan Verbruggen. Jan instrueerde en
begeleidde de vier jeugdtamboers ruim
De instructeur.
twee jaar. Ook werden tijdens diverse
gildewedstrijden prijzen behaald.
De jeugdtamboers bedankten Jan hiervoor en overhandigden hem een
zelfgemaakte fotocollage en een fles wijn. Het werd extra feest toen de
vijftienjarige Martin van Rooij zich ook nog tot de jongste prins ooit
schoot door met een onmogelijk geacht schot het laatste stukje gips weg
te schieten. Het gilde is enorm trots op deze vier jeugdige gildebroeders
en hun instructeur. Dat belooft wat voor de toekomst! Een tweede
bedankje gaat uit naar een onbekende. De vier tamboerpasjes bleken na
de kringdag in Riethoven zoek. Drie maanden later werden ze door een
onbekende afzender teruggestuurd. Het moet iemand met een gildehart
zijn, daarvoor alsnog onze hartelijke dank! n
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Nieuw vervoermiddel voor Henri Vermeulen koning
Catharinagilde Son
Sint Catharinagilde Son
Jarenlang bezocht het gilde met twee kleine huifkarren voortgetrokken
door een old-timer Lanz tractor de gildefeesten. De huifkarren
moesten om verzekeringstechnische redenen de mottenballen in en
als alternatief kwam het inhuren van taxi’s. Dit beviel echter toch veel
minder goed, de gezelligheid van het samen rijden in een origineel
vervoermiddel was verdwenen. Via het lid Andy Vermeulen bleek het
mogelijk om het transport per huifkar alsnog te verzekeren.
Ook de oude Lanz moest plaats maken voor een tractor op naam van
de firma Vermeulen. Het 150 pk sterke trekmonster waarmee Andy
kwam aanzetten was veel te snel en sterk voor onze kleine huifkarren.
Hotsend en knotsend stuiterden we achter de tractor aan.
Het gildebestuur ging dan ook naarstig aan de slag om dit probleem
op te lossen. En na enig
zoekwerk op het world
wide web vond men een
huifkar die aan de strenge
kwaliteitseisen van het
bestuur voldeed. Op zondag
28 augustus 2011 werd deze
feestelijk ingewijd door
hoofdman Ad Ras en voor
de eerste keer gebruikt voor
het vervoer van het gilde.
Het gilde is ervan overtuigd
dat ze met dit nieuwe
vervoermiddel nog lang
met veel plezier de feesten
in het Brabantse land kan
De nieuwe huifkar.
bezoeken. n

Voorafgaande aan het koningschieten op zaterdag 18 juni 2011, met
Son kermis, werdJan Lammers gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarige
jubileum als kapitein. Hij kreeg door hoofdman Ad Ras een speciale
onderscheiding opgespeld. Het weer was de gildenbroeders gunstig
gezind, want beide voorrondes werden onder droge omstandigheden
afgewerkt. Tijdens de eerste voorronde was het Henri Vermeulen
die het laatste stukje van de vogel naar beneden wist te halen. Uit
de tweede voorronde kwam Geert van der Vleuten als winnaar naar
voren. Zij begonnen vervolgens tot het uiterste gemotiveerd aan de
eindstrijd. Helaas moest deze strijd direct na de aanvang vanwege
een hevige regenbui korte tijd gestaakt worden. Het hele gezelschap
ging schuilen in de speciaal hiervoor meegebrachte huifkarren. Nadat
het weer droog was, gingen de beide kemphanen weer verder met de
onderlinge tweestrijd.
Henri besliste deze strijd door
met het 163ste schot het laatste
stuk naar beneden te halen.
Hij kroonde zichzelf hiermee tot
de nieuwe koning van het gilde.
Na het winnende schot deed de
zittende koning Wim van Rijssel
afstand van het koningszilver.
Nadat dit overgedragen
was aan de nieuwe koning
Henri Vermeulen kreeg deze
vervolgens een traditionele
hulde als nieuwe koning van het
gilde. n
Koning Henri Vermeulen.

Koning Heilig Kruisgilde
Op zaterdag 10 september 2011, werd tijdens de jaarlijkse teerdag om het
felbegeerde koningschap geschoten. Gildeheer, pastoor Groot, opende
met een kort gebed de teerdag. Nadat iedereen de innerlijke mens
voldoende versterkt had, trok het gilde naar de schutsboom om daar
driemaal omheen te trekken. De hoofdman verzocht regerend koning Ad
Raijmaker zijn waardigheden af te leggen, waarna erehoofdman Piet van
de Berk de boom kon vrijen. Achttien gildebroeders voerden een hevige
strijd om het koningschap. Maar pas met het 350ste schot gaf de taaie
vogel zich gewonnen en kon Gerard Gorselink zich voor een jaar koning
van het gilde noemen.
Op zondagmorgen werd het koningspaar opgehaald om in de
Clementskerk de koningsmis te vieren. Na de dienst werd aan gildeheer
pastoor Groot de eed van trouw aan het geestelijk gezag hernieuwd. In
het gildehuis werd de koning een receptie aangeboden. De vele receptiegasten met een delegatie GUT SCHUS uit Essen, zorgden voor een goed
gevulde enveloppe, zodat koning Gerard een mooi bedrag kon schenken
aan de groep Leefbaar Gerwen. Gerard is dekenschrijver van het gilde en
tweede secretaris van Kring Kempenland. n
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Gerard Gorselink, koning
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Lintjesregen bij het Heilig Kruisgilde, Gerwen
Nadat het gilde Koninginnedag 2011 voor de jeugd had geopend en de
eed van trouw vernieuwd aan het wereldlijk gezag, trok het gilde naar
gildehuis D’n Schutsherd. Daar droegen Piet en Tonny van de Berk na
ruim drie en twintig jaar het Schutsherd beheer over aan Jan en Rieki
Polman. Hoofdman, Albert Bastiaans memoreerde dat het niet gemakkelijk is geweest. Want ondanks de toestemming van de gemeente
waren er toch kasteleins die er niet mee eens waren en zij stuurden dan
ook regelmatig de politie er op uit om te kijken wat de gildebroeders
in hun glas hadden. Veel doorzettingsvermogen zorgde ervoor dat de
Schutsherd geaccepteerd en gedoogd werd. Door de vele zorgen die
Tonny en Piet aan het gildehuis besteedden, zorgden zij ervoor dat het
gilde een eigen huis had waarin zij zich thuis kon voelen. Dat het een
positieve uitwerking had blijkt wel uit het feit dat het gilde weer groeide.
In 1994 overleed hoofdman en broer Martien van de Berk en kreeg Piet
ook nog eens de taak van hoofdman bij en was zijn vrije tijd geheel
ingevuld. Het gildehuis kreeg zijn plek in Gerwense gemeenschap.
Het gilde had bij Piet en Tonny een warme plek. Zij hebben er enorm
veel tijd en werk aan besteed. Het viel Piet dan ook zwaar dat hij om
gezondheidsredenen dit werk moest opgeven. Vol trots kan hij het
beheerschap overdragen aan twee waardige opvolgers. Voor hun inzet
en vele zorgen kregen zij beiden een cadeau aangeboden.

En zo kon op deze dag een prachtige veranda in gebruik genomen
worden. In bijzijn van familieleden mocht de oudste zus zijn naam op
deze overkapping onthullen. n

Het naambord van de lounge.

Sjak Janssen
verlengt koningstitel

Cor Bastiaans eredeken
Cor is vanaf 1964 lid en tamboer bij het gilde. Met het tamboerkorps
won hij veel prijzen. Hij zat zevenentwintig jaar in de overheid en had
de zorg over de kleding. Cor wist zich tweemaal tot koning te schieten
en is een lange tijd lid van de Schutsherdcommissie. De overheid
besloot Cor voor al zijn verdienste te benoemen tot eredeken.
Frans Bunthof erelid
Frans is twee en dertig jaar gildebroeder. Frans was medeorganisator
van de antiek- en vlooienmarkten die het gilde in Gerwen organiseerde.
Frans was timmerman van beroep en als zodanig de klusjesman bij
het gilde. Bij het realiseren van het vorige gildehuis heeft Frans een
grote inbreng gehad en bij de bouw van de huidige accommodatie ook.
Verder was Frans zilverdrager en altijd aanwezig als het gilde uitrukte.
De beschermvrouw van het gilde spelde hem daarom de eretekenen
op.
Roland van de Berk vijfentwintig jaar gildebroeder.
Bij het gilde is men vanaf zestien jaar volwaardig gildebroeder. Roland
was een van de eerste jeugdleden van het gilde en heeft als jeugdvendelier veel prijzen gewonnen. Roland is nog steeds vendelier en vendelt
nu in de vaandelklasse. Ook is hij een voortreffelijk bazuinblazer.
Als blijk voor zijn trouw aan het gilde kreeg Roland het logo van het
gilde in zilver opgespeld.
Theo van de Veldenlounge
Het bijzondere deze dag was wel de opening van de Theo van de
Veldenlounge. Vorig jaar moest het gilde afscheid nemen van Theo van
de Velden. Theo was een bijzonder lid, als piekenier beschermde hij het
vaandel of de koning. Theo was een echte gildebroeder, hij was trots op
zijn gilde. Bij zijn laatste wilsbeschikking dacht Theo aan het gilde.

Voor het Sint Agatha Gilde, Heeze was het dit jaar op kermismaandag
weer het drie jaarlijkse koningschieten. Gadegeslagen door vele
belangstellenden loste burgemeester Paul Verhoeven, pastoor Van der
Maazen en de regerende koning Sjak Janssen de eerste schoten, het
zogenaamde vrijen van de vogel. Vervolgens werd de regerende koning
ontdaan van zijn koningsmantel en bedankt voor de drie jaren koningsschap en inzet in
het bestuur. Nu
was het tijd om te
gaan strijden om de
koningstitel. Twee
gildezusters en
drie gildebroeders
streden een spannende strijd om het
koningschap. Na
het 84e schot wist
de “oud” koning het
laatste hardnekkige
stukje hout naar
beneden te halen.
Sjak Janssen mag
zich hierdoor weer
voor de komende
drie jaar koning
Koning van het Sint Agathagilde,
van het Sint Agatha
Sjak Janssen.
gilde noemen. n
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Zilveren jubilaris bij het
Sint Agathagilde, Heeze

Gildemonument
in Geldrop

Op kermismaandag 2011 had het Sint Agathagilde, Heeze een zilveren
jubilaris. Gildebroeder Robert Heesakkers werd gehuldigd vanwege zijn
vijfentwintigjarig jubileum. Hij werd geprezen voor zijn inzet. Robert
is zowel als tamboer en vendelier inzetbaar. Vooral het zorgvuldig vervoeren van de gildematerialen is een tijdrovende klus, die hij altijd voor
zijn rekening neemt. Zijn vrouw en drie kinderen zijn ondertussen ook
allemaal lid. Zijn vader Henk Heesakkers (keizer) hing hem het zilveren
jubileumschild om. n

Een aantal jaren geleden (2003) kwam het idee naar voren om een
monument van een gildebroeder op te richten in het centrum van
Geldrop. De eerste financiële bijdragen werden toegezegd, plannen
werden er gemaakt, de tijd deed zijn werk en het gilde ook.
Op kermiszaterdag 3 september 2011 werd onder grote belangstelling
het beeld onthuld. Voordat dat gebeurde kwamen het Sint-Jorisgilde
van Zesgehuchten, het Sint-Sebasiaangilde en het Sint-Catharina en
Sint-Barbaragilde uit Mierlo uit drie verschillende richtingen aangelopen om er samen met hun gildebroeders van het Sint-Catharina
en Barbaragilde een mooi feest van te maken. Nadat het Geldropse
gilde drie keer om de boom was getrokken hield deken-hoofdman
Felix Crooijmans een toespraak waarin hij in het kort de aanloop naar
deze gebeurtenis schetste en waarin hij iedereen bedankte die zijn of
haar steentje had bijgedragen aan de realisatie van dit unieke beeld.
Het was voor het gilde een
zeer bijzonder moment: een
eigen beeld op een prachtige
plek aan het Bogardeind. De
oudste verenigingen van de
beide dorpen, samen 2207
jaar oud! Daarna was het de
beurt aan burgemeester Rianne
Donders - de Leest om het beeld
van kunstenaar Willem van der
Velden te onthullen. Pastoor Van
der Maazen zegende hierna het
Het gildemonument in Geldrop.
beeld. n

Jubilaris Robbert Heesakkers met echtgenote, neemt de felicitatie in
nntvangst van zijn vader, Henk Heesakkers (keizer van het gilde).

Jan van den Putte zestig jaar bij de guld

Jan van den Putte. (Foto: Cees Box)

Zaterdag 10
september
2011 werden de
inwoners van de
Vaandelruiter in
Bergeijk al vroeg
uit hun rust
gehaald, omdat
het Gilde van het
Heilig Sacrament
met veel vertoon
door de straten
van de buurt trok.
Aanleiding was
een bijzondere
teerdag, die in het
teken stond van de
huldiging van Jan
van den Putte, die
op deze

dag zestig jaar lid was. Jan, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen
werden aan huis afgehaald en vervolgens geëerd met een vendelgroet.
Aansluitend trok de guld naar de parochiekerk voor een gildemis
waarin eredeken pastor De Groof voorging. Na de mis was er de
vernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijke gezag en een
vendelgroet voor “God, Koningin en Vaderland... en Jan Put”. Tijdens
de huldiging in het gildehuis werd Jan van den Putte toegesproken
door hoofdman Jos de Haas die Jan complimenteerde met al zijn werk
voor het gilde. Hij was 27 jaar vaandeldrager en vele jaren meer lid van
de overheid. Ook echtgenote Nellie werd in de felicitaties betrokken.
Daarna ontving Jan van kringvoorzitter Jan Schrurs en districtsvoorzitter Theo Schoenmakers de kringonderscheiding, het rozet, voor zijn
zestigjarig jubileum. Op de teerdag won Janus Willems de schietwedstrijd om de wisselbeker, die dertig jaar geleden werd geschonken door
de toenmalige schietcommissie.
’s Avonds werd Maarten Vrenken als jongste lid van het gilde geïnstalleerd. Al met al een geslaagde dag voor het Bergeijkse gilde. n
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Een schuilhut in aanbouw Kermisprinses 2011 Bladel
Het Sint Jan Baptistgilde, Oerle anno 1321, heeft na vijftien jaar weer
een plaats om gildeactiviteiten te beoefenen, namelijk een eigen
schuilhut die door de gildebroeders zelf wordt gebouwd. De locatie
is Wintelresedijk in Oerle. Vlak bij de Oerlese molen Sint Jan en het
papegaaiencentrum. Het is te hopen dat het gilde vóór de winter onder
dak zit. In 2012 zal de opening rond 24 juni, Sint Jan, plaatsvinden. n

De schuilhut in aanbouw.

