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er valt veel te lezen
Ik kan mededelen, dat de correspondenten van de kringen Kwartier van Oirschot en 
Baronie en Markiezaat het predikaat ‘waarnemend’ hebben omgezet in ‘definitief’. 
Jan van Gelooven (OI) en Rien de Krom (BM), van harte welkom!
Om even terug te komen op de enquête; er zijn heel veel reacties binnengekomen, 
waar we zeker iets mee kunnen doen. De resultaten hiervan worden in het eerste 
nummer van 2011 bekend gemaakt. Dat er ook leuke reacties waren binnengekomen, 
blijkt wel uit het artikel ‘Wat je in de enquête al niet tegenkomt’. 
Het afgelopen jaar vond weer een gilde-pelgrimage plaats met als einddoel Lourdes 
in het zuiden van Frankrijk. Het heeft een grote indruk nagelaten. 
Wat is het toch, dat het NBFS-kampioen geweerschieten zo weinig deelnemers trok? 
De tentoonstelling ‘Gildetrots op Brabants zilver’ werd met veel vlagvertoon 
geopend. Het was een mooie tentoonstelling die de moeite waard was te bezoeken. 
In juni waren de ambassadeurs op bezoek in het provinciehuis van 
’s-Hertogenbosch. Een delegatie van de Brabantse gilden bracht er een vendelgroet. 
Tilburg heeft inmiddels weer een nieuwe burgemeester. Natuurlijk gaven de 
‘Tilburgse’ gilden hem een waardig onthaal. 
Het gilde uit Bergen op Zoom/Borgvliet ging op excursie naar Brugge. Daar werd het 
overspoeld met informatie over de geschiedenis van de aanwezige gilden.
Dit alles, samen met het kringnieuws en de IM-berichten, vormen de inhoud van dit 
laatste nummer van 2010. Jaargang 57 loopt ten einde en 58 staat open. Het bestuur 
van de Stichting De Gildetrom, de correspondenten van alle kringen en afdelingen 
wensen jullie, lezers een zalig kerstfeest en een goed begin van 2011 toe. 

Peter van Kuijen
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De reacties bij het afscheidsdiner in Baarle-
Nassau op zondag 3 oktober waren 
lovend. Het was weer een bijzondere gilde-
pelgrimage geworden. De deelnemers gaven 
aan dat ondanks enkele bemerkingen op 
de accommodatie en verzorging tijdens het 
laatste weekend zij niet alleen volop genoten 
hadden, maar dat de bezoeken aan de 
pelgrimsplaatsen hen ook emotioneel had 
geraakt.

Na bijna twee jaar voorbereiding werd 
de organisatie, Stichting Pelgrimage, het 
weekend voor vertrek getroffen door het 
annuleren van pastoor Hans van de Schepop 
vanwege ziekte. Hij zou voorgaan in de 
verschillende vieringen die waren gepland. 
Dat maakte dat voor een andere invulling 
moest worden gekozen, die naar later bleek 
ook veel inspiratie bood en telkens weer als 
een hoogtepunt werd ervaren.

De openingsviering op woensdag 
22 september werd gehouden in de 
Willibrordusbasiliek te Echternach boven 
het graf van Sint Willibrord. Hier werd een 
gebedsviering gehouden met als thema 
“Gedenk uw voorgangers”. De voorzitter 
van Stichting Pelgrimage leidde deze viering, 
waarin een gelegenheidskoor de verschillende 
gezangen verzorgde. Voorafgegaan door 
twee gildetrommen, bazuin en vendel werd 
in processie langs het graf van Willibrord 
getrokken, waarna de deelnemers nog even 
vrij waren om in Echternach rond te kijken.

Het volgende doel was een bezoek aan de 
Zwarte Madonna in Montserrat. Alvorens 
daar op maandag 27 september met 
gildepresentatie deel  te nemen aan de 

Italianen, die in rolstoel of bed hieraan 
deelnamen. 

Op weg naar Parijs, alwaar het programma 
van het laatste weekend van de pelgrimage 
was gepland, werden nog bezoeken gebracht 
aan de Zwarte Madonna in Rocamadour en 
de kathedraal van Chartres. Als bijzonder 
hoogtepunt van de reis werd wel ervaren de 
afscheidsviering in de Sacre Coeur in Parijs 
op zondag 3 oktober. Celebrant van deze 
viering was pastoor Ton Huitink uit Soest, die 
speciaal naar Parijs was gekomen om de zieke 
pastoor te vervangen, nadat hij de vrijdag 
ervoor pas uit Rome was teruggekeerd. Hij 
wist zich de gildensfeer snel eigen te maken 
en zorgde voor een inspirerende inbreng 
rondom het thema “naar het hart van ons 
geloof”. In een processie werd de basiliek, die 
juist met de viering van haar 125-jarig bestaan 
was begonnen, binnen getrokken. Trommels 
en bazuin zorgden voor een ervaring die bij 
vele, ook andere bezoekers, zorgde voor de 
nodige emotie. Ook de presentatie van het 
Allerheiligste aan het eind van de viering deed 
oude tijden herleven. Aansluitend werd naar 
het nabij gelegen klooster getrokken waar de 

viering werd eerst nog een bezoek gebracht 
aan pausenstad Avignon en Barcelona met 
ondermeer haar Sacrada Familia. In plaats van 
een eigen viering in Montserrat werd gekozen 
om aan te sluiten bij de dagelijkse viering van 
de Benedictijner monniken. Daarin mocht de 
pelgrimsgroep een bijdrage verzorgen door 
ondermeer het voorgaan in de evangelielezing 
in de Nederlandse taal. Na de viering werd 
nog een gildepresentatie verzorgd op het plein 
voor de basiliek. 

De pelgrimage werd vervolgd richting 
Lourdes. Op woensdag 29 september werd 
deelgenomen aan de Internationale Viering 
in de tot de laatste plaats bezette PIUS X 
basiliek. De gildenvertegenwoordiging mocht 
de Nederlandse bijdrage verzorgen in deze 
viering, nadat ze eerder door de organisatie 
in Lourdes waren welkom geheten. Ook 
tijdens de lichtprocessie werd de Nederlandse 
bijdrage door verschillende gildebroeders 
geleverd. Veel van onze pelgrims namen 
deel aan de overige processies die in 
Lourdes werden gehouden, waarbij vooral 
de sacramentsprocessie een diepe indruk 
achterliet met de duizenden, met name 

Op woensdag 22 september vertrokken vanaf diverse opstapplaatsen in Brabant en Soest meer 
dan 175 personen voor een twaalfdaagse pelgrimage. Als thema was gekozen “op zoek naar het 
hart van ons geloof”, aansluitend op de bezoeken die aan verschillende pelgrimsplaatsen werd 
gebracht.

reportage 
Door Rene van Hal

gilde-pelgrimage 2010: 
inspiratie, emotie en reisplezier
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zusters, die de zorg hebben voor de Sacre 
Coeur, de deelnemers van koffie, thee en 
ander lekkers voorzagen. 

In vier bussen werd op zondagmiddag weer 
terug naar Nederland gereden. De weg was 
eigenlijk tekort om alle ervaringen uit te 
wisselen. Nadat de foto’s zijn afgedrukt, de 
reisverslagen geschreven, zullen er zeker 
reünies worden georganiseerd, waarin 
de pelgrimage 2010 wordt herbeleefd 
en waarin ook de ervaringen nog eens 
worden gedeeld met al die aandacht die 
de geüniformeerde leden tijdens de reis 
kregen van de vele duizenden pelgrims die 
men  ontmoette. Er werden overal veel foto’s 
gemaakt en op  verzoek van de pelgrims 
werden toelichtingen gegeven over de 
achtergronden en doelstellingen van de gilden 
en de achtergronden bij de gildekleding en 
gildegebruiken. n

JUBILEUMUITGAvE DE GILDETROM
In haar bestuursvergadering heeft het federatiebestuur nog eens veel dank uitgesproken voor 
het uitbrengen de bijzonder mooie jubileumuitgave van de Gildetrom en de bijzondere zilverten-
toonstelling bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de NBFS.

GEvOnDEn
Tijdens de hoofdliedendag is een verloren onderscheiding 
gevonden. Het betreft een Officierskruis.
Een Legeronderscheiding voor 15 jaar trouwe dienst. 
Contact opnemen met het federatiesecretariaat.

nIEUWE SJERPEn
Tijdens de H. Mis op de hoofdliedendag heeft mgr. 
Hurkmans drie nieuwe sjerpen gezegend voor 
respectievelijk de voorzitter, de vice-voorzitter en de 
secretaris van het federatiebestuur. Bij representatieve 
vertegenwoordiging van de federatie zullen deze sjerpen 
gedragen worden. 
De sjerp symboliseert het navolgende:
“De kleuren van de federatieve gildevlag en de kleur van 
Sint Joris de patroonheilige van de federatie worden 
verbonden door zes gouden ringen voorstellende de 
zes kringen binnen de federatie. Zij hebben een (ver)
bindend karakter. Aan de rand van de sjerp gouden 
streepjes. Respectievelijk 1-9-3-5 stuks voorstellende het 

jaar van oprichting van de federatie. Onder aan de sjerp 3 embrasses, symboliserend “Voor God, 
Koningin en Vaderland.”

HERTOG JAn
Federatiesecretaris Ton de Brouwer heeft op 
17 september j.l. een hoge Provinciale onder-
scheiding mogen ontvangen uit handen van 
de Commissaris van de Koningin. Hem werd 
de Hertog Jan uitgereikt. Deze onderschei-
ding werd hem toegekend als erkentelijkheid 
voor zijn bijzondere inzet, gedurende vele 
jaren, op het terrein van de cultuur in de 
provincie Noord-Brabant 

PELGRIMAGE 2010
Tijdens de pelgrimage naar Lourdes is een 
gildebroeder van het St. Sebastiaangilde 
Bergen op Zoom / Borgvliet zijn kledingtas 
met inhoud kwijt geraakt. Deze is nog steeds 
niet terecht. Als iemand het gevonden heeft, 
kan hij zich in verbinding stellen met de cor-
respondent van de Gildetrom, Kring Baronie 
en Markiezaat. Tel: 0164-685599 e-mail 
mfdekrom@home.nl 

Gildekleintje

TE KOOP:
60 boeken over Brabant
Heemkunde en verhalen € 180,-
P. Vermeeren
Kerkstraat 32
5439 ND  Linden
0485-312666
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Alweer voor het 26e jaar op rij heeft het 
NBFS-kampioenschap geweerschieten 
plaatsgevonden. Dit jaar was dat op zondag, 
5 september 2010, bij het Sint Jorisgilde, 
Vlokhoven (Eindhoven). Voordat deze 
wedstrijd kon plaats vinden is al in een vroeg 
stadium goed overleg geweest tussen het 
bestuur van Sint Joris en een afvaardiging 
van de federatieve schietcommissie, sectie 
geweer. Tijdens dit overleg zijn alle details 
voor het goed kunnen slagen van deze 
wedstrijd doorgenomen. Te denken valt dan 
aan het vaststellen van het aantal onderdelen, 
afmetingen schietmateriaal en prijzenpakket. 
In de aanloop van de wedstrijd waren diverse 
leden van het Sint Joris gilde actief op het 
schietcomplex om alles er perfect uit te 
laten zien. Schietmasten werden opgeknapt, 
geschilderd en extra getuid. De dag voor 
de wedstrijd werd door de federatieve 
schietcommissie alles nog eens gecontroleerd 
en uiteraard goed bevonden. Het enige wat 
niet te organiseren was, waren het aantal 
deelnemers en het weer. Op zondag was een 
ding perfect. Het weer. Het was 23 graden, 
blauwe lucht en windstil. Perfect schietweer. 
Het aantal deelnemers viel, ondanks de 
media inspanning van de secretaris van Sint 
Joris, Frans Marinus, zwaar tegen. Slechts 
een tachtigtal deelnemers. Waar het aan 
ligt is niet bekend. Reclame was er genoeg 
gemaakt. Het weer was goed. Mogelijke zaken 
die invloed zouden kunnen hebben gehad 
zijn de vakantie-periode, het verplicht dragen 
van gildekleding, het imago of de overvolle 
gildeagenda’s. Ondanks het geringe aantal 
deelnemers kon een trotse kringvoorzitter van 
Kring Kempenland, Jan Schrurs, de schutters 
welkom heten en hen succes wensen met 
de wedstrijd. Het verloop van de wedstrijd, 
mede door de deskundige schrijvers en 
optrekkers van bevriende verenigingen en 
gilden uit de regio, was perfect. De schutters 
waren zeer tevreden over de organisatie. Het 

en dus net buiten de prijzen was gevallen. 
René kreeg ook een prachtig zilveren schild 
opgespeld. Het Persoonlijk Kampioenschap 
Vrije Hand schieten duurde dit jaar 
bijzonder lang door de hoge kwaliteit van de 
deelnemers. Veel ronden, op zelfs de kleinste 
wip, moest de doorslag geven. Uiteindelijk 
was het Carla Claasen, Sint Antonius-Abt, 
Blitterswijck, die de felbegeerde prijs mee naar 
huis mocht nemen. Dit was opmerkelijk, daar 
zij tussen alle mannen, al voor het tweede 
jaar op rij deze titel voor zich opeiste. Een 
unieke prestatie waar zij zichtbaar emotioneel 
van genoot. Op alle andere schietonderdelen 
zoals viertallen, Personeel Opgelegd en 
Personeel Vrije Hand werd fel gestreden om 
de diverse prijzen, die door het Sint Jorisgilde 
ter beschikking waren gesteld. Veel pakken 
koffie werden er door de verschillende gilden 
en schutters behaald. Een trotse hoofdman, 
Martin Sanders, kon samen met de 
kringvoorzitter, Jan Schrurs, en de voorzitter 
van de federatieve schietcommissie, sectie 
geweer, Frans Vriens terugkijken op een zeer 
geslaagd en goed verlopen kampioenschap. 
Alle deelnemers, schrijvers, optrekkers 
en gildeleden van Sint Joris werden door 
Martin Sanders bedankt voor hun bijdrage 
en inzet. In 2011 zal het kampioenschap 
georganiseerd worden in Kring Maasland. 
Over de toekomst van dit kampioenschap 
wordt ook het nodige nagedacht. In opdracht 
van het federatiebestuur zijn de diverse 
federatieve commissies aan het kijken hoe 
het, vanaf 2012, verder moet. Hoe kunnen we 
zaken combineren, hoe kunnen we deelname 
stimuleren, hoe kunnen we meerdere gilde 
activiteiten op een zondag vermijden en hoe 
kunnen we er jeugd bij betrekken.  
Dit zijn zomaar een aantal zaken waarover 
tijdens de aankomende winter gesproken 
zal worden. Laten we samen zorgen dat de 
toekomst van deze prachtige federatieve 
kampioenschappen gewaarborgd blijft. n

belangrijkste schietonderdeel is uiteraard het 
schieten om de korpsprijs. Vier schutters per 
gilde probeerden de benodigde twaalf punten 
te behalen. In totaal kwamen acht korpsen – 
van de veertien – tot dit aantal. In de eerste 
kampronde vielen er twee af. In de tweede 
kampronde was het alleen Sint Antonius – 
Sint Sebastiaan uit Udenhout die alles raak 
schoot. De schutters van dit gilde, Frans 
Manni, Frans Vriens, Johan Vriens en Toon 
Weijtmans waren zeer verrast en overdonderd 
door dit snelle resultaat. De kringvoorzitter 
reikte het prachtige zilveren schild uit aan 
het trotse korpsviertal. Het Persoonlijk 
Kampioenschap Opgelegd kende eveneens 
een spannend verloop. Na zes kampronden 
waren er acht schutters overgebleven. Deze 
schutters hebben daarna op steeds kleinere 
en steeds moeilijker schietvogels nog diverse 
malen moeten kampen tot er tenslotte 
één overbleef. Het was René Hoeks, Sint 
Martinus, Luijksgestel. René was er blij mee, 
zeker gezien het feit, dat hij de afgelopen jaren 
al meerdere malen als tweede was geëindigd, 

Alweer voor het 26e jaar op rij heeft het NBFS-kampioenschap geweerschieten plaatsgevonden. 
Dit jaar was dat op zondag, 5 september 2010, bij het Sint Jorisgilde, Vlokhoven (Eindhoven).  

nBFS Kampioenschap geweer-
schieten bij Sint Joris Vlokhoven

reportage
Door: Frans Vriens
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Op zondag 27 juni waren wij uitgenodigd door het gilde Sint Sebastiaan uit Hakendover in België 
voor het Groot Brabants gildenfeest, waarbij tevens de nieuwe koning van Belgisch Brabant werd 
geïnstalleerd. In Hakendover omdat de vorige koning uit Hakendover kwam. De week ervoor op 
21 juni had de nieuwe koning zich ook in een stormachtig Hakendover de beste getoond met de 
handboog op de 23 meter hoge boom. 

reportage
Door: Jeroen Bierens

groot Brabants gildenfeest 
2010 in Hakendover België

Zoals u misschien weet is dit méér dan 1300 
jaren oude bedevaartsoord geroemd om 
zijn jaarlijkse paardenprocessie op tweede 
paasdag ter ere van Onze Zaligmaker. Onze 
gildencontacten stammen dan ook uit de 
aloude processie-broederschappen van 
Tilburg e.o. en de Meierij. 
In de mooie parochiekerk, met zijn prachtig 
middeleeuws retabel van de kerkstichting, 
werd de eucharistieviering voorgegaan door 
gildenproost pater prior Dirk Hanssens van 
de “Hoge Gildenraad van Brabant”. 
De gildenproost werd door een afvaardiging 
van de Noord-Brabantse gilden met slaande 
trom en onder bazuingeschal naar het 
altaar gebracht, waarna wij plaatsnamen in 
de zijbeuk. Tijdens de offerande werd door 
het gilde op gebruikelijke wijze op de trom 
geofferd en bij de consecratie werd volgens 
Noord-Brabants gebruik eer bewezen aan 
O.L.Heer, met zwaaiend vaandel, neigende 

vaandels en vendels, tromgeroffel en 
bazuingeschal. De plaatselijke misdienaar 
liet zijn tranen de vrije loop en de vrouwen 
vertelden na de mis dat ze er ‘kippenhuid’ 
van hadden gekregen. Buiten de kerk werd 
door de vendeliers een vendelhulde gebracht 
aan de gildenproost, de nieuwe koning en 
alle hoofdmannen, keizers en koningen, 
waarna wij in optocht door Hakendover 
naar de feesttent trokken voor de officiële 
aanstelling van de nieuwe koning van Brabant, 
de heer Mievis uit Zoutleeuw. Ook werden 
de kampioenen wipschieten gehuldigd en de 
gouden- en zilveren papegaaien uitgereikt. 
Het ontspanningsgedeelte werd ‘s middags 
ingevuld met schieten op de liggende wip, 
volksdansen uit België en als hoogtepunt het 
optreden van de Poolse zang- en dansgroep 
“Jasna Woda”. Op speciaal verzoek van de 
vrouwen werd het vendelgebed van Sint Joris 
en Sint Sebastiaan uit Enschot-Heukelom 

De vendelgroet.

door Jeroen Bierens en Henri Michels 
gevendeld. Dit was een primeur voor zowel 
de vendeliers als het aanwezige publiek. 
Chapeau, voortreffelijk uitgevoerd. 
Onze afvaardiging bestond uit zestig 
gildebroeders van verschillende kringen. 

Een gedicht op de achterzijde van het 
misboekje willen wij u niet onthouden:
“Voor de eer om ook een schild te dragen 
  Waarop m’n naam als koning staat, 
  Heb ‘k de kampstrijd durven wagen, 
  Hoe moeilijk soms het treffen gaat.
  In verwachting niet bedrogen 
  Ben ‘k geslaagd in ‘t eervol pogen.
  De vogel viel me voor de voet.
  ‘k Voeg dus een schild bij d’ andere schilden,
  Zoals een koning der gilden 
  Dit eeuwen deed en thans nog doet.”

Het was een gastvrije, gezellige, warme 
feestdag bij onze broeders in Zuid-Brabant, 
die zonder twijfel de vriendschapsbanden zal 
versterken. Als er nog gildebroeders waren die 
niet wisten wat een Brabants kwartiertje was,  
dan zijn ze daar nu achter gekomen. n

De nieuwe en oude koningen met echtgenotes.



Sjef Hooijen koning gilde 
Sint Joris middelbeers
Op kermismaandag, 30 augus-
tus 2010, werd Sjef Hooijen 
koning van het hierboven 
genoemde gilde. Tijdens het 
zesjaarlijkse evenement wist de 
vierenveertigjarige vrachtwa-
genchauffeur uit Middelbeers 
de titel binnen te halen. Er 
waren 374 schoten nodig om 
de vogel er helemaal af te schie-
ten. Dit gebeurde na een hevige 
strijd, waar acht schutters aan 
mee deden. Hooijen, al ruim 
vijfentwintig jaar lid, slaagde er 
in om het laatste stukje van de vogel te schieten en werd daardoor 
voor een periode van zes jaar koning van het gilde. n

Koningschieten 
bij Sint Joris tilburg
Op zondag 29 augustus 
2010 trok het St. Jorisgilde, 
vergezeld van de twee 
andere Tilburgse gilden, 
Sint Dionysius en Sint 
Sebastiaan in optocht 
naar de kerk van het Heike 
om aldaar de plechtige 
gildemis bij te wonen. Ook 
waren enkele gildebroeders 
en –zusters van gastgilden 
aanwezig. Na deze plech-
tigheid en de vendelgroet 
volgde een gezamenlijke 
koffiemaaltijd. Daarna 
vertrok iedereen naar het 
gildeterrein.
Na het vrijen van de 
schutsboom zette hoofdman F. Claassen de versierde koningsvogel 
met enkele rake klappen op de mast. Een tiental gildebroeders werkten 
zich in het zweet om de zware voetbogen op te spannen en de vogel te 
doen neerdalen. Rond de klok van vieren haalde een verbaasde Bart van 
Bilsen de houten vogel naar beneden. Toch was hij heel blij om de titel 
van koning voor drie jaren te mogen aanvaarden. Na de vaststaande 
gebruiken, zoals handwassing, lopen over het vaandel, afleggen van 
eed, omhangen van het koningszilver en drinken van de erewijn werd 
de nieuwe koning voorgesteld aan de loco-burgemeester van Tilburg, de 
heer J. Hamming en aan pastoor Miltenburg. n
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lambertusgilde huldigt 
beschermheer piet de rooij
 
Op zondag  5 september 2010 werd gildebroeder/beschermheer Piet de 
Rooij gehuldigd voor zijn zeventigjarig lidmaatschap. Piet  “d’n Brouwer”, 
zoals hij in Vessem en omgeving ook gekend is, heeft het gilde altijd 
een warm hart toegedragen en heeft dit diverse malen materieel onder-
streept. Zo heeft hij onder andere het zilveren beeld van patroonheilige 
Sint Lambertus en de laatste nieuwe bazuinen aan het gilde geschonken. 
Piet werd in het bijzijn van familieleden en vrienden bij hem thuis, op het 
terras van herberg de Gouden Leeuw, uitgebreid toegesproken. Nadat 
Piet uit handen van hoofdman Frans Mijs het zilveren speldje van het 
Vessemse gilde had ontvangen werd hij vervolgens door wethouder 
Roeland van Hooff nog gedecoreerd met het zilver van de gemeente en 
door kringvoorzitter Jan van Riel met een kringkroontje. Piet genoot zicht-
baar; ook van de vendelhulde en van de vele felicitaties die hem daarna 
ten deel vielen. n 

odulphusgilde Best 
wint in Kalmthout
 
Tijdens het Verbroederingsfestijn, samen met de gilden uit Tilburg 
en Kalmthout heeft het Sint Odulphusgilde uit Best alle eerste prijzen 
behaald. Het jaarlijkse evenement dat dit keer in het Belgische 
Kalmthout werd gehouden, toonde aan dat de regelmatige oefenses-
sies van het Bestse gilde hun vruchten afwerpen. Vooral de jeugdige 
afdeling van het gilde toonde vorderingen wat goed tot uiting kwam 
in de finale score. Bij het onderdeel korpsschieten toonden de deel-
nemers goed in vorm te zijn. Het team ging dan ook met de eerste 
prijs naar huis. Bij het onderdeel personeel ging het eveneens naar 
wens. Ook de eerste en tweede prijs belandden in Bestse handen.
Bijzonder triest was het dat het einde van de dag werd overscha-
duwd door het bericht van het plotselinge overlijden van de moeder 
van de gildebroeders Scheepens. De prijsuitreiking vond daarom dan 
ook op ingetogen wijze plaats. n 

Sjef Hooijen voor zes jaar koning.

