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Van de redactie
Tijdens de redactievergadering van 28 juli 2015 is besloten de lezers nader kennis te 
laten maken met de kringredacteuren van De Gildetrom. De redacteur van Kring 
Maasland stelt zich in dit nummer aan u voor.
De Gildetrom is nog altijd op zoek naar een adjunct-hoofdredacteur en naar een 
tweede corrector. 
Er is een nieuwe trend in de Brabantse kringen: men wil de kringdagen aanpassen 
aan de tijd. Kring Maasland heeft hiervoor plannen in de maak. 
De burgemeester van Oirschot heeft een uitgebreide visie gegeven over tradities en 
onze toekomst. Zijn zienswijze willen we u niet onthouden.
Het organiseren van een kringdag heeft nogal wat voeten in aarde. In Kring 
Peelland weet het Astense Sint Jorisgilde hier over mee te praten. Zij hebben er een 
‘dagboek’ van bijgehouden.
De NBFS heeft gildebroeders en –zusters de mogelijkheid geboden een cursus 
voor trom- of vendelinstructeur te volgen. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Na het 
cursusjaar 2014-2015 is aan dertien cursisten een certificaat uitgereikt
De regeringsperiode van Europa-koning Toon Weijtmans en Europa-prins Bram 
van Bergen is voorbij. In een interview kijken we terug hoe zij die jaren hebben 
ervaren.
De jeugd tenslotte, heeft weer een groot aandeel geleverd met hun bijdrage. ‘Wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Het hele redactieteam wenst u veel leesplezier toe. 

Peter van Kuijen
Hoofdredacteur

COLOFON
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Kringredacteur Kring Maasland stelt zich voor
Om ook een gezicht te hebben bij het woord 
‘kringredacteur’ hebben de redactieleden van 
De Gildetrom besloten zich aan jullie voor te 
stellen. Binnen kring Maasland ben ik inmid-
dels wel enigszins bekend, maar de overige 
kringen zijn misschien ook wel nieuwsgierig. 
Mijn naam is Hetty Verhoeven, ik ben lid van 
het Sint-Jorisgilde Geffen evenals mijn man 
Ferrie. Ik ben elf jaar deken schrijver geweest, 
maar in maart 2013 heb ik mijn taak over-
gedragen aan een gildebroeder. Ik wilde wel 
eens ‘gewoon’ gildelid zijn. Dat laatste is niet 
helemaal gelukt, want juist op dat moment 
zocht men een nieuwe kringredacteur voor 

Gildenkring Maasland.
Per 9 september 2013 ben ik officieel 
benoemd. Ik vind het een hele eer dat men 
mij het vertrouwen heeft gegeven om aan 
een prachtig blad als De Gildetrom mee te 
mogen werken. Als eerste lees je de stukjes 
die binnen komen en in kring Maasland zijn 
veel actieve schrijvers. 

Juist in de periode dat ik begon, zijn we heel 
actief gaan werken aan kwaliteitsverbetering 
van het blad. Het is een uitdaging waar ik 
graag aan meewerk. Ik hoop dan ook dat er 
nog veel mooie verhalen komen. n

Vacatures redactie 
De Gildetrom
De Gildetrom is op zoek naar een adjunct-
hoofdredacteur. Deze stuurt samen met de 
hoofdredacteur de redactie aan, bestaande 
uit zes kringredacteuren. In overleg met de 
twee leden van de hoofdredactie schrijft de 
(reizende) reporter reportages of interviews 
voor ons kwartaaltijdschrift. Vier maal per jaar 
vindt de redactievergadering plaats. Via de 
digitale route worden artikelen gecorrigeerd, 
er is tevens een eindcorrector. 

Vacature voor een tweede corrector:
De Gildetrom is op zoek naar een tweede cor-
rector. Vier maal per jaar neemt de corrector 
deel aan de redactievergadering. 
De te corrigeren artikelen worden via de 
digitale route aangeboden.  

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Annie Maas
06 - 1239 78 81
073 - 594 29 26
annie@maas-rijt.nl 

REDACTIENIEUWS

Hetty Verhoeven.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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DOELSTELLING
Hans van der Schoot van het Sint Joris 
en Sint Catharinagilde Gemonde zit de 
bijeenkomst voor en legt aan de 25 aanwezige 
hoofdmannen uit dat de doelstelling van 
het veranderingsproces het hebben van 
een leuke gildedag is, waarbij tradities 
gehandhaafd worden. Er zijn drie belangrijke 
uitgangspunten: 1) De kringdag moet op 
tijd klaar zijn en op tijd betekent dat de 
prijsuitreiking om 17:00 uur moet beginnen. 
2) Een gildedag moet financieel haalbaar 
zijn. 3) Een gildedag moet aantrekkelijk zijn, 
vooral voor de deelnemers maar ook voor 
het publiek. De voorbereidende werkgroep 
heeft een meerkeuzemenu over mogelijke 
veranderingen samengesteld. Bij alle items 
kunnen de aanwezige hoofdmannen kiezen 
uit meerdere opties waarbij niet veranderen 
ook een optie is. Bij de samenstelling van 
het meerkeuzemenu is de input gebruikt die 
gilden hebben ingediend, er zijn ideeën over-
genomen uit het veranderingsproces van de 
kringdagen binnen het Kwartier van Oirschot 
en men heeft gekeken naar gildedagen buiten 
de grenzen van Kring Maasland. 

OVEREENGEKOMEN VERANDERINGEN
De hoofdmannen hebben gedurende de 
bijeenkomst van twee uur de alternatieven 
van de mogelijke veranderingen besproken en 
vastgesteld aan welke veranderingsoptie de 
meerderheid van de aanwezigen de voorkeur 
heeft. Daarbij zijn in goed overleg concessies 
gedaan. De overeengekomen veranderingen 
zijn:
1)  Het organiserende gilde krijgt de vrijheid 

om te bepalen waar en hoe de ontvangst 
van de deelnemers plaatsvindt. 

2)  Het organiserende gilde mag zelf bepalen 
of er een mis wordt gehouden en waar. 

3)  De koffietafel is geen verplichting meer en 
het staat het gilde vrij om de deelnemers 
hiervoor een eigen bijdrage te vragen. 

4)  De erewijn blijft, maar het organiserende 
gilde bepaalt hoe en wanneer.

5)  De eed van trouw blijft ook. Er wordt 
geadviseerd om aangaande de eed van 
trouw het advies van de SAT-commissie 
op te volgen. Dit houdt in om de eed van 
trouw niet tegelijk aan de geestelijke en aan 
de wereldlijke overheid af te leggen als de 
eed van trouw aan de geestelijke overheid 
in een kerk plaatsvindt. 

6)  Het voorstel om de massale opmars vóór 
de optocht te houden wordt aangenomen. 
Dit idee is overgenomen van de Gelderse 
schutterijen en bespaart tijd want de 
deelnemers die vooraan in de optocht 
lopen kunnen meteen na aankomst aan de 
wedstrijden deelnemen. 

7)  Optocht moet niet langer zijn dan een (1) 
kilometer. Het zou, volgens een opmerke-
lijke hoofdman, nog meer tijd besparen als 
de geweerschietende gilden vooraan lopen 
omdat de wedstrijddoorlooptijd van de 
geweerschietende gilden het langst is. 

8)  Het koning- en keizerschieten is een hot 
item in de bespreking. De organiserende 
werkgroep heeft voorgesteld om dit 
alleen met het geweer te doen maar de 
hoofdmannen besluiten om het koning- en 
keizerschieten als altijd te doen, namelijk 
met drie wapens: geweer, handboog en 
kruisboog. 

9)  Aangaande de prijsuitreiking zijn er 
meerdere veranderingen te verwachten: 
a) De prijsuitreiking moet om 17:00 uur 
beginnen. Als er op dat moment nog 
wedstrijden aan de gang zijn dan zal er van 
die wedstrijd geen prijsuitreiking zijn, de 
prijzen blijven. b) De prijsuitreiking moet 
snel. c) Alle jeugddeelnemers zullen een 
herinnering krijgen in de vorm van een 
medaille, certificaat of klein schildje.  
De prijzen voor de jeugddeelnemers blijven 
gehandhaafd.