125 jarig bestaan
Sint Lambertusgilde,
Meerveldhoven

Zaterdag vóór de kermis van Bladel, werd van oudsher het kruisboogschieten voor vrouwen gehouden met als inzet de titel: ‘Kermisprinses
Sint-Jorisgilde Bladel’. Na de onthulling van een prachtig gebeiteld
paneel, waarop alle kermisprinsessen staan vereeuwigd van het SintJorisgilde sinds haar heroprichting, volgde de inschrijving en loting
voor het schieten. Kort onderbroken door een heftige regenbui zorgden
gilde- zusters en ‘buitenguldsen’ voor een zeer enerverende strijd met
veel rake schoten. Uit de voorrondes bleven zes finalisten over, die
hadden laten zien goede schutters te
zijn. De taaiheid en interne wapening
van de vogels maakte het hen niet
gemakkelijk. Het duurde dan ook tot
laat in de middag dat de kermisprinses
bekend werd. Uiteindelijk was het Rika
van den Boomen, die het laatste kleine
stukje van de hoge boom afschoot.
Zij behaalde daarmee voor de zevende
keer deze feestelijke titel.
Een brandenwijntje-met-suiker en
De kermisprinses van
kruidkoek voor alle aanwezigen was de
Bladel.
start van een gezellig feestje. n

Vier tachtigjarigen bij gilde
Sint Lucia

Het Sint Lambertusgilde is een jong gilde, het is het jongste gilde
uit kring Kempenland. Reden voor de late oprichting was een
grenswijziging binnen de gemeente Veldhoven. Hierdoor kwamen
vele leden van het oorspronkelijk Meerveldhovense O.L.Vrouwe gilde
in Zeelst te wonen. Enkele mensen besloten daarom in 1886 om de
parochie en Meerveldhoven weer een eigen gilde te geven. Nu anno
2011 is dat alweer 125 jaar geleden. We hebben dit gevierd in de wijk
Meerveldhoven, in de parochie van Sint Lambertus met een klein gildemanifestatie, samen met de vijf Veldhovense gilden op 12 juni 2011.
Het programma voor die dag was een mis met gildetraditie, met ongeveer honderd geüniformeerde gildebroeders van diverse Veldhovense
gilden, gevolgd door een optocht door Meerveldhoven. Waarna op het
feestterrein een vendelgroet en de eed van trouw aan de wereldlijke
en kerkelijke overheden is gebracht. De rest van de dag is een groots
feest gehouden voor alle deelnemers, met schietwedstrijden op de wip,
demonstraties
van trommen en
bazuin blazen,
vendelen en een
vendelles voor
de aanwezige
jeugd. Het meest
gehoorde commentaar was “goei
feest; volgend jaar
Gezelligheid op het feestterrein.
weer”. n

Gilde Sint Lucia brengt haar gildebroeders die tachtig jaar worden in
principe een vendelhulde. Nu zijn er binnen drie maanden vier leden
tachtig geworden. Dat zou betekenen dat het gilde het druk zou krijgen
met het brengen van vendelhuldes. Daarom werd in goed overleg met
de jarigen besloten om op zondag 25 september 2011 bij het gildegebouw één keer een vendelhulde te brengen voor de vier jarigen. Ook
de familieleden van de jarigen werden hierbij uitgenodigd. Het was een
gezellige middag. n
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Vlnr: de jarigen pastoor Frans van der Weijst, Noud Bierens, Martien van
Gestel en Jan Hospel.
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Hans Hikspoors koning
Sint Hubertusgilde

Mark Joosten
erekoning 2011

Kermismaandag, 29 augustus 2011, vond voor de 171e keer het
koningschieten plaats. Met het voorlezen van de verplichtingen voor
de nieuwe koning door de hoofdman, mocht pastor van Eerd het
eerste schot lossen gevolgd door het gemeentebestuur van Liessel
onder leiding van burgemeester Mak, de oude koning, de hoofdman,
de oude en jonge deken, afgevaardigden van het kringbestuur en de
coördinator van de vier Deurnese gilden. Met het 201e schot haalde
Hans Hikspoors de vogel naar beneden en raapte hem ook op als
aanvaarding van het koningschap. Dit is exact veertig jaar na het
koningschap van zijn vader Harrie Hikspoors. Na het aankleden van de
nieuwe koning, het omhangen van het koningsvest en de koningsvogel,
ging hij onder tromgeroffel en luid applaus van de overige gildebroeders en het massaal
aanwezige publiek over het
gildevaandel.
Na de handenwassing van
de koning door de waardin
van het gildehuis werd er
ter plaatse begonnen met
de verpachting van de
gilde-attributen. De commandantstok werd gepacht
door Johan Manders. Crelis
Verberne werd de nieuwe
kapitein. De gildetrom ging
naar Wout van Lieshout,
en Herbert Welten is de
nieuwe drager van het
gildevaandel. De nieuwe
koningsknechten zijn Rini
Hans Hikspoors schrijdt over het
Boerenkamps en Wim
hoofdvaandel.
Hurkmans. n

Het sint Hubertusgilde
uit Liessel vierde
zaterdag 25 juni 2011
het Sint Jansfeest met
een schietwedstrijd
om de titel van
erekoning. Rond het
middaguur vertokken
de gildebroeders vanuit
het gildehuis langs de
Sint Hubertuskapel,
waar even gestopt werd
voor het aansteken van
een kaarsje, naar het
schietterrein. Na het
plaatsen van de vogel
op de schietboom kon
de wedstrijd beginnen.
Met het 280e schot
haalde Mark Joosten
De nieuwe erekoning Mark Joosten.
de vogel naar beneden
en mag zich een jaar
lang erekoning van het gilde noemen. Na het plaatsen van een nieuwe
vogel mochten alle aanwezigen van Liesselse afkomst tegen een kleine
vergoeding schieten om een tinnen bord. Ook waren er diverse andere
prijzen. Men kreeg voor het afschieten van de kop een fles jenever, en
voor de vleugels een fles wijn. En zo waren nog enkele andere prijsjes
te winnen. Tegen zes uur waren alle prijzen verschoten en uitgereikt.
Hierna ontvingen de prijswinnaars een vendelgroet. n

Schieten voor Wisseltrofee “D’n TRAM”
Zondag 21 augustus 2011 werd in Liessel voor de vierde keer geschoten
om wisseltrofee ‘Dn TRAM’. De voorgaande drie keer was dit op
kermisdinsdag, maar vanwege het drukke kermisprogramma was dit
evenement een week vervroegd. De komende drie jaar zal dat weer op
kermisdinsdag zijn. Alle inwoners van Liessel boven de zestien jaar
mochten hieraan deelnemen. Negenenzestig deelnemers hadden zich
ingeschreven. Na een felle strijd van enkele uren was het gildebroeder
Kees Oomen die met het 175e schot de vogel naar beneden schoot, hij
mocht uit handen van de vorige winnaar Iwan van Bussel “Dn TRAM”
in ontvangst nemen. Bij de Liesselse jeugd won Geert Loverbos met 21
punten het plaatjesschieten. Na de vendelgroet aan de winnaars ging
het gilde naar het gildehuis. Daar werden nog enkele uurtjes gezellig
doorgebracht. n
Kees Oomen met D’n Tram bedankt Hans Hikspoors voor de vendelgroet.
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Ger Jacobs nieuwe Koning Gildekoning
Sint-Jorisgilde
Sint Lambertusgilde
Op kermis maandag 27 juni 2011 vond het twee jaarlijkse Koning
schieten van het Sint-Jorisgilde Deurne plaats. Met het 207de schot was
het Ger Jacobs die het laatste restant van de houten vogel naar beneden
haalde en zo voor twee jaar koning van het gilde werd. In de Sint
Willibrorduskerk, samen met het Sint Antonius Abtgilde en Het koor van
de vier Deurnese gilden, werd de dag begonnen. Na een koffietafel in het
gildehuis werd er geloot voor de volgorde van het schieten.
Op Schuttershof Brugge loste pastoor Paul Janssen het eerste schot.
Burgemeester Hilko Mak loste het tweede schot. Hierna brandde de
strijd los tussen acht gildebroeders en zusters waarbij Ger Jacobs als
nieuwe koning uit de strijd kwam.
Na de handenwassing werd hem het vest met koningszilver omgehangen. Daarna kreeg hij de koningsstaf overhandigd. Als nieuwe koning
wandelde hij over het hoofdvaandel. Tot slot werd aan hem een vendelgroet gebracht. Na het schieten vertrok het gilde naar het gemeentehuis
om de nieuwe koning aan de burgemeester en wethouder voor te stellen.
In de hal van het gemeentehuis werd door de vendeliers van het SintJorisgilde en van het Sint-Antonius Abtgilde een vendelgroet gebracht. n

Op zaterdag 25 juni 2011, met ’t Eind kermis, stond het twee jaarlijkse
koningschieten weer op het programma. Eerst werd koning Jos van
de Kruijs thuis afgehaald en werd een bezoek gebracht aan de
Lambertuskapel, om bij de patroonheilige bescherming en
voorspoed te vragen. Hierna trok men naar het schietterrein
aan de Boerenkamplaan. Hoofdman Henny Lammers sprak de
gildebroeders, genodigden en de rijkelijk opgekomen toeschouwers
toe. Na het vrijen van de schutsboom door pastoor Heefer, mocht
namens het gemeentebestuur wethouder Schoolmeesters het eerste
schot op de vogel lossen. Vervolgens begon door tien schutters de
strijd om het koningschap. Bij het 203e schot kwam de vogel naar
beneden. Er ging een gejuich op van: alweer Jos. Jawel de oude
koning had de al gehavende vogel omlaag gehaald en kan Jos van de
Kruijs, voor de tweede achtereenvolgende keer geïnstalleerd worden
als koning van het Someren-Eindse gilde. Ook nu weer koos hij zijn
vrouw Mariet als koningin. Na de installatie, het overvendelen en een
vendelhulde werd de koning thuis gebracht en voldeed hij aan zijn
verplichtingen. n

Het koningspaar in Someren-Eind.

Ger Jacobs, koning.

Oud Mariabeeldje krijgt plaats in
Lambertuskapel
Vele malen werd aan het Sint Lambertusgilde uit Someren-Eind de vraag gesteld of in de
Lambertuskapel ook een Mariabeeld geplaatst mocht worden. Het gilde kwam na vele
omzwervingen via een gildebroeder in het bezit van een klassiek Mariabeeldje, dat vroeger in de
oude kerk van Someren-Eind en later in de nieuwe kerk op een van de zij-altaren heeft gestaan.
Op 31 augustus 2011 kreeg Maria tijdens een plechtig lof een plaats in de kapel. Deze kapel
staat op een kruising van wegen waar veel mensen langs komen, die even tot bezinning kunnen
komen en een kaarsje op steken. Centraal staat het beeld van Lambertus. Maar het Mariabeeld
past ook in de kapel van het gilde omdat het voor velen een emotionele waarde heeft en het
weer terug is in Someren-Eind. n
Het Mariabeeld is weer terug in Someren-Eind.
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Mario van de Elsen koning Leo van Rens en
Rick Damen
Sint Leonardusgilde
broederschapsdragers
Al vroeg in de morgen, op kermismaandag 12 september 2011, reden
de gildebroeders naar Keldonk om de afgaande koning Jan Huijbers
af te halen. Na de vendelgroet werden zij door Jan en Maria gastvrij
ontvangen met koffie, broodjes én de traditionele brandewijn. Na dit
gezellig oponthoud vertrok het gilde naar de Leonarduskapel voor
een gebedsdienst, voorgegaan door gildeheer Franklin De Coninck.
De kern van zijn overweging was naastenliefde en barmhartigheid,
een thema dat ieder in deze roerige tijd van kerkelijke problemen erg
aansprak. De kapel was door Maria Huijbers met mooie bloemen
versierd. Hierna trokken de
gildebroeders naar de schutsboom aan de Goorloop. Toen
iedere gildebroeder een schot
had gelost begon de strijd
tussen acht gildebroeders en
Jan Huijbers voor de titel van
koning. Tot ieders verbazing
legde de vogel het loodje al bij
het 67ste schot. Gildebroeder
Mario van de Elsen was de
gelukkige. Het is nog een
jonge koning die zeker in zijn
koningsjaar een grote invloed
zal hebben op de vereniging.
Mario, van harte gefeliciteerd
en wij wensen jou en Nellie
een goed en gezellig koningsKoning Mario loopt over het vaandel.
jaar. n

Dit jaar was de organisatie
van het verbroederingschieten
in handen van het gilde Sint
Willibrordus in Vlierden.
In gildehuis Thijssen werd
geloot voor de volgorde
van schieten en van hieruit
vertrokken de vier Deurnese
Vlnr: Leo Rens, Martien van der
gilden verbroederd naar de
schuttersweide. De winnaars van Wallen, Rick Damen en Peter van
Otterdijk.
vorig jaar leverden hun schilden
in bij de coördinator Martien
van der Wallen. Zij ontvingen uit handen van hoofdman van het
gilde Sint Joris de herinneringsschilden. De boom werd gezegend en
bevrijd door pastoor Schellens. De pas geïnstalleerde burgemeester
Mak roemde de gilden. Hij loste zijn schot ter ere van koningin en
vaderland. Ereschoten waren voor de coördinator, leden van het
kringbestuur en beschermheer Guido Coolen. Daarna schoten de
eenenzestig gildebroeders- en zusters. Bij de jeugd waren ze met
zeven schutters. Na een hevige strijd schoot Leo van Rens van het
Sint Jorisgilde met het 296-e schot de vogel naar beneden. Bij de
jeugd gaf de vogel zich gewonnen na 253 schoten en winnaar werd
Rick Damen van het Sint-Hubertusgilde. Rick(15), die voor de laatste
keer mee mocht schieten, heeft nu vijf keer de vogel eraf geschoten.
Met de vendelgroet aan de winnaars werd deze gezellige dag
afgesloten. n

Eugène Barten oude en nieuwe Koning
bij het Onze lieve Vrouwe Gilde
Maandag 22 augustus 2011 werd bij het Gilde van Onze Lieve Vrouw
in Aarle-Rixtel het driejaarlijks koningschieten gehouden.

V.l.n.r. (rode) koning Ronald de Jong, koningin Angeline Barten, zoon
Timo, koning Eugène Barten en vaandeldrager Rik van de Ven.

Het was koning Eugène Barten die zijn titel moest verdedigen.
Eugène had de afgelopen drie jaar het koningschap met verve
gedragen. Hij moest het ditmaal opnemen tegen een zevental
concurrenten, die stuk voor stuk gebrand waren op het koningschap.
Begeleid door het Sint Margarethagilde kwam de Blauwe Schut
om half drie aan op het Jan van Doorenpaviljoen. Na het vrijen van
de boom en een kort gebed was het de beurt aan de kandidaten.
Het werd een spannende strijd waarbij menigeen zijn zenuwen
niet in bedwang kon houden. Een kandidaat, Henk Sterken, schoot
met handoplegging, iets wat zelden voorkomt maar onder strenge
voorwaarden is toegestaan. Onder het gejuich van honderden
belangstellenden kwam de vogel na het 77e schot naar beneden en
mocht Eugène Barten, zich voor de tweede maal achtereen koning
noemen. Het zal over drie jaar een hele opgave voor hem worden om
de keizerskroon op zijn inspanningen te zetten. Na de vendelgroet en
handwassing werd er nog genoten van een heerlijk koningsmaal en
werd de koning door het gilde naar huis gebracht. n
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Jubilarissen en nieuwe leden Nieuwe koning voor
bij Onze Lieve Vrouwe Gilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën Lierop
Zaterdag 17 september 2011 werden op de jaarlijkse teerdag van het
Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel twee jubilarissen gehuldigd en drie
nieuwe leden geïnstalleerd. Erebroeder Henk Sterken was de gouden
jubilaris met vijftig jaar lidmaatschap en Wim van Dijk met veertig jaar.
Tijdens een mooie viering door pastoor Deli werden de jubilarissen al in
het zonnetje gezet, terwijl hij tevens drie nieuwe leden mocht installeren.
Deze werden op een indrukwekkende manier geïnstalleerd. Jan den
Mulder, Dessel en Richard van der Velden zweerden, met de gildevlag
in de linkerhand, plechtig trouw aan het gilde. De eerste twee zijn nog
zeer jeugdig en brengen het aantal jeugdleden bij het gilde op acht.
Tijdens de interne huldigingen werden de jubilarissen nog eens extra
voor het voetlicht gehaald met opsomming van hun vele verdiensten
waarna beiden de onderscheiding kregen opgespeld.. Henry van der
Putten, die in 2012 veertig jaar lid is, heeft alvast een prachtig drieluik
met het memorieschild geschonken vanwege zijn toekomstig jubileum.
Tijdens de receptie mocht erebroeder Henk Sterken uit handen van
kringvoorzitter Loek Swinkels de kringonderscheiding in ontvangst
nemen. n

19 September 2011, kermismaandag in Lierop, werd het gilde van O.L.V.
v/d Zeven Weeën bij het gildehuis afgehaald door het zustergilde Sint
Antonius-Abt, die het naar de kerk begeleidde. Daar volgde na een welkomstwoord door de hoofdman een gildemis, voorgegaan door pastor
Jan Zwirs.
Hierna ging men naar schietterrein De Roovere. Burgemeester Veldman
en pastor Zwirs mochten de openingsschoten lossen waarna oud-koning
Toon van Vroonhoven aan de beurt was. De rest volgde op loting. Na
71 Schoten was Angel van Moorsel de gelukkige en werd hij de nieuwe
koning. Hij sprong een gat in de lucht van blijdschap. Na inhuldiging van
de koning vertrokken de gilden gezamenlijk naar hun gildehuizen. Daar
werd door de gruun schut een vendelhulde aan de koning gebracht. Na
de receptie werd Angel als nieuwe koning aan den volke getoond door
aan alle café‘s in
Lierop een bezoek te
brengen. Tenslotte
werd de koning
naar huis gebracht,
waar allen hartelijk
werden ontvangen.
Na een trom- en
vendelhulde van het
eigen gilde keerden
we huiswaarts. n

V.l.n.r. koning Eugène Barten, kringvoorzitter Loek Swinkels, erebroeder Henk
Sterken en Wim van Dijk.