Beschermheer Piet de Rooij wordt gehuldigd met een toespraak.

Koning Bart van Bilsen met echtgenote.

KringnieuwS 
Kwartier van Oirschot
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trouwe gildebroeder bij 
gilde Sint monulphus en 
gondulphus Knegsel

Op 16 juli van dit jaar  organi-
seerde het gilde Sint Monulphus en 
Gondulphus uit Knegsel haar jaarlijk-
se teerdag. Een belangrijke onderdeel 
van deze dag was de huldiging van 
gildebroeder Wienand Beerens, die 
vijftig jaar lid was. Zowel onderschei-
dingen uit handen van kringvoorzitter 
Jan van Riel dan wel hoofdman Siem 
Jacobs bereikten het adres van de 
trotse jubilaris.
Wienand Beerens werd in 1960 
lid van het gilde. Korte tijd na zijn 
lidmaatschap werd hij benoemd 
tot rentmeester. Later werd hij tot 
dekenschrijver benoemd en heeft 

hij zijn financiële taken overgedragen. In 2008 gaf hij de functie van 
dekenschrijver over aan zijn opvolger. Vandaag de dag levert Wienand 
altijd nog hand en spandiensten voor het gilde, welke met volle overgave 
vervuld worden. Het gilde uit Knegsel hoopt dan ook nog vele jaren een 
beroep op hem te kunnen doen. n 

Harry Kloppenburg 
koning Sint Sebastiaan 
lage mierde    
Op 7 september 2010 is er gestreden om het koningschap bij gilde Sint 
Sebastiaan in Lage Mierde. 
Na de vendelgroet aan het kerkelijk gezag volgde een korte vergadering 
waarin de volgorde van het koningschieten bepaald werd. Op het 
gildeterrein, werd de boom bevrijd van eventuele kwade geesten, door 
middel van het drie maal er om heen te trekken. De gewijde vogel werd 
vervolgens op de boom geplaatst. Pater Ad van Pinxteren mocht  het 
eerste schot te lossen. Daarna loste de burgemeester een schot en ver-
volgens de hoofdman. De regerende koning mocht beginnen zijn titel te 
verdedigen met drie schoten. 
Toen was het spel op de wagen! Acht schutters streden om de hoogste 
eer van het gilde. Het duurde een kleine twee uur en 153 schoten, toen 
uiteindelijk Harry Kloppenburg mocht aanleggen. Rustig en beheerst 
schoot hij met een voltreffer het laatste stukje naar beneden. Hij is 
voor de komende vier jaar koning van het gilde! Hij werd onstuimig 
gefeliciteerd door 
zijn vrouw en alle 
leden van het 
gilde en andere  
belangstellenden. 
Burgemeester 
Teurlings bood 
namens het col-
lege van B&W, de 
erewijn aan. n 

180 jaar gildebroeder-
schap bij Sint Sebastiaan 
oirschot 
 
In 1950 traden Theo van de Loo, Johan Smetsers en Hein Louwers toe 
tot het gilde Sint Sebastiaan. 
Nu, in 2010, zijn deze drie gildebroeders goed voor 180 jaar gildebroeder-
schap. Dit werd 30 mei 2010 volop gevierd in de eigen gildetuin. Theo 
van de Loo was bijzonder actief met het schriftelijk vastleggen van het 
wel en wee van het gilde en van het gildewezen. Hij was vanaf 1961 tot 
1980 hopmansdeken/ hoofdmansdeken en van 1987 tot 1991 hoofdman. 
Theo is sinds 1991 erelid van het gilde vanwege zijn vele verdiensten. 
Johan Smetsers verdient binnen het gilde zijn sporen als schutter. 
Hij was van 1972 tot 2001 lid van het bestuur als hoofmansdeken en 
koningsdeken. Ook Johan is erelid en voor zijn vele verdiensten bin-
nen en buiten het gilde tijdens het jubileumfeest werd hij koninklijk 
onderscheiden. 

Lees verder »

Wienand Beerens wordt 

toegesproken door hoofdman 

Siem Jacobs.

Koning Harry Kloppenburg met echtgenote.
Vrouwelijke koning bij het 
Heilig Sacramentsgilde 
Hulsel
Op zaterdag 18 september 
2010 werd er bij het heilig 
Sacramentsgilde Hulsel 
koninggeschoten. Er werd 
gestreden tussen negen 
gildebroeders en één 
gildezuster. Na 336 schoten 
was het gildezuster Annie 
Geerts die de vogel naar 
beneden haalde. Zij mag 
de komende drie jaar het 
koningszilver om haar 
schouder dragen en samen 
met haar prinsgemaal  Ad 
voorgaan in de optocht. n 

Het koningspaar in Hulsel.
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nieuwe hoofdman 
Sint Sebastiaan oirschot
In de ledenvergadering van 11 mei 2010 is Ad van Nunen 
geinstalleerd als nieuwe hoofdman van gilde Sint Sebastiaan 
Oirschot. De installatie was het officiele vervolg van de 
jaarvergadering van 11 maart 2010. In die vergadering was Ad (62) 
door de gildebroeders reeds gekozen tot hoofdman. Sinds 2002 is 
Ad van Nunen lid en heeft zich in die tijd een actief en betrokken 
gildebroeder getoond. Zo heeft hij als schutter zijn sporen verdiend. 
Tevens was Ad al enige tijd lid van het bestuur van het gilde in de 
functie van hoofdmansdeken. n

troonswisseling bij gilde 
Sint Sebastiaan oirschot 
een feit! 
Op kermisdinsdag 28 september 2010 had gilde Sint Sebastiaan een 
hoogtijdag: het tweejaarlijkse koningschieten. De weergoden waren 
het gilde gunstig gezind, want regen en wind bleven tijdens de strijd 
achterwege. Nadat het gilde aan het begin van de middag arriveerde 
in de eigen gildentuin aan de Wintelresedijk, brandde vanaf twee uur 
de strijd los.  Nadat regerend koning Jos Smetsers volgens gebruik 
de koningsbreuk had afgelegd, trad een aantal schutters aan met de 
ambitie om koning te worden. Redelijk snel vielen diverse kandidaten 

af. Uiteindelijk stonden 
drie schutters onder de 
boom: Willy Kuypers 
en Jos de Croon, beide 
meervoudig oud-koning en 
Jan Dominicus. Jan is pas 
sinds 2005  lid van het gilde. 
Toch wist hij in de kamp 
uiteindelijk de concurrentie 
achter zich te laten en kon 
hij tot koning van het gilde 
worden ‘ gekroond’.  
Jan Dominicus zal in ieder 
geval twee jaar op de 
koningstroon plaats nemen 
en het gilde naar buiten toe 

vertegenwoordigen. n

Hein Louwers is een zeer succesvol schutter en actief binnen vele 
milieucommissies. Hij is al vanaf 1950 doende om het gildeleven, in 
het bijzonder van gilde Sint Sebastiaan Oirschot, op film en foto vast te 
leggen. Hij was van 1962 tot 1989 lid van de overheid als koningsdeken 
en vervolgens erelid. Ook Hein Louwers werd tijdens het jubileumfeest 
koninklijk onderscheiden. n 

De drie jubilarissen van Oirschot.

Jann Dominicus, koning.
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adrie Burgers nieuwe 
hoofdman gilde 
St. Sebastiaan & Barbara

Op de statiedag 16 
januari 2010 van het 
gilde Sint Sebastiaan 
& Barbara Moergestel, 
moest Jan van 
Rooij als hoofdman 
reglementair aftreden. 
Op dezelfde dag werd 
op de ‘feestelijke’ 
ledenvergadering een 
nieuwe hoofdman 
gekozen. Door de 
overheid werd Adrie 
Burgers voorgedragen 
en door de vergadering 
met overgrote 
meerderheid gekozen. 
Als laatste officiële 
daad van Jan van Rooij 
werd Adrie Burgers 
geïnstalleerd tot de 
nieuwe hoofdman. 

Adrie is sinds november 1995 lid. Ondanks dat Adrie Burgers uit de 
buurtschap de “Heuvel’ in Moergestel kwam, waar het gilde Sint 
Catharina haar ‘roots‘ heeft, koos Adrie indertijd bewust voor het 
gilde Sint Sebastiaan & Barbara. Die keuze werd mede ingegeven 
door veelvuldige gesprekken met vooraanstaande gildebroeders. 
Adrie is inmiddels ruim tien jaar lid van de schietcommissie en sinds 
zes jaar ook lid van de overheid. Het hoofdmanschap is daarom een 
logisch gevolg van zijn inzet voor en betrokkenheid bij het wel en 
wee van het gilde. Adrie gaat zich vooral inzetten voor de wekelijkse 
schietavonden, door een kaartje te leggen, Jeu de Boules te spelen of 
gewoon een praatje met elkaar te maken. Dat is immers goed voor de 
onderlinge verstandhouding en broederschap in de ‘Guld’. n

De nieuwe hoofdman Adrie Burgers.
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Koningschieten in 
wintelre
Op maandag 13 september 2010 vond het driejaarlijkse koningsschieten 
plaats bij het gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus in 
Wintelre. ’s-Morgens (zes uur) verzamelden de gildebroeders zich bij 
hoofdtamboer Hans de Vooght. Hier moesten alle kandidaat koningen 
aanwezig zijn. Van daaruit ging men vervolgens naar de vaandrig, de 
koning en naar de hoofdman. Op alle plaatsen werd natuurlijk wat 
gedronken, en bij de hoofdman enkele broodjes gegeten, voordat men 
via de basisschool  ter kerke ging. Na de vendelgroet en de bidtocht ging 
men bij de pastoor op de erewijn. Voor de koffietafel werden nog enkele 
gildebroeders onderscheiden voor hun lange lidmaatschap. Wim Ansems 
en Wim van der Heijden veertig jaar en Thomas van Eeten vijftig jaar. 
Deze laatste kreeg ook een schildje van de burgemeester.
Daarna ging men naar het gildehuis voor het koningsschieten. Na eerst de 
boom bevrijd te hebben 
loste de pastoor en burge-
meester een schot en de 
oud-koning, Jan Jansen, 
drie schoten. Daarna 
gingen veertien gildebroe-
ders de strijd met elkaar 
aan voor de titel. Normaal 
valt de vogel tussen de 150 
en 200 schoten, maar nu 
bij het 35ste schot kwam 
de vogel onverwacht naar 
beneden. Wil van Riet 
was de gelukkige en na de 
benodigde formaliteiten 
mag hij zich de komende 
drie jaar koning van het 
gilde noemen. n

Wil van Riet, koning.

De drie Moergestelse koningen. Vlnr. Gos Denissen (St. Catharina), 

Jan Timmermans (St. Sebastiaan & Barbara) en Jan Moorman (St. Joris).

gemeentegilde-
verschieting 
kermismaandag
Eens in de vier jaar vindt er op kermismaandag geen koningsschieten 
plaats bij de gilden in Moergestel. In plaats daarvan organiseren de drie 
gilden Sint Catharina, Sint Joris en Sint Sebastiaan&Barbara een onder-
linge prijsverschieting, met in 2010 ook een wedstrijd voor het gemeen-
teschild. Dit gemeente(wissel)schild is door het gemeentebestuur aan de 
drie gilden geschonken als herinnering aan het voormalige, zelfstandige 
Moergestel. Dat gebeurde op 1 januari 1997 bij de samenvoeging van 
de gemeenten Oisterwijk en Moergestel. Het is tevens de bedoeling de 
broederschap tussen de Moergestelse gilden te verstevigen. De eerste 
wedstrijd vond plaats op 3 mei 1997.
Bij de verschieting om het Gemeentelijk wisselschild tellen de schoten 
van de tien beste schutters voor de einduitslag. Gilde Sint Catharina 
mocht als winnaar het wisselschild mee naar huis nemen. Gilde Sint 
Sebastiaan & Barbara werd tweede, en derde werd Gilde Sint Joris. n

Op zaterdag 10 juli 2010 is onder grote belangstelling het nieuwe gilde-
huis geopend door de burgemeester van Eersel, Anja Thijs-Rademakers. 
Zij onthulde de nieuwe naam “De Neerhoeve” (zo heette de akker 
vroeger in de volksmond). Het is gebouwd met grote inzet van de 
gildebroeders. Zij hebben er met veel plezier een jaar aan gewerkt, een 
gebouw om trots op te zijn. Het pand is zonder enige subsidie gebouwd. 
De financiën zijn bij elkaar gesprokkeld door jarenlang allerlei activiteiten 
te organiseren. De plaatselijke bank Oerle-Wintelre kwam tijdens de 
receptie met een geweldige verrassing, zij overhandigde het gilde een 
cheque met een behoorlijk bedrag. Tijdens de open dag op zondag 11 juli 
2010 zijn veel mensen uit Wintelre en omgeving komen kijken. Iedereen 
was vol lof over de prestatie die de gildebroeders geleverd hebben. n

opening nieuw gildehuis wintelre
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KringnieuwS 
Kempenland

Sint-Catharinagilde 
tongelre heeft een Brit als 
koning!
Op het Catharinahof werd zondagmiddag 26 september 2010 weer 
koninggeschoten. ’s Morgens luisterde het gilde de jubileummis van 
pater Jan Dekkers op. Deze pater herdacht zijn  vijftigjarig priester-
schap. Op verzoek van de regerend deken zegende hij de koningsvogel, 
zodat het gilde weer een waardige koning zou kunnen krijgen. Slechts 
zes personen streden mee om de titel. 
Men dacht dat de vogel wel snel zou vallen, maar men kwam bedrogen 
uit. De vogel gaf lange tijd geen krimp, zo vast zat hij aan de spil. En 
toen gebeurde het… de vogel viel naar beneden. Eric Annal deed hem 
tuimelen. Het mooie hiervan 
was, dat Eric de koningsvogel 
zelf gemaakt had. Trouwens, 
dat doet hij al sinds 1980. Aan 
de naam van de nieuwe koning 
kan men al afleiden dat het 
geen Nederlandse naam is. Eric 
Annal, geboren in Birkenhead 
(GB) kwam in de jaren zeventig 
naar Nederland en kwam in 
Tongelre te wonen. Daar leerde 
hij het gildewezen kennen en 
trad uiteindelijk in 1979 toe tot 
het Sint Catharinagilde.  In 1997 werd hij kapitein en nu, dertien jaar 
later mag hij zich voor drie jaar koning van het gilde noemen. Het gilde 
zal aan Eric Annal een goede koning hebben. n

piet van den Heuvel 
koning in Stratum
Op zaterdag 11 september 2010 is door het Sint Jorisgilde Stratum in 
Eindhoven een nieuwe koning geschoten in de persoon van Piet van 

den Heuvel. Na 93 minuten en 147 
schoten viel de vogel naar beneden 
en kon Piet voor de tweede keer in 
zijn achtentwintig jarig gildeleven 
de felicitaties in ontvangst nemen. 
De eerste keer dat Piet koning 
schoot was in zijn eerste gildejaar, 
maar door onervarenheid kon Piet 
toen niet echt tenvolle van zijn titel 
genieten. Vol overtuiging beloofde 
hij nu zichzelf en de andere gilde-
broeders, dat dit de komende twee 

jaren wèl te gaan doen. Ook al omdat het gilde van plan is in 2012 de 
kringgildedag van kring Kempenland te organiseren. Dit feest valt nog 
precies in zijn regeerperiode. n

St. anna gilde 
nederwetten heeft een 
nieuwe koning
Op maandag 16 augustus 2010 vond bij het gilde St. Anna in 
Nederwetten het koningschieten plaats.
Het had dit jaar een andere insteek dan voorgaande jaren omdat er een 
gewijzigde opzet was van de kermis. Ook het gilde stapt wel eens van 
de jarenlange traditie af en is ook onderhevig aan veranderingen. Tinus 
Renders werd de nieuwe koning voor de komende twee jaar. Deze titel 
had hij al eens eerder behaald. Na 265 schoten dwarrelde de vogel naar 
beneden en onttroonde 
hiermee oud-koning 
Ad van de Putten. Hij 
is twaalf jaar lid van het 
gilde en heeft zijn sporen 
al verdiend met diverse 
activiteiten. Onder 
grote belangstelling 
werd Tinus in het zilver 
gehesen, om daarna het 
koningschap met een 
borrel te bezegelen. Na 
de huldiging stelde het 
gilde de nieuwe koning 
voor aan de bescherm-
heer en aan het dorp. n

leroy tijs koning in mierlo
Op kermiszondag, 12 september 
2010 vond bij het Gilde Sint 
Sebastiaan Mierlo het traditionele 
jaarlijkse koningschieten plaats 
alsmede het schieten om de 
dagkoning. De dag begon met 
een gildemis in de Sint Luciakerk, 
alwaar door vaandrig Ties Ronken 
sr. de eed van trouw aan het kerke-
lijke gezag werd afgelegd. Na het 
nuttigen van de koffietafel begon de 
loting voor de schietbeurt. 
De schutsboom op het schiet-
terrein werd vrij gemaakt door 
driemaal om de schutsboom te 

gaan, waarna de spannende strijd kon beginnen. Het koningschieten 
gebeurde met de kruisboog. Hieraan namen achttien gildebroeders, 
genodigden en wereldlijke gezagdragers deel. Pastoor Kloeg had de eer 
het eerste schot te lossen, gevolgd door wethouder Wim Vissers. 
De gipsen vogel werd na 186 schoten omlaag gehaald door Leroy 
Tijs. Hij mag zich een  jaar lang koning van het Gilde Sint Sebastiaan, 
Mierlo noemen en deze als zodanig vertegenwoordigen. Na het 

Koning Eric en echtgenote Marry.

Piet van den Heuvel wordt door 

zijn vrouw gefeliciteerd.

Tinus Renders koning in Nederwetten.

Leroy Tijs, koning in Mierlo.



omhangen van het koningsvest werd met een serenade door tamboers 
en vendeliers de inhuldiging en gelukswensen aangeboden.
De koning van het afgelopen jaar, Kees van der Westen, schonk 
het gilde een zilveren koningsschild met bijpassende foto voor het 
archief. De tamboers kregen, zoals is vastgelegd in het huishoudelijke 
reglement “De Caert”, van iedere gildebroeder een “zilverstuk”. Een 
gewoonte welke voortkomt uit het feit dat de tamboers vroeger huur-
lingen van het gilde waren. Met het vieren van de nieuwe koning en de 
dagkoning eindigde deze traditionele gildedag van Mierlo kermis. n

In het kader van ‘Doe De Dommel’, een tweejaarlijks evenement op 
de oevers van het riviertje dat Eindhoven doorkruist, organiseerden 
Sint-Jorisgilde Gestel en Blaarthem en Sint-Catharinagilde tot Blortem en 
Gestel op zondag 4 juli 2010 gezamenlijk de derde editie van de schiet-
wedstrijd om de titel ‘Koning der Genneper Parken’. Alle verenigingen in 
Gestel waren uitgenodigd deel te nemen. Ook geïnteresseerde passanten 
konden zelf met de kruisboog op de wip schieten. Om half twee verza-
melden de gildebroeders zich in vol ornaat bij de Genneper watermolen 
om naar het schietterrein te trekken met in hun midden aftredend koning 
Jude Dilan, de winnaar van 2008 namens stichting Sri Lanka. Hij kreeg 
van vogelvereniging Aviarium als herinnering een oorkonde overhandigd. 
Aan de schietwedstrijd deden zevenentwintig schutters mee, waaronder 
pastor Bas van Dijk. Na het 61ste schot en tevens de vijftiende treffer, 
tuimelde het laatste stukje van de gipsen vogel naar beneden. Theo 
Duivenvoorden van de K.B.O. afdeling Sint-Lambertus toonde zich 
een waardige koning, want het neerhalen van het resterende brokje 
vereiste een haviksblik. Twee jaar mag Theo zich Koning der Genneper 
Parken noemen. Theo werd, samen met zijn vrouw Nelie, kinderen en 
kleinkinderen op het Stadhuisplein officieel gehuldigd door wethouder 
Mary Fiers. Daarna mocht het koninklijke paar in gezelschap van kapitein 

theo Duivenvoorden ’Koning der genneperparken’

Sint Catharinagilde 
eindhoven-Stad

Sinds zaterdag 4 september 2010 
heeft het gilde een nieuwe koning, 
Willem de Haan. Willem is een telg 
uit de bekende Eindhovense familie 
de Haan, die ook binnen het gilde al 
een lange traditie heeft. Zijn vader 
was betrokken bij de herleving van 
het gilde in 1954 en ook ruim vóór 
die tijd waren al vele “Hanen” actief 
binnen het gilde. Willem de Haan 
is geboren in 1963, sinds 1986 
gildebroeder en nu voor de derde 
maal koning. Omdat hij sinds 2005 

kapitein is, verenigt hij sinds die zaterdag de twee belangrijkste functies 
binnen het gilde, kapitein én koning, in zich. n
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Koning Theo Duivenvoorden samen met zijn vrouw Nelie, geflankeerd 

door kapitein Frans van der Loo, en de regerende dekens Leo van Heertum 

en Frans Verhoeven. (foto: Henri JM Timmermans)

De trotse koning met zijn 
echtgenote

nieuwe koning bij het gilde
Het Mierlose gilde Sint Catharina en Sint Barbara, trok op kermisza-
terdag 11 september 2010 naar de woning van koning Wim van Bommel. 
Na de vendelgroet was het goed toeven in de achtertuin. Na deze gast-
vrije ontvangst werd het gildelied “het zwaar stuk” gezongen en ging het 
gilde met de koning naar het schietterrein. Daar werd de boom gevreeën 
en kon de pastoor het eerste schot op de houten vogel lossen.
Hierna waren de wethouder en de (ex)koning aan de beurt. Het 198e 
schot van Hub v.d. Rijt maakte, dat de boom werd ontdaan van de vogel. 
Hub had dit al eens eerder gepresteerd in 1996. In een interview met de 
nieuwe koning bleek, dat er veel door hem heen ging toen het vogeldeel 
naar beneden tuimelde. Voor degenen die niet met het geweer schoten 
was er een kruisboogcompetitie. Deze werd gewonnen door Henriëtte 
van Hoek. Alle aanwezigen huldigden de winnaars met erewijn op het 
veld. n

Tussen vendelier en vaandrig vlnr: Henriëtte van Hoek, Hub en Paula v.d. Rijt.