10)  Men wil aan het organiserende gilde 
groen licht geven voor  de datum, ook 
als er een datum gekozen wordt waarop 
federatiewedstrijden zijn. 

11)  Aangaande de financiën zijn er veel ideeën 
besproken. Het idee van een garantiestel-
ling slaat bij de meerderheid aan. Bij deze 
eventuele garantiestelling gaan de deel-
nemende gilden een bedrag betalen aan 
de kring en dat geld kan dan aangewend 
worden om verlieslijdende organiserende 
gilden tegemoet te komen. Dit idee is 
nieuw en moet nader bestudeerd en 
uitgewerkt gaan worden. 

12)  In Kring Maasland heeft zich nog geen 
enkel gilde gemeld om de kringdag in 
2016 en de jaren daarna te organiseren. 
Men heeft gekozen voor een alternatief, 
namelijk om een dag te organiseren 
waarop alleen maar wedstrijden worden 
gehouden. Men hoopt dat er een gilde 
opstaat die de organisatie van een wed-
strijddag wel aandurft en aan kan. 

HOE NU VERDER? 
Er gaan brieven naar de commissies om 
de voorstellen te regelen. Op de kringdag 
van 2015 wordt het programma als pilot 
aangepast. De toekomst zal leren welke 
veranderingen aanslaan. In elk geval wordt het 
geen extreme makeover. n

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Makeover kringdagen Maasland

Er is een nieuwe trend in de Brabantse kringen: men wil de kringgildedagen aanpassen aan de tijd. In de vorige editie 
van De Gildetrom stond het artikel ‘Gildefeesten versie 2.0’ over het veranderingsproces binnen de Kring Kwartier 
van Oirschot. Ook in de Kring Maasland zijn er veranderingen op tilt. Op 17 juni 2015 hebben de hoofdmannen twaalf 
veranderingsvoorstellen besproken en hun voorkeur uitgesproken. Wat hebben ze besproken, wat hebben ze besloten 
en hoe gaat het verder?
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START
Al in 2013 wordt de locatie gekozen: sportpark 
`t Root. Vijf velden inclusief hoofdveld met 
een tribune zijn beschikbaar, een nieuwe 
kantine, alle nutsvoorzieningen en voldoende 
parkeerruimte. De kerk en het centrum liggen 
echter wel ver weg; een optocht zal wel 4 km 
lang worden. Het draaiboek zegt nogal dwin-
gend maximaal 2200 meter. Het lukt, maar 
niet door het centrum! In het vorige nummer 
schreef Henk van Hout (Sint Jorisgilde 
Oirschot ) ook al over dit probleem. 
Begin 2015 worden verdere keuzes gemaakt. 
Zo ligt naast het sportpark het landelijk 
bekende museum Klok & Peel met in de 
prachtige tuin een Oranjerie met 200 zit-
plaatsen. Als de paus de mis mag doen in een 
sportstadion, mag onze eigen gildeheer dat 
in een (passend aangeklede) Oranjerie. We 
hebben kennelijk de zegen van onze pastoor, 
want zijn parochiekoor zingt in onze gildemis. 
Al is de tentoonstelling voor de gilden 
soms een last en de belangstelling vaak 
niet groot, we besluiten gebruik te maken 
van de sporthal van het tegenoverliggende 
Varendonck-College.

FONDSENWERVING
Begin 2014 wordt de werving gestart. 
Geraamde ontvangsten blijken niet haalbaar. 
Landelijke fondsen geven niet thuis of hebben 
andere doelstellingen. Waar blijft het fonds 
voor de instandhouding van het immateriële 
culturele erfgoed? 
Het Fondsen Boek 2010 bevat wel 574 
fondsen, maar een relatie met de organisatie 
van een kringdag hoogst zelden. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds levert wel een bijdrage 

voor ons specifieke jeugdprogramma.
Het Coöperatiefonds van de Rabobank en 
nog een tweetal plaatselijke fondsen geven 
ons de moed om door te gaan. Hun bijdragen 
vormen met onze eigen inbreng de basis. 
Ook de sponsoring komt aanvankelijk moei-
zaam op gang. 
Op de bijeenkomst van hoofdlieden van de 
kring in het najaar van 2014 krijgen we gele-
genheid om te pleiten voor een soort garan-
tiefonds: als ieder gilde € 200,- stort, heb je al 
ruim € 4000,- startkapitaal. Mede vanwege de 
financiële risico`s zijn er in onze kring in 2016, 
2018 en 2019 nog geen kringdagen gepland. 
We benadrukken in ons pleidooi vooral dit 
aspect. We krijgen aandachtig gehoor maar 
besluitvorming duurt in gildekringen wat 
langer.

Begin 2015 wordt besloten tot bezuinigingen
•  Zelf de tent opbouwen en afbreken; wel met 

professionele hulp.
•  Kleine schildjes; dit hebben we al eerder 

gezien. En het duurt lang, voordat schildjes 
uit 2015 weer ‘kostbaar zilver’ worden.

•  Geen duur programmaboekje, wel een 
handzame flyer, ook voor huis aan huis. 

•  Een Brabantse koffietafel? Nee, maar wel één 
voor 140 personen, die de helft kost.

•  Nieuwe offertes voor licht en geluid. Totaal 
ruim € 10.000,00 aan bezuinigingen.

Wel investeren we enkele duizenden euro’s 
in een tweetal orkesten voor een ‘Groot 
Zomerfeest’ op zaterdagavond in de feesttent. 
Deze investering moet geld opbrengen!

DE FINISH
Het programma voor de jeugd; vrijdag 5 juni

Asten telt negen basisscholen. In april - mei 
wordt iedere school bezocht door vijf tot tien 
gildebroeders, en altijd met een tamboer 
en vendelier. En steeds staat de hele school 
buiten aangetreden om te luisteren en te 
kijken naar een vendeldemonstratie. Hierna 
krijgt één van de hogere groepen een les over 
gilden en de hierbij horende geschiedenis.
In de creatieve lestijden gaat die groep aan de 
slag om zelf een gilde te formeren.
Het hoogtepunt is vrijdag 5 juni: voorop het 
Sint Jorisgilde met een optocht van de negen 
minigilden door het centrum van ons dorp. 
De winnende school mag zondag aan de 
grote optocht deelnemen. De kinderen zijn 
fanatiek in hun rol van tamboers en vende-
liers, de talrijke ouders en opa`s en oma`s 
trots en enthousiast. En natuurlijk worden alle 
deelnemers getrakteerd. We horen ook enkele 
protesten van ouders: ‘Waarom heeft onze 
school hier niet meer aandacht aan besteed?’ 
Kortom, een groot succes met ook effecten 
naar de toekomst, zo hopen we.

ZATERDAG 6 JUNI
Met de overhandiging van het kringvaandel 
door kringvoorzitter Henk de Hair wordt 
ons jubileumfeest geopend. Hierna volgt de 
receptie. 
Het ‘Groot Zomerfeest’ wordt een fiasco. 
Het zijn kennelijk de festivals en danceparty`s 
die bezoekers trekken. Dit kost ons enkele 
duizenden euro’s.

ZONDAG 7 JUNI
Perfect weer voor een kringdag, veel blije 
gezichten en veel publiek! 
De ontvangst, eucharistieviering, koffietafel en 

INFORMATIEF
Door: Ad van Lierop

Het Sint Jorisgilde Asten wilde het 555-jarig bestaan vieren met de organisatie van de kringdag voor Kring Peelland. 
Al zeven jaar geleden hebben we jaar en datum gereserveerd, volgens de kalender op de achterzijde van De Gildetrom 
is dat niet meer nodig. 
Slechts vijf gildebroeders hebben de vorige kringdag in 1986 meegemaakt. De overige leden en het stichtingsbestuur 
wisten dus van niks en moesten het hebben van het draaiboek van de kring en van wat ze elders, onder andere in 
Lierop, gezien hadden. 