Angel van Moorsel neemt de felicitaties in ontvangst.

Sint Jorisgilde heeft Kermiskoning en Kermiskoningin
Kermiszaterdag 24 september 2011. Het Sint Jorisgilde, Someren gaat
al lopende vanaf de kermis naar schietterrein Jorisveste. Voorop loopt
dit keer een standaardruiter met het standaardvaandel die zigzaggend
de weg vrij maakt voor het gilde. Je moet ver terug in de geschiedenis
om dit plaatje te kunnen zien. Op het terrein aangekomen neemt
hoofdman Toon Bergh het woord en geeft ere-koning Frans Raijmakers de
microfoon. Deze deelde mee dat het paard, ’n Friese ruin, sinds kort zijn
eigendom is. Hij geeft het paard in bruikleen om bij officiële gelegenheden
het gilde voor te gaan.
Het paard Tjisse kent zijn taken, want het heeft jaren voorop gelopen
bij het gilde van Maarheeze en schrikt niet meer van de geluiden van
trommen en het wapperen van vlaggen.
Verder werd er geschoten op de houten vogel, daar was iedereen voor
gekomen. Wethouder Hanssen verrichte het openingsschot, waarna de
dames schoten om kermiskoningin 2011. De vogel werd af geschoten
door Patricia Vossen. Ook bij de heren werd er strijd geleverd om kermiskoning te kunnen worden. De eer ging naar Willy Hoebergen.

Na de prijsuitreiking en ’n vendelgroet begaf het hele gezelschap zich
weer naar het centrum. n
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Patricia Vossen en Willy Hoebergen.
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Wijding gildevaandel Sint
Hubertus Berkel-Enschot

Archief gilde Besoijen
nu ook digitaal

Zondag 4 september 2011 was een bijzondere dag voor het gilde Sint
Hubertus Berkel. Deze dag is het nieuwe gildevaandel, vervaardigd door
de zusters Trappistinnen van koningsoord te Oosterbeek, ingewijd.
De inwijding, door gildeheer Pieter Scheepers, vond plaats tijdens de
eucharistieviering in de Sint Willibrorduskerk te Berkel. Namens de
zusters Trappistinnen was zuster Christa bij deze gebeurtenis aanwezig,
ook erehoofdman en laatste burgemeester van een zelfstandig BerkelEnschot, Jan Meijs en echtgenote waren getuigen van deze inwijding.
Hoofdman Frans Vromans gaf in zijn toespraak aan dat het vooral de
verdienste is van onze toenmalige hoofdman Piet Vromans, dat het
gilde ter gelegenheid van haar 150 jarig bestaan in 2010 dit vaandel heeft
laten vervaardigen. Het gilde is er dan ook trots op dat de inwijding heeft
plaatsgevonden tijdens het eerste jaargetijde van haar oud hoofdman. n

Er is jaren over gesproken, dat het archief van het gilde Sint Crispinus
& Sint Crispinianus van Besoijen anno 1838, eens uitgezocht moest
worden. Eerste deken Rene Duquesnoy bood het bestuur aan deze taak
op zich te nemen met de verwachting hier het komend jaar wel zoet mee
te zijn. Maar de eerste deken had geen rust, met als gevolg dat voor de
zomervakantie het gehele archief opnieuw gearchiveerd was. In allemaal
dezelfde zwarte mappen is het één geheel geworden en Rene zou onze
eerste deken niet zijn als hij ook niet alles digitaal had gemaakt. Alle
gildebroeders zijn hierdoor in de gelegenheid gesteld om in het bezit te
komen van een digitale kopie van het archief, waardoor dit nu te allen
tijde voor het nageslacht is veilig gesteld. n

Eerste deken Rene Duquesnoy overhandigt het archief aan hoofdman
Rene van Kuijk.

Jeu de boules in Besoijen

Inwijding van het nieuwe vaandel.

Geert-Jan Wouters eerste
burgerschutterskoning

De burgerkoning van
Berkel-Enschot.

Op de druk bezochte open dag
op 4 september 2011 had het
gilde het onderdeel burgerkoningschieten voor de eerste keer
op het programma staan. Alle
inwoners mochten op de houten
vogel schieten om zo de titel
burgerkoning te halen. Na een
enerverende strijd wist Geert-Jan
Wouters de koningsvogel naar
beneden te halen. Hiermee is hij
de eerste burgerschutterskoning
van Berkel-Enschot. Van het gilde
ontving hij een koningsbeeld met
opschrift en zal hij het komende
jaar voor alle gildeactiviteiten
worden genodigd. n

Op de tweede zondag van juli wordt door het gilde Sint Crispinus & Sint
Crispinianus van Besoijen traditioneel niet geschoten. De laatste jaren
echter wordt op deze dag gestreden om het jeu de boules
kampioenschap van het gilde. Ria Duquesnoy won de finale met tien
punten, gevolgd door Anne Hoevenaars met vier punten en Ad van den
Houdt was derde met één punt. Na het in ontvangst nemen van de
vleesschotels als prijs werd deze dag vervolgd met een BBQ, die nu ook
alweer tot een van de tradities van Besoijen is gaan behoren. n
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Afscheid en verwelkoming Installatie gildekoning
van gildeheer
en schutsbroeder Sint
Barbaragilde Dinther
Op zondag 17 juli 2011 heeft pastoor Karel
van Roosmalen afscheid genomen van zijn
parochie te Waalwijk en daarmee zijn functie
als gildeheer van het gilde Sint Crispinus &
Sint Crispinianus van Besoijen neergelegd.
Gedurende zijn zesjarige ambtstermijn
heeft pastoor Van Roosmalen zich een
waardig gildeheer voor het gilde van Besoijen
Voormalig gildeheer
getoond.
pastoor Karel van
Op zondag 4 september 2011 vond in de
Roosmalen.
kerk van Sint Jan te Waalwijk de installatie
plaats van pastoor Dorssers als opvolger van pastoor en voormalig gildeheer
Karel van Roosmalen. Omdat er in Waalwijk
twee gilden actief zijn, werden de pastoor en
de bisschop door de twee gilden gezamenlijk
naar de kerk begeleid, waar de installatie
plaatsvond. Na de installatie werd er door
beide gilden een vendelgroet gebracht.
Op maandag 31 oktober, de statiedag van het
gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus van
Vendelgroet door gilden
Besoijen, werd pastoor Dorssers officieel als
van Baardwijk en Besoijen.
gildeheer geïnstalleerd. n

Kleinzoon Bart Lapré
burgerkoning
Genietend van mooi weer is op 3 juli 2011door vijftig burgerschutters
gestreden om de titel burgerkoning. Het Sint Hubertusgilde Drunen was
dit jaar voor de veertiende maal gastheer van dit evenement tijdens de open
dag. Wie zou de nieuwe burgerkoning worden? De regerend burgerkoning,
Brenda Damen, had er wel zin in, zij schatte op voorhand haar kansen
hoog in. Zij was het dan ook die rond kwart over een het eerste schot loste
op de eikenhouten vogel. Onder de deelnemers van dit jaar waren diverse
oud-burgerkoningen en -koninginnen aanwezig. Uiteindelijk gaf de vogel, na
driehonderdtweeënnegentig schoten, de eer aan Wesley Boutens. Hij was
samen met zijn vriendin en zijn opa, gildebroeder Bart Lapré, zichtbaar blij
met de titel. Na de huldiging met tromslagen en een vendeldemonstratie
door de leden van het gilde is de avond ontspannen ingegaan. n

De burgerkoning met vriendin en opa Bart.

Op zaterdag 3 september 2011 wist Piet van den Akker zich tot koning te
schieten van het Sint Barbaragilde. Met het 137ste schot haalde Piet de koningsvogel naar beneden, dit tot volle verbazing van voorschutter Tiny van
Rooy en naschutter Rien van de Eertwegh. De officiële installatie vond plaats
op zondag 11 september. De gildebroeders marcheerden naar het woonhuis
van de aftredende koning Piet van Zutphen om vanaf daar de scheidende
koning te begeleiden naar de kerk. Het werd spannend toen bij het begin van de mis, half elf, al snel
duidelijk werd dat de nieuwe koning nog per vliegtuig onderweg was van Ierland naar Dinther. Rond
kwart voor tien uur gingen de kerkdeuren open en
daar kwamen koning Piet van den Akker met zijn
Mieke de kerk binnen. De installatie kon dus doorgaan. Meteen na de receptie van de koning werd
Jan van den Hurk gevraagd naar voren te komen.
Jan was door het gilde gevraagd om schutsbroeder
De nieuwe koning
te worden. Beiden waren in hun nopjes met deze
met echtgenote.
erkenning en het gilde niet minder. n

Onze Lieve Vrouwe Schuts
Elshout viert statiedag
Op 17 september 2011 vierde de Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout haar
statiedag, waarbij vijf jubilarissen in het zonnetje werden gezet. De dag begon
met jeu de boules en schieten, waarbij Frek de Jong het Mariabeeldje wist
te winnen. Het middagprogramma begon met een mis, opgedragen door
scheidend kapelaan Van Overbeek. Hierna was er in De Spil een receptie
voor de jubilarissen, en waar tevens afscheid genomen zou worden van
kapelaan Van Overbeek. Jack Moonen, vijfentwintig jaar lid, ontving het
zilveren Mariaspeldje. Frie Klerks en Sjaan Schalken, vijftig jaar lid, kregen
het kleine gouden hart opgespeld. Jos Geelen en Louis Muskens, ook vijftig
jaar lid, mochten hun kleine gouden hart inruilen tegen een groot gouden
hart. Na lovende woorden van de hoofdman boden de jubilarissen ook een
cadeau aan. Zij zouden de eerste storting doen voor een te realiseren kostbare
schuifwand in De Spil. Jack Moonen gaf daarnaast ook nog een bijdrage voor
vernieuwing van de vendelstokken. Door het afnemen van zijn versierselen
werd kapelaan Van
Overbeek ontslagen
als beschermheer en
ontving als cadeau het
zilveren Mariaspeldje,
een gegraveerd zilveren hart en een schilderij van het Elshoutse
kapelleke. De kapelaan
was hiermee zeer
De jubilarissen in Elshout.
vereerd. n
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Tweede vrouwelijke
koning Erpse gilde

Essche gilde huldigt
jubilarissen

Op 11 juli 2011 vond bij het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde in Erp
het tweejaarlijks koningschieten plaats. Tijdens de mis werden naast de
koningsvogel, ook de nieuwe bazuinen, gildetrommen én negen nieuwe
vaandels gezegend. Gildeheer pastoor Rombauts sprak de hoop uit dat de
instrumenten en vendels; “de mensen mag dienen in de ontplooiing van zijn
bestaan”. Bij het 219e schot was het mevrouw Maria van Gemert die door
het schot van geluck de houten vogel naar beneden schoot en daarmee de
tweede vrouwelijke koning van het Erpse gilde werd. Tijdens de erewijn bood
de burgemeester van Veghel, mevrouw I. Adema, het gilde een fraai schild
aan. Tijdens het koningschieten in 2009 schoot zij de eerste koningsvogel
naar beneden en werd daarmee ere-koningin. Scheidend koning mevrouw
Goen Vorstenbosch bood de nieuwe koning haar koningschild (in de vorm
van een jurk) aan. Veelzeggend was de inscriptie op de achterzijde;
“Vrouwen bij het gilde is wat ze graag wilde
Koning schoot ze de eerste maal
En de keizer werd haar gemaal
Met de keizer al 25 jaar
Zowaar een historisch paar” n

Tijdens de najaarsvergadering van het Essche Sint-Willebrordusgilde werden
twee jubilarissen gehuldigd. Beschermheer Cor van der Zanden voor zijn
veertig jarig gildelidmaatschap. Voor zijn bijzondere gildeloopbaan, van
gewoon gildebroeder via overheidslid en gildeheer tot beschermheer, kreeg
Cor van kringhoofdman Jack Goudsmits de kringonderscheiding in zilver met
vuurslag opgespeld. Gildehoofdman Alphons van der Heijden memoreerde
Cors bestuurlijke loopbaan. In 1973, 1977 en 1981 was Cor als pachter van
het gildevaandel lid van de overheid. In 1983 werd hij deken en van 1984 tot
1986 was hij dekenrentmeester. In 1989 werd hij wegens het schenken van
een nieuw gildevaandel tot gildeheer benoemd en in 1998 aanvaardde hij het
beschermheerschap. De hoofdman speldde Cor het zilveren jubileumschildje
op en echtgenote Joke ontving een bos bloemen. Koning Adrie Verhoeven
werd gehuldigd vanwege zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap. Buiten een bekwaam tamboer is Adrie ook een bekwaam schutter. Enkele successen die hij
behaalde zijn: 18 van de 20 keer winnen van de onderlinge schutterscompetitie, in 2003 individueel Nederlands kampioen opgelegd en in 2007 individueel
NBFS kampioen vrije hand. De kroon op zijn werk was het koningschieten van
2009 toen hij zich tot koning schoot. Hij ontving het zilveren jubileumschildje
en echtgenote Silvia een bloemetje. n

Koning mevrouw Maria van Gemert schrijdt over het hoofdvaandel.

De beide jubilarissen.

Truus van der Schoot velt vogel
Op vrijdagavond 26 augustus 2011 namen tweeëntwintig gildebroeders
en - zusters van het Sint Joris & Sint Catharinagilde Gemonde deel aan
de derde editie van de verschieting om het Keizer Jos Geerts schild. Voor
deze gelegenheid had Wilfred van der Leest een speciale houten vogel in
elkaar gefikst. Voordat het eerste geweerschot op deze houten vogel werd
gelost kreeg Johnny van der Leest, winnaar in 2010, het bijbehorende
herinneringsspeldje door Miet Geerts opgespeld. Na zo’n 150 schoten
begon de vogel gebreken te vertonen en op het 197e schot hield de vogel
het voor gezien en viel naar beneden. Het was Truus van der Schoot
welke dit laatste schot loste en zich winnaar mag noemen van deze derde
verschieting. Het schild, welke een ereplaats zal krijgen in huize Van der
Schoot, werd aansluitend door familie Geerts aan Truus overhandigd. n

135

Familie Geerts met winnaar Truus van der Schoot in hun midden.
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Gemonds korps wordt
Brabants kampioen

Installatie pastor Francis
de Meijer in Haaren

Op zondag 4 september 2011 vond het jaarlijkse federatiekampioenschap geweerschieten plaats in Nieuwkuijk, georganiseerd door het
gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk. Na het inschieten waren
er uiteindelijk slechts vier gilden die de volle twaalf punten raak hadden
geschoten en deze vier gingen onderling de strijd aan voor het Brabants
kampioenschap. In de eerste afkampronde viel het doek voor het gilde
Sint Antonius & Sint Sebastiaan uit Udenhout. In de tweede ronde miste
het korps van het Sint Joris & Sint Sebastiaan uit Enschot. De strijd ging
tenslotte tussen het organiserende gilde uit Nieuwkuijk en het gilde Sint
Joris & Sint Catharina uit Gemonde. Dit laatste viertal, bestaande uit
Evelien en Martien van de Loo en Johan en Truus van der Schoot, wist
de zenuwen het best onder controle te houden en werd na 2004 voor de
tweede maal federatie korpskampioen. n

Op zondag 4 september 2011 is de nieuwe pastor van de parochie
Haaren, Francis de Meijer, door de gilden Sint Antonius en Sint
Sebastiaan, Sint Joris en Sint Catharina en Barbara binnengehaald en
geïnstalleerd. De gilden gingen in vol ornaat naar het parochiehuis
aan de Kerkstraat om de nieuwe pastor op te halen en vervolgens te
begeleiden naar de Lambertuskerk. Francis de Meijer (28), is geboren
in het dorpje Aarsele in Belgische West Vlaanderen, en komt uit een
gezin van vier kinderen waarvan hij de jongste is. Francis volgde een
studie geestelijke vorming op de priesteropleiding in ‘s-Hertogenbosch
en werd op 29 mei 2010
in de Sint Janskathedraal
tot priester gewijd. Zijn
eerste opdracht was te gaan
werken in zeven parochies
van de Bommelerwaard.
Vanaf september 2011 werd
hij benoemd tot pastor
van de parochie Haaren.
Na de installatiemis werd
de pastor door de drie
Haarense gilden op het
kerkplein een vendelgroet
gebracht. Francis vond het
allemaal geweldig en nadat
hij deze vendelgroet had
ontvangen, bedankte hij alle
gildebroeders. Het was een
De nieuwe pastor.
warm ontvangst. n

Korpskampioenen. Vlnr: Truus van der Schoot, Martien van de Loo,
Evelien van de Loo en Johan van der Schoot.