Frans van der Loo en regerend deken Frans Verhoeven op uitnodiging 
van de gemeente Eindhoven in cafébar ’t Mulderke op de Wal aanzitten 
aan een koningsmaal, dat bestond uit een bakje maaltijdsalade en een 
pistoletje met roomkaas. n
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nieuwe koning Heilig 
Kruisgilde gerwen

Het Heilig Kruisgilde had weer 
haar jaarlijkse teerdag. Deze 
begon met een openingsgebed 
door de gildeheren pastoor 
Groot en pastoor Vossenaar. 
Omdat beide gildeheren 
‘s middags bezet waren, werd 
de schutsboom in gereedheid 
gebracht en wist pastoor 
Vossenaar met een welgemikt 
schot de boom te vrijen. 
Na de koffietafel werden de 
kandidaten bekendgemaakt 
voor het koningschap. 
Er bleken negentien 
gildebroeders koning te 
willen worden. Burgemeester 
Ligtvoet loste het eerste 
schot, waarna de strijd om 

het koningsschap kon beginnen. Bij het 142ste schot viel de vogel, 
gelost door Ad Raaymakers. Ad is zestig jaar en getrouwd met Ria. 
De koning woont met zijn familie in de Stad van Gerwen, waar zij een 
agrarisch bedrijf runnen. Op zondag 13 september 2010 vond in de 
St. Clemenskerk van Gerwen de koningsmis plaats. Voorgegaan door 
de celebranten/gildeheren Vossenaar en Groot en Pater Dominique 
uit India die in Gerwen bij een van de gildebroeders op bezoek 
was. Na de dienst werd de eed van trouw hernieuwd aan de drie 
geestelijken. Er volgde een druk bezochte receptie voor de nieuwe 
koning. In plaats van flesjes drank stond een bus op tafel, waarin 
men een bijdrage kon doen, voor een door de koning gekozen goed 
doel. De koning was dan ook trots toen hij als eerste officiële taak de 
Stichting Kinder Vakantiewerk Gerwen € 396,00 kon overhandigen. n

een beschermvrouw voor 
het Heilig Kruisgilde

De tijd rond de feestdag van 
Kruisverheffing, 14 september, 
is een drukke tijd voor het Heilig 
Kruisgilde. Op zaterdag de teerdag 
en koningschieten en zondag de 
koningsmis en receptie in het 
gildehuis. Nadat de gildeheer 
de dag begonnen was met een 
gebed, vroeg hoofdman Albert 
Bastiaans het woord en kondigde 
aan dat het gilde sinds lange tijd 
weer een beschermvrouw heeft. 

Hij stelde mevrouw Liesbeth Buchrnhornen-Broekhuis aan het gilde 
voor. Voordat hij haar het bijbehorende zilveren schild uitreikte, 
memoreerde de hoofdman dat een beschermvrouw niet meer is om 
de materiële noden van het gilde op te lossen. Vendeliers, tamboers 
en bazuinblazers treden op bij festiviteiten en gebeurtenissen 
binnen het dorp. Soms lijkt het er wel eens op dat gildetradities 
achterop dreigen te raken, en hier ligt juist een taak voor de moderne 
beschermheer/vrouw. Mevrouw Buchrnhornen vertelde zeer vereerd 
te zijn met haar benoeming als beschermvrouw en zei het gilde graag 
bij te staan, om de tradities, normen en waarden binnen het gilde in 
stand te houden.  n

Vier gildebroeders 
zestig jaar lid
Dinsdag 29 juni 2010 werd de traditionele “Ommeganck” door het 
Sint Jansgilde, Soerendonk gehouden. Op deze dag worden onder 
anderen de jubilarissen gehuldigd en nieuwe leden ingewijd, ook wordt 
er een nieuwe deken geïnstalleerd. Nieuwe deken was Wim van Eerd, 
de palmtak werd hem op zijn hoed gestoken door eerste deken Jan van 
Cranenbroek. De jubilarissen van deze dag waren Jac van Happen en 
Willie de Vries. Zij vierden het feit dat ze veertig jaar vendelier waren. Jo 
Feijen, Peer Maas, Martien Boelens en Theo Aarts vierden het heuglijke 
feit dat ze zelfs zestig jaar lid waren. Deze vier jubilarissen kregen een 
zilveren afbeelding van Sint Jan, welke was uitgevoerd als draagspeld, uit 
handen van kapitein Ronnie Ras. Ook kregen de zestig jarige jubilarissen 
de gouden rozet van kring Kempenland welke werd uitgereikt door kring 
voorzitter Jan Schrurs. De kringvoorzitter reikte ook nog het zilveren 
schild uit aan de jeugdbazuinblazers. Deze hadden de eerste prijs 
gewonnen op het jeugdtoernooi in Bladel. Bij de Sint Jansboom werden 
twee nieuwe leden ingewijd, te weten Bart Gerlings en Joey Kemp. n

Koning Ad Raaymakers. 

Beschernvrouw, Liesbeth 
Buchrnhornen-Broekhuis.

Vlnr: Jo Feijen, Peer Maas, Jac van Happen en Willie de Vries. Zittend vlnr, 
Martien Boelens, Theo Aarts, Joey Kemp, Wim van Eerd en Bart Gerlings.



ad van mierlo 
opnieuw koning 
Het koningschieten mag zich bij het Sint-Catharinagilde uit Valkenswaard 
steevast verheugen in een grote belangstelling. Velen laten zich verleiden 
om naar het schietterrein te komen. Op zondag 25 juli 2010 was dat niet 
anders. Regerend koning Ad van Mierlo, was bijzonder gemotiveerd zijn 
titel te verdedigen. Ook Antoon van den Berg had er alle belang bij om de 
houten vogel naar beneden te halen. Bij winst zou hij immers  ‘wachtend’ 
keizer worden van het gilde. ‘Wachtend’ omdat Jan Smets nog altijd 
keizer is. Wethouder Mart Wijnen en beschermvrouw van het gilde 
Eugenie Baken, mochten de openingsschoten lossen op de prachtige 
houten vogel. Ad van Mierlo mocht het spel der giganten openen. Van 
de zo fiere vogel was op een gegeven moment niet veel meer over. Ad 
van Mierlo legde zorgvuldig aan. Anders dan bij de voorgaande beurten, 
nam hij nu wat meer tijd voordat hij het 153e schot loste. Met dit schot 
prolongeerde hij zijn titel als koning van het Sint-Catharinagilde. Ad van 
Mierlo is sinds 1989 lid en vanaf 1992 kapitein. Ook echtgenote Ans was 
bijzonder ingenomen met de titel. ‘s Avonds werd de nieuwe koning in 
gildehuis Café Lugano de plechtige eed aan Sint-Catharina afgenomen. n

peter Bax jr. koning
Zondag 22 augustus 2010 vond bij het Sint Martinusgilde Luijksgestel 
het tweejaarlijkse koningschieten plaats. ‘s-Morgens werd koning, Frank 
van Leeuwen, thuis opgehaald en naar de kerk begeleid. Tijdens deze 
plechtigheid werd de koningsvogel door gildekapelaan, pastoor Penne, 
gezegend. Na de koffietafel trok de stoet naar de kruiskapel waar de 
koningsboom stond opgesteld. Frank kon zich tot keizer schieten, maar 
helaas. De vogel was stug, maar na ruim 200 schoten begon de vogel 
toch tekenen van verval te tonen. Bij het 239ste schot dacht iedereen 
dat het gebeurd was. De vogel veerde op en viel een heel stuk omlaag, 
maar bleef nog net op een laatst stuk hangen. Het was voor Peter Bax jr. 
derhalve een koud kunstje om ook het laatste stukje vogel naar beneden 
te halen. ‘s Avonds werd de nieuwe koning door het gilde opgehaald en 
geïnstalleerd bij het gildehuis. Hierna volgde nog een gezellig samenzijn 
onder het genot van het vat bier dat de nieuwe koning volgens onze 
tradities verplicht is te schenken. n

marco Hendriks intergildekoning groot-Valkenswaard
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Intergildekoning Marco Hendriks.   

Koning Ad van Mierlo en echtgenote.

Koning Marco Hendriks van het Sint-Nicolaasgilde, Valkenswaard wist 
de titel van Intergildekoning 2010 in de wacht te slepen. Deze zestiende 
editie vond  op zondag 11 juli plaats op het Martinusplein in Dommelen. 
Bij het Intergildekoningschieten binden de koningen van de vijf 
gilden uit Valkenswaard, de strijd aan om het koningschap van Groot-
Valkenswaard. Inzet daarbij is het door de gemeente geschonken zilveren 
wisselschild. De winnaar mag dit schild een jaar lang dragen, wanneer 
zijn gilde naar buiten treedt. Regerend Intergildekoning Ad van Mierlo, 
Sint-Catharinagilde, Valkenswaard kreeg van de burgemeester het zil-
veren herinneringsschild uitgereikt. Nadat de genodigden een openings-
schot op de vogel hadden gelost, kon de titelstrijd beginnen. Al snel bleek 
de houten vogel niet lang stand te kunnen houden tegen de op de titel 
beluste deelnemers. Marco Hendriks was degene die met het 59e schot 
de strijd in zijn voordeel besliste en de overige deelnemers het nakijken 

gaf. Om het koning-
schap op gepaste 
wijze te symboliseren 
reikte burgemeester 
Ederveen hem de 
bijbehorende versier-
selen uit. n

Het koningspaar van Luijksgestel.



Koningschieten gemeente 
Bergeijk 

Elk jaar verzamelen de vijf 
gilden uit de gemeente 
Bergeijk zich om te schie-
ten voor de titel “Koning 
van de gemeente Bergeijk”. 
Dit jaar lag de organisatie 
bij het Sint Martinusgilde 
Luijksgestel en vond het 
gebeuren plaats op zondag 
19 september 2010. In 
optocht gingen de gilden 
naar de kruiskapel waar de 

koningsboom stond opgesteld. Eerst schoten de vijf koningen. Bij het 88ste 
schot was Henk Vrenken, koning van het Heilig Sacramentsgilde Bergeijk de 
gelukkige die de vogel naar beneden wist te halen. Hierna werd een tweede  
vogel geplaatst voor de overige gildebroeders en zusters. Dit keer was het Frits 
van Montfort van het Sint Jorisgilde Bergeijk die het laatste stukje neer wist te 
halen. In het gildehuis werd nog gestreden om de gecombineerde prijs (wed-
strijd in laserschieten, jeu de boules en barakken). Hier was het Teun Zwegers, 
Sint Martinusgilde Luijksgestel die met de hoogste eer ging strijken. Aan het 
einde van de middag werden het koningsschild en de overige schilden aan de 
winnaars uitgereikt door Mathijs Kuijken, wethouder van Bergeijk. n

Na de gezamenlijke woord en communieviering met het zustergilde Sint 
Sebastiaan in de Sint Servatiuskerk van Borkel en Schaft, volgde het bekende 
teerfeest met het twee jaarlijkse koningschieten. Koning Bernard van Ampting 
heeft zijn titel met nog drie andere kandidaten met verve verdedigd. Het was 
tenslotte Nick Jansen die met het 217e schot de resten van de vogel naar 
beneden haalde. Felicitaties van de aanwezige gildebroeders en –zusters 
volgde. De overdracht en installatie gebeurden door de oud koning Bernard 
en Maria. Zij werden door de hoofdman uitbundig bedankt voor de vier jaren 
koningschap. Met de nieuwe koning Nick Jansen (24) jaar en zijn koningin 
Yvonne Wijnen kan het Gilde Sint Petrus Banden de komende twee jaren 
prima vooruit. n

willy obbing koning 
Sint-martinusgilde waalre
Zaterdag 28 augustus 2010. “Pak hem maar, hij ligt klaar”, zei Willy 
Obbing tegen de volgende schutter, in de veronderstelling, dat zijn schot 
geen effect had gehad, omdat de vogel gewoon leek te blijven hangen. 
Een seconde later lag de vogel inderdaad klaar, maar wel in twee stukken 
op de grond. Willy schrok 
kennelijk van het gejuich 
en gelach, keek om naar 
de met 107 kogels door-
zeefde vogel en begon 
te beseffen, dat het hem 
dus toch gelukt was. De 
komende twee jaar is 
hij koning van het Sint-
Martinusgilde Waalre. Hij 
volgt Guus Kuijken op, 
die twee aaneengesloten 
termijnen koning is ge-
weest en bij het begin van 
het koningschieten het 
door hem geschonken 
schild op het koningsvest 
had bevestigd. n
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Willy Obbing met het koningsvest en 
het nieuwe koningsschild.

De koning van Bergeijk, Frits van Montfort.

KringnieuwS 
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Het gilde Sint petrus Banden Schaft heeft een nieuwe koning

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



peter van de Ven tweede 
keer op rij koning
Het schietterrein in Borkel was omgetoverd tot feestterrein, waar twee 
koningszetels pronkten. ’s Morgens vroeg al  kwamen de gildebroeders 
en zusters bijeen en werden onthaald met beschuitenbollen en donker 
bier.  Er waren acht kandidaten voor de begeerde titel. Na de rondgang 
rond de schutsboom trok het gilde langs de koningsbomen, bestaande 
uit veertien beuken ter nagedachtenis aan degene, die vanaf de herop-
richting in 1975 zich koning schoot. Hierna werd koning Peter van de 
Ven ontdaan van de koningsmantel en werd de vogel geplaatst. 
Het was opnieuw Peter van de Ven die met het 207de schot de 
vogel naar beneden haalde. Hij en zijn vriendin Marjan zijn weer het 
koningspaar. Peter van de Ven (48) is bij het gilde tamboer en leidt 
jeugdleden op. Na een toespraak van hoofdman Bert Jansen volgde de 
handwassing en legde de koning de eed van trouw af. Toen werd hem  
de koningsmantel en koningsvogel omgedaan. De koningin kreeg het 
kroontje en de koningsmantel. Daarna mochten koning en koningin 
over het vaandel schrijden en werd door de vaandrig de eed van trouw 
afgelegd. Vanuit hun koningszetels keek het koningspaar naar de 
vendelhulde, waarmee het koningschieten weer voorbij was. n
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Jac Evers speldt Peter van de Ven het zilveren schild van Kring Kempenland op.

Koning Peter van de Ven en koningin Marjan zetelen op hun koningstroon.

Koningschieten bij 
St. lucia, Steensel
Zaterdag 3 juli 2010 hield gilde St. Lucia, Steensel haar jaarlijkse teerdag. Dit 
jaar was het ook weer koningschieten. Voordat daar aan begonnen werd, werd 
afscheid genomen van de afgaande koning Charles Hermans en zijn vrouw, 
koningin Miriam. Charles heeft zijn koningschap op een bijzondere wijze 
ingevuld door zijn vrouw te benoemen tot koningin. Samen hebben zij in de 
diverse optochten veel complimenten in ontvangst mogen nemen voor de 
bijzondere wijze waarop zij in de optocht “voortschreden”. Charles en Miriam 
schonken het gilde een tinnen kan, een schaal en een schoenpoetsdoos, de 
attributen die gebruikt worden bij de installatie van een nieuwe koning. 
Er hadden zich vijf gildebroeders voor de verschieting aangemeld. Nadat de 
boom door burgemeester Anja Thijs en door Wim Schakenraad namens het 
wereldlijke en geestelijke gezag waren bevrijd, kon de strijd beginnen. Het was 
een taaie vogel en het duurde dan ook twee en een half uur ofwel 159 schoten 
voordat bepaald was dat Jac Maas de nieuwe koning werd. Jac is hiermee zeer 
vereerd of zoals hij zelf zei: “wa ben ik hier vreed mee”. We hopen dat koning 
Jac en zijn vrouw koningin Toos mogen genieten van hun nieuwe functie. n 

Tijdens de teerdag op 3 juli 2010 huldigde gilde St. Lucia in Steensel zes 
jubilarissen. Peter van de Ven werd op zijn zestiende vendelier en is dat nog 
steeds. Het gilde is hem daarvoor zeer veel dank verschuldigd. Ook heeft hij 
zijn vier zonen opgeleid tot vendelier. Als blijk van waardering werd hem door 
de raadsheer van district west, Jac Evers namens de kring het zilveren schild 
van kring Kempenland opgespeld. In 1985 konden voor het eerst vrouwen lid 
worden van het gilde. Dat deden toen onder anderen Trees Bierens, Gerda 
Jansen en Betsie van de Ven. Ook Martien en Alda van Gestel werden in 1985 
lid van het gilde. Reden om hen dit jaar in de schijnwerpers te zetten. Het 
zijn allemaal zeer trouwe leden, die als het even kan aanwezig zijn als er iets 
te doen is bij het gilde. De dames verzetten achter de bar veel werk als er een 
schietwedstrijd is of als het gilde een activiteit heeft in haar gildegebouw. 
Zij ontvingen van het gilde een zilveren schildje. n 

De nieuwe koning wordt geholpen bij de handenwassing door Charles 
Hermans, die de schaal en kan schonk.

Het gilde Sint petrus Banden Schaft heeft een nieuwe koning

Zes jubilarissen



Jos gruijters 
laarbeekkoning
Zondag 29 augustus 2010 werd op de schietaccommodatie van de Beek en 
Donkse gilden voor het vierde jaar geschoten om de titel Laarbeekkoning. 
De organisatie van dit gebeuren was deze keer in handen van het Sint 
Antoniusgilde Beek. De andere deelnemende gilden waren Sint Servatiusgilde 
uit Lieshout, Sint Leonardusgilde van Donk, Sint Margarethagilde en Onze 
Lieve Vrouwegilde, beiden uit Aarle-Rixtel.
Na de gebruikelijke ceremonies kon het schieten beginnen. De eerste schoten 
werden gelost door gildepastor Jan Engels, locoburgemeester Hans Vereijken, 
Frans Biemans - die een speciale band heeft met de Laarbeekse gilden, en de 
afgaande koning van het Sint Margarethagilde, Theo de Jong. 
Aan de wedstrijd namen vierendertig schutters deel. Wapenmeester Christ 
Verhoeven bleek met zijn koningsvogel een meesterstukje gemaakt te hebben, 
want ze viel pas bij het 448e schot. Dit schot kwam van Jos Gruijters van het 
Onze Lieve Vrouwegilde Aarle-Rixtel. Nadat hij plechtig beloofd had dat hij 
de daaraan verbonden plichten nauwgezet zal nakomen, werd hem met het 
nodige ceremonieel het Laarbeekkoningsschild omgehangen.Het weer was 
niet best, maar ondanks dat is het toch een mooie dag geweest.  n

een nieuwe koning 
in Deurne
Het Sint-Antonius-Abtgilde uit Deurne vierde maandag 7 juni 2010 kermis 
met onder andere het koningschieten. De kermis begon met een mis en 
aansluitend was er een koffietafel in het gildehuis. Rond het middaguur ging 
het gilde naar de schutsboom voor loting van volgorde van schieten voor de 
gildebroeders die meedongen naar het koningschap. Pastoor Paul Janssen 
vrijde de boom met een gebed en loste het eerste schot. Uiteindelijk haalde 
Frank van Dam met het 127ste schot de vogel naar beneden en raapte de 
resten op als teken, dat hij het koningschap aanvaardde. Met  zijn tweeëntwin-
tig jaren is hij een heel jonge koning.
Hij mag nu twee jaar lang het koningszilver dragen. Naar goed gebruik rookte 
hij de vredespijp, waarna het gilde hem een vendelgroet bracht. De koning 
werd gepresenteerd  in het gemeentehuis en ook daar werd een vendelgroet 
gebracht. Hierna volgde in het gildehuis een druk bezochte receptie. n

Sint antonius abt Deurne 
huldigt elf jubilarissen
Op de traditionele teerdag, 23 januari 2010 van het Sint Antonius Abt 
Gilde uit Deurne, werden tien van de elf jubilarissen gehuldigd. Piet 
Verbaarschot, vijfenzestig jaar lid kon vanwege zijn gezondheid niet aan-
wezig zijn en werd op 17 januari door een afvaardiging van het bestuur 
gehuldigd. Hoofdman Laurens Adriaans  bood hem een schild aan.  
Echtgenote  Riek  kreeg een bos bloemen aangeboden. Verder kregen de 
volgende gildebroeders een huldiging:  Leo Verbaarschot, zestig jaar lid 
kreeg de gouden speld met diamant, Leo de Wit , vijftig jaar lid kreeg een 
gouden speld, Huub Manders veertig jaar lid kreeg een schild aangebo-
den, Guido Coolen vijfentwintig jaar lid én beschermheer kreeg een grote 
zilveren speld. Cor van Ansem, Piet Bankers, Wilfred Bankers, Toon van 
de Broek, Leon Verbaarschot, Tom Verbaarschot, waren allen vijfentwintig 
jaar lid en kregen een zilveren speld  aangeboden van het Sint Antonius 
Abt Gilde, uitgereikt door hoofdman Laurens Adriaans. De jubilarissen 
kregen  ‘s avonds een receptie aangeboden, die bezocht werden door 
een delegatie van  de 
kring en burgemeester 
Daandels. Deze had 
voor iedereen een 
kort woordje. Nadien 
was er een feestavond 
voor genodigden en 
gildebroeders en gilde-
zusters. n
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In het midden, de nieuwe koning.

Tien van de elf jubilarissen.