Fragmenten uit het ‘dagboek’ van   een kringorganisatie
Wij kenden de weg naar een kringdag niet; maar bereikten wel de finish.
Fragmenten uit het ‘dagboek’ van   een kringorganisatie
Wij kenden de weg naar een kringdag niet; maar bereikten wel de finish.
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erewijn, het loopt zoals gepland. Exact op tijd 
start de optocht. Enkele duizenden toeschou-
wers genieten en kijken rondom het hoofdveld 
met bewondering en soms ontzag, vooral 
naar de massale opmars en het slangendefilé. 
We horen ook commentaar: ‘Waarom kijken al 
die gildebroeders en -zusters zo serieus?’
De wedstrijden worden conform schema 
afgewerkt en het secretariaat functioneert 
zoals het hoort. De Asteiner Blaaskapel is nog 
niet uitgespeeld, maar precies om 19.00 uur 
begint de prijsuitreiking.
Een uur later sluiten de kringvoorzitter en de 
hoofdman een zeer geslaagde kringdag af.

NABESCHOUWING
Zonder de SAT en de kringcommissies 
geen kringdag. Complimenten aan de 
gildebroeders.
De gilden voelden niet veel voor een garantie-
fonds van € 200,-; achteraf hebben ze dik het 
dubbele betaald! Ze kregen hier wel drankjes 
voor terug!
Samenwerking loont. Ons secretariaat 
hielp vorig jaar bij de kringdag van het Sint 
Antonius Abt Gilde Lierop; tot aan en op onze 
dag zelf was Lierop voor ons een vraagbaak 
en hulp. Nog iets over het Sint Antonius Abt 
Gilde Deurne: zij nemen volgens hun traditie 
altijd deel aan kringdagen, behalve als het 

Deurne kermis is. Het was kermis. Ze waren 
er wel. Hulde!

Het was voor ons een leerzame uitdaging; 
onze kennis en ervaring stellen wij graag 
beschikbaar.
Tenslotte een ‘kritische’ noot. Er waren een 
paar gilden, waaronder het winnende gilde 
Sint Hubertus Liessel, die maar niet naar huis 
gingen. Onze deken-schatbewaarder – inmid-
dels een zeer tevreden mens - hield onze 
opruimploeg eigenhandig tegen. 

(Ad van Lierop is dekenschrijver van het Sint 
Jorisgilde Asten.) n

Fragmenten uit het ‘dagboek’ van   een kringorganisatie
Wij kenden de weg naar een kringdag niet; maar bereikten wel de finish.
Fragmenten uit het ‘dagboek’ van   een kringorganisatie
Wij kenden de weg naar een kringdag niet; maar bereikten wel de finish.

Het winnende minigilde in de optocht.

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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INFORMATIEF
Door: Cees Martens

De schuttersgilden zijn ongetwijfeld de oudste 
nog werkzame verenigingen en hebben sinds 
eeuwen hun plaats in de maatschappij inge-
nomen. Zo ook de gilden van het Koninklijk 
Verbond van Sint Jorisgilden, vereniging 
zonder winstoogmerk (vzw) in België .
Het verbond bestaat  momenteel uit 
negen gilden: de Sint Jorisgilden uit België, 
Hoogstraten, Loenhout, Meer, Meerle, 
Minderhout, en uit Nederland Castelré, 
Rijsbergen en het Sint Jan-Baptistgilde uit 
Sprundel.

DE GESCHIEDENIS VAN HET VERBOND
Sinds de vijftiende eeuw zijn er in het 
noorden van de Kempen en in het zuiden 
van Noord-Brabant een relatief groot aantal 
kruisbooggilden actief. Tot ongeveer 1900 
wordt er geschoten met de voetboog. Uit de 
voetboog wordt eind negentiende eeuw de 
grote kruisboog, een balansboog, ontwikkeld. 
De grote balansboog staat ook bekend onder 
de naam Sint Jansboog. De afstand waarop 
geschoten wordt is de wel zeer specifieke 
afstand van 61 meter. Deze kruisboog en de 
afstand waarop geschoten wordt is uniek 
en komt alleen voor bij genoemde gilden. 
Ieder gilde is autonoom en hecht aan zijn 
eeuwenoude tradities zoals vastgelegd in 
hun caert, of octrooibrief. Van oudsher is er 
onderling contact, in eerste instantie niet in 
verenigingsverband maar wel op wederzijdse 
uitnodiging. In 1789 zijn er wedstrijden tussen 
Meer, Meerle en Rijsbergen. In 1797 is er 
een wedstrijd van Sint Joris Rijsbergen tegen 
Sprundel. In 1891 treden gildebroeders van 
Sint Joris Rijsbergen voor het eerst in het 
strijdperk tegen Loenhout. Deze onderlinge 
wedstrijden worden altijd gehouden als het 
in een van de dorpen kermis is. Het aantal 
gildebroeders dat aan deze schietingen 
deel nam was beperkt. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat de afstand meestal te 

voet of in het gunstigste geval, met paard en 
wagen wordt afgelegd. Het zijn in die tijd hele 
reizen die men moet maken. Men is vaak een 
dag, zo niet twee dagen van huis. Bedenk 
hierbij dat ook menig glas bier gedronken is. 
Door de deelnemers aan een schieting wordt 
vanaf 1790 inschrijfgeld betaald. Alle schutters 
van het eigen gilde betalen zes stuivers en alle 
schutters van de bezoekende gilden betalen 
twaalf stuivers. De prijzen bestaan uit tinnen 
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en potten 
en pannen. Deze zijn voor moeder de vrouw 
die ook iets mag hebben voor de uren, of 
soms dagenlange afwezigheid van manlief. 
Sinds 1954 zijn het bescheiden geldprijzen, 
bij een inschrijfgeld van € 4,00 is een prijs 
maximaal € 5,00. 

In  de begintijd is er nog geen sprake van 
een georganiseerde samenwerking, maar 
meer een onderlinge uitwisseling. Als België 
in 1830 erkend wordt als zelfstandig land 
gaan de genoemde contacten tussen de 
gilden gewoon door maar met een wijziging: 
vanaf dat moment moet het inschrijfgeld 
in Belgische franken betaald worden. De 
geschiedenis herhaalt zich, voor wat betreft 
de valuta, als per 1 januari 2002 de euro bank-
biljetten en munten als wettig betaalmiddel 
worden ingevoerd. De gilden passen zich voor 
de tweede keer moeiteloos aan. 
In 1920 wordt door Marcel Dupret, koning 
Sint Joris Meerle en industrieel en grootgrond-
bezitter een wisselbeker ingesteld, welke inzet 
is van een wedstrijd tussen de gilden. Door 
deze bekerverschieting gaan de gilden steeds 
nauwer met elkaar samenwerken. In 1935 
treedt dokter Eugeen Gommers (1871-1945), 
hoofdman van Sint Joris Meerle naar voren als 
coördinator en eerste voorzitter. In het vervolg 
wordt op tweede paasdag, in het stamcafé van 
dokter Gommers in Meer, een bijeenkomst 
belegd voor de hoofdmannen en de koningen 

om een schietkalender voor dat jaar vast te 
stellen. Het Verbond van Sint Jorisgilden is 
geboren. 