Tonnie van Oirschot verlengt koningstitel
Op 2 oktober 2011 vond het vierjaarlijks koningschieten plaats bij het
gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde. ‘s Morgens trok het gilde
naar de Geneberg om de aftredende koning op te halen alvorens in
de Lambertuskerk de eucharistieviering, waarin de koningsvogel door
pastoor Goedhart gezegend werd, op te luisteren. In gildehuis
De Schuif meldden zich twaalf kandidaten voor de strijd om de
koningstitel. Nadat de schutsboom was gevrijd werden de eerste
schoten gelost door burgemeester Pommer, pastoor Goedhart en
beschermheer Voermans. Bij het 199e schot schoot Dirk Geerts een
deel van de houten vogel omlaag. Hierna hadden Johan van der
Schoot, Truus van der Schoot en Evelien van de Loo de opgelegde kans,
maar het was Tonnie van Oirschot die voor de tweede opvolgende
maal de koningsvogel wist te vellen. Na de diverse plichtplegingen
werd de nieuwe koning een vendelgroet gebracht waarbij een elftal
(zeer jeugdige) vendeliers betrokken was. Op kermisdinsdag ging het
gilde, samen het zustergilde Sint Anthonius Sint Sebastiaan, de nieuwe
koning officieel uithalen
en hem voorstellen aan de Gemondse
dorpsgenoten. n
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Bij de “handenwassing” wordt koning Tonnie van Oirschot geholpen door
Hilde en Joris Geerts.

Zestigjarig huwelijk
erehoofdman Henk
en Teuny de With

Een feestelijke dag
in Lexmond

Zaterdag 2 juli 2011 was het de dag dat erehoofdman Henk de With en
gildezuster Teuny de With hun zestigjarig huwelijk vierden. Het schuttersgilde Sint Martinus en Sint Antonius was daarvoor uitgenodigd.
Het gilde ging met trom en bazuin naar de Gregoriushoeve, alwaar
het feest zou plaatsvinden, en werden door familie de With hartelijk
welkom geheten. Na opstelling bracht de vaandrig een vaandelgroet
aan het bruidspaar gevolgd door een vendelgroet door drie vendeliers,
de familie was hiervan erg onder de indruk. Hoofdman Gerrit van de
Stegen sprak het bruidspaar toe en vertelde dat Henk en Teuny elkaar
vijfenzestig jaar geleden hun eerste kusje gaven op een wit bruggetje
in Lexmond, daar is hun liefdespad begonnen. Het bruidspaar kreeg
namens het gilde een prachtige tinnen wijnkan aangeboden. Met een
glas champagne werd een toost uitgebracht op het diamantenbruidspaar en daarop volgde de felicitaties. Onder het genot van een hapje en
drankje werden er vele foto’s gemaakt en hebben we met elkaar heerlijk
genoten van deze prachtige mijlpaal. Het bruidspaar bedankte het
gilde heel hartelijk voor het eerbetoon. n

Het was tijdens Open Monumentendag 10 september 2011 een
feestelijke dag in Lexmond. Tijdens de openbare feestelijke zitting,
geopend door hoofdman Gerrit van der Stegen, vond de vernieuwing
van Prins en Prinses plaats. Schutmeester Jan Schaafsma sprak de
afscheid nemende prins en prinses, George Brand en Larissa Oliveira
toe. Hierna was het tijd voor de aankondiging en verwelkoming van
de nieuwe prins en prinses, Laurens Houtman en Carmen Eveleens.
Zij kregen een prachtige zilveren ketting omgehangen. Hierna legde
gildezuster Gratia Brand met de punt van het vaandel in de hand en op
het hart de belofte van trouw af en was hiermee officieel geïnstalleerd.
Hoofdman Gerrit van der Stegen bevestigde de herbenoeming als lid
van de overheid voor vier jaar te aanvaarden. Deze ceremoniën lag in
handen van gildevrouwe Ciska Stark die op ludieke wijze de erepraat
deed. Dit alles werd omlijst door muzikale intermezzo’s door bazuinblazers en tamboers. Met het vernieuwen van de eed van trouw aan
het burgerlijk gezag en het overvendelen van de ereraad, erehoofdman
en hoofdman en het zingen van het Wilhelmus werd de ochtend
afgesloten. n

Het diamanten bruidspaar.

Wisseling van Prins en Prinses in Lexmond.

Koning Sint Martinus en Sint Antoniusgilde Lexmond
en Hei- en Boeicop
Tijdens Open Monumentendag werd bij het schuttersgilde in Lexmond
ook koninggeschoten. Eerste locoburgemeester, Goof Bos van
Lexmond loste het eerste schot. In totaal waren vijfendertig ronden
nodig, waarvan 274 schoten raak waren en zestig mis. Na viereneenhalf
uur bij het 334ste schot gaf de vogel zich gewonnen. Gildebroeder
Walter Huisman mocht zich koning noemen. n

Koning in Lexmond.
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Burgerdag bij Sint Martinus Statiedag gilde Sint
en Sint Antoniusgilde
Ambrosius Loon op Zand
Op zaterdag 24 september 2011 organiseerde het Sint Martinus en Sint
Antoniusgilde Lexmond en Hei- en Boeicop een Burgerdag in het kader
van het vijfentwintig jarig bestaan van de gemeente Zederik. Men kon
zich meten in schietwedstrijden vlak op kaart en mastschieten, wat zeer
in trek was. Ook het jeu de boules viel goed in de smaak. Men begon in
ontspannen sfeer, maar na enige tijd nam de spanning toe. De prijzen
werden overhandigd door prinses Carmen Eveleens en prins Laurens
Houtman. ’s Middags was er het burgerkoning schieten. Een houten
vogel stond te pronken op de mast in afwachting wat er op hem af zou
komen. Het eerste schot werd gelost door burgemeester Coert van Ee,
gevolgd door gildevrouwe Ciska Stark. Er volgde een afvalrace waarbij
George Brand en Coert van Ee het uiteindelijk tegen elkaar moesten
opnemen. Bij het 87e schot wist George Brand het laatste stuk omlaag te
schieten en mocht zich hiermee jeugd burgerkoning noemen. Hij kreeg
uit handen van burgemeester Coert van Ee en hoofdman Gerrit van der
Stegen een prachtige prijs overhandigd. n

Op de statiedag van 1 oktober 2011 offerden de gildeleden tijdens de
mis op de gildetrom voor dorpsgenoot broeder Antoon van Noije die
bij Sao Paulo het tehuis Sitio Agar heeft opgezet. Daar krijgen met
HIV besmette en verstoten kinderen een thuis en kans op een goede
toekomst. Na de mis werd burgemeester Wim Luijendijk geïnstalleerd
als eredeken. Piet Schoenmakers werd gehuldigd omdat hij veertig jaar
lid is én ontving een zilveren kringonderscheiding voor zijn inzet voor
het gilde. Piet droeg fors bij aan de bouw en in 1986 en 2002 aan de
uitbreiding van het gildehuis. Ook droeg hij bij aan de renovatie van het
doelhuis. Burgemeester Luijendijk speldde Ad Dankers de koninklijke
onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau op. Ad zette zich
van 1967 tot 2010 in als wedstrijdleider handboogschieten en is sinds
1970 overheidslid. Dochter Babette Dankers en schoonzoon Frank
Smetsers verrasten hem met een uitvoering van Twenty four together
van de componist Maarten Mols op de trom. n

Beide jubilarissen met hun partner op de eerste rij. Van links naar rechts:
Petty Dankers met kleindochter Talena Smetsers op haar schoot,
vaaAaaAd Dankers, Maria Laros en Piet Schoenmakers.

George Brand ontvangt zijn prijs.

Twee nieuwe koningen bij gilde Sint Lambertus
Maren-Kessel
De gildebroeders waren al vroeg uit de veren, zoals dit de laatste jaren
gebruikelijk is, want om acht uur werd er reveille geblazen en werd met
slaande trom aan de inwoners van Maren-Kessel duidelijk gemaakt dat
de strijd om de koningstitels ging beginnen. Zes kandidaten hadden
zich gemeld voor deze fel begeerde koningstitel. Door met het 131e
schot de laatste splinter van de houten vogel naar beneden te schieten,
kreeg Martien van Rossum (36), één jaar lid van het gilde, de zilveren
ketting omgehangen. Voor het schieten om de titel van jeugdkoning
waren zeven gegadigden. Luuk van Lent (9) één jaar lid, wist het laatste
stukje hout met het 44e schot omlaag te schieten. Hierna kreeg hij
door de nieuwe koning, Martien van Rossum de daarbij behorende
Jeugdkoningsketting omgehangen. Bij ons is en blijft het motto wie de
jeugd heeft de toekomst. De titel van dagkoning werd binnengehaald
door Jan van IJzendoorn. n
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De nieuwe koningen van Maren-Kessel.

Gilde Nistelrode eert
vijftigjarig huwelijkspaar

Koning- en kermisschieten
in Nuland

Op 10 augustus 2011 vierden gildelid Adriaan van de Laar en echtgenote Marietje hun vijftigjarig huwelijksfeest. Het gilde Sint Antonius
Abt/Sint Catharina wilde dit feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan
en kwam daarom op deze woensdag bij elkaar om in optocht naar de
Wilhelminastraat te trekken, waar het bruidspaar woonachtig is.
Daar werden Adriaan en Marietje een vendelhulde gebracht.
Hoofdman Ruud van der Linde memoreerde het een en ander uit
deze vijftig huwelijksjaren en
stond ook stil bij het feit dat
Adriaan mede aan de basis van
de heroprichting van het gilde,
twintig jaar geleden, heeft gestaan.
Vice hoofdman Paul Altorf bood
het bruidspaar namens het gilde
een fraaie ruiker aan. Het gouden
paar bleek duidelijk in hun nopjes
met deze vendelhulde en na een
dankwoord van Adriaan, met de
toezegging dat er nog wat uit het
vat zou komen, togen gildebroeders en -zusters huiswaarts, het
Het gouden bruidspaar
bruidspaar gelukkig en tevreden
ontvangt een bloemetje.
achterlatend. n

Op kermismaandag vond op het terrein van het gilde Sint Antonius
Abt het kermisschieten plaats. Na de kerkdienst ging het gilde het dorp
rond voor het brengen van vendelgroet bij kerk, pastorie en het voormalige gemeentehuis. Vier nieuwe jeugdleden liepen voor het eerst
mee. De rondtocht eindigde op het gildeterrein, waar dit jaar diverse
schietwedstrijden gehouden werden. Voor het koningschieten hadden
zich acht gildebroeders aangemeld. Hans van der Donk haalde met het
157ste schot de vogel naar
beneden. De oude koning
kroonde zich hiermee
opnieuw voor de tweede
keer tot koning.
Winnaar van het prijsvogelschieten werd Ko op ‘t
Hof met het 150ste schot.
De dames hadden meer
tijd en schoten nodig. Met
het 178ste schot kwam de
damesvogel naar beneden.
Judith van der Schoot werd
De ‘oude’ nieuwe koning
daarmee de dagkoningin
Hans van der Donk.
van 2011. n

Diverse activiteiten
Nulandse gilde

Gezellig en sportief Groot
Nuwelants Jeu de Boules
toernooi

Op 21 augustus 2011 werd er een onderlinge schietwedstrijd gehouden
voor geweerschieten op de wip. Dit als voorloper op het schieten met
Nulandse kermis. Er waren totaal zeventien deelnemers. Beste schutter
werd Michel de Wit, gevolgd door Gerrie van der Schoot en zoon
Harm van der Schoot. Bij de klasse 60+ werd Jo van Rosmalen winnaar
met Theo Hanegraaf op de tweede plaats en Theo van Wanrooij derde.
Op deze dag werd ook voor een nieuwe jeugdkoning geschoten. Van
de twee deelnemers wist Niek van der Dussen het laatste stuk naar
beneden te halen en is voor
één jaar jeugdkoning van het
gilde. Ook werd het gildeonderkomen, na een verbouwing
en opknapbeurt van een
jaar, ingezegend door pastor
Verbakel en geopend door
burgemeester Augusteijn.
Op zaterdag 27 augustus werd
in Nieuw Dijk een wereldrecordpoging synchroon vendelen uitgevoerd. Van ons gilde
Rechts; de jeugdkoning van Nuland,
hebben hier vier vendeliers aan
Niek van der Dussen.
deelgenomen. n

Op 11 september 2011 werd voor de zesde keer het Groot Nuwelants
Jeu de Boules Toernooi gehouden. De voorrondes werden gestart
met 16 doublets op de speciaal hiervoor aangelegde grasbanen. In
de middag startte de laatste acht doublets voor de eindronde op de
vaste gravelbanen van het gilde. Na een zeer spannende eindstrijd
wist het koppel. De Nulandse Boys ofwel Toon van den Berg en Cor
van Nistelrooij
zich te kronen tot
Landjonker. Tweede
werd het duo Paul
Haerkens en Peter
Steeg alias “De
2 P’s” Heerboer
en als derde gaan
als Pachter door
het leven “Team
Timmermans”
bestaande uit
Ton en Jacqueline
Jeu de boulers in actie in Nuland
Timmermans. n
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Nulandse gilde bij federa- Gemeentekoningschieten
tietoernooi VTBS te Oploo Oss 2011
Op 18 september 2011 heeft gilde Sint Antonius Abt Nuland deelnomen
aan het federatietoernooi voor vendelen, trommen, bazuinblazen en
standaardrijden. Het Matthiasgilde uit Oploo was aan de beurt om dit
Brabants evenement te organiseren namens de gildekring Land van
Cuijk.
De tamboers maakten met hun groepsoptreden in de klasse senioren A
weer grote indruk. Antoine van der Schoot, Dave Bijveld en Wilbert van
Rosmalen werden kampioen in deze klasse. Individueel wist Antoine
van der Schoot een tweede plaats te behalen in klasse uitmuntend.
Bij de vendeliers ging de kampioenstitel naar Mark van der Dussen in
de vaandelklasse ZA. De bazuinblazers waren met een kleine groep
vertegenwoordigd. Dit waren Angel de Haas, Richard Maas, Niek van
der Dussen en Peter Tielemans. Het lukte dit viertal de tweede plaats te
veroveren. Bij de klasse bazuinblazen jeugd wist Niek van der Dussen
met overtuiging kampioen te worden. n

Zondag 4 september 2011 was er weer het Gemeentekoningschieten
in Oss. Onder goede weersomstandigheden streden veertig schutters
van de gilden Sint Barbara Ravenstein, Sint Lambertus Huisseling, Sint
Lambertus Maren-Kessel en het organiserende Sint Sebastiaangilde uit
Oss om de titel. Na 87 schoten haalde Tom Neve van Sint Lambertus
Huisseling de vogel naar beneden. Dat was in feite al de derde vogel, de
andere twee hielden het niet lang genoeg uit. n

Bazuinblazers van Nuland in actie.

Tom Neve.