KringnieuwS 
Peelland

Frans Sijbers verlengt 
koningstitel
Maar liefst eenentwintig deelnemers 
aan het koningschieten, dat plaatsvond 
op schietterrein de Grovere, zagen die 
prachtige maandagmorgen oud-koning 
Frans Sijbers zijn koningstitel prolonge-
ren. Zij zagen, de vier dames en zestien 
heren, met vele toeschouwers Frans met 
het 131ste schot de restanten van de vogel 
naar beneden halen. Tijdens de eucharistieviering, voorafgaande aan het 
koningschieten, had hoofdman Henk Berkers het  in zijn openingswoord 
over geluk, dit zou binnen de leden het meest genoemd zijn als reden 
dat je jezelf tot koning schiet. Frans Sijbers hield in zijn toespraak over 
geluk maar wijselijk zijn mond. De strijd werd geopend door burgemees-
ter Welsman, gildepastor Zwier, erelid Flard Verhoeven, beschermheer 
notaris Brands en aftredende koning Frans Sijbers. Frans werd voor 
de tweede keer op rij koning. Na de installatie was er een receptie voor 
Frans en familie. Deze werd afgesloten met een vendelhulde door het 
Gilde Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën. Na een gezellige middag 
in het Tiroolse kermisgewoel werden de koning en koningin Silvia naar 
huis begeleid waar een vendelhulde van het eigen Gilde Sint Antonius 
een dag vol tradities afsloot. Het was “unne scones dag”. n

Frans Sijbers voor de 
tweedemaal koning.



een “De Koning” koning
Bij het koningschieten van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde 
Gemert schoot het zeventig jarige gildelid Henk de Koning zich tot 
koning. Hij koos zijn echtgenote Willemien  tot koningin. Het was een 
langdurende strijd op een taaie vogel. Maar liefst 440 schoten waren 
nodig, vijfentwintig ronden voor achttien schutters.  Naast dit kenmerk 
was er het feit, dat voor het eerst op een zondag geschoten werd in 
plaats van traditioneel op de kermismaandag en sinds 2004 op de 
zaterdag van de kermis. Er is dikwijls uit onmacht gezucht tijdens het 
schieten, omdat de vogel geen krimp gaf en zelfs geen informatie liet 
zien hoe het met hem gesteld was. Kogels deerden hem kennelijk niet. 
En dan komt toch nog onverwacht, dat hij zwak wordt.
Het was herfstweer op Koks met een gure wind vanuit het vlakke veld. 
Dat belangstellenden een beschut plekje opzochten, soms zelfs in het 

etablissement, was 
niet verwonderlijk. In 
de koningsmis was 
het bijzonder, dat 
pastoor Van Lamoen 
een verband legde 
tussen het begin van 
de vredesweek en 
de broederschap en 
trouw van een gilde. 
Deze  staan immers 
garant voor vrede 
en een langdurig 
bestaan. n

Sint Jorisgilde asten 550 jaar
In 1936 is vastgesteld dat 
het jaar van oprichting 
1460 is. Begin deze 
eeuw waren maar weinig 
leden over. In 2006 is 
een herstart geweest, 
met een groep mensen, 
wat resulteerde in een 
modern, actief gilde 
met ruim zestig leden, 
waarvan ongeveer de helft 
geüniformeerd is. Het Gilde heeft nu zeven aspirant-jeugdleden die 
allen een opleiding trommelen en/of vendelen volgen. Op zaterdag 11 
september 2010 werden de festiviteiten geopend met de overhandiging 
van het kringvaandel door kringvoorzitter Loek Swinkels aan hoofdman 
Theo van Woerkum. 
Zondag werd geopend met een gildemis, waarbij veel gildebroeders en 
-zusters aanwezig waren. Hierna volgde een uitstekend verzorgd ontbijt. 
De gemeente Asten bood de erewijn aan.
Helaas lieten de weergoden het gilde in de steek, de optocht van de 
deelnemende gilden uit Deurne en Someren werd sterk ingekort. De 
wedstrijden werden voor een groot deel afgelast. 
In de tent werden demonstaties vendelen en trommelen door de jeugd 
gegeven. Alleen het schieten ging door, koning werd Henny Franssen 
van Sint Willibrordusgilde Vlierden, erekoning werd Piet Berkers van Sint 
Antonius Abtgilde uit Lierop.  n

ger van de Ven 
broederschapdrager
Op zondag 27 juni 2010 werd door de vier Deurnese gilden voor 29e maal 
geschoten om het verbroederingsschild. De organisatie was ditmaal in 
handen van het Sint-Jorisgilde. Vanaf het Hippisch Centrum trokken de vier 
gilden, Sint.-Antonius Abtgilde, Sint-Willibrordusgilde , Sint-Jorisgilde en 
het Sint-Hubertusgilde in een grote groep naar Schuttershof Brugge.
Na een welkomstwoord door hoofdman Christ Janssen werd het eerste 
schot gelost door burgemeester Gerard Daandels.  Martien van der Wallen 
loste het tweede schot. Hierna gingen tweeënzestig gildebroeders en 
zusters met elkaar de strijd aan. Bij de jeugd waren tien deelnemers. 
Na 123 schoten op de kleine vogel, werd Rick Damen, Sint-Hubertusgilde,  

voor de vierde maal win-
naar. De grote vogel hield 
het langer vol. Maar met 
het 284ste schot legde ook 
hij het loodje. Het was Ger 
van de Ven, Sint.-Antonius 
Abtgilde, die de vogel naar 
beneden haalde. Na het 
omhangen van de schilden, 
werd aan de winnaars een 
vendelgroet gebracht. n

iwan van Bussel winnaar 
van D’n tram
Inwoners van Liessel schoten op kermisdinsdag om de wisseltrofee 
D’n Tram. Het Sint Hubertusgilde Liessel verzorgde deze schietwed-
strijd voor het derde jaar op het gildeterrein aan de Tramweg. Iwan van 
Bussel won de trofee. Na een welkomstwoord door hoofdman Willy 
Rijnders loste pastoor Massaer het openingsschot. D’n Tram bleek een 

gewilde trofee want er werd goed 
geschoten. Aan het einde van de 
eerste ronde waren er al verschil-
lende splinters gevallen en het werd 
al snel duidelijk dat de vogel geen 
lang leven beschoren was. Met het 
156e schot haalde Iwan van Bussel 
de vogel naar beneden.
De jeugd kon hun schietkunsten 
vertonen op de ‘plaatjeswip’. John 
Kuunders won de wedstrijd na een 
barrage met Anouk van de Velden. 
Na afloop maakte het gilde een rond-
gang langs de horecagelegenheden 
rond het kermisterrein. n
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Iwan van Bussel met wisseltrofee 
D’n Tram.

Beschermheer burgemeester Beenakker 

overhandigt een oorkonde namens het 

gemeentebestuur.    

V.l.n.r.:  Ger van de Ven, 
Martien van der Wallen en Rick Damen.

In het midden de nieuwe koning (zonder 
uniform) met echtgenote. 



Zilveren Sint-Joris uitgereikt
Tamboer Piet van de Broek en 
keizerin Juanita van Rooij kregen op 
zaterdag 17 april 2010 de zilveren Sint-
Jorisspeld opgespeld door hoofdman 
Christ Janssen. Dit gebeurde tijdens 
de patroonsdag welke in het teken 
stond van de jubilarissen. De dag 
begon met een korte rondgang door 
de Sint Jozefparochie,  alwaar Juanita 
en Piet bij hun woningen werden 
afgehaald door het gilde en naar de 

kerk begeleid voor een mis. Deze werd opgeluisterd door het koor van de vier 
Deurnese gilden onder leiding van Hein van der Wal.  Voor het Hofke van 
Marijke werd er aan de zilveren tamboer en keizerin een vendelgroet gebracht 
door de echtgenoot en zoon van de keizerin. Terug in het gildehuis “Den 
Vergulden Helm”, was er een koffietafel voor de gildebroeders en zusters. 
Tijdens de interne huldiging kregen beide feestelingen de zilveren Sint-Joris 
opgespeld. De collega tamboers hadden voor Piet nog een verrassing in petto. 
Zij hadden samen een nieuwe gildemars ingestudeerd welke die zaterdag 
voor de eerst, en speciaal voor Piet van de Broek, ten gehore werd gebracht. 
Het deed hem goed om te zien dat, na vijfentwintig jaar tamboer te zijn, de 
opvolging klaar stond. Veel mensen kwamen ter receptie om beide jubilaris-
sen persoonlijk de hand te schudden. n

wederom vrouwelijke 
koning bij  St. Jorisgilde 
Someren
Voor het eerst sinds enkele tientallen jaren vond het koningschieten niet plaats 
op kermismaandag, maar zoals vroeger op de kermiszaterdag. Een geslaagde 
middag was het die 25ste september. ’s Morgens werd oud-koning Huib 
Vossen aan huis afgehaald, en na een maaltijd in gildehuis Krabbendam, 
vervolgde het gilde zijn weg naar schietterrein Jorisveste. Na het vrijen van 
de schutsboom door burgemeester Veltman, werd aangevangen met het 
schieten door zevenentwintig genodigden om de titel “Erekoning”. Bij het 
128e schot ging deze titel naar Frans Raijmakers. Daarna begon de strijd tus-

sen twaalf gildebroeders 
en zusters, wie de 
nieuwe koning van 
het St. Jorisgilde zou 
worden. Gildezuster 
Ger Meeuws-Elshof wist 
de vogel te lanceren bij 
het 94e schot.  Na Sjan 
Vossen, die koning was 
in 2002 en in 2004, 
is zij de tweede vrouwe-
lijke koning. n

Jan Huijbers, koning van het 
gilde Sint leonardus 2010
De gildebroeders van Sint Leonardus hebben op kermismaandag 13 
september 2010 vele uren doorgebracht aan de Goorloop. Al vroeg in 
de morgen trok het gilde naar de afgaande koning John  Verhoeven, die 
samen met zijn vrouw Corrie, het gilde gastvrij onthaalde op brandewijn 
en broodjes. Daarna ging het met de door John gemaakte koningsvogel 
terug naar de Leonarduskapel  voor een gebedsdienst. In zijn overweging 
nam gildeheer, Franklin De Coninck, de toehoorders mee naar de vogels 
in de lucht, die zich geen zorgen maken, geen overvolle agenda hebben, 
geen planning, zich niet gepasseerd voelen en  hun kostje wel bij elkaar 
scharrelen. Na de gebedsdienst  was er erwtensoep en broodjes. Daarna 
trok het gezelschap naar de schutsboom. Nadat de eerste schoten 
gelost waren, brak onder de tien gildebroeders een spannende wedstrijd 
aan voor de koningstitel. Na het 67ste schot moest de vogel het loodje 
leggen. Jan Huijbers mocht zich voor de derde keer koning van het gilde 
noemen en dat in zijn vijftigste jaar als lid van het gilde. n
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Koning Ger Meeuws-Elshof schrijdt over het 
vaandel.

Piet van de Broek en 
Juanita van Rooij. 

Koning Jan Huijbers te midden van zijn gildebroeders.

KringnieuwS 
Peelland

nieuwe Koning voor gilde 
St. margaretha
Het Gilde St. Margaretha uit Aarle-Rixtel 
hield op kermismaandag 23 augustus 
2010 zijn driejaarlijks koningschieten, 
waar weer werd gestreden om de meest 
prestigieuze functie binnen het gilde. 
Maar liefst acht kandidaten hadden zich 
dit jaar aangemeld om de afgaande 
koning Henk Althuizen ‘de bons’ te geven. 
De dag begon met een traditionele gildemis, waar de koningsvogel werd 
gezegend door pastor Michael Deli. Hierna was er een koffietafel voor de 
gildebroeders en genodigden. ‘s Middags, na de traditionele plechtighe-
den, kon worden begonnen met het koningschieten. Het was een gezel-
lig samenzijn op het gildeterrein aan de Havenweg, met vele vrienden en 
bekenden die de koningskandidaten kwamen aanmoedigen .
Met het 35e schot was het gildebroeder Ronald de Jong die de laatste 
splinter van de rijk versierde koningsvogel naar beneden schoot. Ronald 
(29), zoon van hoofdman Theo de Jong Mzn., is eenentwintig jaar lid 
van het gilde en gedreven tamboer/paukenist. Tevens trad hij vier jaar 
geleden toe tot het bestuur, waar hij de rol van tweede deken-rentmeester 
vervult. Na de traditionele plechtigheden in het gildehuis  werd er nog tot 
laat feestgevierd om deze mooie historische dag goed af te sluiten. n

De trotse koning Ronald de 
Jong met zijn vrouw Corina.



Maandag 6 september 2010 heeft het jaarlijks koningschieten tijdens 
stralend weer  plaatsgevonden op het gildeterrein aan de Beemdkant te 
Lieshout. De traditionele ontvangst vond weer plaats op het gemeen-
tehuis te Beek en Donk. Oud erekoning  en aspirant gildebroeder Piet 
Swinkels schonk een zilveren bekerhouder aan de dit jaar geïnstalleerde 
broeder Klaas van der Zanden. De afgaande koning Theo Gevers had 
een afscheidscadeau voor het gilde, een mooie staf voor de erekoning. 
Op de staf zijn de namen gegraveerd van erekoningen van de afge-
lopen dertig jaar. De vogel werd naar beneden gehaald met het 128e 
schot door Jan de Koning en hij onttroonde daarmee  Karel Berkhof. 
De nieuwe vogel, met alleen gildebroeders als schutters, kwam met het 
49ste schot naar beneden en hiermee werd Klaas van der Zanden de 
nieuwe koning van 2010. n

Hennie Fransen koning 
in Vlierden
Het was een hele korte strijd. Voordat de gildeleden klaar waren om echt 
de strijd met de vogel aan te gaan, haalde Hennie Fransen hem al met 
het 49ste schot naar beneden. Zeker van zijn zaak stapte hij naar voren 
en raapte de vogel op, ten teken dat hij voor de komende drie jaar koning 
van het gilde wilde zijn. 
Voordat het schieten begon, vond de overdracht van de functie van 
hoofdman plaats. Peter van Otterdijk droeg deze over aan zijn zoon 
Fer. Hierna werd de boom door pastoor Schellens gezegend en bevrijd, 
en was het de beurt aan burgemeester Daandels. Deze wenste het 
gilde succes toe en was er met deze machtwissel zeker van, dat het 
voortbestaan van dit gilde gewaarborgd is. Ouderen maken plaats voor  
jongeren. Ook de burgemeester geeft in het najaar hier gevolg aan. 
Hennie Fransen werd de 74-ste opgetekende koning van het gilde Sint 
Willibrordus. Zijn vrouw Anselma gaf wederom te kennen de komende 
drie jaar als koningin aan zijn zijde wil staan. Zij vormden vijfentwintig 
jaar geleden het eerste koningspaar van het gilde volgens het vierhon-
derd jaar oude reglement. n

Huldigingen bij gilde 
in aarle-rixtel
Hoofdman Jos van den Heuvel en gildebroeder Mari Kerkhof zijn 18 
september 2010 gehuldigd met hun veertigjarig jubileum bij het Onze 
Lieve Vrouwe Gilde in Aarle-Rixtel.
Beiden zijn vanaf hun eerste gildejaar vendelier geweest. Alleen Mari 
Kerkhof moest stoppen na een knieoperatie. Hij is sinds het voltooien 
van het gildenterrein “Jan van Doorenpaviljoen” daar veelal te vinden 
als een van de terreinknechten.
Jos van den Heuvel is in 2007, nadat hij vijftien jaar lid is geweest van 
Kring Peelland, benoemd tot ere-lid van deze kring, verder is hij al vanaf 
1998 hoofdman. Na een prachtige viering in de Mariakapel werd koffie 
/ thee gedronken met een plakje cake waarna de jubilarissen gehuldigd 
werden. Na te zijn toegesproken door de vice-voorzitter werd Mari 
Kerkhof onderscheiden met de versierselen die bij een veertigjarig 

jubileum horen en werd 
door Mari en zijn vrouw 
Marianne een prachtig 
drieluik aangeboden 
met daarop in prachtig 
geschreven tekst, het 
vendelgebed. 
Dit heeft inmiddels een 
mooi plekje gekregen in 
het Paviljoen.
Nadat Jos van 
den Heuvel was 
toegesproken en onder-
scheiden bood ook hij 
samen met zijn vrouw 
Marion een cadeau 
aan,  een stemkistje met 
munten in de vorm van 
het briefhoofd. n
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De twee jubilarissen. De nieuwe koning met echtgenote.

De twee koningen van Lieshout.

Klaas van der Zanden koning, Jan de Koning erekoning
Sint Servatius gilde lieshout
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Sint ambrosiusgilde 
Baardwijk opent nieuw  
schietterrein met 
onderkomen

Met een feestelijke ‘open 
dag’ opende het gilde Sint 
Ambrosius Baardwijk haar 
nieuw schietterrein en 
onderkomen. Deze werd 
ingezegend door pastoor 
Van Roosmalen, de eed van 
trouw werd opnieuw afge-
legd ten overstaan van de 
pastoor en de burgemeester 
van Waalwijk, drs. A.M.P. 

Kleijngeld. Beiden verrichtten de openingshandeling door de boom 
te vrijen. De burgemeester memoreerde, dat het Sint Ambrosiusgilde 
Baardwijk dan wel oud mag zijn, maar nog springlevend is. Hoofdman 
Henk Pullens vertelde hoe trots hij was dat de leden van het Sint 
Ambrosiusgilde dit alles voor elkaar hebben gekregen. n

nieuwe koning voor Sint 
ambrosiusgilde Baardwijk
Op zaterdag 10 juli 2010 vond 
bij het Sint Ambrosiusgilde 
Baardwijk het tweejaarlijks 
koningschieten plaats. Volgens 
oud gebruik werd koning Frans 
van Buul thuis opgehaald. 
Op het buitenonderkomen 
aangekomen trok het gilde drie 
keer rond de schutsbomen en 
ontkroonde hoofdman Henk 
Pullens koning Frans van Buul, 
door hem het koningzilver af 
te nemen. Het koningzilver 
werd aan de schutsboom gehangen en op dat moment was het Sint 
Ambrosiusgilde zonder koning. Er werd geschoten met de kruisboog 
op wip. Na een stevige strijd wist oud keizer Mari van Daelen de 
meeste keren raak te schieten. Mari wist oud-koning Frans van Buul 
voor te blijven en is nu voor de komende twee jaar koning. n

Het nieuwe onderkomen in Baardwijk.

Koning Mari van Daelen.

KringnieuwS 
Maasland

teerdag met twee 
jubilarissen
Op de jaarlijkse Teerdag van het Sint Ambrosiusgilde, Baardwijk 
werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet. In de Sint Clemenskerk 
werd de gildemis voorgegaan door pastoor Van Roosmalen, opge-
dragen aan alle levende en overleden gildebroeders. Na de mis werd 
genoten van een Brabantse koffietafel. ‘s Avonds was er een feestavond 
in de partyzaal van het plaatselijke bowlingcentrum. Tijdens het buffet 
werden door hoofdman Henk Pullens en tweede hoofdman Bertus 
van Daelen  de twee jubilarissen, te weten Sjef Hesselberth en Piet van 
Engelen, gefeliciteerd met hun respectievelijk veertig- en vijftigjarig 
lidmaatschap. Piet van Engelen droeg vele jaren het zilvervest en was 
actief schutter. Sjef Hesselberth was schutter en nar en is al die jaren 
een ondersteunend lid van het gilde gebleven. n

Sint ambrosiusgilde 
neemt herinneringsschild 
in ontvangst
Op 26 januari 
2009 overleed 
de beschermheer 
van het Sint 
Ambrosiusgilde 
Baardwijk, de heer 
Kees van den Burg. 
Hij was een onverge-
telijke gildebroeder 
en beschermheer 
sinds 1979, en had 
het gilde hoog in het  
vaandel staan. Hij 
was een belangrijke 
raadsheer en gaf 
goed advies en naar zijn mening werd dan ook altijd gevraagd. Tijdens 
de Teerdag van 2010 mocht hoofdman Henk Pullens een zilveren 
herinneringschild van Kees van den Burg, namens de kinderen, uit 
handen van de dochter ontvangen. De hoofdman nam het zilveren 
schild dankbaar in ontvangst. Zijn dochter vertelde met trots over die 
keer, dat ze haar vader niet thuis aantrof toen ze bij hem op bezoek 
ging. Ze vroeg zich af waar hij kon zijn. Toen herinnerde ze zich dat ze 
onderweg een paar gildebroeders hadden zien lopen. 
Het duurde dan ook niet lang tot ze hem gevonden had, hij zat name-
lijk prinsheerlijk tussen zijn eigen gildebroeders op een terras. nPiet van Engelen (l.) en Sjef Hesselberth (r.)

Overhandiging van het herinneringsschild.
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rienie van Breugel koning 
gilde Sint anthonius en 
Sint Barbara
Op kermismaandag 27 september 2010 is na 147 schoten op de vogel, 
Rienie van Breugel de nieuwe koning geworden van het bovenge-
noemde gilde uit St. Michielsgestel. De dag begon met het ophalen 
van de vorige koning Thieu van Berkel, waar het gilde gastvrij onthaald 
werd met een stevig ontbijt. Hoewel de vogel bij aanvang ingeschat 
werd op een lange middag schieten bleek al snel dat ook hij (of zij) 
rekening hield met het mistroostige weer. Na 130 schoten werd duide-
lijk dat de strijd niet lang meer zou duren. Door enkele rake schoten 
werd de vogel geëlimineerd tot een houten schijf en kwam Rienie aan 
de beurt. Die had door dat een dergelijk kans zich geen tweede keer 
zou voordoen en legde nauwkeurig aan. Onder groot gejuich kwam 
de vogel naar beneden en werd Rienie omhelsd door echtgenote 
Karin en gefeliciteerd door de gildebroeders. Onder tromgeroffel en 

bazuingeschal werd de koning 
en zijn echtgenote naar de tent 
begeleid. Hoofdman Thieu 
vroeg de nieuwe koning of hij 
het koningschap vier jaar lang 
op waardige wijze zou dragen. 
Na een welgemeend Ja, mocht 
de koning over het vaandel 
schrijden. n

Schieten om twee 
koningen in nistelrode
Op 25 september 2010 vond het twee jaarlijkse gildekoningschieten 
en het jaarlijkse schutterskoningschieten plaats bij het St. Antonius 
Abt - St. Catharinagilde, Nistelrode. Na het vrijen van de schietboom 
werd met het gildekoningschieten op de houten koningsvogel, 
geschonken door de regerende hoofdman en koning Ruud van der 
Linde, begonnen. Hier slaagde Adriaan van Wanrooy erin zich met het 
206e schot tot gildekoning te schieten. Aansluitend werd geschoten 
voor de titel schutterskoning. In de laatste ronde wist Ronald Spits, 
Jan van Delst, de schutterskoning van het voorgaande jaar, naar de 
tweede plaats te dwingen en verwierf hiermede de fel begeerde titel 
van schutterskoning. Na de 
heildronk, uitgebracht door 
de nieuwe gildenkoning, en 
in het ontvangst nemen van 
de felicitaties werd aan beide 
vorsten een vendelhulde 
gebracht, waarna de gilde-
broeders en gildezusters zich 
het, door de gildenkoning 
aangeboden, drankje goed 
lieten smaken. n

installatie koning adriaan 
van wanrooy
De jaarlijkse gildemis van het Gilde St. Antonius abt – St. Catharina 
Nistelrode in de Lambertuskerk, dit jaar een kroningsmis en voor-
gegaan door gildeheer pastoor Ouwens, verliep op een waardige en 
indrukwekkende wijze. Voor het altaar werd door koning en hoofdman 
Ruud van der Linde aspirant gildezuster Ria van Galen geïnstalleerd. 
Na het uitspreken van de belofte kreeg Ria het gildeninsigne opgespeld, 
waarmee het lidmaatschap een feit werd. Hierna volgde de installatie 
van de nieuwe koning Adriaan van Wanrooy en werd afscheid genomen 
van oud koning Ruud van der Linde. 
Na de mis werd de eed van trouw hernieuwd met het vaandel voor de 
nieuwe koning en de gildeheer. Aansluitend werd door de gildebroe-
ders- en zusters, met ondersteuning van het koor en organist, het lied 
“Brabants were di” gezongen, waarna het gilde onder tromgeroffel de 
kerk verliet. Onder het genot van een kopje koffie en een door het gilde 
aangeboden drankje werd door gildeleden, de delegatie van het gilde 
uit Uden, enkele leden van het koor en andere belangstellenden, nog 
gezellig nagebuurt. n

Sint Barbaragilde Dinther 
binnen een uur twee 
koningen rijker
Op 4 september 2010 vond de teerdag met het koningschieten en 
jeugdkoningschieten plaats. De huidige koning Nico van Zutphen werd 
in de tuin van Huize Zwanenburg uitgevendeld. Na de lunch werd de 
vijfjaarlijkse groepsfoto gemaakt tegen de kopgevel van het gildehuis. 
In deze kopgevel bevinden zich twee beschilderde ramen, indertijd 
geschilderd door wijlen Henk van der Heijden en nu herschilderd door 
Lan Blom. Tijdens een korte vergadering vond de loting plaats voor 
de volgorde van het schieten. Bij het jeugdkoningschieten wist Johan 
Dangé met het zesentwintigste schot de gipsen vogel naar beneden te 
halen. Gelijk na de jeugd begon het gildekoningschieten. 