HET VERBOND ANNO 2015
Nu is er een dagelijks bestuur waarin ook de 
Nederlandse gilden vertegenwoordigd zijn 
en zijn er drie algemene bijeenkomsten van 
hoofdmannen, koningen en keizers. Tijdens 
deze bijeenkomsten worden de schietkalender 
en eventuele aanpassingen van regelementen 
vastgesteld. De in eerste aanleg genoemde 
gilden maken deel uit van dit verbond maar 
ook Wuustwezel en Zundert. Deze laatste 
twee gilden zijn slapend en dus niet meer 
actief. 
Tegenwoordig is er  een volledige competitie 
tussen de negen gilden waar ruim 200 gilde-
broeders en -zusters aan deel nemen.
Zij zijn ingedeeld in drie categorieën ere, 
a en b en per categorie is er ieder jaar een 
kampioen. Ook zijn er jaarlijks zestalschie-
tingen en feestschietingen voor leden die 
50 of 60 jaar lid zijn. De gilden hebben niet 
alleen contact bij wedstrijden maar ook bij 
het koningsschieten, recepties voor diverse 
gelegenheden. Ook bij het overlijden van een 
gildebroeder of -zuster zijn afvaardigingen van 
de gilden aanwezig. 
De Belgische gilden zijn aangesloten bij 
de Hoge Gildenraad der Kempen en er is 
een relatie met de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden. De Nederlandse 
gilden zijn aangesloten bij kring Baronie en 
Markiezaat en verder bij de Noordbrabantse 
Federatie van Schuttersgilden.

Net zoals de gilden die sinds eeuwen deel 
uit maken van de geschiedenis, kunnen we 
constateren dat historische wijzigingen van 
landsgrenzen en valuta nooit een probleem 
voor de gilden zijn geweest. n

Nederlandse gilden historisch verbonden 
met Belgische gilden

Tegenwoordig gebeurt het ook nog wel dat landsgrenzen wijzigen of zelfs ontstaan maar dan is dit vaak in andere 
delen van de wereld. In het verleden heeft dit ook diverse keren in West-Europa plaats gevonden. In 1830 vindt 
de Belgische revolutie plaats waardoor België zich los heeft gemaakt van het Koninkrijk der Nederlanden en 
onafhankelijk is geworden. 
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Het gilde onderweg naar morgen. Dat is het 
prikkelende thema. Waar staan de gilden anno 
2015 en vooral waar staan ze over tien jaar of 
over twintig jaar? Welke toekomst is er nog 
voor het gildewezen? Sommige gilden slagen 
er nog steeds heel goed in om nieuwe, jonge 
leden aan te trekken. Maar er zijn ook veel 
gilden die daar erg mee worstelen.
Welke mogelijkheden zijn er dan nog voor 
de gilden. Het krampachtig vasthouden aan 

álle tradities kan er immers toe leiden dat 
sommige gilden er over een aantal jaren niet 
meer zijn.
Tradities zijn meestal gebaseerd op regels die 
zijn opgesteld in een volstrekt andere tijd dan 
het heden. Binnen veel gilden is er nog volop 
discussie over de vraag of vrouwen volwaardig 
lid kunnen zijn van het gilde. De regel dat 
alleen mannen lid kunnen zijn is bijvoorbeeld 
opgesteld in een tijd waar er van emancipatie 

van de vrouwen geen enkele sprake is. 
Maar in diezelfde tijd is het voor een gilde-
broeder ook een vanzelfsprekende regel dat 
hij iedere zondag trouw ter kerke gaat. 
Deze laatste regel is stilzwijgend afgeschaft, 
terwijl de eerste regel soms met hand en 
tand wordt verdedigd. Met andere woorden: 
tradities zijn in de loop van de tijd ook zelf aan 
veranderingen onderhevig. Soms moet je de 
vraag durven te beantwoorden of  >>>

INFORMATIEF
Door: Ruud Severijns

Onze tradities en onze toekomst

Het Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe Oirschot heeft voor de gildendag van 31 mei 2015 als thema 
gekozen: Het gilde onderweg naar morgen. Burgemeester Severijns van Oirschot spreekt daarover tijdens de erewijn. 
Woorden die we graag onder de aandacht van u allemaal willen brengen.

In het oude notulenboek van het kloveniers-
gilde Sint Antonius Abt Terheijden staat 
vermeld dat bij besluit van de Domeinraad de 
dato 11 juni 1660 het gilde uit het Mastbos bij 
Breda een boomstam kan halen. Het trans-
port van die boomstam gaat met paard en 
kar. Die kar is een zogenaamde mallejan, een 
speciale kar om lange bomen te vervoeren.
De schutsboom moet vanwege de weersin-
vloeden en mogelijk ook omdat er zo vaak op 
geschoten wordt-geregeld hersteld worden 
en soms is de boom, zoals in 1696, aan 
vervanging toe.
In 1707 gaat het kloveniersgilde weer naar 
het Mastbos om daar een nieuwe boom uit 
te zoeken. Nadat die nieuwe schutsboom in 
Terheijden is geplant sluit ons gilde met het 
bijenhoudersgilde Sint Ambrosius (opgericht 
in 1648) van Terheijden een contract af over 
het gezamenlijk gebruik van die boom. Hierbij 

is overeengekomen dat het laatstgenoemde 
gilde als eerste een nieuwe boom moet 
betalen, latere aanschaffingen of herstellingen 
komen voor gezamenlijke rekening. Het 
bijenhoudersgilde schiet op 24 augustus, Sint 
Bartholemeusdag, koning. In 1808 bestaat 
het Sint Ambrosiusgilde nog, doch niet lang 
daarna is het opgeheven en ons gilde staat 
dan weer alleen voor alle uitgaven.
De geschiedenis herhaalt zich. In 1987 heeft 
ons gilde de eer om het Nederlands kampi-
oenschap wipvogelschieten te organiseren. 
Het  gilde heeft dan slechts twee schuts-
bomen tot haar beschikking en er zijn er 
negen nodig. Goede raad is duur. Uiteindelijk 
besluit de overheid bij Staatsbosbeheer, 
afdeling Ulvenhout, te informeren of het  gilde 
daar bomen met een lengte van 18 meter kan 
kopen. “Kom maar kijken,” is het antwoord. 
En jawel hoor in dit bos staan voldoende 

bomen die voor het kampioenschap geschikt 
zijn. Zaterdag 29 november 1986 trekt een 
aantal gildebroeders, gewapend met hand- en 
kettingzaag naar het Ulvenhouts bos om daar 
negen lariksen om te zagen en dan, die lange 
lompe masten, op de schouders, dwars door 
het bos, naar de openbare weg te sjouwen. In 
één woord gezegd, een beulswerk. Iedereen 
is blij als dit karwei gereed is. En dan wachten 
op paard en kar? Neen 200 jaar later is er 
ander vervoer: een tractor met een grote kar 
heeft voor ons gilde de schutsbomen vanuit 
het Ulvenhouts bos naar café De Vriendschap 
gebracht, waar het  gilde dan thuis is. 
Gelukkig is er onderweg geen politiecontrole, 
anders zouden het wel hele dure bomen zijn 
geworden. De prijs voor die negen bomen 
was destijds maar ƒ 180, enkele flesjes bier en 
veel zweet en moeheid, maar ons gilde is er 
echt mee in haar nopjes. n

INFORMATIEF
Door: Harry Bruins

De schutsboomgeschiedenis van  
Sint Anthonius Abt Terheijden Nederlandse gilden historisch verbonden 

met Belgische gilden

Dat een schuttersgilde koning schiet op een schutsboom is geen nieuws. Maar aan het zetten van elke schutsboom 
kleeft een verhaal dat ons een terugblik geeft op de tijd wanneer de boom werd opgezet.
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Het bestuur van De Gildetrom heeft de Jan 
Mesprijs 2014 uitgereikt aan Toine Minnaert, 
vendelier van het Kolveniersgilde Sint 
Dionysius Tilburg, voor zijn ingezonden stuk 
op het rapport: ’in trouw verbonden‘ van de 
Commissio Mixta.
Toine, universitair docent aan de universiteit 
van Utrecht, gaat in zijn artikel in op de relatie 
tussen kerk en gilden.
Dat de onafhankelijke jury de bijdrage verfris-
send vindt, mag blijken uit de motivatie die 
aan de voordracht ten grondslag ligt:
“Het ingezonden stuk heeft een interessante 
inhoud, die het gildewezen ten diepste raakt. 
Het raakt aan de kern van het gildewezen, niet 
alleen vanuit het verleden maar ook vanuit het 
heden, waarin veel opvattingen ter  discussie 
staan.  Het gilde is een belangrijke pijler 
waarin Christelijke waarden in de basis blijven 
leven. Schrijver stelt de traditionele relatie van 
het gilde en de kerk ter discussie,  een relatie 
waarin hij een wederzijdse verantwoordelijk-
heid veronderstelt.  Gilden zijn traditioneel en 
dit traditionele is ook herkenbaar in 
De Gildetrom. Het is dan ook voor een blad 
als De Gildetrom een belangwekkend stuk.”
De oorkonde, vergezeld van een stoffelijke 
blijk van waardering, is op zondag 7 juni 2015 
uitgereikt tijdens de verbroedering van de 
gilden binnen de gemeente Tilburg. n

REPORTAGE
Door: Jan van Gelooven

Jan Mesprijs voor Toine Minnaert

er bij bepaalde regels wel sprake is van een 
zinvolle traditie, of dat je hier moet spreken 
van een sleetse gewoonte.