Gaande en komende burgemeester in Oss
Op 2 september 2011 nam burgemeester Herman Klitsie afscheid van
Oss. Hij werd door de vijf Osse gilden vanaf het Cityhotel begeleid naar
de feesttent. Daar werd het feest geopend met geweerschoten op een
vogel door de gildekoningen, waarna de burgemeester de vogel
gecontroleerd neerhaalde. Een luide kanonschot bevestigde dat.
Daarop werd de scheidende burgemeester een vendelhulde gebracht.
Donderdagavond 29 september werd de nieuwe burgemeester, Wobine
Buijs- Glaudemans, geïnstalleerd. Na de raadszitting werd haar in
aanwezigheid van de vijf Osse gilden een vendelhulde gebracht.
Vervolgens werd haar de drinkhoorn van het Sint Sebastiaangilde
gepresenteerd om een heildronk uit te brengen als teken van
verbondenheid van de gilden met het burgerlijk gezag. Het verzoek
honoreerde zij met genoegen. Hans Pennings, hoofdman van het Sint
Sebastiaangilde en commandant op deze avond, wenste haar namens
alle gilden een vruchtbare ambtsperiode toe. n

De aanbieding van de drinkhoorn aan de burgemeester.
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Ad Kools koning Broederschap der Sint Catharina
en Barbara Schijndel
Op 25 september 2011 stond het koningschieten op het programma.
Deze dag begon met een gildemis met als voorganger gildeheer pater
Joe. Aan het eind van de mis werd burgemeester Jetty Eugster geïnstalleerd als ereburger met de historische titel gildevrouwe Haywig,
waarna beiden een vendelgroet werd gebracht. Na aankomst op het
schietterrein trok het gilde driemaal om de schutsboom en stelde
zich rondom op en werd een strofe van ons gildelied gezongen.
De regerende koning, Arno Verbakel, hing zijn koningsvest en
koningszilver aan de schutsboom, die vrij gemaakt werd door pater
Joe en burgemeester Jetty Eugster door een schot op de houten vogel
te lossen. Nadat gildezusters en liefhebbers uit het publiek hadden
geschoten kon de strijd om het koningschap beginnen. Ad Kools,
hoofdman van het gilde, wist bij het 193e schot de houten vogel het
genadeschot te geven en de felicitaties in ontvangst te nemen.
Met diverse rituelen werd Ad als nieuwe koning geïnstalleerd en werd
hij, met vendelgroet, gepresenteerd aan de gildeheer op het bordes
van de pastorie. n

Installatie koningspaar Ad en Inge Kools geflankeerd door gildevrouwe Haywig,
landjonker en vaandeldrager.

Nieuwe koning in Udenhout Twee NBFS kampioenen
Samen met het gilde Sint Joris werd door de leden van het Udenhoutse
gilde sint Antonius - Sint Sebastiaan het driejaarlijkse koningschieten
gehouden op kermismaandag 29 augustus 2011. Toon Beerendonk had
een prachtige houten vogel gemaakt, bedekt met veren. Na 125 schoten
was het Toon Weijtmans die de vogel plots neerhaalde. Toon is een zeer
verdienstelijk schutter die al meer dan veertig jaar in het schietgebeuren
actief is maar nog nooit gildekoning was geweest. Hij was dan ook blij
en ontroerd dat hij de titel eindelijk wist te behalen. Na de handwassing
door de deerne Marian Kruijsen en het omhangen van het koningszilver,
liep hij heel voorzichtig over het vaandel. Na deze belangrijke gebeurtenis
vertrok het gilde
naar de oude
raadzaal waar
Toon Weijtmans
werd voorgesteld
aan de wethouder
van Tilburg, Eric
de Ridder. Daarna
werden we in de
pastorie ontvangen
door gildeheer,
pastoor Godfried
Looyaard. Het
koningschieten
werd daarna
in eigen huis
afgesloten met het
schieten om de
Koning Toon Weijtmans
koningsprijzen. n

Bij het Udenhoutse gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan zijn ze bijzonder
trots dat ze maar liefst twee federatiekampioenen in hun midden hebben.
Op het federatiekampioenschap geweerschieten op 5 september 2011 in
Nieuwkuijk was het Marcel Manni die de titel vrije hand wist te behalen. Een
geweldige en verdiende prestatie.
Bij het NBFS kampioenschap standaardrijden op 18 september in Oploo
was het standaardruiter Geert Moonen die het kampioenschap wist te
behalen. Geert is al meer dan veertig jaar standaardruiter. Wij als gilde en
Geert in het bijzonder waren zeer trots en blij met zijn eerste prachtige NBFS
schild. n
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Kampioen standaardruiter, Geert Moonen.
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Voor de tweede maal
koning

Peter Theunisz koning
Sint Barbaragilde Veghel

Op 29 augustus 2011 vond bij het gilde Sint Joris weer het driejaarlijkse
koningschieten plaats op het Schutsheike. Dit festijn vierden wij samen
met zustergilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan. Gezamenlijk gingen
de beiden gilden naar de kerk waarna een vendelgroet werd gebracht op
het kerkplein. Omdat beide gilden koning schoten moest geloot worden
wie mocht beginnen. De afgelopen vier keer was dat Sint Joris. Het zustergilde was erop gebrand ditmaal het koningschieten te mogen openen.
Een zilveren munt uit het geboortejaar van koning Maartje Moonen
moest ditmaal het geluk gaan brengen. Koning Marie-Paule Weijtmans
gooide de munt op: het was kop, de keuze van Sint Joris, die dus weer
mocht beginnen. De openingsschoten werden gelost door pastoor G.
Looyaard, burgemeester P. Noordanus en als laatste de oud koning. Jan
Berkelmans schoot zich bij het 138e schot tot koning. Jan is sinds 1985
lid en was in 2002 ook al koning. Na afloop werd in optocht teruggegaan
naar het dorp, waar de koningen werden voorgesteld aan de wereldlijkeen kerkelijke overheid. n

Het Sint Barbaragilde in Veghel heeft een nieuwe koning in de persoon
van Peter Theunisz. 107 Schoten waren nodig om het laatste stuk van
de houten vogel te laten vallen. Met deze daad kroonde Peter zich tot
gildekoning. Zijn adjudant voor het komende jaar is Jos van Schie.
Peter (58) woont met zijn vrouw Lean, dochters Loes en Mieke op de
Schapeweide in Veghel. Hij is sinds een jaar lid en bekleedt de functie
van zilverdrager. Daarnaast verzorgt Peter het groen rondom het
gildehuis en is er altijd wanneer er de handen uit de mouwen gestoken
moeten worden. Het was gezellig druk op kermiszondag rondom het
gildehuis. Ondanks de regenbuien waren velen naar het gildeterrein
gekomen om dit jaarlijkse gilde-evenement mee te maken. Naast
burgemeester Adema, enkele wethouders, een delegatie van het Sint
Gregoriusgilde uit Goch, collega gildebroeders en -zusters uit omliggende dorpen, was ook er ook een aantal geïnteresseerde Veghelaren
naar het koningschieten komen kijken. n

Koning Jan Berkelmans en koningin Rika Berkelmans-Vromans

Peter Theunisz en zijn adjudant Jos van Schie.

Sint Joris Udenhout klaar voor de toekomst
In 2008 heeft het gilde Sint Joris Udenhout een Missie en Visie-nota
opgesteld, welke als volgt is omschreven: “Het uitdragen van de
gildetradities en -activiteiten naar de buitenwereld met de kernwoorden:
broederschap, trouw en dienstbaarheid. Daarnaast het beoefenen
van de gildeactiviteiten om deze te kunnen behouden voor en door te
kunnen geven aan de volgende generatie.” Er zijn een aantal aspecten
in genoemd die de komende jaren belangrijk zijn om het gilde te
helpen hun missie te verwezenlijken: zelfstandigheid, groei, sociale
verantwoordelijkheid en behoud van attributen. Een onderdeel van de
zelfstandigheid was de renovatie en uitbreiding van het vijfentwintig jaar
oude gildeverblijf. Dit werd binnen één jaar gerealiseerd. Om groei te
bewerkstelligen is een kruisboogbaan aangelegd, een kruisboogboom op
wip geplaatst en zijn de noodzakelijke bogen aangeschaft. Ook aan het
vieren van hoogtepunten en hoe dit te doen wordt aandacht geschonken.
De opening op 26 augustus 2011, waarvoor sponsoren, bevriende gilden
en dorpsgenoten waren uitgenodigd, is groots gevierd.

Pastoor G. Looyaard zegende een kruisbeeldje dat een centrale plaats
heeft gekregen in het gildeverblijf. Ook werd het nieuwe naambord van
het gildeverblijf, “Sint-Jorishof”, onthuld. n
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Het gerenoveerde gildeverblijf ‘Sint Jorishof”.

Jaarlijkse schietwedstrijd
voor donateurs
Op zondag 17 juli 2011 heeft het gilde Sint Catharina Vught met haar donateurs geschoten om de titel koning of koningin van ere. Er werd geschoten
op een houten vogel die niet van echt was te onderscheiden. Er waren
slechts negen donateurs aanwezig, maar die maakten er wel een spannende
wedstrijd van. Ondanks een regenbui tussendoor is de wedstrijd prima
verlopen en heerste er een opperbeste stemming. Willem van Haaren schoot
bij het 66e schot de eerste vleugel eraf, goed voor een derde prijs. Bij het
101e schot schoot Hariëtte van Rixtel de andere vleugel eraf en dit was goed
voor een tweede prijs. Marjan van Haaren van Extel wist bij het 122e schot de
gehele vogel naar beneden te halen en werd hiermee de koningin van ere van
het Sint Catharinagilde 2011. Hierna werd haar een vendelgroet gebracht en
keerden allen voldaan huiswaarts. n

Bert Lamboo schutterskampioen bij het Sint
Catharinagilde Vught
Het Sint Catharinagilde heeft op zondag 28 augustus 2011 geschoten om
het kampioenschap van 2011, waaraan veertien gildebroeders deelnamen.
Er waren vijf gildebroeders die geen enkele misser hadden en dit waren Bert
Lamboo, Frank van Wetten, Johnnie van Rixtel. John van den Wittenboer
en Thijn van de Sande. Er moest dus gekampt worden. Bert Lamboo bleek
uiteindelijk de sterkste in de kampronden en werd hiermee kampioen van
het gilde 2011. Tweede werd Frank van Wetten, derde Johnnie van Rixtel
en vierde werd John van den Wittenboer. Deze vier vormen een korps en
vertegenwoordigen het gilde bij gildewedstrijden zoals bij een kringdag,
Landjuweel en andere wedstrijden. Opmerkelijk is wel dat Bert Lamboo in
zijn twintig jaar lidmaatschap van het Sint Catharinagilde het presteerde om
voor de tiende maal kampioen te worden De gildezusters schoten om het
LAS wisselschild. Hieraan namen negen gildezusters deel. Hier werd. Erica
van Loon eerste met geen enkele misser en was hiermee de winnaar van het
LAS wisselschild. n

Hoofdman Bert Kluytmans reikt de eerste prijs uit aan de koningin van
ere, Marjan van Haaren - van Extel.

Links Erica van Loon en rechts Bert Lamboo.

Is Jouw mede-lezer
nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Nieuwe koning Sint
Anthoniusgilde Beers

Nieuw koningspaar Onze
Lieve Vrouwe Gilde Holthees

Schitterend weer had het gilde uitgezocht voor het jaarlijkse
koningschieten, zondag 30 juni 2011. De zomerteerdag begon zoals
gebruikelijk met het ophalen van regerend koning Nico Hendriks en
zijn prinses Tiny door het gilde in vol ornaat, voorafgegaan door het
tamboerkorps. Daarna volgde de mis met gildeceremonieel en een
persoonlijke voorbede van Nelly Claassen. Gildekoning 2011 werd Rien
Claassen, met het 142ste schot. Hij was in 2000 al gildekoning, in 2010
gemeentekoning van Cuijk en toonde met zijn prestatie van dit jaar aan
dat hij op het hoogste niveau thuis hoort. n

Op tweede pinksterdag vierde het Onze Lieve Vrouwe Gilde Holthees
haar jaarfeest. Deze dag begon met een mis in de Mariakapel van
Holthees, waar de overleden gildenbroeders werden herdacht. Hierna
vond de jaarvergadering plaats in het Gildehuis Café zaal het Trefpunt.
‘s Middags vertrok het gilde naar het schietterrein waar de vogel op
zijn post werd gezet en na 273 schoten was de nieuwe koning bekend.
Walter Kuypers vormt samen met zijn koningin Jeanne Manders het
koningspaar van het Onze Lieve Vrouwe Gilde. Walter is in zijn dagelijks leven vrachtwagenchauffeur. Hij is sinds dit jaar lid.
Dit jaar werd ook weer jeugdkoning geschoten. Na 115 schoten wist
Ward de Groot de vogel naar beneden te halen. n

Rien Claassen: gildekoning 2011.

Koningspaar Walter Kuypers en koningin Jeanne Manders.

Jubilarissen in zonnetje bij Beerse gilde
Op diezelfde zomerteerdag huldigde het Sint Anthoniusgilde zijn
jubilarissen. Beschermheer de Quay vierde zijn zilveren lidmaatschap
als beschermheer. Zonder Uw grote deskundigheid en betrokkenheid bij ons gilde zouden we er nu niet zo goed voor staan sprak de
voorzitter. Hij memoreerde de goede en langdurige relatie tussen de
familie de Quay en het gilde, en wel vanaf het beschermheerschap van
oud-minister president de Quay tot nu toe.
Een heel bijzonder jubileum gold voor Jan van Gaal. Hij was vijftig jaar
lid van het gilde. Jan van Gaal is een alleskunner en –doener in het
gilde. Hij was vaandrig, vendelier, vaandeldrager en twee keer koning
(1983 en 1987). Hij was degene die een oud gildegebruik in ere liet
herstellen. Bij zijn eerste koningschap in 1983 bedong hij, dat als hij
nog een keer koning zou worden, zijn vrouw Jo hem als koningin zou
mogen vergezellen. En toen hij vier jaar later opnieuw het koningsschild
kreeg omgehangen was hij trots dat zijn vrouw naast hem stond. Jan is
overigens nog steeds actief. Hij is bestuurslid, onderhoudt de tuin van
schutterskwartier Crotos, en samen met zijn vrouw Jo verzorgt hij de
omvangrijke collectie koningszilver van het gilde. n
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Mr. drs. C. L.M. de Quay, vijfentwintig jaar beschermheer.

Jan van Gaal vijftig jaar
gildebroeder.

Nieuwe hoofdman
Lambertusgilde
Huisseling

Frans Siroen
ontving koninklijke
onderscheiding

Na een tweejarige afwezigheid van een hoofdman, is tijdens de
algemene ledenvergadering een nieuwe hoofdman ingeboond. Piet
Dekkers is de nieuwe hoofdman en is tijdens de gildemis met gildefeesten op 18 september 2011 geïnstalleerd. Piet Dekkers was voorheen
commandeur bij het St. Lambertusgilde, wat dus betekende dat er
ook een nieuwe commandeur gekozen moest worden. Gerard van
Gelder zal deze functie gaan vervullen en is tijdens dezelfde gildemis
geïnstalleerd. Net als Tom Neve, die als nieuw gildelid toetrad tot het
gilde. Tom Neve wist zich een week eerder tot gemeentekoning van
de gemeente Oss te schieten. Tom vervult bij het gilde de taak van
vendelier. n

Frans Siroen (58) uit Gassel kreeg zaterdagavond 25 juni 2011 uit handen
van burgemeester Sjoukje Haasjes van Grave de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daarbij mocht hij zich ook nog
eens tot koning laten kronen van het Gasselse schuttersgilde Sint Jan,
dat zaterdagvond de Zomergildedag hield. Al vijfentwintig jaar is Siroen
bestuurslid en hoofdman. In 1989 was hij actief betrokken bij de volledig
nieuwe kostumering van het gilde, vanaf 1995 is hij medeorganisator van
de rommelmarkt en braderie, jaarlijks op de tweede zondag van juli. Ook
bij de bouw van het gildehuis tussen 1997 en 1999 speelde Siroen een
belangrijke rol. n

Koning Frans Siroen met links echtgenote Rianne en burgemeester
Sjoukje Haasjes.

V.l.n.r. hoofdman Piet dekkers en commandeur Gerard van Gelder.