Lees verder »

Koning Adriaan van Wanrooy betreedt het vaandel.

De twee koningen van Nistelrode.
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Namens de gemeente nam wethouder J.A. van der Pas hier aan deel 
en plaatste het openingsschot voor het koningschieten. Het werd een 
spannende strijd, al vrij snel vielen grote stukken van de vogel zodat 
er op een klein restant verder geschoten moest worden. Nico van 
Zutphen verdedigde zijn koningstitel titel met flair, maar het was dan 
toch Piet van Zutphen die het laatste plukje van de houten vogel met 
het vijfentwintigste schot naar beneden wist te halen. n
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Verschieting “Keizer Jos 
geerts schild” in gemonde 
Op 3 september 2010 vond bij het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit 
Gemonde voor het derde jaar achtereen een wedstrijd plaats, waarbij 
gildeleden en aanverwanten met een flobert kunnen schieten op een 
houten vogel. In 2008 onder de noemer van “zomerschieten” en sinds 
2009 om het “Keizer Jos Geerts schild”. Dit schild, gemonteerd op 
een standaard, is door de familie Geerts aangeboden aan het gilde als 
blijvende dankbare herinnering aan keizer Jos Geerts, welke in 2008 
overleed. In totaal deden tweeëntwintig  deelnemers mee. Na de loting 
voor de volgorde van schieten kreeg de vogel omstreeks negentien uur 
het eerste schot te verwerken en ruim een uurtje later, met het 232e 
schot, schoot Johnny van der Leest de vogel naar beneden en mag zich 
winnaar noemen van deze tweede editie van het “Keizer Jos Geerts 
schild”. Miet Geerts overhandigde ceremonieel namens de familie 
Geerts het schild aan Johnny en speldde bij Harry Geerts, winnaar in 
2009, het blijvende herinneringsspeldje op. n

Jaarlijks ‘onderonsje’ 
Besoijen - Drunen 
Met als motto : als het maar gezellig is !
De laatste zondag van september is traditioneel de dag dat het gilde 
Sint Crispinus & Sint Crispinianus Besoijen (Waalwijk) en het gilde Sint 
Hubertus Drunen samen komen om onderling te kijken wie de beste 
schutters heeft. Ondanks de regenvoorspelling was het in Besoijen 
mooi weer en konden de gildebroeders mooi buiten vertoeven. Met 22 
schutters was het weer een mooie krachtmeting. Zoals al vaker gebeurd 
is, is de korpsbeker in Besoijen gebleven. Maar, ook niet voor de eerste 
keer, is de beker voor de 
beste schutter weer mee 
naar Drunen gegaan. 
Volgend jaar is Drunen 
aan de beurt om deze 
onderlinge ‘strijd’ te 
organiseren zodat “ons 
motto : als het maar 
gezellig is ! “ traditie 
blijft ! n

essche gilde huldigt 
jubilarissen
Tijdens de najaarsverga-
dering van het Essche 
Sint Willebrordusgilde is 
Jan van Schijndel gehul-
digd in verband met 
zijn veertigjarig lidmaat-
schap. De jubilaris, die 
een groot deel van zijn 
loopbaan het gilde heeft 
gediend als tamboer, 
werd toegesproken 
door kringhoofdman 
Jack Goudsmits. Deze 
benadrukte het belang van de functie van Jan want als tamboer geeft 
hij het tempo van het gilde aan. De staat van dienst van Jan was voor 
de overheid van gildekring Maasland aanleiding om hem de kringon-
derscheiding in zilver toe te kennen. Vervolgens richtte gildehoofdman 
Alphons van der Heijden het woord tot de jubilaris en belichtte op 
ludieke wijze de gildekwaliteiten van Jan. 
Tevens memoreerde hij dat Jan of vele fronten actief is voor de Essche 
gemeenschap. Namens het gilde kreeg Jan het zilveren jubileum-
schildje opgespeld. De tweede jubilaris, gildeheer Kees Konings die 
vijfentwintig jaar aan het gilde verbonden is, gaf er de voorkeur aan niet 
in de belangstelling te staan en was daarom niet aanwezig. Aan hem 
dankt het gilde de fraaie hoofdmanspiek. Ook zijn verdiensten werden 
door de hoofdman belicht. Het zilveren jubileumschildje zal hem later 
worden overhandigd. n

KringnieuwS 
Maasland

Miet Geerts overhandigt het schild aan Johnny van der Leest.

De twee koningen.

Prijsuitreiking in Besoijen

Kringhoofdman Jack Goudsmits feliciteert 
Jan van Schijndel.
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nieuwe koning Sint 
antonius en Sint 
Sebastiaan Haaren
Op 21 juni 2010 was 
het weer zover. Het 
gilde Sint Antonius 
Sint Sebastiaan schiet 
om de negen jaar 
koning, en het was dus 
een spannende dag 
voor de gildeleden. 
De dag begon 
’s morgens om vier uur 
met het uithalen van 
de standaarddrager, 
vaandrig, hoofdman, 
koning Michel de 
Benis en keizer Cees 
van de Wiel. Samen met de gilden Sint Catharina & Barbara en Sint 
Joris ging men ter kerke. Op het schietterrein werd de koningsboom 
gevrijd, waarna de scheidende koning werd ontdaan van zijn 
koningszilver en koningspapegaai. Hij kreeg drie kansen vooraf om 
zijn koningschap voor negen jaar te verlengen. Bij het derde schot 
lukte het Michel opnieuw de koningsvogel er af te schieten. Na 
een bedenktijd deelde Michel mee dat hij het schot opdroeg aan 
zijn vader, die op 19 februari 2010 overleed. Hij gaf hiermee aan 
het koningschap niet meer voor negen jaar te aanvaarden, zodat 
de koningsvogel terug werd geplaatst. Na een lange strijd werd het 
laatste stukje door Albert van de Wiel naar beneden geschoten. 
Hoofdman Theo Swinkels hing hem, samen met de vader van 
de koning, keizer Cees van de Wiel, het koningszilver om. n

wim pullen koning gilde 
Sint Joris van onsenoort 
en nieuwkuijk
Bij het gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk wordt er om 
de twee jaar geschoten om de 
koningstitel. Dit jaar was het weer 
zover op de jaarlijkse statiedag. 
Er werd door negenentwintig 
schutters om deze felbegeerde titel 
geschoten. Na 172 schoten viel de 
houten vogel naar beneden en was 
bekend wie voor de komende twee 
jaar de titel van koning mag voeren. 
Voor de derde keer in zijn negenen-
veertigjarige lidmaatschap viel deze 
eer te beurt aan Wim Pullen. n

Koningschieten 
Sint Blasius, Heusden
Op zaterdag 18 september 2010 vond weer het tweejaarlijks koning-
schieten plaats bij het Sint Blasiusgilde te Heusden. Dit jaar vond dat 
voor het eerst plaats op het nieuwe schietterrein. Nadat koning Elmar 
Gille in optocht was opgehaald kon het koningschieten van start gaan. 
Het openingsschot werd afgevuurd door wethouder Van Bokhoven. 
Diverse gildebroeders en -zusters probeerden vervolgens met gerichte 
schoten de houten vogel naar beneden te schieten. Het werd een span-
nende strijd en uiteindelijk, na 248 schoten, kwam de houten vogel 
naar beneden door een wel gemikt schot van Willem de Vaan. Na een 
kort beraad door het bestuur 
werd Willem de Vaan uitge-
roepen als nieuwe koning van 
het Sint Blasiusgilde. Koning 
Elmar Gille werd bedankt voor 
zijn diensten, waarna Willem 
de Vaan officieel werd gehul-
digd als nieuwe koning. Het 
koningschieten werd afge-
sloten met het schenken van 
het koningsbier en een gezellig 
etentje met alle betrokken 
gildebroeders en -zusters. n

wederom een mijlpaal 
voor Sint Joris udenhout
Op 23 mei 2010 heeft bij Sint 
Joris Dorst, op het terrein 
van Sint Hubertus Bavel, het 
Nederlands Kampioenschap 
Wipschieten Vrije Hand 
plaatsgevonden. Bij de finale 
om de titel Nederlands 
Kampioen Vrije Hand zaten 
nog twee leden van het gilde 
uit Udenhout, nl. Bart Vromans 
Az en Tonny Weijters. In deze finale waren nog zes gegadigden. Na de 
eerste ronde vielen er drie af. Tonny moest als eerste en miste. Dan 
is het aan Bart, hij schiet wel een punt. De derde schutter mist ook 
waarmee Bart Vromans Az zich Nederlands Kampioen Vrije Hand 
mag noemen. De strijd om de reserve kampioen werd na één ronde 
gewonnen door Tonny. Het gilde Sint Joris uit Udenhout werd die dag 
dus twee kampioenen rijker! Bart bereikte naast deze titel nog een 
mijlpaal, hij was het tweede lid van ons gilde dat alle vier de titels van 
dit kampioenschap heeft behaald. Tonny Weijters ging hem hierin 
voor. Naast de eerste prijs bij het schieten om de reserve Kampioen 
wist Tonny Weijters ook nog de eerste prijs personeel te behalen. n

Albert van de Wiel, koning in Haaren.

Koning, Wim Pullen.

De nieuwe koning Willem de Vaan 
wordt gefeliciteerd door hoofdman 
Kees Savelkouls.

Een wethouder van Breda (links) 
schudt  de hand van Bart Vromans Az. 
Tonny Weijters (rechts) kijkt toe.
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Henk maurix koning Sint 
Barbara gilde Veghel
Gildebroeder Henk Maurix is de nieuwe koning van het gilde uit 
Veghel. Na enige technische opstartproblemen volgde een spannende 
strijd. Bij het negenenveertigste schot eigende Henk zich de konings-
titel toe en onthield daarmee Marc Callaars van zijn mogelijke keizer-
schap. De installatie van de koning werd door veel gasten, waaronder 
burgemeester Ina Adema, enkele wethouders en een delegatie van 
het Goghse gilde bijgewoond. Henk (63) woont met echtgenote Anja 
op het Visven en geniet daar al enkele jaren van zijn pensioen. Binnen 
het gilde is hij actief als tamboer en lid van de terreincommissie. n

Bart Franken Kampioen 
2010
Op zondag 29 augustus heeft het gilde van Sint Catharina, Vught 
geschoten om het kampioenschap van 2010. Er werd deelgenomen 
door elf schutters, waarvan er vijf een score haalden van honderd pro-
cent. Dus  moest er verder geschoten worden. Elke kampronde telde 
drie schoten. In de achtste kampronde viel de beslissing en toonde 
Bart Franken bij het laatste schot zich de sterkste en werd hiermee 
schutterskampioen van 2010. De gildezusters schoten om het LAS-
wisselschild. Hieraan werd door zes gildezusters deelgenomen. Mia 
van de Sande en Harriëtte van Rixtel eindigden gelijk en moesten 
samen kampen. Hier toonde Mia van de Sande zich de sterkste en 
werd winnaar van het LAS-wisselschild 2010. n

Harriëtte van rixtel 
koningin van ere
Op zondag 18 juli 2010 
schoot het gilde Sint 
Catharina Vught met haar 
donateurs 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 vijftien donateurs 
aanwezig, die er een span-
nende wedstrijd van 
maakten. Wisselien Lamboo 
schoot bij het 68e schot de 
eerste vleugel eraf, goed voor 
een tweede prijs. Harriëtte 
van Rixtel wist bij het 123e schot de gehele vogel naar beneden te halen 
en werd hiermee koningin van ere 2010. Hoofdman Bert Kluytmans 
reikte de prijzen uit. Hierna werd aan de koningin van ere een vendel-
groet gebracht. n

Henk Maurix, koning in Veghel.

De kampioenen Bart Franken en Mia van de Sande.

Sint Catharina Schuts 
Vlijmen heeft nieuwe 
koning
Traditiegetrouw komen de leden 
van de Sint Catharina Schuts 
eens in de drie jaar bijeen voor 
het verschieten van het koning-
schap. Dit jaar kwamen drieën-
twintig gildebroeders bijeen in 
gildehuis cafe “Den Braai” om 
van daaruit in optocht naar het 
schietterrein “De Moerputten te 
gaan, alwaar een fraaie houten 
koningsvogel op een van de 
schietbomen was geplaatst. Bij 
aankomst werd de huidige 
koning John van Hulten ontdaan van zijn koningszilver en door loting 
werd de volgorde van schieten bepaald. Maar eerst werd de boom 
gevrijd door de oude koning. Er gingen zeven ronden voorbij zonder 
dat er veel beweging in de koningsvogel kwam. Uiteindelijk kwam na 
het 224e schot de vogel naar beneden. Dit schot werd gelost door 
Hans Vastré en hij mag zich voor de komende drie jaar koning 
noemen. Door hoofdman Jan Blikman werden de versierselen bij de 
kersverse koning omgehangen. De vendeliers brachten een vendelgroet 
en het schutslied werd ten gehore gebracht. Voor Hans Vastré was dit 
niet zijn eerste koningschap, in 2001 wist hij de vogel ook al eens naar 
beneden te halen. n

De koning van Sint Catharina, 

Vlijmen.

Koningin van ere 2010, Harriëtte van 

Rixtel met de restanten van de vogel.

KringnieuwS 
Maasland
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Sint Catharina tijdens de optocht.

De tweemaal driegeneratie.

gilde Sint Catharina 
gastvrij onthaald in 
Doornik, België
Het gilde van Sint Catharina uit Vught heeft op uitnodiging van de stad 
Doornik in België aan een traditionele historische optocht deelge-
nomen, die werd gehouden in het kader van festiviteiten van de 
”Cathedraal” van de stad Doornik. Aan de optocht werd deelgenomen 
door historische groepen uit verschillende landen, zoals een pijpers-
korps uit Schotland, een blazerskorps uit Duitsland, een dansgroep uit 
Jamaica en diverse andere groepen. Het gilde van Sint Catharina 
oogstte veel bijval met de vendeldemonstraties. Ook het zilver trok veel 
bekijks, met name het koningszilver trok veel belangstelling. n

Het komt niet vaak voor dat er drie generaties bij één gilde zijn, laat 
staan meerdere, of zelfs drie generatie gildebroeders met daarnaast 
ook drie generaties gildezusters.
Sinds 13 augustus 2009 heeft het gilde weer een driegeneratie: gilde-
zusters. Oma Marion van de Wetering (31-08-1962), moeder Mieke van 
der Heijden (21-08-1985) en dochter Lynn van der Heijden (10-08-
2009). Lynn werd direct de eerste clubavond van haar leventje aange-
meld bij het gilde door vader Johnnie. 
Op 16 januari 2010 kwam er een nieuwe driegeneratie bij, een man-
nelijke in dit geval. Opa Gerrit Somers (4-10-1945), zijn zoon Marc 
(3-7-1972) en kleinzoon Bram (31-7-2006). Deze wordt als aspirant-lid 
bekend gemaakt op de teeravond. 
Lynn komt uit een echte gildefamilie.  Moeder Mieke en vader Johnnie 
zijn allebei tamboers. Opa Bert en oma Marion zijn geweerschutters. 
Opa Bert speelt samen met opa Willy ook nog een aardig stukje 
muziek op de bazuinen. Harm van de Wetering, één van de twee peet-

Drie generaties gildebroeders- en zusters 
bij gilde Sint antonius abt, Vorstenbosch

Vughtse gilden schieten 
om wisselschild
Sinds 1937 houden de beide Vughtse gilden, Sint Barbara – Sint 
Sebastiaan en Sint Catharina, jaarlijks een wedstrijd schieten op de wip 
om een zilveren wisselschild, beschikbaar gesteld door de gemeente 
Vught. Dit schild moet drie keer achter elkaar of vijf maal in totaal 
gewonnen worden om het in het bezit te krijgen. 
Op 3 oktober 2010 kwamen de beide gilden weer voor deze kamp bij 
elkaar. Het schild was al tweemaal achter elkaar gewonnen door het 
Sint Catharinagilde. Toen éénmaal door Sint Barbara – Sint Sebastiaan, 
waarna weer opnieuw door het Sint Catharinagilde. Dit jaar was het 
gilde van Sint Catharina opnieuw de winnaar. Burgemeester R. van de 
Mortel overhandigde het schild en sprak de hoop uit dat het Sint 
Catharinagilde het volgende jaar dit schild weer zal winnen om van 
dit, volgens burgemeester Van de Mortel, minder fraaie schild verlost te 
zijn. n

Links hoofdman Sint Catharina, Bert Kluytmans, midden burgemeester 

R. van de Mortel, rechts staande deken Sint Barbara-Sint Sebastiaan, 

Ben Janssens.

ooms, is al jaren vendelier. Hij is ook al vanaf zijn geboorte lid. 
De andere peetoom van Lynn, Dennie van der Heijden, is ook tamboer. 
Alleen oma Henny is geen lid van het gilde. n
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uniek trio al 155 jaar 
actief bij gilde Sint Joris 
Berlicum
Onlangs ‘ontdekten’ de drie gebroeders Van Uden, dat ze samen 
opgeteld 155 jaar lid zijn van het gilde in Berlicum. Daar hadden ze 
nooit eerder bij stil gestaan. Het is niet zo’n gebruikelijk rond getal. 
Maar tóch, wèl een uitzonderlijke optelsom. Niet alleen in jaren, maar 
juist ook om zoveel kennis en kwaliteiten. De inventarisatie van zoveel 
jarenlange inzet tekent een beeld van trouw, hulpvaardigheid, solida-
riteit en talenten. Laten we het rijtje maar eens afgaan: Christ (75) de 
oudste en vendelexpert, staat sinds 1955 als lid in de boeken; Jan (70) 
kwam in 1958 als tamboer erbij; Henk (64) koos in 1964 voor dat trom-
geroffel. Feitelijk zijn deze drie geroutineerde gildebroeders door hun 
betrokkenheid en brede ervaring multi-inzetbaar. Jan werd niet alleen 
zilverdrager, maar had ook het beheer van het zilver. Christ ontpopte 
zich als een kundig vendelier, tot een schouderblessure een streep door 
deze functie zette. Door zijn kennis werd hij een gewaardeerd adviseur 
en jurylid bij gildekring 
Maasland en dat inmid-
dels al vijfentwintig jaar. 
En dan Henk. Die was 
maar liefst achttien jaar 
hoofdman en was boven-
dien van 1976 tot 1979 
koning. Niet verwonderlijk 
dus dat de brede inzet 
van deze drie gilde-
broeders al eerder heeft 
geleid tot verschillende 
koninklijke en kerkelijke 
onderscheidingen. n De drie Van Uden’s samen 155 jaar gildelid.

gemondse gilden krijgen 
“scriptie” aangeboden
Op 29 augustus 2010, 
tijdens de kringdag 
Dommelgroep, heeft 
Ricky van Oorschot haar 
scriptie aangeboden aan 
de twee Gemondse 
gilden. Hoofdman Hans 
van der Schoot, Sint Joris 
& Sint Catharina en 
keizer Leo van den 
Besselaar, Sint 
Anthonius en Sint 
Sebastiaan, namen deze 
scriptie in ontvangst. Ricky heeft haar bachelor studie geschiedenis aan 
de universiteit van Nijmegen afgesloten en in haar scriptie hebben 
beide Gemondse gilden een kleine rol mogen spelen. Ze heeft de gil-
dearchieven doorzocht voor een scriptie over de identiteitsontwikkeling 
van de Gemondse gilden. De spanning tussen verandering en traditie 
stond hierin centraal. Uit onderzoek van Ricky bleek dat de traditie van 
de Gemondse gilden deels plooibaar en slechts deels statisch is. Dat 
tradities plooibaar zijn zien we terug bij de invoering van de uitbeelding 
van Sint Catharina, het gildepak, activiteiten als kruisboogschieten en 
jeu de boules, opname van vrouwen als volwaardige gildeleden en de 
samenwerking van beide gilden bij de vorming van de huidige gildenac-
commodatie. Dat de tradities soms wel erg statisch zijn blijkt onder 
andere uit de onveranderde manier van koningschieten en de daarbij 
behorende rituelen, welke door de eeuwen heen niet zijn veranderd.  
Uit haar slotconclusie blijkt dat de traditie van de Gemondse gilden 
veel plooibaarder is geweest dan in eerdere studies over het gildewezen 
in het algemeen is beschreven. n

KringnieuwS 
Maasland

Om de Kleine Gildekring ‘de Zandley’ weer nieuw leven in te blazen is  
een aantal gilden, weer bij elkaar gekomen. Op 4 juli 2010, heeft het 
Gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan uit Udenhout dit georganiseerd, 
voor het eerst sinds 1972. Dank aan de gilden uit Udenhout en 
Enschot.

Een team bestond uit negen à twaalf personen.
Iedere 20 minuten was er een wissel. Om alles in goede banen te 
leiden had elk team een ‘captain’. De teamleden, de broeders en zus-
ters, volgden deze op de voet. Het koning- schieten is gewonnen door 
Adrie Nooyens van het Gilde Sint Catharina - Sint Barbara uit Haaren. 

Verbroederen en ontmoeten
Daarmee ook de winnaar van de ‘Zandley’ wisselbeker. Bij het 
Keizerschieten is de winnaar keizer Wil van der Laak van het Gilde Sint 
Antonius - Sint Sebastiaan uit Udenhout.
De quiz “petje op - petje af”. Met als winnaar hoofdman, Johan Vriens.
Het donkerblauwe team heeft teamwedstrijd gewonnen.
Het thema ‘verbroederen en ontmoeten’ was geslaagd. n

Leo van den Besselaar (l) en Hans van der 

Schoot (m) hebben zojuist de scriptie over-

handigd gekregen van Ricky van Oorschot 

(m). Burgemeester Pommer (r) in gesprek 

met Ricky.

Het onderstaande programma:
- Kruisboog;
- Luchtbuks;
- Geweer schieten;
- Koning- / Keizer;

- Hoofdman Quiz;
- Handboogschieten;
- Jeu de boules;
- Team foto.
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wel koningin, geen keizer 
voor Sint theobaldusgilde 
overloon

Ondanks het benauwde, 
warme weer op 4 juli 2010, 
waren er in Overloon 
gelukkig geen gevallen van 
flauwtes en oververhitting. 
Na 174 schoten kwam het 
laatste restje van de vogel 
naar beneden en mocht  
Francien zich opnieuw 
koningin noemen. In 2007 is 
haar dat, als eerste vrouw, 
ook al gelukt. Het  was span-
nend deze middag, want 
oud-koning Bas had de kans 
om zich tot keizer te 
schieten. Dat hij toch wel 
flink wat concurrentie tegen-
over had staan wist hij wel, 

maar een klein beetje pijn deed het toch wel dat een vrouw hem hier 
van afgehouden heeft. Twaalf dames en heren namen hieraan deel. Bij 
het publiek ging Mieke Hendriks met de prijs vandoor en bij de seni-
oren was het Wiel  Meijer. Ook de jeugd deed erg goed haar best en 
daar wist Wesley Arts de prijs binnen te halen. Traditioneel werden bij 
de Lindeboom schoten gelost, ten teken dat het Sint Theobaldusgilde 
een nieuwe koningin in haar midden heeft. Na het afhalen van de 
prinsgemaal, werd het nieuwe koningspaar geïnstalleerd. n

Op zondag 5 september 2010 vond in Beugen het tweejaarlijkse 
gemeentekoningschieten plaats. Tijdens deze wedstrijd strijden de 
gilden uit gemeente Boxmeer (Groeningen, Boxmeer, Holthees, 
Overloon, Sambeek, Maashees, Oeffelt en Beugen) om de eer van de 

gemeentekoningschieten Boxmeer te Beugen

will Fransen vijftig jaar 
gildebroeder gilde Salvator 
mundi oeffelt
Op zaterdag 25 september 
2010 was het feest in het 
gildehuis te Oeffelt. 
Gildebroeder en hoofdman, 
Will Fransen, vierde zijn 
gouden lidmaatschap. Will 
werd lid als individueel ven-
delier en met de groep 
behaalde Will verschillende 
prijzen. De mooiste herin-
neringen waren die van de 
Landjuwelen in 1962 en 
1993. Vanaf 1978 is hij lid van 
de vendelcommissie kring 
Land van Cuijk. Hij was 
vanaf 1982 bestuurslid, 
waarvan dekenschrijver van 1992 tot 2005, secretaris van de vendel-
commissie vanaf 2005, waarnemend hoofdman in de periode 1994-
1997 en 2002-2005. Hierna werd hij hoofdman. Tenslotte is hij sinds 
2010 bestuurslid van de kring van schuttersgilden Land van Cuijk. 
Will komt uit een echte gildefamilie, vader Jan was een verdienstelijke 
schutter en de twee zonen met hun kinderen zijn allemaal lid van het 
gilde.
De dekenschrijver dankte hierbij ook Gertie Fransen. Zij verzorgt de 
jaarboeken tot in de puntjes en fungeert als fotograaf bij gildenoptre-
dens. Als dank kreeg Will de gouden speld opgespeld. n

Jubilaris Will Fransen.