Regels zijn opgesteld in een bepaalde periode 
van de geschiedenis toen de samenleving heel 
anders in elkaar stak dan de maatschappij 
van nu. Wil je als gilde ook een afspiegeling 
zijn van de huidige samenleving, dan zul je 

ook je regels en tradities meer op die heden-
daagse samenleving moeten afstemmen. 
Anders spreek je niet meer van een in de 
samenleving geworteld gilde met respect voor 
aloude gebruiken en tradities, maar van een 
vereniging die een relikwie is geworden van 
het verleden. 
Het komt er voor de gilden op aan om goed 
te definiëren wat nu eigenlijk de werkelijke 

tradities, normen en waarden zijn die men 
belangrijk vindt om te behouden. Is het feit 
dat je een man moet zijn essentieel óf moet 
je als gilde vooral waarde hechten aan onder-
linge broederschap, hulp en medeleven?.

Het maken van die keuzes is aan de gilden 
zelf. Daar wens ik jullie allen heel veel  
succes bij. n

INFORMATIEF
Vervolg

Toine Minnaert ontvangt de Jan Mesprijs van Wim Bischoff, voorzitter van De Gildetrom. 
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Jan Mesprijs voor Toine Minnaert

De koning is duidelijk de ‘primus inter pares’, 
de eerste onder de gelijken en van hem mag 
dan ook verwacht worden dat hij zich inzet 
voor de broederschap en/of schutterij. Het 
symbool van bescherming van de zwakkere 
tegen onrecht. 
Drie jaar nadat het Onze Lieve Vrouwegilde 
nieuw leven was ingeblazen, in 1948, schiet 
rector Swinkels van het klooster Mariëngaarde 
koning en hij quiteert, - staat de functie 
meteen af - en schenkt zoals gebruikelijk een 
koningsschild. De wedstrijd wordt voortgezet 
en Jan van Dooren behaalt de eer. Piet Smits, 
die bij de heroprichting lid van het gilde 
is geworden, staat 25 augustus 1951, drie 
jaar later dus en vijf maanden voor hij naar 
Nieuw Zeeland zal vertrekken met het geweer 
onder de schutsboom, een schot en de vogel 
tuimelt versplinterd omlaag. Piet Smits is 
de nieuwe koning. Op de bekende manier 
wordt de koning gehuldigd en Piet wordt het 
koningszilver omgehangen. In januari 1952 
vertrekt hij naar Nieuw Zeeland en Jan van 
Dooren neemt het koningschap waar. Een 
zilveren schild is echter nooit ontvangen. We 
kunnen ons ook best voorstellen dat er voor 

de emigrant belangrijkere zaken aan de orde 
waren. Naarmate de belangstelling voor de 
historie van het Onze Lieve Vrouwegilde meer 
aandacht krijgt en daarmee ook de daarbij 
behorende gebruiken, wordt dat koningschild 
gemist. Er zijn contacten gelegd met de 
familie om deze kwestie aan de orde te stellen. 
Piet Smits blijkt overleden, zodat het contact 
via zijn familie loopt. Tijdens de kermisdagen 
in 2013 is de zoon van Smits, Paul, vanuit 
Nieuw Zeeland op rondreis door Europa, op 
bezoek bij de Blauwe Schut. Bij het koning-
schieten van de Rooi Schut is Paul namens 
de Blauwe Schut aangesproken over het 
missende koningsschild. Er is afgesproken dat 
hij over het gebeuren en de gebruiken geïnfor-
meerd zal worden in de hoop het ontbrekende 
schild eens aan het koningsvest te kunnen 
hangen. Bijna twee jaar later op zaterdag 30 
mei 2015 is het dan zover. De gildebroeders 
marcheren met roffelende trom en zwaaiende 
vaandels naar de Goossensstraat  waar 
hoofdman Jos van den Heuvel het gebeuren 
memoreert. Francis Smits, de oudste zoon 
van Piet, geeft mede namens zijn broers en 
zussen een koningsschild ten geschenke aan 

het gilde ter nagedachtenis aan zijn vader, Piet 
Smits. Het Onze Lieve Vrouwegilde is diep 
onder de indruk van het prachtige schild dat 
door de Aarlese edelsmid Jacqueline Swinkels 
is vervaardigd. Als dank voor de ingeloste 
schuld heeft hoofdman Jos van den Heuvel 
een bos bloemen voor Ginny en een Aarles 
Mariabeeldje meegebracht. n

REPORTAGE
Door: Louis Barten

Bij het Onze Lieve Vrouwegilde is er  
geen koning zonder schild

Francis Smits overhandigt het ontbrekende 
koningsschild. Vlnr.: hoofdman Jos van den 
Heuvel, koning Eugene Barten en Francis 
Smits. Op de achtergrond: de heren Barten en 
Thomassen. 

Het is een bekend feit dat elke koning bij het Onze Lieve Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel na zijn ambtstermijn een 
koningsschild aan het gilde schenkt. Het gilde heeft zelfs een koningsschild dat dateert van 1784 en 1804. Ik hoor u 
al zeggen, dat is niets bijzonders, wij hebben veel oudere schilden. Dat klopt, zij het niet dat er in 1833 in Aarle-Rixtel 
een grote brand heeft plaats gevonden waarbij de zilverschat van het gilde is verbrand. Het schild van 1784 kan dus 
deel uitgemaakt hebben van de vijftig schilden die genoemd worden op het schild van Verstappen van 1840. Daarop 
staat namelijk vermeld: ’Eerst was den krans versiert met vijftig zilveren ‘plaaten’ die door den brand zoo jammerlijk 
zijn verteerd.’ Thans is het normaal dat eenmaal in de drie jaar koning wordt geschoten, hoewel de indruk  bestaat 
dat die termijn niet altijd nadrukkelijk en consequent is gevolgd. Wanneer de driejaartermijn wordt aangehouden, dan 
zou het oorspronkelijke oudste schild kunnen stammen van 150 jaar voor 1804,1654. De koningsvogel draagt echter 
de volgende tekst: 

Mijn kop is alleen nog zoo als men dien liet maken. In dertien honderd, toen ‘t lievrouwen Gild ontstond:

‘k Zag pest en kruid en vuur alom vernieling braken. En ging ook voor drie jaar schier aan vlam ten gronde;

Dan nu, als Phoenix fier, door kunst uit ‘t vuur herboren. Verbeeld ik ‘t oud Sieraad der vaderen deugd en eer, 

En moght mijn ondergang, in ‘t eind mij zijn beschoren. Behoud dan ‘t Broederschap, almagtig Opperheer.
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REPORTAGE
Door: Adriaan Kox

ONTSTAAN GILDE SINT JAN BAPTIST
Volgens een stuk in Taxandria, van C. Rijken 
wordt in een akte van 19 mei 1615 “de 
Guldemeesteren des dorps van Duizel” 
genoemd. En later in een stuk van 1 juni 
1617 worden deze met naam genoemd als 
Gildemeesters Jan Lennaerts en Jan Matheus. 
Uit deze twee stukken blijkt dat het gilde 19 
mei 1615 al bestaat.
Uiteraard voldoende reden om hier in 
2015 voldoende aandacht aan te geven. 
Het Gilde van Sint Jan Baptist heeft in de 
algemene vergadering de keus gemaakt dit 
te vieren met het dorp Duizel. In 1976, 1990 
en 2004 worden eerder al zeer geslaagde 
Kringgildedagen georganiseerd binnen Kring 
Kempenland, toch wordt er voor gekozen in 
2015 met name het dorp en de Duizelse jeugd 
als hoofddoel in de festiviteiten te betrekken.