St. Anthoniusgilde, St. Anthonis sluit zomerseizoen
met kampioenschap
Op zondag 25 september 2011 werd door het St. Antoniusgilde het
interne kampioenschap kruisboogschieten op de wip gehouden.
Rinie Bloemen mocht de begeerde wisselbeker voor clubkampioen
wipschieten in ontvangst nemen. Ben van der Zanden was de winnaar
van de zomercompetitie.
Ook sloot het gilde het seizoen duo-fietsen af. Vanaf begin mei trok
een aantal gildebroeders beurtelings elke donderdagavond er met een
bewoner van het zorgcentrum Op ’t Hoogveld op uit om een fietstocht
door de omgeving te maken. Vaak ging de route langs de voormalige
woning van de bewoner, de woning van een kind of ander familielid, of
zo maar door de mooie omgeving. De bewoners van het zorgcentrum
genieten zichtbaar van deze tochtjes. De gildebroeders hebben van
deze fietstochtjes een traditie gemaakt. n

Rini Bloemen.
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Bierkruien en
koningschieten

Het federatietoernooi
V-T-B-S in Oploo

Op zaterdag 25 juni 2011 werd weer voor de 28e maal bier gekruid van
Arcen naar Blitterswijck. De weergoden waren ons niet goed gezind
en af en toe moest er toch geschuild worden. Daarna was het pittig
doorlopen om op tijd weer in Blitterswijck te zijn. Maar desondanks het
slechte weer was er heel veel plezier en ze waren ruimschoots op tijd in
Blitterswijck, waar de overige gildebroeders en –zusters klaar stonden
om de bierkruiers naar het schietterrein te begeleiden. Daar werden de
2 vaatjes bier overhandigd aan het gilde.
De dag daarop, 26 juni schoot schutter en eerste gildemeester Leon
Thiesen zich,met het lossen van het zogenaamde begenadigd schot
van geluk, tot koning van het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck.
Dat gebeurde met het 503e schot.
Bij de dames was het Carla Claessens die de vogel naar beneden
haalde.
Bij de jeugd was er een primeur: Cas Theeuwen. Hij is gildetamboer en
zeven jaar. Hij schoot met het 41e schot de vogel naar beneden en is
de jongste jeugdkoning in onze geschiedenis. Sinds 1992 wordt deze
wedstrijd voor de jeugd georganiseerd. n

Op 18 september 2011 was het Sint Matthiasgilde uit Oploo gastheer van het
federatietoernooi voor vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden.
Achttien jaar geleden werd het toernooi ook in Oploo gehouden op de
sportvelden van de plaatselijke voetbalvereniging. Dit keer verraste de organisatie de deelnemers, genodigden en toeschouwers met de locatie door de
wedstrijden midden in het dorp te laten plaatsvinden. Het terrein rondom de
wind- en de watermolen werd de afgelopen jaren door de leden van het Sint
Matthiasgilde opnieuw ingericht. De meer dan 250 geüniformeerde gildebroeders en –zusters gaven het de hele dag een prachtig, kleurrijk aanzicht.
Al sinds de overhandiging van de federatievlag stelde de organisatie alles
in het werk de dag zo goed mogelijk te laten verlopen. Op goed weer kon
zij alleen maar hopen, en de voorspellingen waren voor die hoop weinig
bevorderlijk. De weergoden waren het overgrote aantal deelnemers toch
goed gezind: slechts enkelen voerden hun oefening uit in de regen.
Vanwege het weer en het voorspoedige verloop van de dag kan het Sint
Matthiasgilde Oploo dan ook terugkijken op een succesvol federatietoernooi.
De organisatie wil alle deelnemers, medewerkers en genodigden graag
bedanken voor hun bijdrage. Prijswinnaars, proficiat! Kijk voor meer informatie, uitslagen en foto’s op www.matthiasgilde.nl. n

De drie winnaars.

Onder de molen en donkere wolken werd gevendeld.

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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“Traai’s gildefeest was heel Koningsschieten Sint
bijzonder
Antonius Abt, Terheijden
Zondag, 28 augustus 2011 organiseerde kloveniersgilde Sint Antonius
Abt, Terheijden de jaarlijkse kringdag van Kring Baronie en Markiezaat.
Het leek wel een klein landjuweel! Achtendertig gilden hadden zich
aangemeld. Begonnen werd met een eucharistieviering in de parochiekerk met bisschop J. van den Hende als celebrant en gildeheer
J. Demmers assisteerde hem. Om te laten zien dat de band met de
rooms katholieke kerk en het gilde van Terheijden geen loze kreet is,
kregen gildezuster Rina van Oosterhout (die van huis uit protestant
was) en haar zoon Robert het vormsel toegediend door de bisschop.
Direct na de kerkdienst moest deze gildezuster echter letterlijk hardlopen naar de protestante kerk om daar te kunnen assisteren bij het
uitschenken van de erewijn. Er was veel belangstelling van het publiek
toen de optocht door het centrum van het dorp trok.
Twee zaken zijn het vermelden waard. De oudste deelnemer in de
optocht was een broeder (87) van gilde Sint Willibrordus uit KleinZundert. Daarnaast liep een broeder van gilde Sint Sebastiaan uit
Oirschot mee, die dit jaar precies zestig jaar geleden ook meeliep.
Deze werd toen georganiseerd in het kader van het 400-jarig bestaan.
Kringdagen in WestBrabant waren er
toen nog niet.
In het voorwoord
van het programmaboekje schreef
de gildeheer over
samenhorigheid.
Nou, die samenhorigheid was
er! Er werd geen
enkele klacht, zelf
geen gemopper
Mgr. Van den Hende feliciteert de vormelingen.
gehoord... n

Donkere wolken dreven aan de hemel en er stond een flinke bries.
Nadat de eredekens hun ereschoten geschoten hadden, begon de echte
strijd. Omdat de donkere wolken nog steeds voorbij bleven komen
was het zicht op de vogel(s) slecht. Daarom duurde het lang voordat
de bloemen, die om de vogels gebonden zaten, eraf geschoten waren.
Na de vijftiende ronde werd het voor de gildebroeders spannend. Niet
alleen de bloemen waren eraf, de staart en de kop van de vogel ook.
Menig broeder raakte de romp goed, maar deze wilde maar niet vallen.
Uiteindelijk was het Rudy Bruijns die de vogel deed afschieten. Ook bij
de gildezusters was het spannend. Deze mochten dan wel opgelegd
schieten maar in de praktijk ging dat niet sneller. Rond half drie presteerde Greet Dijkers met het 219ste schot om de vogel weer omlaag te
schieten. Zij blijft dus nog één jaar koningin. Of dit ook betekent dat zij
volgend jaar keizerin kan worden, dat kunnen wij u niet zeggen.
Heel typisch was, dat direct nadat de koning en de koningin bekend
waren, de zon begon te schijnen en het was nog lang aangenaam om op
het terras na te praten over deze verschieting. n

Het koningspaar te midden van hun broeders.

Kringonderscheidingen tijdens erewijn Kringdag in
Terheijden
Tijdens de erewijn bedankte kringvoorzitter van Baronie en Markiezaat,
Henny Hoppenbrouwers, twee personen, Piet Hanegraaf en Harrie
Bruijns.
Piet zet zich al vele jaren in voor de SAT-commissie. Onder zijn leiding
kreeg het een aanzien. Na een gildedag weet hij te vertellen waar het
goed of fout ging en hoe dat kunnen verbeteren. Als hij iets ontdekt bij
een onderzoek bij de heemkundige kring, wat interessant is voor de
kring, zal hij het niet nalaten dit onmiddellijk te laten weten. Zijn inzet is
dan ook van onschatbare waarde.
Harrie is een gildebroeder die zich al vele jaren inzet voor de kring als
penningmeester en vice-voorzitter. Ook de jeugd , kerk en samenleving
, het in ere herstellen van oude tradities, hebben bij hem bijzondere
aandacht.
lees verder op volgende pagina›
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Een onderscheiding voor Harrie Bruijns.
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vervolg pagina 147.
Ook het belang van de aangesloten gilden bij de kring, en zeker de
geweergilden die te maken kregen met de circulaire wet wapens en
munitie, verdedigde hij met hand en tand en hielp zo mee aan de tot
standkoming van een eigen VTB binnen de Noord Brabantse Federatie
van Schuttersgilden. Om zeker te zijn dat dit goed uitgevoerd wordt
heeft hij, toen de vacature van secretaris vrij kwam, zich aangemeld en
is voor die functie gekozen. Het is een juiste keuze geweest, gezien zijn
correcte houding die wij in de kring al vele jaren van hem gewend zijn.
Daarom heeft het kringbestuur besloten hen de kringonderscheiding
toe te kennen. n

Gilde Sint Joris Rijsbergen
heeft nieuw vaandel
Voor Sint Joris Rijsbergen is zondag 14 augustus 2011 in haar gildeboek
opgetekend als een belangrijke gebeurtenis in haar toch al rijke historie.
Sinds de heroprichting in 1707 heeft het gilde diverse vaandels gehad.
Ondanks de zuinigheid is een gildevaandel bij normaal gebruik toch
aan slijtage onderhevig.
Het laatste vaandel was tot op de draad versleten. Het zal toegevoegd
worden bij de overige vaandels die het gilde nog in haar bezit heeft.
Voordat een gildevaandel gebruik genomen mag worden, moet deze
overeenkomstig de tradities en historie van het gilde in de kerk gewijd
worden. Het gilde trok daarom die zondag met vele genodigden naar
de Sint Bavokerk, waar pastoor F.M.Verheije de wijding verrichtte.
Op het vaandel is Sint Joris is prominent aanwezig, niet gekleed en
zonder zadel gezeten te paard, de draak bestrijdend, waardoor het
geheel een krachtige, moderne uitstraling heeft. Links onder is het
wapen van Sint Joris te zien. Een openstaand kruis op een wit vlak
staat voor de patroon van de kruisvaarders. Daarnaast staat het blauwe
wapen met drie franse lelies in goud, van de voormalige gemeente
Rijsbergen. Daarboven een kroontje, dat verwijst naar de koninklijke
erepenning die het gilde heeft ontvangen van koningin Beatrix bij het
driehonderdjarig bestaan in 2007. De diverse kleuren van het vaandel
verwijzen naar de kleuren van het kostuum van het gilde.
Het vaandel wordt gedragen door een stok, die als speer is uitgevoerd.
Het gilde kreeg niet anders dan positieve reacties, sommigen vonden
het een gewaagd ontwerp, maar ook modern wat weer invloed zou
kunnen hebben op jongere gildebroeders. De overdeken van het gilde,
mevrouw L. Poppe-De Looff, burgemeester van de gemeente Zundert
was hierbij aanwezig, ook
de besturen van Kring
Baronie en Markiezaat,
Het Verbond van
St. Jorisgilden en een
afvaardiging van De Hoge
Gilderaad der Kempen.
Het vaandel is vervaardigd
door Waelkens uit
Oostrozebeke in België.
Het gilde kreeg een
bijdrage van het Prins
Het nieuwe vaandel in Rijsbergen.
Bernhard Cultuurfonds. n

Cloveniersgilde Sint
Bavo Rijsbergen huldigt
jubilarissen
Op deze stalende zomerse herfstdag kwamen de gildebroeders en zusters
’s middags bijeen in de Snaphaan voor een gezellig samenzijn. Tegen de
klok van zessen begaf het gezelschap zich naar de Harmoniezaal voor het
gildemaal. Er ontstond enig rumoer in de zaal onder de aanwezigen, omdat
familieleden van een tweetal gildebroeders binnenkwamen.
In zijn toespraak benadrukte de hoofdman, dat het gilde een toegevoegde
waarde wordt toegekend om een stukje cultureel erfgoed binnen onze
gemeente te bewaren en levend te houden. Het gilde moet proberen, en dat
is ook een doelstelling, om de oude idealen van dienstbaarheid aan elkaar en
aan de samenleving steeds nieuwe inhoud te geven. De hoofdman eindigde
met wat zo kenmerkend is voor het gilde ; “Eens een gildebroeder, altijd een
gildebroeder”!
Hierna kreeg Harrie Bruijns het woord als afgevaardigde van Kring Baronie
en Markiezaat. Hij gaf een uiteenzetting van het ontstaan van schuttersgilden
in Brabant en het belang ervan.
Kees Daemen, vaandrig en oud-koning (1982-1986 en 1994-2000), is veertig
jaar lid van het schuttersgilde Sint Bavo. Hij kreeg die eerste oktober 2011
de kringonderscheiding van Baronie en Markiezaat opgespeld door Harrie
Bruijns. Dit, voor zijn langdurige en zeer actieve belangeloze inzet voor het
Rijsbergse gilde. Na zijn koningsperiode nam hij het hoofdvaandel over, na
het overlijden van de drager. Hij kreeg door de hoofdman het zilveren schild,
behorende bij deze mijlpaal, omgehangen.
Ook zo’n echte gildebroeder is Jaan Jacobs. Jaan bereikte vorig jaar al de
mijlpaal van vijftig jaar
gildebroeder. Hiervoor
kreeg hij de versierselen
opgespeld tijdens het
teerfeest van vorig jaar.
Maar er ontbrak nog iets.
Het was vorig jaar niet
gelukt tijdig een aanvraag
in te dienen voor een
kringonderscheiding.
Dat is inmiddels rechtgezet. Ook hij kreeg deze
Een onderscheiding voor Cees Daemen.
nu opgespeld. n
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Jaan Jacobs, rechtgezet…

reportage
Door: Maria van der Laak.

Hoofdliedendag 8 oktober 2011
Kunst in het gilde, gilde in de kunst
Een bijzondere Hoofdliedendag met voor het
eerst een expositie in de hal van het provinciehuis en dat tot 28 oktober 2011!
De dag begon met een heilige mis in de kathedrale basiliek van Sint Jan met als hoofdcelebrant bisschop mgr. drs. A. L. M. Hurkmans en
concelebrant pastoor J. Kloeg van de parochie
Heilige Lucia te Mierlo.
De dienst werd mede voorbereid en opgeluisterd door het gilde Sint Catharina en Sint
Barbara, Mierlo, met medewerking van het
mannenkoor uit Mierlo onder leiding van
dirigent Edwin van de Kerkhof.
Hierna was er de ontvangst voor de genodigden en gildebroeders en –zusters in de hal van

Een onderscheiding voor Harrie van Vreede.

De opening van de tentoonstelling door
commissaris van de koningin, Wim Verdonk en
voorzitter van de NBFS, Jos Verbeeten.

het provinciehuis.
Om twaalf uur werd na een korte toespraak
door de commissaris van de koningin de heer
dr. Wim van de Donk de expositie geopend.
Samen met de voorzitter van de NoordBrabantse Federatie van Schuttersgilde de heer
Jos Verbeeten werd de Brabantse vlag van de
lezenaar gehaald waarbij de flyer van de expositie zichtbaar werd.
Tony Vaessen, voorzitter van de federatieve
SAT- commissie, leidde de heren samen met
bisschop Hurkmans langs de kunstwerken.
In de Bois le Duc zaal volgde de jaarrede door

Jos Verbeeten die de genodigden en de gildebroeders en -zusters welkom heette. Aandacht
was er voor Ton de Brouwer, secretaris van
de N.B.F.S. die al geruime tijd ziek is en een
dankwoord voor Fred van den Berg, die zijn
taak [en dat is heel veel werk] tijdelijk heeft
overgenomen. Jos wist ons te vertellen dat het
financiële kapitaal in deze crisistijd niet zo hard
groeit maar dat in de gilde het sociaal kapitaal
wel groeit en dat we daar trots op mogen zijn.
Een terugblik op Otto van Habsburg die 4 juli is
overleden en die een nauwe band had met het
gildewezen, ook in Europees verband.
Het wereldrecord vendelen in Nieuw Dijk was
een waar succes waarin 1017 vendeliers gezamenlijk een vendelhulde hebben gebracht.
Tony Vaessen gaf een korte samenvatting over
de eerste uitslagen van de enquêtes.
Hij bedankte de gildes die deze opdracht hebben vervuld en ook aan de commissieleden
voor het geleverde werk en voegde eraan toe
dat er nog veel werk te verrichten valt.
Twee gildebroeders kregen een onderscheiding.
Harrie van Vreede, een autoriteit op vendelgebied en Karel Berkhof voor zijn verdienste voor
De Gildetrom. Karel neemt afscheid als voorzitter van de Stichting De Gildetrom.
Dan beginnen de magen te knorren en verlaten
we allen de zaal voor een geweldige lunch in
het restaurant verzorgd door het cateringteam
van Frans en Petrie Smetsers (’t Vrijthof in
oirschot).
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Na het eten wordt de expositie druk bezocht.
Verschillende gildes, gildebroeders en -zusters
hebben hun kunstwerk beschikbaar gesteld.
Hartelijk dank daarvoor. Het ziet er gezellig uit
en de geluiden waren positief. Een gevarieerde
verzameling van reliëfs, houtsnijwerk, schilderkunst, kalligrafie, boekbindwerk, brons en keramiek. Een aantal gildeleden werden geprikkeld
door het feit dat er van hun gilde niets stond.
Die gaan een volgend keer vast meedoen.
De titel van de expositie vond men ook zeer
goed gekozen.
De blaoskapel Blacknote zorgde voor een gezellig stukje muziek en sommige gildebroeders
en –zusters waagde er een dansje aan.
Terug in de zaal gaf mevrouw drs. Emy
Thorissen een lezing over kunst aan de hand
van fotomateriaal van bekende fotografen
zoals Martien Coppens, Jan Bijnen en Gaston
Remery.
De zaal toonde zich ook zeer actief doordat veel
foto’s herkenbaar waren. Een enkele keer was
er verkeerde informatie wat door Emy meteen
genoteerd werd om het vervolgens mee te
nemen naar de Brabant Collectie.
Blaoskapel Blacknote nam de gilden mee naar
de hal waar we onder het genot van een drankje
en gezellige Brabantse muziek konden napraten over de Hoofdliedendag, die weer geslaagd
genoemd kan worden. n