KringnieuwS 
Land van Cuijk

gemeentekoning. Ieder gilde moet met zo min mogelijk schoten een 
houten klos naar beneden schieten en de schutter die dat presteert, 
mag zich de komende twee jaar gemeentekoning noemen. Bij de 
dames was het spannend, de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen 
door het Sint Antonius, Sint Sebastianus en Heilig Sacramentsgilde 
Beugen. Bij de jeugd was  Peerke Gooren van het Sint Anthonius en 
Sint Nicolaasgilde Groeningen de winnaar. Het hoofdonderdeel zelf 
duurde geruime tijd langer dan de andere wedstrijden. Bij de 
afkampronde werden op de schietbomen van het Sint Anthoniusgilde 
Maashees en het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde Groeningen 
twee kleine klosjes hout geplaatst. De twee schutters die voor hun 
eigen gilde het laatste schot hadden gelost, mochten onderling uit 
gaan maken wie de gemeentekoning zou gaan worden. Het lukte Rob 
Martens de titel naar Groeningen te halen!  Hiermee heeft het Sint 
Anthonius en Sint Nicolaasgilde een unieke prestatie geleverd, door de 
titel van gemeentekoning voor de derde maal te winnen in de laatste 
vier verschietingen. n

De winnaars van de gemeentekoningschieten.

Koningin Francien Janssen en 

Prinsgemaal Peter.
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opening Sint Jacobus-
kapel in Zeeland

Op 25 juli 2010 werd op het gildeterrein 
van het Sint Jacobus Gilde te Zeeland 
een Sint Jacobuskapel geopend en inge-
zegend. Het beeld van de patroonheilige 
Sint Jacobus de Meerdere is geschonken 
door wijlen Adriaan van der Coer, 
toentertijd hoofdman van het Zeelandse 
gilde. Hij heeft dit beeld, dat zwaar 
beschadigd was, gerestaureerd en opge-
knapt. Als teken van dank en waardering 
werd voor dit beeld een kapel gebouwd. 
Deze is op Sint Jacobuszondag 
plechtig  geopend en onthuld door 
de nabestaanden van Adriaan van 
der Coer en ingezegend door gil-

deheer kapelaan Dorssers. Familie van der Coer was aangenaam 
verrast door dit eerbetoon aan hun man, vader en opa. n

Vrije gildedag Blitterswijck
Op 18 juli 2010 vond in Blitterswijck een Vrije Gildedag plaats waaraan 
zesenveertig gilden deelnamen. Bij de wedstrijden hebben we het als 
gilde op alle onderdelen prima gedaan, vooral de schutters wisten veel 
prijzen in de wacht te slepen. Op de individuele onderdelen werden 
schildjes gewonnen door Tinie Martens en Rob Martens. Fons Stam 
kreeg het daarnaast voor elkaar om maar liefst drie schildjes te winnen! 
Een fantastische prestatie van onze jeugdige schutter. Alsof dat nog 
niet genoeg was, wisten we ook met een viertal een prijs te winnen. Bij 
de onderdelen gildetrom en muziektrom werden door Maik Vloet en 
Marjon Hermans-Ermers prijzen gewonnen. Bij de vendeliers wist Jordi 
van Kessel in de prijzen te vallen en bij het standaardrijden was het Jan 
Loenen gelukt een prijs te winnen. Voor het Algemeen Klassement 
hadden we tenslotte de eerste prijs gewonnen. Al met al zijn er deze 
gildedag vele bijzonder goede prestaties geleverd en we kunnen dan 
ook terugkijken op een zeer geslaagde dag. Naast de ereprijs tijdens de 
kringgildedag in Boxmeer eerder dit jaar, kan het gilde terugzien op een 
zeer succesvol jaar. n

Het opgeknapte beeld van 

Sint Jacobus de Meerdere.

negen jubilarissen tij-
dens het 25 jaar bestaan 
Sint lambertusgilde 
Huisseling
In het weekend van 24 t/m 26 september 2010 vierde het St. 
Lambertusgilde Huisseling haar 25-jarig bestaan na heroprichting. 
Zondag was de grote dag, het begon traditioneel met het uithalen van 
de  koning en een gildemis. Deze keer waren er echter ook delegaties 
van genodigde gilden en andere bestuursleden van de kring en SAT-
commissie aanwezig. Tijdens de mis werd de nieuwe sjerp van de 
commandeur gezegend. De dienst werd met een door dhr. J. van 
Munster (gildebroeder jubilerende gilde) geschreven gildelied afge-
sloten. In optocht ging het naar de tent op het feestterrein alwaar de 
vendelgroet en een koffieconcert door stadsharmonie OBK plaatsvond. 
In de pauze werden de zilveren jubilarissen gehuldigd: Th. Arts, 
H. van Leeuwen, P. Dekkers, M. Pijnenburg, H. Heinemann, 
B. van Dommelen en Th. van den Bergh. Zij kregen een jubileum-
schildje opgespeld. De partners kregen een bloemetje. Twee gildebroe-
ders, H. Elemans en J. van Munster, waren niet aanwezig vanwege 
gezondheidsproblemen. De middag was ingeruimd voor een optocht 
waaraan acht gilden deelnamen en verder stond het in het teken van 
jeu de boules, burgerkoningschieten en jubileumkoningschieten. 
Burgerkoning 2010 werd Rene van Lent uit Huisseling; jubileumkoning 
Ad Ketels, Maren-Kessel. De beste jeu de boules spelers waren van het  
team “de Toppers”, bestaande uit Cor Geurts, Harry van de Burgt en 
Danny van de Burgt.
Het Sint Lambertusgilde kan terug zien op een geslaagd en gezellig 
feestweekend. n

KringnieuwS 
Land van Cuijk

Klaar voor de massale opmars. Op weg naar het feestterrein.



titel van Koninklijk 
voor Het Verbond van 
Sint Jorisgilden 
Het Verbond van Sint Jorisgilden is gevestigd in België en wel in het 
Land van Hoogstraten. Een van de connecties met Nederland is dat de 
gilden Sint Joris, Rijsbergen en Sint Jan Baptist, Sprundel zowel aange-
sloten zijn bij De NBFS als bij Het Verbond van Sint Jorisgilden. 
De laatste connectie was er al vóór 1830, het jaar van de scheiding van 
de Nederlanden in België en Nederland en dat is nog steeds, zoals het 
gilden betaamt in stand gebleven. Vóór 1830 bestond Het Verbond 
formeel nog niet, maar onder andere door de genoemde gilden was er 
regelmatig contact in de vorm van schietwedstrijden, met de voetboog 
en de St. Jansboog, en het deelnemen aan elkaars gilde-activiteiten.
Dit jaar bestaat Het Verbond van Sint-Jorisgilden 75 jaar. Bij die gele-
genheid heeft Zijne Majesteit Koning Albert van België Het Verbond de 
titel van Koninklijk toegekend. Het Verbond mag dus vanaf nu de titel 
“Koninklijk” voeren. De onderscheiding is in mei van dit jaar uitgereikt 
door de gouverneur van de provincie Antwerpen, mevrouw Cathy Berx.
Hierbij was het voltallige bestuur, bestaande uit Jan Gijsbrechts, opper-
hoofdman; Wim Druyts griffier, Frans van Hasselt, Frans Tackx , Cees 
Martens en Gert Rombouts van Het Verbond uitgenodigd op het pro-
vinciehuis te Antwerpen. n
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Federatieve onderschei-
ding voor will manieën 
Gildebroeder Will 
Manieën werd op twaalf-
jarige leeftijd lid van de 
toenmalige schutterij 
Concordia. Zijn eerste 
opdracht was het 
schoonhouden van de 
doelen, pijlen rapen en 
hij mocht langzaam, 
maar zeker mee gaan 
schieten. Hij werd in 
1966 dekenschrijver en 
in 1977 dekenschatbe-
waarder. Er was zelfs een 
periode van beide func-
ties samen. Will heeft 
ook aan de wieg gestaan 
van de oprichting Kring 
Baronie en Markiezaat. 
Na de oprichting vervulde hij de functie van adviseur en vice-voorzitter. 
In 1980 trad Will toe tot de commissie trommen en bazuinen. Al vele 
jaren vertegenwoordigt hij de kring in de federatieve commissie. Al 
deze werkzaamheden werden in 1984 gewaardeerd met  een onder-
scheiding. Nadat hij zijn taak van dekenschatbewaarder neerlegde, 
werd hij binnen zijn gilde gildenkapitein. Een taak die hij nog met veel 
inzet volbrengt. Op 1 oktober 2010 heeft hij ook de functie bij de com-
missie trommen en bazuinen vaarwel gezegd. Gezien zijn enorme 
inzet als gildebroeder bij het gilde, maar ook voor de kring en de fede-
ratie, was dit een reden om Will voor te dragen  bij de federatie voor 
een onderscheiding. Met gepaste trots luisterde hij naar de lovende 
woorden van de federatievoorzitter Jos Verbeeten. Die hem daarna de 
bijbehorende versierselen opspelde. De echtgenote van Will werd een 
bos bloemen overhandigd als teken van erkenning en dat ze Will hierin 
altijd heeft ondersteund. n

Leden van Het Verbond in het provinciehuis te Antwerpen.

Will krijgt de onderscheiding opgespeld.

BARONIE MARKIEZAAT

KringnieuwS 
Baronie & Markiezaat

In ieder gildegezin 
hoort de gildetrom 
thuis!



Vendel, trom, bazuin en 
standaardrijden toernooi
Na een lange periode van onzekerheid van wie en waar in de Kring 
Baronie en Markiezaat het VTB-toernooi 2010 ging organiseren, was 
het  toch weer het Sint Willibrordusgilde, Alphen dat  zich bereid ver-
klaarde. Er was één voordeel, de ervaring van zes jaar geleden lag bij 
het gilde nog fris in het geheugen. En daar maakte men dan ook 
gebruik van. Op naar het derde weekend van september. Naar gelang 
de inschrijvingsformulieren binnen kwamen kon men stellen hoe groot 
de animo was om naar Alphen te komen. Het aantal deelnemers viel 
niet tegen. Een groot kleurrijk gildenfestijn werd een feit. Wat nog roet 
in het eten kon gooien, was het weer op die zondag de negentiende 
september van 2010. Ondanks de harde wind bleef het droog. Voor de 
vendeliers was het lastig, zij hadden hun handen en voeten vol om het 
vendel in balans te houden. Waardoor de één meer succesvol was dan 
de ander. Men kan terug zien op een mooi toernooi, waar niet alleen de 
sportiviteit een rol speelde maar ook de onderlinge verbroedering. De 
sfeer tussen de deelnemers mag geprezen worden. Grotendeels was 
dit te danken aan de deelnemende gilden natuurlijk, maar ook aan het 
organiserende gilde. Hun grote inzet en de verantwoordelijkheid van 
jong tot oud heeft 
geleid tot het wel-
slagen van deze dag. 
Het kringbestuur 
dankt het gilde voor 
de organisatie en het 
welslagen van deze 
dag. n
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Het kloveniersgilde Sint-Willibrordus, Klein-Zundert hield op zondag 25 
juli 2010 haar vier jaarlijks koningschieten. Na het voorlezen van de 
rechten en plichten door de hoofdman, werden de openingsschoten 
gelost door M.H.M.R de Hoon-Veelenturf, wethouder van de gemeente 
Zundert, gildeheer drs. J. de Bont, de hoofdman, keizer, ereleden, en de 
hoofdmannen van de zustergilden. Hierna kon het koningschieten een 
aanvang nemen. Het was aspirant gildebroeder Tinie van Nispen, die 
het laatste stuk van de vogel naar beneden schoot. In de rechten en 
plichten van de koning staat echter vermeld, dat een aspirant gilde-
broeder geen koning kan worden, maar mag de eerste keer wel aan de 
strijd deelnemen. Hij is echter wel verplicht tot het schenken van een 
vat bier. Een nieuwe vogel werd geplaatst, en de strijd brandde opnieuw 
los.
De gildebroeder die de vogel voor de tweede keer naar beneden schiet 
dient het koningschap te aanvaarden. Er namen nog acht gildebroeders 
aan deel. Gildebroeder Kees van Steen schoot deze keer het laatste stuk 
van de vogel naar beneden. Hij werd direct hierna met zijn koningin 
geïnstalleerd, met het omhangen van de koningsmantel, en bij de 

BARONIE MARKIEZAAT

KringnieuwS 
Baronie & Markiezaat

Tamboers en vendeliers staan aangetreden… 

nieuwe koning gilde Sint-willibrordus Klein-Zundert.

monumentenweekend 
Bergen op Zoom
Bij verschillende Brabantse gilden is de landelijke Monumentendag 
geen onbekende activiteit en zij doen dan op hun manier daar aan 
mee. De gemeente Bergen op Zoom, waar het Gilde St. Sebastiaan 
Bergen op Zoom / Borgvliet is gevestigd, heeft daar een weekend van 
gemaakt. Op zaterdag en zondag 12 en 13 september 2010 waren alle 
monumentale panden open gesteld voor het publiek. Vestigingswerk 
“Ravelijn op den Zoom “ was er één van. Het gilde mag voor verschil-
lende activiteiten gebruik maken van deze vestiging, dat nagenoeg in 
het centrum van de stad ligt. Het St. Sebastiaangilde vierde in 2010 
haar vijfentwintigjarig bestaan na heroprichting.
Zij zag een mooie gelegenheid om wat meer aandacht aan te besteden. 

Op zaterdag  organiseerde zij op 
het “Ravelijn op de Zoom “een 
open Gilde Doedag. Daar 
konden de bezoekers kennis-
maken met het vendelen, 
trommen en handboogschieten. 
In de Kazematten werd de DVD  
“Daor hedde de Guld”  en de 
vestiging werken van Bergen op 
Zoom en omgeving getoond. Op 
zondag kwam daar de jaarlijkse 
Zilverenpijlverschieting bij. In het 
kader van het jubileumjaar had 
men gekozen voor een wat gro-
tere opzet. Voor de jeugd was 
ook een wedstrijd in handboog-
schieten. Het gilde kan terugzien 
op een mooi weekend. n

De prijsuitreiking bij de jeugd.

De winnaars van de Zilverenpijl.

koningin de stola met kroon. Het Wilhelmus werd gespeeld door de 
Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak. Na een toespraak door de 
wethouder van de gemeente Zundert, die als vervanger optrad voor de 
overhoofdvrouw van het gilde, burgemeester mevr  L. Poppe-de Looff, 
werd de erewijn ingeschonken en werd er getoast op koning Kees van 
Steen en echtgenote/koningin Mien. n

Het koningspaar van Klein-Zundert.



Fledder met gezellige rock in het Brabantse 
dialect. Daarna een lezing gegeven door Frans 
Bevers. Hij stelde zich voor als een nieuwe 
gildebroeder en had als tonprater heel wat 
over de gilden te vertellen, iets wat natuurlijk 
de nodige lachsalvo’s met zich mee bracht. 
Dit optreden was weer eens iets anders dan 
een saaie toespraak.
Als afsluiting een tweede optreden van 
Fledder, en als slot van deze dag napraten 
onder het genot van een drankje. Het 
was weer, zoals velen zeiden, een goeie 
Hoofdliedendag. n
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De Gildetrom, 
het blad 
voor jong en oud

Antonius uit Nieuw-Dijk gaf een uiteenzetting 
over het wereldrecord vendelen op 26 / 27 
aug. 2011.
Henk Habraken verzorgde, voor de laatste 
keer, het muzikale intermezzo met humor. 
Henk hartstikke bedankt voor elk jaar weer 
een toepasselijke tekst. Een mooie afsluiting 
na eenentwintig jaar.
En dan begonnen onze magen te protesteren, 
dus op naar de zoals gewoonlijk goed 
verzorgde koffietafel,  waarna we konden  
snuffelen op de ambachtelijke gildemarkt.
Vertegenwoordigd zijn de edelsmeden Noud 
Peters en Nol Coopmans. Een kraam met 
gildekleding, hoeden en schoenen. Ook 
Kobo was vertegenwoordigd met trommen 
en bazuinen welke nog steeds op een 
ambachtelijke wijze gemaakt worden. En De 
Gildetrom, die was ook aanwezig.
Kring Kempenland  gaf acte de présence 
om de syllabus “BLIK OP ZILVER” onder de 
aandacht te brengen. Deze vond  gretig aftrek.
Weer terug in de zaal werden we verrast 
door een optreden van de muzikanten van 

algemeen
Door: Maria van der Laak

Hoofdliedendag 2010
Een hoofdliedendag met een feestelijk 
tintje, het 75 jarige bestaan van de Noord-
Brabantse Federatie van Schuttersgilden. 
Eerst gezamenlijk een heilige mis in de St. 
Jan met als hoofdcelebrant mgr. drs. A.L.M. 
Hurkmans. Met een geweldig goed koor, het 
Oellandkoor uit St.Anthonis onder leiding 
van dirigent Jos Verbeeten. De nieuwe 
hulpbisschop mgr. dr. J.W.M. Liesen die ons 
waarschuwde dat op een kort evangelie een 
lange preek zou volgen. En hij maakte het nog 
waar ook!
In het provinciehuis lieten we ons de koffie 
goed smaken. Jammer dat er geen tijd meer 
was voor een optreden van het Oellandkoor 
dat zijn overgebleven tijd gebruikte voor het 
nuttigen van een Bossche bol.
Om 12.00 volgde de jaarrede door Jos 
Verbeeten en werd dhr. Will Manniën, 
van het Sint Willibrordusgilde Alphen, als 
verdienstelijk gildebroeder gehuldigd met 
het zilveren schild van de NBFS. Jos gaf 
een korte terugblik op vijfenzeventig jaar 
NBFS en besteedde ruim aandacht aan 
de  tentoonstelling “GILDE TROTS OP 
BRABANTS ZILVER” in museum Kempenland 
te Eindhoven. Jos gaf ons allen het advies om 
toch zeker te gaan kijken.
Aanbieding van het rapport jeugdbeleid 
”Franje of Fundament’, ging onder 
begeleiding van jeugdige gildebroeders en 
zusters. De jongste, acht jaar kwam als eerste 
binnen met daar achter een aantal tamboers 
en vendeliers, en een bazuinblazer. Het was 
een prachtig geheel. Onze toekomst.
Een afgevaardigde van de R.K. Schutterij  St 

De jeugd, onze toekomst. Henk Habraken, voor de laatste keer.

De gildemarkt.
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JeugD

Het is feest, sprak federatievoorzitter Jos Verbeeten in zijn jaarrede 
tijdens de Hoofdliedendag van 2010. We vieren het vijfenzeventigjarige 
bestaan van de federatie. Als federatie hebben we een mooi verleden 
achter ons liggen. Maar naar de toekomst kijkend zijn er nog veel 
ambities binnen de Brabantse gilden. Met name de jeugd, zij hebben 
de afgelopen twee jaar de volle aandacht gehad. De commissie Jeugd 
had aan de hand van een vragenlijst drieëntwintig gilden in Brabant 
bezocht. Een positieve ervaring, zowel voor de commissie als de gilden. 
Als eindresultaat werd een nota uitgebracht onder de titel: “Franje of 
Fundament ”, waarvan het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jos 
Verbeeten. Vervolgens werd een exemplaar uitgereikt aan de bisschop 
van het bisdom Den Bosch, mgr. Hurkmans.
Rien de Krom, voorzitter van de commissie Jeugd,  zei dat door de 
bezochte gilden veel informatie werd verstrekt. Het was leerzaam 
voor de commissie en de enquêteur. De nota werd tijdens de 
Hoofdliedendag uitgereikt aan de aanwezige gilden. De overige gilden 
ontvangen de nota wanneer de commissie hun kring bezoekt. 
Voor de enquête heeft men jammer genoeg niet iedereen kunnen 
bereiken. Maar door deze bezoeken kan de commissie al vaststellen, 
dat er grotendeels een rode draad loopt bij het beantwoorden van 

de vragen. De gilden 
hadden ook hulpvragen 
richting de kringen, 
maar ook naar de 
federatie. Hieruit kan 
geconcludeerd worden, 
dat er nog best wat werk 
te verzetten is. Als eerste 
begint men met het 
uitbreiden van de com-
missie Jeugd met gilde-

wie de jeugd heeft... en 
driemaal is scheepsrecht
Fons Stam van het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde uit 
Groeningen mag zich rustig gildeschutter noemen. De vijftienjarige 
Fons kreeg het voor elkaar om maar liefst drie zilveren schildjes in de 
wacht te slepen! Hij won een tweede prijs in het onderdeel geweer-
schieten personeel, een derde prijs in het onderdeel geweerschieten 
kampioen en ook won hij nog eens een tweede prijs in het onderdeel 
geweerschieten jeugd 12 t/m 17 jaar. Een fantastische prestatie van 
onze jeugdige schutter.  n

aanbieding nota 
“Franje of Fundament” 

broeders-/zusters uit 
de kringen. De com-
missie hoopt hiermee 
tijdens de bezoeken 
van start te kunnen 
gaan. Bij het uitgaan 
van deze Gildetrom 
zijn er al diverse 
kringen bezocht of 
zullen nog bezocht 
worden. Volgens de 
commissie blijft het 
daar niet bij. Er staat 
al een afspraak met  
“Erfgoed Brabant “, 
en er zal een gesprek 
komen met Sjötte 
sjoël van de OLS. Ook 
de Gelderse Federatie 
zal worden benaderd 
om eens van gedachten te wisselen over deze nota. 
De commissie Jeugd heeft haar doel dus in zekere zin bereikt, door het 
uit brengen van de nota. In de toekomst hoopt het de volgende stap te 
kunnen verwezenlijken; namelijk het vormen van commissies binnen 
de kringen. Na de kringen te hebben bezocht blijft het natuurlijk altijd 
mogelijk in kleinere groepen daarover van gedachten te wisselen. 
De commissie Jeugd rekent op u!

Voorzitter, Commissie Jeugd,
Rien de Krom. n

Fons Stam met de drie schildjes.v

De jeugd in actie.