JEUGDTOERNOOI 17 MEI 2015 
KRING KEMPENLAND
Het eerste feestelijke evenement wordt 
het Jeugdtoernooi van de bond van 
Schuttersgilden van Kring Kempenland. De 
laatste jaren is het binnen de kring nog steeds 
gelukt een toernooi met vendeliers, tamboers 
en bazuinblazers te organiseren. Hoewel 
de belangstelling geleidelijk aan terugloopt 

is er weer een stijging sinds drie jaar in het 
aantal deelnemers. We hebben tijdig alle 
gilden uitgenodigd en in kennis gesteld dat er 
diverse nevenactiviteiten in het programma 
worden opgenomen. Ook is na de inschrijving 
een telefonische belronde gehouden, dit op 
advies van het kringbestuur. Met name hieruit 
komen nog diverse aanmeldingen. Ook de 
diverse spellen zoals een luchtkussen, demon-
stratie miniautoclub, laserschieten etc. maken 
het niet alleen interessant voor deelnemers, 
maar nog meer voor het bijbehorende publiek. 
Dit zijn meestal familie of vrienden met niet 
deelnemende kinderen. Vooral deze laatste 
groep wordt dan ook betrokken bij allerlei 
spellen, alhoewel men hier meer aandacht 
aan had kunnen geven. Hieruit moet het gilde 
tenslotte zijn toekomst halen. Ook op prij-
zenzilver is niet bezuinigd en elke deelnemer 
ontvangt een herinneringsschildje. Uiteindelijk 
valt de investering mee en lijkt deze meer 
dan de moeite waard. Enkele prijsjes bij de 
nevenactiviteiten ontbreken, dit kan beter.

De wedstrijden in trommen, vendelen en 
bazuinblazen verlopen vlekkeloos en er is veel 
spanning op de diverse gezichten af te lezen. 
Er heerst een prachtige sfeer. Wij danken alle 
deelnemers en publiek voor hun inzet.

En zeker is dank verschuldigd aan de kring-
raadsheren en de kringvoorzitter, hun adviezen 
hebben ons op het goede spoor gezet.

TEERDAG 20 JUNI 2015 IN GILDEHUIS 
SINT JAN OP DE MEER
De zaterdag voor de patroonsdag van Sint 
Jan Baptist, 24 juni, is traditioneel de Teerdag. 
Deze start met een eucharistieviering in 
de Duizelse kerk waarna een gezamenlijke 
maaltijd wordt genoten. Dit is ook traditioneel 
de dag dat nieuwe leden de eed van trouw 
afleggen. En zodoende ook de dag dat jubilea 
worden geëerd. Dit jaar wordt Piet van Haag 
met zijn vrouw Mien in de bloemetjes gezet. 
Piet is 25 jaar lid en koning geweest van 
2004-2007. Hij schiet zich in 2010 en 2013 
wederom tot koning. In 2016 kan hij strijden 
om de keizerstitel.
De Teerdag is verder gevierd zoals we gewend 
zijn met muziek en veel gezelligheid.

SCHOOLPROJECT EN SINT JANSFEEST 
ZONDAG 28 JUNI
Al meer dan een jaar terug is met de 
Basisschool Sint Jan contact gelegd om 
op school aandacht te geven aan plaat-
selijke geschiedenis. In het schoolproject 
Middeleeuwen is daarvoor het gilde gevraagd 
ondersteuning te leveren.
In gildetenue en met diverse attributen 
worden alle klassen van de basisschool 
bezocht. Leerlingen hebben een vragenlijst 
voorbereid waaruit een prachtige interactie 
ontstaat en veel interesse wordt gewekt. Aan 
alle leerlingen wordt gevraagd een werkstuk 
aan te bieden aan de tentoonstelling op het 
Sint Jansfeest van de Duizelse parochie.

Voor wat hoort wat, beslist de overheid. Alle 
deelnemers aan de tentoonstelling kunnen 
rekenen op een toegangskaartje voor een 
pretpark. Dit verhoogt het enthousiasme 
natuurlijk enorm.
Het jaarlijkse Sint Jansfeest van de Parochie 

400 Jaar geleden, zo leert de geschiedenis ons, zal het Duizelse Gilde Sint Jan Baptist al hebben bestaan. Voor het 
gilde een reden dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Voor de vierde maal een Kringgildedag organiseren wordt 
niet wenselijk geacht. Inzetten op de jeugd is de doelstelling. De interesse en het enthousiasme is gewekt, maar deze 
moeten we wel onderhouden.

400 Jaar Gilde Sint Jan Baptist Duizel

De openluchtmis op het gildeterrein Sint Jan op de Meer.
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start met een kleine rondgang door Duizel en 
een openluchtmis. Op het gildeterrein Sint Jan 
op de Meer komt een mooie stoet aan met 
kinderen in kleurige gildekledij, gevolgd door 
de Fanfare, het gilde met het Sint Jansbeeld en 
pastoor en misdienaars. Na de openluchtmis 
is een mooie tentoonstelling ingericht van 
werkstukken, welke de kinderen van de basis-
school hebben gemaakt naar aanleiding van 
het Thema Middeleeuwen.
Vele mooie en indrukwekkende stukken zijn 
er te bewonderen, maar wat bovenal opvalt is 
het enthousiasme en de leergierigheid van de 
kinderen over het gilde en de middeleeuwen. 
Dit wordt ook nog eens duidelijk gememo-
reerd in de toespraken van burgemeester Anja 
Thijs en schooldirecteur Marcel Roks, die 
samen met pastoor Frans van der Weijst de 
tentoonstelling opent.

Alle deelnemende kinderen hebben in span-
ning geduldig gewacht op de prijsuitreiking. 
Ondertussen gaat het verenigingsschieten van 
start. Elf teams van elk vier personen schrijven 
in en strijden om de prijzen. Het blijft tot het 
laatst spannend en het publiek moedigt luid 
hun favorieten aan.