Ook een onderscheiding voor Karel Berkhof.

ingezonden

Oproep over gildefeest in Den Haag, 1971
In het verre verleden was er een gildefeest op Koninginnedag 1971 in
Den Haag. Hierbij waren ongeveer veertig gilden uit Brabant aanwezig.
Mijn vraag is of (oude) gildebroeders hier nog iets van weten. Welke
gilden namen hier aan deel en zijn er foto’s van? Ikzelf weet hierover
aardig wat te vertellen, omdat ik als twintigjarige hier aan deelnam. Ik heb
persoonlijk over het hoofd van burgemeester Marijnen van Den Haag
gevendeld, als trouw aan het wereldlijke gezag.
Het enige gildeboek, welke ik tot nu dan ben tegengekomen, waar over
dit gildegebeuren één regel geschreven is, is “50 jaar Gilden Peelland”
(blz 28 regel 7).
Graag wil ik in contact komen met gildebroeders uit Brabant, die mij
hierover iets meer kunnen vertellen.
Ik denk dat destijds ook een artikel in de “Gildetrom” heeft moeten
staan. Veertig Gilden uit Brabant, ongeveer zeshonderd personen, dat
kan toch niet zomaar vergeten zijn? Nu wil het geval, dat ik hierover een
paar prachtige kleurenafdrukken bezit. Het probleem echter is dat de
negatieven zoek zijn geraakt.
Mijn vermoeden is, dat mijn vader, die destijds dit feest gefotografeerd
heeft, deze foto’s zeker aan één van de gildes, als dank gestuurd zal

hebben. Eén onderzoek, heeft een klein resultaat opgeleverd: Piet van de
Wiel, gildebroeder van het Sint-Catharinagilde Tongelre, heeft een kopie
van de originele Haagse Courant gestuurd, (welke niet meer op te vragen
is, daar deze niet meer bestaat) en een foto gestuurd van het zilveren
schild wat Marijnen later verzorgd heeft, toen hij zich tot erekoning
schoot van dit gilde.
Graag wil ik de lezers vragen of iemand nog foto’s heeft liggen over dit
gebeuren en hierover ook nog iets kan vertellen.
U kunt uw reactie sturen naar het volgende e-mailadres:
cjoffringa@tiscali.nl
Alvast heel hartelijk dank!
M.M. Offringa.
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Marktplaats cultuureducatie,
ver weg en toch dichtbij?
Alle scholen in Nederland voor basis- en voortgezet onderwijs ontvangen jaarlijks een bedrag per leerling voor culturele vorming. Voor
dit bedrag kunnen de leerlingen voorstellingen en tentoonstellingen
bezoeken of bijvoorbeeld een jazzproject op school inrichten, tezamen
met de plaatselijke muziekschool. Omdat veel scholen het een belasting vinden om dit zelf te organiseren hebben meerdere gemeenten
samen met de provincie een Marktplaats cultuureducatie ingesteld.
Zo functioneert bijvoorbeeld in Breda de Cultuurwinkel,
zie www.cultuurwinkelbreda.nl. Deze instelling heeft een eigen kantoor
met twee vaste, parttime medewerkers.
Om enkele praktische projecten te noemen die in Breda aangeboden
worden: schrijvers op bezoek, poppentheater, wereldmuziek en kunst
in de klas.
Cultuureducatie omvat kunsteducatie, erfgoededucatie en mediaeducatie en alle andere vormen van educatie waarbij cultuur als doel
of middel wordt ingezet. Cultuurwinkel Breda bevordert ontmoetingen
tussen culturele vragers en aanbieders in Breda.
Dat lijken dure termen, maar tot erfgoededucatie behoren ook de
schuttersgilden. En ‘het bevorderen van ontmoetingen tussen vragers
en aanbieders’ geeft ook voor gilden mogelijkheden om met scholen
op een gestructureerde manier in aanraking te komen. Cultuurwinkel
Breda biedt kansen aan verenigingen voor het verzorgen van onder

andere erfgoededucatie. Ook ondersteunt Cultuurwinkel Breda deze
instellingen bij het presenteren van een kwalitatief goed aanbod.
Om het contact met de scholen te onderhouden, van elkaars vraag en
aanbod op de hoogte te zijn, heeft elke school een interne cultuurcoördinator. De directeur of een van de leerkrachten vormt de verbindende
schakel. En zo is het ook in andere gemeenten.
De Commissie Jeugd NBFS heeft de indruk dat deze kansen, die ook
aan schuttersgilden worden geboden, praktisch blijven liggen, ongebruikt worden. Is het te ver weg? Is er geen tijd voor? Vraagt het te veel
inspanning?
De Commissie Jeugd wil dit verder onderzoeken en vraagt daarom aan
diegenen die ervaringen hebben met Marktplaats cultuureducatie,
of op een basisschool met de interne cultuurcoördinator (icc-er),
te reageren op dit bericht.
Wij kunnen met deze ervaringen nieuwe contacten leggen en andere
gilden van dienst zijn. Zo kan er in dit kader iets op gang komen. Graag
een reactie naar: Rien de Krom, mfdekrom@home.nl,
tel. 0164-685599, of naar Harrie Muskens, h.muskens@hetnet.nl,
tel.0162-512760.
Namens Commissie Jeugd NBFS, Rien de Krom en Harrie Muskens. n

Johan Dangé jeugdkoning
Sint Barbaragilde Dinther
Op zaterdag 3 september 2011 werd Johan Dangé voor de derde keer
jeugdkoning van het Sint Barbaragilde Dinther. Na 135 schoten hing de
gipsen vogel nog ongenaakbaar aan de koningsboom.

Er werd besloten om met een zwaarder kaliber verder te schieten, twee
schoten later bijhet 137ste schot werd de vogel door Johan geveld.
Op zondag 11 september werd Johan Dangé voor de derde maal geïnstalleerd als jeugdkoning. Een zeer gedenkwaardig moment als men
in aanmerking neemt dat als dit bij de gildekoning gebeurd was, we nu
een keizer in ons midden hadden. Immers het is traditie dat bij bijna
alle gilden de gildekoningen, die deze titel drie maal achtereen prolongeren, uitgeroepen worden tot keizer. De titel keizer dragen ze dan
hun hele verdere leven. Ook als er een tweede keizer zou komen terwijl
de vorige zijn titel nog draagt, moet de nieuwe keizer wachten tot de
vorige of is overleden of zijn titel vrijwillig afstaat aan de nieuwe keizer.
Het afstand doen kan meteen of op een later tijdstip, dit naar keuze
van de heersende keizer. Jammer voor Johan dat dit niet is weggelegd
voor een driewervig koningsschap bij de jeugd. Johan, alle voorgaande
tekst doet niets af aan jouw fantastische prestatie, voor de toekomst is
iedereen nu gewaarschuwd. n

Johan Dangé, jeugdkoning van Dinther.
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Jeugdvendelier Alex Ophorst, Sint Joris van
Onsenoort en Nieuwkuijk, laat zich weer zien
Na het besluit te hebben genomen om met het grote vendel te gaan
draaien, heeft Alex deelgenomen aan de kringdag van Maasland bij
Sint-Joris - Sint-Catharina in Gemonde op 5 juni 2011, waar hij in klasse
13-15 jarigen de tweede prijs wist te behalen en de eerste prijs geweerschieten voor de jeugd tot zestien jaar.
Op de kring gildedag van Sint-Antonius Abt Terheijden op 28 augustus
2011 behaalde hij onder slechte weersomstandigheden (veel wind) de
eerste prijs.
Het NBFS-toernooi bij het Mathiasgilde in Oploo, 18 september 2011
vond plaats in een hele mooie entourage rond molens, midden in
een woonwijk. Met een deelname van zeventien vendeliers was het
een spannende wedstrijd, maar ook hier wist Alex de eerste prijs in de
wacht te slepen en mag zich dit jaar kampioen noemen in de klasse
13-15 jarigen. n

Vendelier Alex Ophorst.

Basisschool nodigt gilde uit
In Raamsdonk vierde basisschool De Hoge Waai in september een
hele week feest, vanwege het 40- jarig bestaan van het huidige schoolgebouw. Een dag Efteling en een nacht op school blijven slapen waren
natuurlijk hoogtepunten, althans voor de leerlingen. Ook de plaatselijke
bakker had zijn best gedaan, door de hele schoolbevolking te trakteren
op heerlijk gebak. Op de dinsdag was een speldag gepland, waarvoor
harmonie, gilde en een musical- en dansgroep waren gevraagd dit te
verzorgen. De bijna tweehonderd leerlingen kwamen in groepen van 24
naar het Gildehof om te schieten met een kanon, op ridder- en vogelfiguren. Het was een goede optie om tweetallen te vormen, met telkens
de combinatie van een jonge en een oudere leerling; hierdoor werd het
broeder- en zusterschap gestimuleerd. Het was een geweldige dag.
Maar deze had niet zo kunnen slagen indien we voor de spellen niet
de medewerking hadden gekregen van het Cloveniersgilde uit Grave,
met name van Leo Burgers. En dit was weer een uitvloeisel van de
cursusavond in Geffen, van de Commissie Jeugd NBFS. Bovendien was
het een pre dat we, naast enkele gepensioneerden, ook nog agrarische
jongeren in ons midden hadden die zich overdag vrij wilden maken. n

De jeugd in actie.

Gildekleintje

Het gilde wenst alle gildezusters en -broeders
en alle kerkelijke en wereldlijke overheden
een Zalig Kerstmis en alle goeds,
in broederschap en gezondheid,
voor een goed 2012!
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Mededelingen van het Stichtingsbestuur
Mededelingen van het Stichtingsbestuur
-Met ingang van 1 januari 2012 is de heer Wim
Bischoff benoemd tot voorzitter van Stichting
De gildetrom. Hij volgt Karel Berkhof op die
deze functie per 1 januari neerlegt.
-De heer Jan Leenders is per 1 januari
benoemd tot bestuurslid van de stichting als

afgevaardigde uit Kring Peelland.
Hij is dekenschrijver bij het Sint Agathagilde,
Boekel.
-Ook met ingang van 1 januari is benoemd
tot adjunct-hoofdredacteur de heer
Felix Crooijmans. Hij is momenteel
corrector van dit magazine. Deze functie

is ter ondersteuning van de huidige
hoofdredacteur.
-Tot slot, mevrouw Joke van Gils, voorzitter
van de jury Jan Mesprijs is , het kan niet op!,
per 1 januari benoemd tot reizende reporter
van De Gildetrom. Deze benoeming is
voorlopig voor de periode van een jaar. n

Afscheid Jo van de Biggelaar
Hoewel het eigenlijk nog niet de bedoeling
was heeft Jo van de Biggelaar onlangs zijn
mandaat in het presidium van de EGS om
gezondheidreden alsnog neergelegd. Hoewel
aardig opgeknapt was zijn mening dat hij niet
voldoende kon functioneren en Jo kennende
wilde hij daar geen genoegen mee nemen. Als
gevolg daarvan gaf hij te kennen ook te willen
stoppen als correspondent van de EGS in de
redactie van De Gildetrom. Zijn verzoek om te
stoppen is dan ook node geaccepteerd.
Een delegatie van het bestuur en de redactie
toog 21 oktober 2011 naar Wintelre om hem

te bedanken voor zijn jarenlange inzet.
Zij kwamen natuurlijk niet met lege handen,
deze dank werd onderstreept met een
aardige attentie een gildebroeder waardig.
Ook zijn echtgenote werd dank gezegd met
een fraai bloemetje, want zeg nou zelf, geen
vrijwilligerswerk ook niet bij de Gildetrom kan
slagen zonder een hecht thuisfront…
Wij wensen het echtpaar Van de Biggelaar,
nu in wat rustiger vaarwater, nog veel goede
jaren samen en hopen hen nog vaak op
gildebijeenkomsten te ontmoeten. n

Jo van den Biggelaar in rustiger vaarwater.

Het wapen van Kring Peelland
ouder bestaand wapen. Het wordt voor het
eerst vermeldt in 1609.
Of het kwartierwapen van Peelland ontleend
is aan dat van een oud aanzienlijk geslacht uit
de streek is evenmin bekend. Een feit is wel
dat het molenijzer als wapen bij geslachten
uit de oude Meierij van ’s-Hertogenbosch
bijzonder veel voorkwam. Het omgekeerde,
dat oude geslachten hun wapens aan dat van
het kwartier van Peelland ontleend hebben,
is natuurlijk ook mogelijk. In het algemeen
is men van mening, dat het molenijzer als
wapenfiguur in het oude Peelland thuishoort.
De heraldische naam molenijzer komt in het
Het wapen van Kring Peelland is ontleend aan
het oude kwartierwapen. Het bestaat uit een
veld van zilver met drie rode molenijzers. Uit
welke tijd het wapen van het oude Peelland
dateert, is onbekend; het is nooit officieel
vastgesteld. Kennelijk kwam er in het begin
van de zeventiende eeuw pas behoefte aan
een kwartierwapen, dat teruggaat op een

spraakgebruik van molenaars niet meer voor.
Men noemt het smeedijzeren beslag van de
bovenste molensteen, de loper, in plaats van
molenijzer tegenwoordig de rijn. De rijn als
wapenfiguur ziet er in ons land meestal uit als
een klein ingebogen Sint-Andrieskruis met een
ruitvormige opening in het midden.
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Buiten het gebruik van het molenijzer of de
rijn als symbool van de korenmolen, werd de
rijn in oude tijden volgens sommigen ook als
teken van het molenrecht, als volksbanteken
gebruikt. Het diende om aan te geven dat
bepaalde rechten beschermd werden. Men
moet het molenijzer als volksbanteken niet
verwarren met een ander volksbanteken, het
zogenaamde maalteken of schuinkruis; dit
was het oude symbool van rechtsmacht die
werd uitgeoefend. Op een der torens van
het kasteel van Helmond zijn nog twee van
dergelijke ingemetselde maaltekens te zien.
Bron: Peelland en zijn wapen.
Auteur onbekend n

IN MEMORIAM
Manuel Branten

Jan Wintermans

Onze Lieve Vrouwe, Aarle-Rixtel (Peelland)

Sint Jan Baptist, Duizel (Kempenland)

Veel te vroeg hebben wij op 3 juli 2011 afscheid
moeten nemen van Manuel Branten (49). Hij
overleed geheel onverwacht aan een hartstilstand. Manuel was lid sinds 2006 en maakte
deel uit van het schutterscorps.

Op 5 augustus 2011 overleed in zijn slaap Jan
Wintermans (81).
Hij was bijna veertig jaar lid van het gilde. De
laatste jaren was hij minder aanwezig vanwege
de zorg voor zijn vrouw Tonny. Jan was in alles
geïnteresseerd, maar vooral in de geschiedenis van het gilde.

Grardje Bouwmans
Sint Willibrordus, Bakel (Peelland)

Martien van den Heuvel

Op 5 augustus 2011 ontvingen wij het droevig bericht van het overlijden van Grardje
Bouwmans.Hij was 63 jaar lid en sinds enige
jaren erelid Ook was hij jarenlang bestuurslid
in de functie van toeziende deken en was lid in
de Orde van Oranje Nassau.

Onze Lieve Vrouwe en Catharina, Erp (Maasland)

Riek Mentink-Wenting

Op 1 juli 2011, zijn 85ste verjaardag, overleed
Martien van den Heuvel. Vanaf de herleving
van het gilde in 1977 was Martien lid. Van 1982
tot 1999 was hij lid van de overheid, o.a. dekenschrijver. In 1981 schoot hij zich koning. Hij
was er trots op de oudste tamboer te zijn van
gildekring Hoge Schuts en Kring Maasland.

Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

22 juli 2011 overleed gildezuster Riek MentinkWenting (84). Zij was sinds 2003 weduwe van
oud-regerend deken Theo Mentink en lid vanaf
1969. Zo lang zij kon bleef Riek deelnemen
aan de teerdagen van het gilde en tot het laatst
toonde zij haar betrokkenheid.

Martien (Tien) Reijntjens
St. Antonius - St. Sebastianus en H.Sacrament,
Beugen (Land van Cuijck)

Op 18 september 2011 overleed beschermheer
Tien Reijntjens (83).
In 1948 werd Tien lid en was jarenlang de
gastheer van het gildehuis. Van 1971 tot 1975
bekleedde hij een bestuursfunctie. In 1971
schoot hij zich koning. In 1984 werd de gildekapel ingezegend op de
grond die het gilde van hem kocht voor een symbolisch bedrag. In 1993
werd Tien benoemd tot beschermheer. Tien was ook de grote inspirator
voor de realisatie en verwezenlijking van een urnenvoorziening bij de
gildekapel, die in 2004 werd ingezegend. Te zijner tijd zal zijn urn bij de
kapel geplaatst worden, zodat hij weer thuis is op eigen grond.

Wim van de Vossenberg
Sint Joris, Gemert (Peelland)

Op 6 september 2011 overleed erelid Wim van
de Vossenberg.
Wim was bijna vijftig jaar met hart en ziel kapitein én het gezicht van het gilde. De rooi schut
zonder hem was bijna ondenkbaar. Hij was lid
in de Orde van Oranje Nassau en drager van de
kring onderscheiding. Wim vormde twee jaar met zijn echtgenote het
koningspaar. Wim was een gildebroeder met de intentie het goede van
het gildebroederschap te koesteren, ontwikkelen en te beschermen.

Jo van Oorschot
Sint Joris, Gestel en Blaarthem (Kempenland)

Bazuinblazer en zilverdrager Jo van Oorschot (77)
overleed op 21 juni 2011.
Jo was een sociaal zeer bewogen gildebroeder.
Zijn leven stond in het teken van dienstbaarheid. In 2008 vierde hij zijn vijfentwintigjarige
gildebroederschap en werd hem de zilveren
jubileumspeld uitgereikt.

Wil Castelijns

Harrie Lambregts

Sint Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

Sint Mauritius, Goirle (Kwartier van Oirschot)

Op 30 juni 2011 is Wil Castelijns na een noodlottig ongeval overleden
nadat hij enkele weken in coma heeft gelegen. Wil werd in 1986 lid waar
hij enkele jaren als nar fungeerde. Daarnaast was Wil een zeer verdienstelijke kruisboogschutter.

Op 11 oktober 2011 overleed Harrie Lambregts (81).
Harrie trad in 1967 toe tot het gilde Sint
Mauritius, Goirle. In 1977 maakte hij als deken
penningmeester deel uit van de overheid.

Piet van Houtum

Jan Jans

Sint Barbara, Dinther (Maasland)

St. Anthonius en St. Nicolaas, Groeningen (Land van Cuijk)

Op 1 oktober 2011 overleed gildebroeder Piet
van Houtum. Op vijftienjarige leeftijd kwam
Piet bij het gilde en nam meteen de taak van
standaardrijder op zich. Veel zilverprijzen zijn
door hem gewonnen.

Op 4 augustus 2011 bereikte het gilde het droevige bericht dat gildebroeder Jan Jans (67) was
overleden.
Jan was sinds 1986 lid van het gilde en herdacht
met Pinksteren zijn zilveren lidmaatschap.
Hij schoot zich tweemaal koning.
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IN MEMORIAM
Tonnie van de Wiel

Bert Haans

Sint Antonius en Sint Sebastiaan, Haaren (Maasland)

Sint Ambrosius, Loon op Zand (Maasland)

Op 20 juli 2011 overleed gildezuster Tonnie van de
Wiel -Van den Boer. Tonnie was 47 jaar getrouwd
met gildebroeder, tevens wachtend keizer en
staande deken, Hein van de Wiel. Het gilde verliest in Tonnie een waardig gildezuster.

Op 2 oktober 2011 overleed Bert Haans (51) aan de gevolgen van een
ongeluk. Bert was drie jaar gildebroeder toen hij op 2 mei 1997 een
ongeval bij het parapenten overleefde. Sinds die tijd was hij zwaar
gehandicapt.
jhr. Charles H.J.M. Verheyen

Jan van der Loo

Sint Ambrosius, Loon op Zand (Maasland)

Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Op zaterdag 3 september 2011 overleed de
beschermheer van het gilde Sint Ambrosius,
jhr. Charles Verheyen (88) uit Zeist.

Op 30 juni 2011 is gildebroeder Jan van der Loo
(71) overleden. Jan werd in 1972 lid en was de
eerste jaren actief als vendelier.

Tijn Broeders
Sint Hubertus, Loon op Zand (Maasland)

Wiel Coppis
Onze Lieve Vrouwe, Holthees (Land van Cuijk)

Op 13 september 2011 overleed gildebroeder Wiel
Coppis (82). Hij was sinds 1978 lid en altijd bij
gildeactiviteiten aanwezig.
Wiel heeft jarenlang de tentoonstelling op gildedagen mee verzorgd.

Op 20 juni 2011 overleed gildelid Tijn
Broeders. Tijn was eenentwintig jaar lid en
altijd actief bezig. Zo verzorgde hij o.a. al het
groen op en rondom ons terrein.

Harry van de Ven
Sint Lambertus, Maren-Kessel (Maasland)

Op 28 augustus 2011 overleed Harry van
der Ven (62). Harry was 38 jaar een gewaardeerd lid. In 1976 werd hij koning van Sint
Lambertus. Ook maakte hij enkele jaren deel
uit van de overheid

Kees Swaanen
Sint Joris, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

Op 26 juli 2011 overleed Kees Swaanen (82), erehoofdman van het Sint Jorisgilde, Hoogeloon.
Gilde Sint Joris, “Dé Guld “ was zijn grote passie.
In 1965 wist hij de koningstitel te bemachtigen.
Later werd hij tot hoofdman gekozen, en vervulde
deze functie vijfentwintig jaar. Onder zijn hoofdmanschap werd het gebouw De Schutswijer gerealiseerd. Kees was
Lid in de Orde van Oranje Nassau, had de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice, én de Gemeentelijke Zuil voor bijzondere
verdiensten.

Hein Dams
Sint Lambertus, Meerveldhoven (Kempenland)

Ben Otten

Hein Dams overleed op 6 September 2011 (72).
Hij was een actief lid van het gilde; zorgde dat
het schietterrein altijd tip-top in orde was en
was één van de grote bouwers van de gilde
accomedatie. Hij was bestuurslid en lid van de
schietcommissie. Van 2003 t/m 2009 was hij
koning. In 2010 was hij vijftig jaar gildebroeder.

Sint Monulphus & Gondulphus, Knegsel (Kwartier van
Oirschot)

Kees van Dommelen

Op 13 april 2011 overleed Ben Otten (70). Ben was
sinds 2008 een eerlijk en uiterst opgewekte, maar
bescheiden gildebroeder.

Wim Verberne
Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

14 september 2011 overleed Wim Verberne (77).
Hij werd in 1983 lid en in 1990 geüniformeerd.
Hij was een actieve en trouwe gildebroeder, deed
overal aan mee. Voor zijn grote inzet voor het
gilde werd Wim in 2002 uitgeroepen tot gildelid
van het jaar.

Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

Op maandag 5 september 2011 bereikte ons
het droevige nieuws dat gildebroeder en oud
koning, Kees van Dommelen (93) was overleden. Kees was de moppentapper van het
gilde. In 1968 werd Kees voor een periode van
zes jaar koning en bekleedde daarna nog vele
jaren bestuurlijke taken bij het gilde.
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Jan Kerkhof

Ben Rovers

Sint Antonius Abt- Sint Catharina, Nistelrode
(Maasland)

Sint Martinus, Tongelre (Kempenland)

Op 7 oktober 2011 ontvingen we het droevige
bericht dat Ben Rovers (70) was ingeslapen.
Ben was lid vanaf januari 1987. Hij was een gewaardeerd schutter die zich vooral inzette voor
commissie Kringkorps, waarvan hij penningmeester was. Als standaardrijder maakte hij
tijdens gilde-evenementen de weg vrij. Tevens
was hij de tweede penningmeester binnen het bestuur. Broederschap
stond bij hem hoog in het vaandel.

Op maandag 6 juni 2011 nam het gilde
afscheid van gildebroeder Jan Kerkhof. Jan
was sinds de oprichting lid van de overheid
als deken rentmeester en later ook als vicehoofdman. Jan schonk het gilde het altaarstuk, waarvan eerder in de
gildetrom gewag is gemaakt. Zijn positieve inzet leidde er toe dat hij
door de Orde van de Nobele Papegay onderscheiden werd met zilver
en later ook met goud.

Hans Gloudemans

Toon van Lieshout

Sint Antonius Abt, Nuland (Maasland)

Sint Sebastiaan, Westelbeers (Kwartier van
Oirschot)

Op 10 oktober 2011 overleed Hans
Gloudemans (62). Hans was negenenveertig
jaar lid en vanaf het begin tot 1991 een zeer
fanatiek tamboer. Op de dag dat hij vijfenveertig jaar lid was, schoot hij zich tot koning.

Antoon Pennings
Sint Sebastiaan, Oss (Maasland)

Op vrijdag 29 juli 2011 overleed Antoon
Pennings (82). Hij is op latere leeftijd gildebroeder geworden. Voor het gilde heeft hij zich
op diverse manieren verdienstelijk gemaakt.
Broederschap stond bij hem hoog in het
vaandel.

Jan Damen
Sint-Jans, Soerendonk (Kempenland)
Donderdag avond 1 september 2011 bereikte
ons het droevige bericht dat gildebroeder Jan
Damen (71) was overleden. Jan was 52 jaar lid
en begon als vendelier. Later was hij nog lang
verdienstelijk als jurylid bij het vendelen.

Harrie Aarts
Sint-Catharina, Tongelre (Kempenland)

Op 13 september 2011 overleed Harrie Aarts
( 81). Harrie was sinds 1984 lid en ontpopte
zich als een verdienstelijk schutter. Hij was
ook ‘Hofschilder’ van het gilde.

Dinsdag 27 september 2011 ontving het gilde
het droeve bericht dat Toon van Lieshout (62)
was overleden. Toon was vijfendertig jaar
een geïnspireerd lid en bekleedde de functie
van gildeknecht. Zijn grootste hobby was het
schieten met de kruisboog zowel binnen het
gilde maar was ook present op wedstrijden
buiten het gilde.

Sjef Wijgergangs
Onze Lieve Vrouwe, Zeelst (Kempenland)

Op 27 september 2011 ontvingen we het droevige bericht dat Sjef Wijgergangs plotseling was
overleden. Hij was sinds september 1997 lid.
Sjef droeg het gilde een warm hart toe en was
altijd bereid te helpen.

Frans van der Loo
Sint-Catharina tot Blorthem en Gestel (Kempenland)

Frans (81) was gildebroeder, meer dan dertig
jaar lang. Hij nam veel initiatieven in het verenigingsleven, zoals ook in 1979. Aan hem danken
we dat in dat jaar de aanzet werd gegeven voor
de heropleving van het gilde en in 1980 een
nieuwe start gemaakt. Hij werd de eerste dekenschrijver tot 1986. Het jaar daarop werd hij kapitein. In 1996 schoot
Frans zich tot koning. In 2004 werd hij opnieuw kapitein om in 2010,
op 80-jarige leeftijd, te besluiten het wat rustiger aan te gaan doen. Hij
kreeg in 2010 de zilveren kringonderscheiding van Kring Kempenland
voor vijfentwintig jaar overheidslid.

Mogen zij allen rusten in vrede
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Van Herp Music Fashion
overgenomen

Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

In goed overleg met de familie van Herp, zullen alle activiteiten van
Van Herp Music fashion worden voortgezet door ‘t atelier
uit Udenhout, dit i.v.m. het plotselinge overlijden van de heer
W. van Herp. Voorraden, pasmodellen en patronen zijn
overgenomen door ‘t atelier. ‘t Atelier bestaat ruim veertig jaar
en heeft een team van zestien gediplomeerde coupeuses, die
vermaak/verstel en maatkleding verzorgen.
De naam van Herp Music fashion zal gevoerd blijven worden.
Voor informatie: www.tatelier.eu / www.musicfashion.nl n

Handelsweg 15-15a
5071 NT Udenhout
Tel.: 013-511 49 23
Mob: 06-54 29 63 66
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl

Anja en Geert-Jan Reukers.

Vaandels, Vendels en Vlaggen

Het kost maar 5 euro

Joke Willigers

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

Zand 33, 5757 RX Liessel
Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
jwilligers@planet.nl www.vlag-mast.nl

T 06 101 950 77

graphic & webdesign
Hooiland 15 | 5663 HL Geldrop | info@olafs.nl | www.olafs.nl

Streepkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel.: (0413) 368278
Mob.: (06) 12946405
E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl
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van standaard drukwerk tot maatwerk communicatie

Goud- Zilver Atelier

Andriessen
voor al uw
Schutters en Gilde zilver

Dorpsstraat 18
5708 GH Helmond
Tel. 0492-550792
www.andriessen-helmond.nl

Ontwerp, opmaak, drukken en
verzenden van uw magazine of andere
periodieke uitgave.
Jubileumboeken, brochures en folders
voor uw evenementen.
Wij informeren u graag
over de vele mogelijkheden
binnen uw budget.
Bel Frans Vos, 06-533 661 45.

drukkerij vos
Dommel 36
5422 VH Gemert

T 0492 39 11 11
E info@vosdruk.nl
I www.vosdruk.nl

Leenderweg 37

DV-90x130_fc.indd 1

5554 CK Valkenswaard
TEL.

040 - 204 24 89

03-10-2008 13:46:48

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl
www.goudsmidbijsterveld.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk
Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.
Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm
voor een herkenbare
identiteit en een
stijlvolle
presentatie.

w w w. s e e z o. n l

EXCLUSIEF GILDEWERK
VOOR EEN PERSOONLIJK ACCENT

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

Noordbrabantsche Federatie van Schuttersgilden
GILDEFEESTEN IN 2012

GILDEFEESTEN IN 2014

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

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

22 april	Pausmis Den Haag opgeluisterd door
Sint Ambrosiusgilde, Gilze.
03 juni 	Kringdag Maasland , St.-Antonius-St.-Barbaragilde
Sint-Michielsgestel.
03 juni Kringdag Kempenland, St.-Jorisgilde Stratum.
03 juni Kringdag Land van Cuijk, Sint Matthiasgilde Oploo.
10 juni	Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde O.L.Vr. en
de H. Willibrordus Wintelre.
17 juni	Kringdag Baronie en Markiezaat, gilde St.-Jan Wernhout.
24 juni Kringdag Peelland , St.-Servatiusgilde Lieshout.
24 juni Vrije gildedag, Kon. St.-Willibrordusgilde Geijsteren.
19 aug Vrij gildefeest, St.-Jorisgilde Oostelbeers.
16 sept	Federatief toernooi VTBS, bij Sint-Joris en Sint-Sebastiaan
Enschot-Heukelom.
13 okt	Hoofdliedendag in ‘s- Hertogenbosch, opluistering
Sint-Barbaragilde Dinther.

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

GILDEFEESTEN IN 2013

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

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

GILDEFEESTEN IN 2015
Federatieve toernooien:
•Het Boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
•Het VTBSTR-toernooi op de derde zondag in september;
•Het geweerschieten in oktober.
07 juni Kringdag Kempenland, St. Jorisgilde, Bergeijk
07 juni Kringdag Peelland, St.-Jorisgilde Asten.
20 sep Federatief toernooi VTBS bij St.-Sebastiaangilde Lage Mierde.

GILDEFEESTEN IN 2016

05 juni Kringdag Kempenland, Sint-Luciagilde, Steensel
26 mei Kringdag Peelland, St.-Agathagilde Boekel.
2 juni	Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sancta Barbaragilde
Oirschot.
02 juni Kringdag Kempenland, Onze Lieve Vrouwegilde Eersel.
02 juni Kringdag Baronie en Markiezaat, St.-Bavogilde Raamsdonk.
23 juni Vrije gildedag, Sint-Lambertusgilde Milsbeek.
30 juni Kringdag Maasland, St.-Willebrordusgilde Heeswijk.
08 sept Vrij gildefeest bij St.-Jorisgilde Hoogeloon.
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