Jos Verbeeten krijgt het eerste exemplaar 
uitgereikt door Rien de Krom.
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Van begin af aan wilde de organisatie dit gildefeest in het teken 
stellen van het cultuurhistorische belang van de gilden in de huidige, 
moderne, tijd. Welke plaats heeft het gilde in deze maatschappij en wat 
kan de meerwaarde van de gilden zijn in onze gemeenschap? 
Het moest een feest worden met een ingetogen karakter waar de gilden 
zich duidelijk konden presenteren in hun pracht en praal. 

Een van de doelstellingen van deze kringgildedag was het uitdragen 
van gildewaarden als trouw en broederschap. Deze educatieve 
waarden wilden we graag overdragen op de jeugd van Gemert en haar 
kerkdorpen. Reden dus om een scholenproject op te zetten om de 
leerlingen van de basisscholen in aanraking te laten komen met de 
beginselen van de gilden. Uitleg over de gilden, het maken van vendels, 
trommen, schilden enzovoorts waren onderdelen van dit traject. 

Van de tien scholen die in aanmerking kwamen voor dit scholenproject 
hadden acht scholen uit Gemert, Handel en de Mortel positief gerea-
geerd. Dit hield in dat we ruim 850 kinderen kennis lieten maken met 
het gilde. 
Het scholenproject bestond uit twee delen: 
•  De voorbereiding voor vrijdag 28 mei, de dag waarop de kinderen 

naar het gildeterrein zouden komen;
•  De gildedag voor kinderen waarop ze workshops vendelen en 

trommen kregen en er een optocht door het centrum van Gemert 
was.

De voorbereiding begon begin maart met het aanbieden van een les-
pakket, wat geheel in stijl gebeurde. Een aantal gildebroeders overhan-
digde het lespakket aan de kinderen waarbij een vendelgroet gegeven 
werd. Bij de aanbieding van het lessenpakket “Do’r hedde de guld” 
kreeg de school een voorraad aan materialen om te knutselen. Denk 
aan stof om vlaggen te maken, vlaggenstokken en emmers om trom-
mels van te maken. Iedere school kreeg een eigen kleur en bedacht een 
eigen gildenaam. Wat dacht u bijvoorbeeld van de Berglarenschool met 
Gilde Saint de la Court of de Ds Swildensschool met het Dominante 
Gilde of de Petrus Dondersschool met het Gilde van Peerke Donders. 
Bij een gilde kan een koningspaar natuurlijk niet ontbreken. Iedere 
school koos zijn eigen koningspaar. Overal waren de voorbereidingen 
in volle gang.

 In de straten van Gemert werd het bewijs geleverd dat de kinderen 
inderdaad op de hoogte waren van de betekenis van een gilde. Tijdens 

uitvoering scholenproject tijdens 
Kringgildedag peelland 2010 in gemert

de optrekdag hoorden gildebroeders van de Rooi Schut (Sint Jorisgilde) 
het volgende. ‘Kijk, daar heb je de skut!’ zegt een moeder tegen haar 
zoon. ‘Nee mama, dat is geen schut, dat noem je een gilde!!’ De 
kinderen waren er klaar voor…

De gildedag vrijdag 28 mei kwam steeds dichterbij. Een spannende 
dag voor ons als organisatie, want hoe zorg je ervoor dat je ruim 850 
kinderen met leerkrachten bijeen houdt, waarbij ze doen wat de orga-
nisatie graag wil zien. De aankomst van al deze scholen was geweldig 
om te zien. Een kleurenveld van bonte kleuren verwerkt in gildetenues. 
Sjerpen, hoeden, trommels, vlaggen; ieder kind verscheen in stijl. Door 
een strakke organisatie had iedere school zijn eigen vak waarin de 
kinderen zich mochten bewegen. Een kind was of vendelier of tamboer. 
Daarnaast had je natuurlijk ook nog het koningspaar. Zij kregen een 
demonstratie van een gildebroeder. Hoe zit het met dat trommen en 
hoe moet je vendelen? 
Na het oefenen en wat drinken met wat lekkers, waren de kinderen 
klaar voor de massale optocht. De finale van de dag, de finale van het 
hele project. Met de standaardruiter, kapitein en het koningspaar van 
het Sint Jorisgilde voorop en gildebroeders tussen iedere school, was 
het geweldig om te zien hoe deze scholen door de straten van Gemert 
trokken. 

Met veel publiek aan de kant van de weg, liep ieder kind trots met zijn 
vlag of trommel.                                                                              leesverder»

De jeugd heeft de toekomst.

JeugD 
Door Ilse Opsteen en 

Wim van Oijen

Enkele jaren geleden kreeg het Sint Jorisgilde, Gemert het verzoek van het kringbestuur om 
de Kringgildedag voor kring Peelland te organiseren in verband met het 75-jarig jubileum van 
Kring Peelland. In 1935 werden namelijk in Hotel de Keizer te Gemert opgericht de “Bond van 
Schuttersgilde Kring Peelland” en de “Federatie van de Schuttersgilden in de Nederlanden”, de  
huidige “Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden”.



Met een oorkonde voor de school en een medaille voor ieder kind, 
keerden de kinderen voldaan terug naar school. 

En ja, daarna was de dag voorbij. De dag waar je als organisatie van 
het Sint Jorisgilde naar uitgekeken hebt en waar je van wakker hebt 
gelegen. Maar een dag die de kinderen lang bij zal blijven, vooral wan-
neer ze de schut weer zien in de straten van Gemert. n
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Op verzoek van de hoofdman van het Sint Catharinagilde, Moergestel 
nam het Sint Joris en Sint Sebastiaangilde, Enschot/Heukelom op 
14 juli 2010 deel aan de festiviteiten op de Hertog Jan-school, dat als 
thema de middeleeuwen had. Samen met een afvaardiging van het 
Sint Jorisgilde en het Sint Sebastiaan & Barbaragilde, Moergestel werd 
het gilde uit Enschot-Heukelom gevraagd, omdat het gilde enkele 
goede jonge vendeliers heeft en dus geschikt voor een demonstratie 
op school. Daar het thema van de festiviteiten de middeleeuwen was, 
werden door de gilden enkele mooie oude kruisbogen, hellebaarden, 
trom, zwaard, pijlenkruis ter beschikking gesteld om de legertent 
van Hertog Jan te verfraaien. Deze was opgezet in de hal van het 
schoolgebouw en de kinderen hadden hiervoor hun uiterste best 
gedaan. De hele week stond de school in het teken van Hertog Jan en 
de middeleeuwen. Het hoofd van de school was verkleed als Hertog 
Jan en rondom het schoolplein stonden onder anderen een smid met 
smidsvuur, een weefster met weefgetouw, een bakker die brood bakte, 
een houtbewerker en een boer met kalf en granen. In deze ambiance 
kwamen de gilden met slaande trom, vaandel en vendels zeer zeker 
tot zijn recht. De vendeliers kenden nog enige leerlingen en bij hun 
demonstraties van het vendelen voor Hertog Jan kregen zij een enthou-
siast applaus. 

gilde Sint Joris & Sint Sebastiaan op bezoek bij 
de Hertog Jan-school moergestel

Het was een prachtige warme 14e juli en wij besluiten met de compli-
menten aan het schoolbestuur, onderwijzers en onderwijzeressen, die 
met een aardige attentie voor de jonge vendeliers en overige gildebroe-
ders hun dankbaarheid toonden. n

Vendeldemonstratie door jeugdvendeliers.

Jeugdkoning geeft hand aan gildekoningin.

De jeugd in vol ornaat.

Met kritische juryleden aan de kant van de weg, werd er goed opgelet 
door de kinderen. ‘He, let op, daar staat weer iemand!’ werd geroepen. 
De jury besliste immers over de uit te delen prijzen…  Aangekomen 
bij het gemeentehuis mocht het koningspaar een hand geven aan 
burgemeester van Maasakkers, zijn vrouw en het koningspaar van het 
Sint Jorisgilde. Dat zullen de kinderen niet snel vergeten.

Terug op het gildeterrein werden de prijzen over de scholen verdeeld. 
De beste tamboer, de beste vendelier, het mooist gaande gilde en het 
mooiste koningspaar. Dit alles uitgereikt door de burgemeester. 

JeugD
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De opening werd voorafgegaan door een 
optocht van de genodigde gildebroeders en 
-zusters, waarbij het Sint Martinusgilde uit 
Waalre voorop ging. 
Het officiële openingsprogramma vond 
plaats op het voormalige priesterkoor 
van het museum. Er waren 103 gasten 
aanwezig, waaronder genodigden en de 
vertegenwoordigers van de deelnemende 
gilden.
Het gezelschap  werd verwelkomd door de 
zakelijke directeur van het museum, Carla van 
Vliet. Zij heette de gilden, de vrienden van het 
museum en de museummedewerkers van 
harte welkom. 
Het bestuur van de Noordbrabantse Federatie 
van Schuttersgilden en de vertegenwoordigers 
van de aanwezige gilden werden door haar 
gefeliciteerd met het 75-jarig bestaan van 

Jos Verbeeten een woord van welkom. 
De federatie herdenkt dit jaar haar 75-jarig 
bestaan. De Hoofdliedendag op 9 oktober 
zal in het teken staan van dit jubileum. 
Verbeeten gaf aan dat het bestuur het een 
goed idee vond om dit jubileum met deze 
tentoonstelling extra luister bij te zetten. 
Achter ‘gildentrots’ gaat een historie schuil die 
de fantasie prikkelt. Verbeeten verwees ook 
naar de fraaie extra uitgave van het tijdschrift 
De Gildetrom ter gelegenheid van het 
jubileum en de tentoonstelling, met mooie 
foto’s en fraaie artikelen. Aan eenieder die 
hieraan zijn medewerking heeft verleend werd 
door hem dank gezegd.
Het gildezilver laat zien dat men door de 
eeuwen heen oog heeft gehad voor detail. Het 
zijn stuk voor stuk unica’s. De voorwerpen 
geven een beeld van de betrokkenheid van de 
gildenbroeders en –zusters door de eeuwen 
heen. Op het zilver zijn tal van afbeeldingen 
te zien, ondermeer van de beroepen van de 
betrokken gildeleden. Ook het vakmanschap 
van de zilversmeden springt eruit. 
Met gepaste trots laten we nu dat zilver zien. 
We zien namen, familienamen, die reiken 

de NBFS. Van de aangesloten 200 gilden 
hebben 50 gilden een bijdrage geleverd aan 
de expositie over Brabants gildezilver. Van 
Vliet constateerde dat de gilden anno 2010 
geëmancipeerd zijn. Ook vrouwen kunnen 
toetreden en koning worden. Iedereen weet 
dat vrouwen onmisbaar zijn, aldus Van Vliet.
Van Vliet gaf aan dat er twee categorieën 
gildezilver zijn: het levende zilver, dat bij het 
gilde berust en gedragen wordt en het dode 
zilver, dat in het museum bewaard wordt en 
‘gedegradeerd’ is tot tentoonstellingszilver. 
Veel zilver is helaas verloren gegaan door 
diefstal, brand of door het omsmelten ervan 
voor andere doeleinden. Van Vliet sprak haar 
complimenten uit voor de technische dienst 
van het museum voor de realisatie van de 
prachtige vitrines. Daarnaast sprak zij veel 
dank uit voor de onuitputtelijke energie van 
Tony Vaessen, voorzitter van de federatieve 
SAT-commissie en voor de projectleider 
Maartje van Laarhoven. Samen hebben zij er 
een prachtige tentoonstelling van gemaakt. 
Dit werd onderstreept door hen een prachtig 
boeket bloemen uit te reiken.
Namens de NBFS sprak federatievoorzitter 

Op vrijdagavond 10 september werd in Eindhoven onder grote belangstelling de tentoonstelling 
‘Gildentrots op Brabants zilver’ geopend. De tentoonstelling van Brabants gildezilver in Museum 
Kempenland is een initiatief van de federatie SAT-commissie en werd gehouden ter gelegenheid 
van de viering van het 75-jarig bestaan van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.  
De expositie, waaraan vijftig gilden hun medewerking verleenden,  was tot en met 14 november te 
zien in het Eindhovense museum. 

opening expositie gildentrots op 
Brabants zilver in museum Kempenland

reportage
Door: Hans Pennings
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tot de dag van nu. Uit het zilver blijkt de 
aloude band met de kerk, de rol van de gilden 
als dragers van zuster- en broederschap 
en doorgevers van een rijke traditie en de 
wilskracht van de gilden om iets te betekenen 
voor de samenleving.
Verbeeten dankte Museum Kempenland voor 
de realisatie van de expositie en sprak de hoop 
uit dat de bezoekers straks met andere ogen 
naar de gilden zullen kijken.
Vervolgens ging Jan van Laarhoven, interim-
manager van het museum uitvoerig in op 
de inhoud van de tentoonstelling. Hij gaf 
ook aan een persoonlijke band te hebben 
met het gildewezen. Hij heeft iets met 
gilden en die band gaat ver terug. Hij heeft 
gedurende zijn gehele werkzame leven in 
Brabantse musea gewerkt. Als kind groeide 
hij op in Hilvarenbeek, waar hij al vroeg in 
aanraking kwam met de Groot-Kempische 
Cultuurdagen. Hij was onder de indruk van 
al dat blinkende spul, die mooie hoeden en 
het vendelen. Mooi spul bij de Guld. En dan 
was daar Dr. P.C. de Brouwer, classicus en 
leraar in Tilburg, die tijdens het interbellum 
veel betekend heeft voor de emancipatie van 
Noord-Brabant en mede verantwoordelijk 
is voor de heropleving van de gilden. Van 
Laarhoven diende als tienjarige jongen als 

misdienaar bij Dr. De Brouwer thuis. Naast 
De Brouwer woonde toen Jan Abrahams - 
in 2011 viert deze zijn 60-jarig jubileum als 
gildebroeder-, die getrouwd was met een 
Oirschotse. Zo was het ook met de ouders 
van Jan van Laarhoven zelf. Het was in zijn 
jeugd overal ‘Guld’. Van Laarhoven vond in 
zijn jeugd vooral de gedaanteverandering van 
de gildeleden opvallend. Op hoogtijdagen 
droegen zij een mooi kostuum: een jacquet 
met sjerp en hoge hoed. Door de week 
waren ze ‘gewoon’ notaris, schoolmeester, 
arts, bakker en boer. Die mensen legden bij 
het gilde hun alledaagse gewoonheid af en 
werden gildebroeders die iets deden. De 
vader van Van Laarhoven werd lid van het 
Sint Jorisgilde en is met gilde-eer begraven. 
In 1973 werd Van Laarhoven conservator van 
het Noordbrabants Museum en organiseerde 
mede de eerste tentoonstelling over 
Brabantse gilden. Ook later zijn er nog diverse 
tentoonstellingen gewijd aan de gilden, 
vooral aan het zilver. De expositie in Museum 
Kempenland onderscheidt zich van die andere 
tentoonstellingen door te kiezen voor een 
andere invalshoek ten aanzien van de inhoud 
en de presentatie. Men heeft gekozen voor de 
thema’s beroepen en edelsmeden (goud- en 
zilversmeden). Iedereen kon de hoogste eer 

bereiken: koning of keizer. 
Als teken van identiteit koos en kiest men vaak 
voor het uitbeelden van zijn of haar beroep 
op het gildeschild: een vrachtwagenchauffeur, 
een molenaar of een boer achter zijn ploeg. 
Men gaf en geeft  daarmee aan trots te zijn 
op de wijze van kostwinning, trots op zijn 
bestaan, trots dat men met eigen handen 
een bestaan heeft opgebouwd. Het zilver laat 
200 jaar geschiedenis zien, van agrarische 
beroepen naar moderne vakken. Opvallend 
is het aantal voerlui dat op het oude zilver 
is afgebeeld. Vaak waren het voerlui naar 
Antwerpen. Na 1900 is een verschuiving 
zichtbaar. Na de Tweede Wereldoorlog wordt 
zelfs de oude schildvorm losgelaten, zoals 
bijvoorbeeld te zien is bij het koningsschild 
van een fysiotherapeut. De vormentaal is rijker 
geworden. Er zijn veel originele stukken die op 
bijzondere wijze zijn vormgegeven. Dat heeft 
natuurlijk ook te maken met de toegenomen 
welvaart. Naast de beroepen is er in de 
tentoonstelling aandacht voor de makers van 
het zilver, de edelsmeden, die in hun stukken 
hun vakmanschap laten zien.
Kort gezegd gaat het in de tentoonstelling om 
de mensen die het gilde maakten en maken. 
Daarmee is het een uiting van de volkscultuur.
De gasten werden vervolgens uitgenodigd 
de tentoonstelling te bezichtigen en  
tevens kennis te nemen van die andere 
fraaie expositie in het museum ‘Stik maar. 
Brabanders en hun textielindustrie’, welke tot 
en met 28 november in het museum was te 
zien. n
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Als je als bestuur lang vooraf bezig bent 
met het opzetten van een enquête met de 
bedoeling je lezers een aantal vragen voor 
te leggen en deze verschijnt dan samen met 
het nummer 3/2010 dan is het vervolgens 
wachten geblazen. Wachten op de reacties en 
of die wel in voldoende mate terugkomen om 
dan het predikaat representatief te kunnen 
krijgen.
Wachten op de inhoud van de antwoorden 
en wachten op positieve en of kritische 
opmerkingen waarmee het bestuur en 
redactie vervolgens aan de slag kunnen om 
ons blad De Gildetrom “Bij de tijd” te houden 
zoals dat heet.
Een van de eerste reacties valt op de mat en 
springt er meteen uit en roept meteen een 
aantal vragen op. Daar moet je dan niet mee 
blijven zitten, de telefoon gepakt en op een 
druilerige middag naar Oirschot afgereisd, en 
de afzender opgezocht. Hoewel de enquête 
anoniem is bedoeld, had hij wel naam, adres 
en telefoonnummer vermeld, dus dat was een 
makkie!
Ik kom terecht bij Theo van de Loo, een 
gildebroeder van de oude garde met een staat 

Veel functies bekleed zowel bij de guld 
als daarbuiten van dekenschrijver naar 
hoofdman, van raadslid in de gemeente 
naar wethouder en tot op vandaag, 
als deze activiteiten door zijn hoge 
leeftijd niet zijn ingeperkt, zeer actief 
is in de heemkundekring. Zijn bijdrage 
momenteel, een groot onderzoek naar de 
oorlogsgeschiedenis van Oirschot, verschijnt 
regelmatig in het blad en deze artikelen 
worden nog zeer nauwkeurig met de hand 
(ambachtelijk) geschreven. Een plakboek 
komt tevoorschijn, gestart in 1980 met veel 
artikelen van toen. De redactie zal van tijd tot 
tijd een dergelijk artikel herplaatsen, en een 
krijgt u nu al mee.
In de vijftiger jaren mestte het gilde een 
eigen varken en het eerste werd, hoe kan het 
ook anders, Sebastiaan genoemd, maar dat 
varken moest eerst lid worden van de guld.
Hij werd dan ook geïnstalleerd compleet met 
een zilvervest op zijn rug en ten slotte is zijn 
testament geschreven om vervolgens tijdens 
de teerdag op tafel te verschijnen, als kotelet 
en worst wel te verstaan. Het testament willen 
we u niet onthouden:

van dienst waar je U tegen zegt. Hij blijkt ook 
in begin van dit jaar samen met twee collega’s 
het feit herdacht te hebben dat zij maar liefst 
zestig jaar gildebroeder zijn, waarvan akte!
Het is dan ook niet gek dat Theo, eenmaal op 
zijn praatstoel gezeten, de ene anekdote na 
de andere uit zijn mouw schudt en het een 
genoegen is hier naar te luisteren.
Zijn medebroeders van het Sint Sebastiaan 
gilde en velen anderen die hem kennen in zijn 
kring en daarbuiten zullen dat ongetwijfeld 
met de schrijver eens zijn.
Kostelijk is het verhaal dat hij als tamboer bij 
de guld werd ingelijfd, toen zijn broer naar 
Canada emigreerde want iemand moest het 
toch doen, hij dus…
Zijn verhalen over het Landjuweel 1951, het 
derde dat gehouden werd, en het huwelijk 
van de dochter van hun beschermheer prins 
de Merode in Westerlo, het verre buitenland. 
Tot op vandaag in afwisseling bij elkaar op 
bezoek.
D’n Overtrek van een medebroeder op de 
platte kar, hemelsbreed een enkele honderd 
meter nu wat langer van route, want je moet 
toch enkele kroegen langs. Ze zijn prachtig.

ingeZonDen 
Door: Henk van den Broek

wat je in de enquête 
al niet tegenkomt

Het testament van het varken Bas

‘Heden, den 12de Januari 1952

In tegenwoordigheid van de leden van het Gilde Sint Sebastiaan Oirschot 

Opgericht in het grijs verleden, ter bescherming van Kerk en Heer Huis en Haard,

Hier in vergadering bijeen. onder leiding van hoofdman Peeters, Johannes, Josephus,

Maria, en onder de regering van zijne Majesteit Koning Cees Smits in het vierde jaar

Van zijn koningschap, doet kondt dat het varken genaamd Bas Prins tot Rozenkrans

Vice versa enz. enz. sedert een half jaar eigendom van onze Gilde, om zijn uitzonderlijke

Kwaliteiten benoemd wordt tot buitengewoon lid van onze Gilde gedurende zijn verdere

Leven. Hij zal nu reeds den heldendood sterven, tot heil van al de levende leden van onze Gilde.

Het vonnis zal worden voltrokken door Zijne Majesteit de koning Bas!

Hier staat gij nu voor ons. Met gerechtvaardigde trots zien wij allen op U neer.

Als ware gildebroeder hebt Gij allen bewezen, dat gij op tijd Uw nat en droog niet versmaadt.

Thans valt U de eer te beurt voor Uw broeders te mogen sterven.

Doe het met liefde. Gedraag Uw waardig. Spartel niet tegen.

Een goed varken geeft zijn leven voor zijn broeders. Vaarwel!!

Wij allen zijn U dankbaar voor U leven!  
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Na deze uitvoerige toelichting was het zaak alsnog een formulier voor de enquête in te vullen en in te zenden want, elke inbreng is belangrijk zeg 
nou zelf. We namen afscheid van Theo, onder de indruk van zijn verhalen die u van tijd tot tijd nog zult tegenkomen in onze Gildetrom.

Het testament van het varken Bas

‘Heden, den 12de Januari 1952

In tegenwoordigheid van de leden van het Gilde Sint Sebastiaan Oirschot 

Opgericht in het grijs verleden, ter bescherming van Kerk en Heer Huis en Haard,

Hier in vergadering bijeen. onder leiding van hoofdman Peeters, Johannes, Josephus,

Maria, en onder de regering van zijne Majesteit Koning Cees Smits in het vierde jaar

Van zijn koningschap, doet kondt dat het varken genaamd Bas Prins tot Rozenkrans

Vice versa enz. enz. sedert een half jaar eigendom van onze Gilde, om zijn uitzonderlijke

Kwaliteiten benoemd wordt tot buitengewoon lid van onze Gilde gedurende zijn verdere

Leven. Hij zal nu reeds den heldendood sterven, tot heil van al de levende leden van onze Gilde.

Het vonnis zal worden voltrokken door Zijne Majesteit de koning Bas!

Hier staat gij nu voor ons. Met gerechtvaardigde trots zien wij allen op U neer.