Vele Duizelnaren en mensen uit onze 
omgeving hebben bijgedragen aan dit mooie 
Sint Jansfeest. Ook financieel zijn we prima 
gesteund door de sponsors. Zodoende 
kunnen we terugkijken op een mooi feest. We 
zijn als gilde bijzonder tevreden en hebben 
gemerkt dat er veel interesse en enthousiasme 
is gewekt onder de Duizelse bevolking in 
alle leeftijdscategorieën. Hopelijk betaalt het 
zich in de toekomst terug in een groeiend 
ledenaantal. n

REPORTAGE
Door: Ron Peters

Het Sint Catharinagilde Helmond heeft 
in 2001 bij het 600-jarig bestaan van de 
gemeente Helmond een schutsboom 
gekregen. Maar het gilde heeft haar clubhuis 
boven de Gavioli zaal in het centrum van de 
stad. De beloofde schutsboom wordt niet 
geplaatst, maar ook niet vergeten. In 2013 
krijgt het gilde het verzoek om te verhuizen 
omdat het huidige onderkomen gesloopt 
gaat worden en krijgen ze een nieuwe locatie 
aangeboden op Binderen. Deze is dankbaar 
aanvaard en nu kan ook de beloofde schuts-
boom geplaatst worden. Na diverse bodem-
onderzoeken en voorbereidingen is de vergun-
ning tot plaatsing verleend. De leden van het 
gilde hebben zelf veel voorbereidend werk 
verricht en de boom kan geplaatst worden. 
Dit jaar is het voor de eerste keer dat het gilde 
op een eigen boom kan schieten, deze wordt 
officieel in gebruik genomen op 12 juli 2015 
door burgemeester mevrouw Blanksma – van 
de Heuvel en oud-burgemeester Wim van Elk 

door de onthulling van een gedenkplaat. 
De boom is geschikt voor meerdere disci-
plines zoals wipschieten en koningschieten. 
Nadat de boom is ingezegend door kapelaan 
Koopmans kan burgemeester Blanksma 
– van de Heuvel het eerste schot lossen. 
Aansluitend begint het koningschieten en 
het is Maarten Janssen die de nieuwe koning 
wordt van het Sint Catharinagilde Helmond. 
Bij het 73e schot weet hij het koningszilver te 
bemachtigen. Maarten is voor de eerste keer 
koning. Het is een zeer spannende wedstrijd 
waarbij een groot aantal broeders er op 
gebrand zijn het koningschap te verwerven. 
Het Sint Catharinagilde schiet dit jaar dus voor 
de eerste keer op de nieuwe schutsboom, die 
kort tevoren door burgemeester Blanksma - 
van de Heuvel feestelijk in gebruik is 
genomen samen met oud-burgemeester Wim 
van Elk. Dit alles gebeurt onder grote belang-
stelling van de buurt en van gasten 
uit Kring Peelland. n

Bij het Catharinagilde in Helmond heerst een feestelijke stemming. 
Zij hebben vanaf nu een eigen schutsboom.

400 Jaar Gilde Sint Jan Baptist Duizel
Een eigen schutsboom voor  
Sint Catharinagilde Helmond

De nieuwe schutsboom.  

Piet van Haag met echtgenote Mien, 
25 jaar gildebroeder.
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Basisschool bezoekt Sint Martinusgilde Dommelen
“Opa, we hebben het op school over de mid-
deleeuwen gehad en over de Nachtwacht en 
zo. En toen zei ik tegen de juffrouw: Mijn opa 
is bij het gilde in Dommelen, en toen zei de 
juffrouw: Nou, dan kan jouw opa mooi over 
het gilde op school komen vertellen. Opa doe 
jij dat?”
Wanneer je kleinzoon je met grote ogen 
aankijkt, kun je dan als opa en hopman van 
een gilde nee zeggen? Natuurlijk niet. Zo 
komt het dat ik enige tijd geleden in gildepak 

voor de klas sta en een presentatie over ons 
gilde geef. Dit jaar komt onze kleindochter bij 
me met de vraag: “Opa, de juffrouw zei dat 
je vorig jaar op school bent geweest om over 
het gilde te vertellen. Vraag hem eens of hij 
dat nog eens wil doen?” Natuurlijk zeg je dan 
weer geen nee, alleen draaien we de zaak nu 
om, de school komt deze keer naar het gilde! 
En zo gebeurt het dat groep 5 en 6 van de 
basisschool De Pionier uit Valkenswaard op 
het schietterrein van het Sint Martinusgilde 

van het Heilig Sacrament in Dommelen in 
de gildekamer worden ontvangen door de 
regerend deken, de hopman en de vaandrig, 
alle drie in volledig gildekostuum. De hopman 
verwelkomt de kinderen met hun leerkrachten 
en enkele ouders met koffie, limonade en 
koekjes, waarna hij een voordracht geeft over 
o.a. het ontstaan van het gilde en hoe sint 
Martinus en de kerk met het gilde verbonden 
zijn. Ook de huidige activiteiten van het gilde 
komen aan de orde, met natuurlijk ook het 
koningschieten, waarbij uitdrukkelijk wordt 
verteld dat dan niet op de koning geschoten 
wordt maar op een houten vogel, de konings-
vogel. Onze kleinzoon merkt nog op: “Opa, 
dat is net een kip!” Waarop ik hem uitleg dat 
het toch echt een vogel moet voorstellen. 
Tijdens het verhaal worden dia’s getoond en 
voorwerpen die het gilde gebruikt. Zo kunnen 
de kinderen de koningsvogel bewonderen, 
proberen op een bazuin te blazen en mogen 
ze proberen te vendelen. De klas reageert 
geweldig, er komen veel spontane vragen naar 
voren zoals “hoeveel kost een tweedehands 
geweer?” en nog meer onverwachte vragen. 
Nadat de klas een rondje met een vlag over 
het terrein maakt wordt de bijeenkomst 
afgesloten. Zowel de kinderen als het gilde 
zijn weer een mooie ervaring rijker. n

De jongste gildezuster die ooit een zilveren schildje wint
Op 31 mei 2015 is het gilde Sint Ambrosius 
Loon op Zand als gastgilde aanwezig op de 
kringgildedag in Oirschot bij het gilde Onze 
Lieve Vrouwe Broederschap. Talena Smetsers 
(bijna 5) doet mee aan de vendelwedstrijd in 
de klasse jeugd tot en met 13 jaar. 
Oma Petty Dankers - Bruggeling heeft een 
gesprekje met haar.
Oma: Hoe vond je het op de gildedag, Talena? 
Talena: Leuk. Ik heb eerst de optocht gelopen 
en ik liep samen met Esther Nieuwenhuisen 
(3) achter Mark die met het vaandel voorop 
loopt. Heel veel mensen langs de kant klapten 
voor ons.
Oma: En wat heb je daarna gedaan?
Talena: We gingen op het veld opmarcheren 
en de vendeliers bleven allemaal op het veld 
staan om samen te vendelzwaaien. Danique 
heeft mij geholpen waar ik moest gaan staan. 
Ik vind het best wel moeilijk om hetzelfde als 

de andere vendeliers te zwaaien.
Oma: Maar dat hoef je nog niet, je mag je 
eigen programma draaien.
Talena: Dat heb ik in de wedstrijd gedaan. 
Het waaide heel hard en het regende ook nog 
een beetje. Maar ik had hier voor geoefend en 
wilde graag meedoen. Jij heb mij geholpen, 
hè, tijdens de wedstrijd.
Oma: Ja, ik heb een beetje voorgezegd wat je 
moest zwaaien. Maar dat vind de jury niet erg, 
ze vinden het al heel knap dat je alles zo goed 
mogelijk zwaait. En toen je klaar was ging 
ook de jury heel hard voor jou klappen, net 
zoals alle andere mensen die naar jou hebben 
gekeken. Je hebt allemaal zevens gehad 
van de jury en daarom heb je een schildje 
gewonnen. Het hele gilde is erg trots op jou. 
Ga je de volgende keer weer meedoen?
Talena: Ja, ik denk van wel. Wij gaan mee naar 
de kringdag Maasland in Berlicum.

Oma: Dan help ik je weer mee en ik wens je 
alvast heel veel succes. Goed oefenen, 
hè Talena! n

Met de hele groep op de foto bij het gilde.