Als ware gildebroeder hebt Gij allen bewezen, dat gij op tijd Uw nat en droog niet versmaadt.

Thans valt U de eer te beurt voor Uw broeders te mogen sterven.

Doe het met liefde. Gedraag Uw waardig. Spartel niet tegen.

Een goed varken geeft zijn leven voor zijn broeders. Vaarwel!!

Wij allen zijn U dankbaar voor U leven!  

Bas spreekt
Bas spreekt:

 ‘Beste Gildebroeders!

 Nu ik mijn leven geef voor jullie allen is mijn laatste wilsbeschikking deze:

 Ik benoem tot executeur-testamentair Johannes Josephus Maria Peeters.

 Deze zal er zorg voor dragen dat mijn lichaam eerlijk wordt verdeeld.

 Ten 1ste Ik, Bas Prins tot rozenkrans schenkt mijn carbonade aan den

Hoogeerwaarde Heer Deken;

Ten 2de Mijn rechterham aan Ere Voorzitter Burgemeester Steeger.

Ten 3de Verder vermaak ik aan Leonardus Roozenkrans, gildebroeder bij uitstek,

een gedeelte door hem zelf te kiezen.

Ten 4de Ik schenk aan Jan Peeters, Hoofdman, mijn tong.

Ten 5de Verder vermaak ik aan Theo Princée het schoonste wat ik bezit: mijn hart.

Ten 6de Verder legateer ik mijn blaas aan gildebroeder Theo van de Loo ter vervanging

Van de zijne die te klein van maaksel is om al het gildebier te bevatten;

Ten 7de Ik legateer aan koning Cees Smits mijn pisserik als bijzonder blijk van mijn

erkentelijkheid voor de korte doodstrijd die hij mij moet laten doorstaan;

Ten 8ste Verder schenk ik al mijn knopen aan Jan van der Schoot wegens zijn bijzondere

verdiensten door hem betoond met ons landjuweel;

Ten 9de als een bijzonder legaat vermaak ik de inhoud van mijn darmen aan de 

Heer P. Schilders te Moergestel.

Ik wens zodra ik op de leer hang, de secretaris Piet Wagemans een fles klare haalt,

welke door de gildebroeders zal geledigd worden op mijn heldhaftig afsterven.

Het overige moet onder elkaar broederlijk opgegeten en verdeeld worden; al wie mijn

Laatste wilsbeschikking in de wind slaat, zal, zodra hij van mijn eet, onpasselijk worden.

Aldus opgemaakt onder getuigen, Oirschot, den 9de Januari 1952.

Het druk ingevulde enquetformulier. Theo van de Loo op zijn praatstoel
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Op verzoek van de commissaris van de 
koningin, Wim van de Donk, gericht aan 
het federatiebestuur van de N.B.F.S., 
waren de gilden op 18 juni 2010 aanwezig 
op het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch 
met een mooie groep van ongeveer vijftig 
gildebroeders en gildezusters. 
Deze dag, georganiseerd door het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, ontving de 
commissaris ruim veertig ambassadeurs voor 
een bezoek aan onze provincie. Wim van de 
Donk had het federatiebestuur verzocht een 
voorbeeld van de Noord-Brabantse cultuur 
te presenteren aan zijn hoge buitenlandse 
gasten. 
Naast de voorzitter van de N.B.F.S. Jos 
Verbeeten, vice-voorzitter Jack Goudsmits 
en secretaris Ton de Brouwer, waren ook 

Binnen het gilde wordt vaak stil gestaan bij 
de geschiedenis van hun eigen gilde of in 
zijn algemeenheid. Dat houdt in dat op deze 
manier ieder gilde zijn eigen geschiedenis 
schrijft  en dit ook graag aan de buitenwereld 
bekend maakt. Men heeft daar ieder een eigen 
idee over. Later komt  de kennis naar boven 
hoe de geschiedenis in feite in elkaar zit. Het 
lespakket “Daor hedde de Guld “  is voor 
velen een ondersteuning om de geschiedenis 
van het gilde uit te dragen.  Het grote aantal  
boeken, dat door de gildebroeders of gilden 
is uitgegeven, behoort ook tot het geheel  van 
een juiste informatie aan derden. Vervolgens 
is de zilvertentoonstelling “Gildetrots op 
Brabants zilver “ ook een mooie aanvulling. 
Het gilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom 
/ Borgvliet ging zich wat verdiepen in de 
geschiedenis van hun naamgenoot, het Sint 
Sebastiaangilde Brugge. Zij vieren dit jaar het 
vijfentwintigjarig bestaan na de heroprichting, 
en men vond het een goed idee om met 

De gilden werden ontvangen met een 
kopje koffie of thee, en bij aankomst van de 
ambassadeurs en hun partners vormden 
zij een erehaag in het provinciehuis. Na het 
nemen van de statiefoto en een woord door 
de voorzitter van de federatie werd door 
de gilden op traditioneel Noord-Brabantse 
wijze een vendelhulde gebracht aan de 
commissaris en de ambassadeurs. Hierna 
vertrok het gezelschap met de commissaris 
voor een werkbezoek aan de provincie.
Hopelijk hebben wij mogen bijdragen aan een 
positieve, constructieve indruk van Brabant en 
zijn bewoners, wat buitenlandse ondernemers 
kan overtuigen om hier te investeren. 
Na afloop ontvingen de gilden nog 
worstenbroodje met een drankje en keerden 
zij terug naar hun dagelijkse werkzaamheden.  n

augustus. Enkele weken later loop je met 
het lespakket “Daor hedde de Guld” onder 
de arm voor een presentatie te verzorgen 
tijdens het Monumentenweekend in de stad. 
Dan denk je terug aan het bezoek in Brugge, 
wetende dat een dergelijke geschiedenis voor 
het gilde van Bergen op Zoom/Borgvliet  niet 
is weggelegd. Het is al mooi dat we er van 
hebben mogen proeven. n

verschillende koningen, keizers en overige 
gildenfunctionarissen aanwezig. Ongeveer 
twintig vendeliers, een viertal tamboers en 
enkele bazuinblazers completeerden de 
afvaardiging. 

het hele gilde er eens op uit te trekken. Om 
dat enkele gildebroeders bekend waren met 
het gilde in Brugge werd besloten daar eens 
een kijkje te gaan nemen. Wat geschiedenis 
betreft  kwamen we daar niets te kort. 
Een gildebroeder, of om hun benaming te 
gebruiken een confrater, leidde het gezelschap 
rond door de gildezaal, gildekamer, 
schietdoelen en de mooi ingerichte tuin. 
Bij zijn inleiding ging hij ver terug in de 
geschiedenis. Dit kon hij doen omdat het 
gilde van Brugge al zeshonderd jaar bestaat. 
Het is een gilde dat nog steeds contacten 
heeft met het koninklijke huis in Engeland. 
Er zijn bijzondere gelegenheden waar tussen 
beiden nog een uitwisseling plaats vindt. Hij 
sprak met geestdrift over de The Gardes of 
Engeland, die tijdens het koningschieten in  
Brugge aanwezig is, en omgekeerd nodigt  
Engeland vaak ook Brugge uit.
Het bezoek van het gilde te Bergen op Zoom 
vond plaats in het laatste weekend van 

algemeen 

ontvangst ambassadeurs op het provinciehuis

gilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom/ 
Borgvliet bezoekt gildekamer te Brugge

Een vendelgroet voor de ambassadeurs.

De gildekamer in Brugge.

BARONIE MARKIEZAAT
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Op vrijdag 16 juli 2010 is Peter Noordanus 
(61) geïnstalleerd als burgemeester van 
Tilburg. Al bij zijn installatie maakte hij 
kennis met de zes gilden uit de gemeente 
Tilburg. Van ieder gilde waren hoofdman 
en vaandrig aanwezig om bij de ingang 
van de raadzaal een erehaag te vormen. 
De officiële plechtigheid kreeg zo een heel 
bijzonder gildetintje. Tijdens de receptie liet 
burgemeester Noordanus weten graag op 
korte termijn nader kennis te maken met de 
gilden. Dat was niet tegen dovemansoren 
gezegd! Zo trokken op zaterdag 21 augustus 
2010 de zes gilden naar het Willemsplein 
in Tilburg om Noordanus in te halen als 
nieuwe eerste vertegenwoordiger van het 
wereldlijke gezag. Op het bordes stonden 
de burgemeester met echtgenote, enkele 
wethouders en vertegenwoordigers van 
gildenkringen Maasland en
Kwartier van Oirschot klaar voor het defilé.
In alfabetisch volgorde trokken de 
gilden vanuit de Stadhuisstraat over 

konden zij onder luid tromgeroffel en 
bazuingeschal hun kunsten laten zien. De 
burgemeester en zijn echtgenote genoten 
zichtbaar van het kleurrijke schouwspel. Zij 
maakten voor de eerste keer een dergelijke 
gildepresentatie mee. De hoofdman van 
het gilde Sint Joris, Udenhout viel de eer 
te beurt de burgemeester toe te spreken. 
In zijn welkomstwoord wees hij op de vele 
mooie en goede dingen die door de jaren 
heen in Tilburg verdwenen zijn. De gilden 
daarentegen zijn er nog altijd, zes in getal 
en springlevend. Volgens de hoofdman past 
het karakter van de nieuwe burgemeester 
prima bij de gilden. Om de burgemeester 
namens de gilden welkom te heten, bood 
de hoofdman hem een exemplaar aan van 
het boek over het in 2008 georganiseerde 
landjuweel. Burgemeester Noordanus wees 
in zijn dankwoord op de functies van de 
gilden: broederschap, dienstbaarheid aan de 
samenleving en behoud van tradities. Volgens 
hem kunnen gilden ook in de toekomst voor 
de gemeenschap zeer waardevol zijn als zij op 
basis van hun kernwaarden coalities sluiten 
en samenwerken met andere organisaties bij 
projecten en activiteiten. Natuurlijk dankte 
hij alle gilden voor hun komst naar het 
Willemsplein en voor hun bijdrage aan het 
niet-alledaagse evenement.
Na afloop van de ceremonie op het 
Willemsplein konden alle gildebroeders, 
gildezusters en andere belangstellenden 
onder het genot van een kop koffie napraten 
in de burgerhal van het gemeentehuis. 
Burgemeester Noordanus wist met alle 
gildebroeders en gildezusters persoonlijk 
gesprek aan te gaan.
Beide gelegenheden maken in ieder geval 
duidelijk: de zes gilden van Tilburg en de 
nieuwe burgemeester kunnen het prima met 
elkaar vinden. n

het Willemsplein: Sint Antonius en Sint 
Sebastiaan, Udenhout, Sint Dionysius, 
Tilburg, Sint Hubertus, Berkel, Sint Joris, 
Tilburg, Sint Joris, Udenhout en tenslotte Sint 
Sebastiaan, Tilburg. Hoofdlieden, koningen 
en keizers, standaard- en vaandeldragers, 
tamboers en vendeliers, gildebroeders en 
gildezusters… wie niet op vakantie was, 
bewees de nieuwe burgervader gilde-eer.
Na het defilé maakten de gildebroeders en 
gildezusters zich op voor de massale opmars. 
Zo’n veertig gildebroeders namen hieraan 
deel, de overige gildebroeders en gildezusters 
vormden aan de zijkanten van het plein een 
erehaag. Op gepaste afstand hield de opmars 
voor het bordes halt, waarna de hoofdman 
en de vaandrig van het gilde Sint Joris, 
Tilburg – als oudste gilde - gevraagd werden 
namens alle gilden de eed van trouw aan het 
wereldlijke gezag af te leggen. 
Ook een vendelgroet hoort bij een 
plechtigheid als deze. Nadat het plein 
vrijgemaakt was voor de vendeliers 

reportage
Door: John Boeren

nieuwe burgemeester 
van tilburg onthaald                                                                       

De gilden uit tilburg, udenhout en Berkel maakten onlangs kennis met de nieuwe burgemeester 
van tilburg. op twee momenten kregen zijn gelegenheid te laten zien hoe warm de banden 
tussen gilden en gemeentebestuur zijn.
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Ger Thijssen

Sint Antonius, Beek (Peelland)

Op 20 september 2010 overleed Ger Thijssen. 
Ger werd in 1988 lid, hij begon als vlag-
gendrager en werd daarna zilverdrager. Vier 
jaar geleden werd Ger tijdelijk vaandrig, als 
plaatsvervanger van de vaandrig, die zich toen 
koning schoot. 

Fien Daris-jeuDens

Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Op 14 augustus 2010 is gildezuster Fien Daris-
Jeudens (80)overleden. Zij was de echtgenote 
van gildebroeder Jan Daris Fzn.

Cees Vromans 
Sint Hubertus, Berkel (Maasland)

Op 12 juli 2010 overleed Cees Vromans. 
Hij was een gewone gildeman die het gildeter-
rein onderhield. Ook heeft hij de jeu de boules 
banen mee aangelegd. Cees was vijftien jaar 
lid van het gilde.

PieT Vromans 
Sint Hubertus, Berkel (Maasland)

Maandag 30 augustus 2010 kregen wij het 
bericht dat hoofdman Piet Vromans was 
overleden. Piet is sinds 1968 lid en werd in 
1998  tot hoofdman gekozen. In 2002 kreeg 
hij een koninklijke onderscheiding. Tijdens de 
statiedag 2009 kreeg hij de zilveren gildespeld 

voor zijn veertigjarig lidmaatschap en tijdens de jaarvergadering van de 
kring de zilveren kringonderscheiding met vuurslag. 

mario Van De VorsT

Sint Joris, Gestel en Blaarthem (Kempenland)

Op 31 juli 2010 is vrij kort na een spoedop-
name Mario van de Vorst (55) overleden. 
Hij kwam in 1973 als tamboer bij het gilde, 
bedankte in 1977, maar kwam in 1984 weer 
terug. In 2006 kwam hij als deken-schatbe-
waarder in de overheid. In 2009 vierde hij nog 

zijn 25-jarig gildebroederschap en kreeg hij het zilveren jubileumspeld. 

harrie Cremers

Sint Anthonius en Sint Nicolaas, Groeningen (Land van Cuijk)

Maandag 12 juli 2010 bereikte het gilde het droevige bericht dat Harrie 
Cremers was overleden. Bij het gilde vervulde hij verschillende taken. 
Zo maakte hij vijftien jaar deel uit van het bestuur onder anderen als 
secretaris, penningmeester en gildtmeester. In 2009 was hij vijftig jaar 
gildebroeder.
 

Wil CoPPelmans

Sint Joris, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

Op 12 maart 2010 overleed Wil Coppelmans 
(65). Wil was vijfendertig jaar lid, waarvan 
achttien jaar als  tamboer en acht jaar  
dekenschrijver.

PieT De GraaF

Sint Sebastiaan, Hoogerheide (Baronie & Markiezaat)

Koning, dekenschatbewaarder.
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
1 september 2010.

jan roesT

Heilig Sacrament, Hulsel (Kwartier van Oirschot)

Op 4 juli 2010 kreeg het gilde het droevige bericht dat gildebroeder 
Jan Roest (77) was overleden. Jan was een zeer actieve gildebroeder en 
kruisboogschutter. Tijdens zijn gildebroederschap  heeft hij veel over-
heidstaken vervuld en was hij geruime tijd knecht van het gilde. 
Ook is hij koning geweest.

marius leermakers 
Sint Hubertus, Loon op Zand (Maasland)

Op 4 mei 2010 overleed Marius Leermakers 
(81). Marius was 49 jaar lid en kreeg voor zijn 
verdiensten de pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia Et Pontifice en werd benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Marius was een 
toewijd overdeken en werd hierna tot eredeken 
benoemd.

Thijs henDriCks

Sint Martinus, Luijksgestel (Kempenland)

Op 21 oktober 2010 overleed gildebroeder Thijs 
Hendricks (90). Thijs werd in 1972 aangeboond 
als gildebroeder en in 1974 kwam hij in de over-
heid als deken-schatbewaarder tot 1990.

johan kouWenberG 
Sint Lambertus, Meerveldhoven (Kempenland) 

Johan Kouwenberg (82)overleed op 6 novem-
ber 2010. In 1973 werd hij lid en zat enige jaren 
in het bestuur. Zolang zijn gezondheid het 
toeliet, was hij paraat.

in memoriam



sjeF laemers

Sint Lambertus, Milsbeek (Land van Cuijk)

Sjef Laemers (77) overleed op  27 september 
2010. Sjef was een actieve gildebroeder bij 
verschillende zaken, maar zeker ook tijdens 
de gildedagen van 1991 en 2007. Sjef was 
eenentwintig jaar lid.

Tonnie VoeTs 
Antonius Abt,  Nuland (Maasland)

Op dinsdagochtend 21 september 2010 is 
gildebroeder Tonnie Voets (54) jaar overleden. 
Tonnie was negenentwintig jaar lid. 

jan CoPal

Sint Sebastiaan, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot heeft van 
een markante gildebroeder afscheid moeten 
nemen. Jan Copal (54) was sinds 2001 lid van 
het gilde. Hij was een gezellige buurter en 
een magistrale vertolker van het Hollandse 
levenslied. Hij bekommerde zich onder andere 
om de schuilhut in de gildetuin. 

GerarD Van CasTeren

Sint Joris, Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Het Sint Jorisgilde nam op 7 augustus 
2010 met gilde-eer afscheid van Gerard van 
Casteren(89). Hij was meer dan dertig jaar 
schatbewaarder en zat  ruim vijfentwintig jaar 
in de overheid als lid van de Oudraad. Graad 
werd in 1967 lid en heeft bij zijn veertigjarig 

gildejubileum de Kringonderscheiding en de zilveren Sint Jorisspeld 
van het gilde mogen ontvangen. 

sjeF kuijPers

Sint Dyonisius, Tilburg ( Kwartier van Oirschot)

Na een kort ziekbed is op 24 september 2010 
Sjef Kuijpers (71) overleden. Sjef was zevenen-
veertig jaar gildebroeder van het kolveniers-
gilde en was van 1966 tot 1969 koning.

Toine Van De nobelen

Sint Martinus, Tongelre (Kempenland)

op 10 augustus 2010 overleed Toine van de 
Nobelen. Hij was lid sinds 1996, waar hij de 
functie bekleedde van vaandeldrager. 
Toine was ook een gewaardeerde schutter.

meVrouW smiTs Van oyen-Van rijCkeVorsel

Sint Martinus, Tongelre (Kempenland)

Op 11 oktober 2010 overleed in Nuenen me-
vrouw Marie Smits van Oyen-van Rijckevorsel 
(83). Zij was weduwe van de beschermheer 
van het gilde, jonkheer mr. Johannes Jacobus 
Smits van Oyen. 

jan Driessen

Sint Barbara, Veghel (Maasland)

Op 2 juli 2010 overleed Jan Driessen (89). Als 
erelid van het Sint Barbaragilde in Dinther, liep 
Jan eind jaren zeventig met het idee rond om 
in Veghel een gilde te doen herleven, en werd 
hij een van de heroprichters van het Veghelse 
Sint Barbaragilde in 1980. Jan was staande deken van 1980 tot 1991, 
daarna benoemd tot ere-staande-deken. In 1985 schoot hij zich koning. 
Hij was officier in de orde van Oranje Nassau, commandeur in de 
orde van de H. Gregorius de Grote, ridder in de kroonorde Boudewijn 
koning der Belgen, drager van het Verzetsherdenkingskruis en kreeg de 
Decoration for distinguished Civilian Service U.S.A. 

Dien Van hooGWaarDen 
Sint Catharina, Vught ( Maasland)

Op 4 augustus 2010 overleed plotseling 
gildezuster Dien van Hoogwaarden-van den 
Wittenboer ( 71). Dien was sinds 1992 gilde-
zuster. Trots was zij toen haar man Toon in 
1998 en 2004 zich tot koning schoot. 

jan broeren

Sint Jacobus, Zeeland (Land van Cuijk)

Op 19 mei 2010 overleed ten gevolge van een 
noodlottig ongeval (storm) Jan Broeren (95). 
Hij werd na de heropleving in januari 1971 lid/
schutter en was een gewaardeerd klarinettist 
bij de Kerkelijke Harmonie Zeelandia. Jan was 
ongehuwd.
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Mogen zij allen rusten in vrede



158

Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.

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

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

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

periodieke uitgave.
Jubileumboeken, brochures en folders 

voor uw evenementen.

Wij informeren u graag 
over de vele mogelijkheden 

binnen uw budget.

Bel Frans Vos, 06-533 661 45.

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

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

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

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

JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 18
5708 GH  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 55 18 10

Leenderweg 37

5554 CK  Valkenswaard 

TEL. 040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl 

www.goudsmidbijsterveld.nl 

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

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

Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm

voor een herkenbare
identiteit en een

stijlvolle
presentatie.

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

info@seezo.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

www.seezo.n l
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Slimstraat 93
5071 EH Udenhout
Tel.: 06 22 46 45 58
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl
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noordbrabantsche Federatie van Schuttersgilden
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GILDEFEESTEn In 2010
 
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september en 
4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

05 sept.  Federatief toernooi geweer schieten bij St.-Jorisgilde 
Vlokhoven

19 sept.  Federatief toernooi VTBS, St.-Willibrordusgilde Alphen.
09 okt.  Hoofdliedendag Den Bosch,75 jaar NBFS, opluistering St.-

Antoniusgilde, St.Anthonis.
14 nov. Indoor jeugdvendel toernooi bij St.-Sebastiaaangilde Borkel.

GILDEnFEESTEn 2011
 
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september en 
4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

17 april  Pausmis Den Haag opgeluisterd door St.-Willebrordusgilde, 
Heeswijk.

8 mei Kringdag Kwartier van Oirschot bij H. Sacramentsgilde Hulsel
22 mei Vrij gildefeest, St.-Jan Baptist Oerle.
22 mei  Kringdag Peelland, St.-Margarethagilde Aarle-Rixtel
29 mei Kringdag Kempenland, St.-Anna Riethoven
29 mei Vrij gildefeest bij St.-Jorisgilde Oirschot.
5 juni Kringdag Maasland, St.-Joris-St.-Catharinagilde Gemonde.
19 juni Vrije gildedag St.-Dionysiusgilde Heijen
28 aug Kringdag Baronie en Markiezaat, St.-Antonius Abt Terheijden.
4 sep.  Federatief toernooi geweer schieten bij St.-Jorisgilde 

Nieuwkuijk.
18 sep. Federatief toernooi VTBS,bij het St.-Matthiasgilde Oploo.

GILDEFEESTEn In 2012
 
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september 
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

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

03 juni Kringdag Kempenland, St.-Jorisgilde Stratum
03 juni  Kringdag Land van Cuijk, St.-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.

GILDEFEESTEn In 2013

Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e (VTBS) zondag van september 
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

26 mei Krindag Peelland, St.-Agathagilde Boekel.
1 -2 juni Vrij gildefeest bij Sancta Barbaragilde Oirschot.
02 juni Kringdag Baronie en Markiezaat, St.-Bavogilde Raamsdonk
30 juni  Kringdag Maasland, St.-Willebrordusgilde Heeswijk.
08 sep. Vrij gildefeest bij St.-Jorisgilde Hoogeloon.

GILDEFEESTEn In 2014

Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e(VTBS) zondag van september 
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

01 juni Kringdag Peelland, St.-Antonius Abtgilde Lierop

GILDEFEESTEn In 2015

Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e(VTBS) zondag van september 
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

07 juni Kringdag Peelland, Sint-Jorisgilde Asten.