Talena in actie.
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Jeugd actief bij 
schietkampioen 
2015
Op het schietterrein van het Sint Barbaragilde 
Dinther zijn zaterdag 13 juni de schietkampi-
oenwedstrijden gehouden, waaraan ook de 
jeugd deelneemt. Deze jeugdwedstrijd gaat 
meteen van start en Gijs van den Eertwegh 
weet de eerste prijs binnen te halen. n

Twee eerste prijzen 
bazuinblazen
De kringgildedag van de dertien gilden van 
de Hoge Schuts op 31 mei jl. bij het organise-
rende Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde 
uit Erp is voor het Veghelse  Sint Barbara 
Gilde een groot succes geworden. Twee 
gildebroeders, jeugdgildebroeder Daan van 
Lieshout en gildebroeder Gertjan Centen zijn 
(weer) in de prijzen gevallen. Elk hebben zij in 
hun klasse de eerste prijs gehaald. n

Gilde ontvangt vormelingen
Zeventien jongeren van de groep Au Choix, 
vormelingen uit groep acht van de Veghelse 
basisscholen, komen kennismaken met 
het Sint Barbara Gilde in Veghel. Tien 
gildebroeders ontvangen de vormelingen 
en hun drie begeleiders. Zij krijgen uitleg 
over de oorsprong van de schuttersgilden 
en horen dat deze ten tijde van Karel V al 
bestonden en hard nodig waren. Leger en 
politie bestonden toen nog niet, rovers wel. 
Nadat de jongeren informatie krijgen over de 

huidige gildegebruiken gaan ze onder bege-
leiding van gildebroeders kruisboogschieten. 
Het bazuinblazen blijkt veel moeilijker dan 
ze verwachten, maar ze vinden het wel leuk 
evenals het trommen en vendelen. De vendel-
demonstratie maakt indruk. Na het gebruik 
van een frisdrankje, koffie of thee gaan ze nog 
even kijken naar het jeu de boules. Ze hebben 
een leuke avond gehad. “Volgend jaar graag 
weer”, zeggen de begeleiders. n

Jeugd al twee jaar kampioen Kruisboog 
bij Gilde Sint Catharina Den Dungent
In 2015, traditioneel op de eerste zaterdag van 
mei, wordt bij gilde Sint Catharina de strijd 
om de titel ‘Kampioen Kruisboog’ gestreden. 
De kampioen van vorig jaar, Stan de Goeij, 
mag het eerste schot lossen. Een gevoelig 
schot, want de mooie houten vogel waarop 
geschoten wordt, is door Stan gemaakt en 
in de kleuren van het gilde beschilderd. Door 
middel van een loting is de volgorde van het 
schieten door de andere gildebroeders en 
gildezusters bepaald. Na slechts 68 schoten 
is het Jantje Goossens die de vogel met 
een plof op de grasmat laat belanden. Het 
komende jaar mag Jantje op gildefestiviteiten 
het wisselschild dragen waarin zijn naam 
gegraveerd staat. Maar ook in 2014 werden 
de oudere gildebroeders en gildezusters door 
een jeugdlid verslagen! Na een spannende 
wedstrijd was Stan de Goey het die zijn 
zenuwen goed in bedwang hield en doodkalm 

en geconcentreerd superraak schoot en het 
allerlaatste kleine stukje vogel naar beneden 
schoot. 121 Schoten waren er toen nodig om 
de vogel te vellen. n

Links de winnaar jeugd Gijs van den 
Eertwegh.

Jeugdgildebroeder Daan van Lieshout met 
zijn eerste prijs.

De hele groep op de foto.

De jeugd uit Den Dungen.
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Nederlands kampioenschap schieten op wipboom
Op zevenentwintig juni wordt door de jeugd 
gestreden om de titels Nederlands Kampioen 
tweetallen, Nederlands Kampioen Jeugd indi-
vidueel, de zogenaamde koppelwedstrijden en 
het onderdeel ‘personeel’. 
Er zijn in totaal zestien deelnemers die de te 
verschieten onderdelen hebben afgehandeld. 
Het organiserende gilde valt ook een aantal 
keren in de prijzen. 

Op zondag zijn de senioren aan de beurt. Zij 
schieten in viertallen, alsook individueel. Er 
nemen vijfenveertig viertallen deel. Voor de 
titel Nederlands Kampioen zijn op het laatst 
nog drie viertallen in de strijd. Uiteindelijk is 
het Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk 
die de titel opeist. Mooi is dat het winnende 
viertal hoofdzakelijk bestaat uit jeugdige 
schutters. Het onderdeel Nederlands 

Kampioen individueel is gewonnen door 
John van Iersel. Dit jaar is ook het onderdeel 
‘Koning der Koningen’ verschoten. Het 
is Caspar van de Ven die zich ‘Koning de 
Koningen’ mag noemen.
Wij als gilde van Sint Joris van Onsenoort 
en Nieuwkuijk willen hierbij alle sponsoren 
danken voor hun bijdrage. n

Sint Willibrordusschool in interactie met het 
Sint-Willebrordusgilde
Op 28 mei 2015 zijn de groepen vijf tot en met 
acht van de Essche basisschool te gast bij het 
gilde. Direct wordt een vraag gesteld waarom 
de naam van de school een `i` bevat en de 
naam van het gilde een ´e´. Het verschil in 
naamgeving heeft waarschijnlijk te maken met 
het feit dat de ´e´ zijn herkomst in het Latijn 
vindt. In de Sint Jan in Den Bosch staat de 
naam van het Sint-Willebrordusbeeld ook met 
een ´e´ geschreven. 
De vraag ‘hoe blijft de jeugd geïnteres-
seerd in de activiteiten van het gilde’ wordt 
beantwoord in de thema´s: snel, niet te veel 
verhaal en wel veel zelf actief. In een roulerend 
systeem van zes onderdelen en twee groepen 
wordt de dag vormgegeven in de navolgende 
thema’s: wie en wat is het gilde? Wat is 
geweerschieten met de luchtbuks en met een 
lasergeweer? Wat is trommen, bazuinblazen 
en vendelen? Hiermee zijn de kinderen actief 

bezig en dan als laatste de bar, waar de gil-
deleden in spe limonade drinken met daarbij 
een zakje chips. Al met al is het een leuke 
dag geworden door iedere vijftien minuten 

een ander onderdeel aan bod te laten komen. 
Tevredenheid bij de kinderen, de schoolleiding 
en het gilde. We nemen afscheid met het 
maken van enkele groepsfoto ’s. n

Het winnende viertal v.l.n.r. Tonny de Gouw, Chris Höwer, Felina Ophorst en Natasja de Pinth. Het winnende schot door Chris Höwer.

Essche basisschool op bezoek bij het gilde.
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Toon Brocks houdt spreekbeurt over het gilde
Het is een zeer mistige woensdagochtend 
wanneer de kinderen van groep zes en 
zeven van de Zeggewijzer  met meneer Pim 
Kwaaitaal rond tien uur naar de gildekamer 
van het kloveniersgilde Sint Antonius Abt in 
Terheijden lopen. Zij zullen daar een voor ons 
gilde bijzonder moment meemaken. Toon 
Brocks houdt dan zijn spreekbeurt over het 
gilde. Toon heeft veel informatie ingewonnen 

bij zijn vader, die opper-deken is, en bij veel 
andere leden. Ook heeft hij naast zijn vader 
nog twee gildebroeders gevraagd om hem 
te assisteren bij de buitenactiviteiten. Zijn 
spreekbeurt, welke hij in een powerpoint 
presentatie heeft gemaakt, staat al klaar in de 
gildekamer en nadat Toon alle kinderen heeft 
voorzien van drinken en een lekkere koek, 
steekt hij  van wal.                                                                                                                    
Hij heeft het over de oprichting van het  gilde, 
licht de wapenwet toe en weet veel te vertellen 
over het geweer waarmee geschoten wordt. 
Ook legt hij uit dat we voor de jeugd een 
luchtgeweerboompje hebben en weet daarbij 
het wipvogelschieten prima toe te lichten. 
Natuurlijk wordt het verschil en de werking  
uitgelegd tussen de randvuur munitie en de 
kogeltjes van het luchtgeweer. Trots vertelt 
hij over de  gildekamer. Dat geheel door de 
gildebroeders zelf is gebouwd.                                

Wanneer zijn spreekbeurt voorbij is komen de 
vragen van de kinderen. Blijkbaar is de inte-
resse gewekt over onze vereniging want het 
waren rake vragen zoals “Waarom heeft jouw 
vader een sjerp om met daarop opper-deken 
en wat is dat?” en “Hoe oud was je toen jij bij 
het gilde bent gegaan?”.        
Meneer Pim weet zijn spreekbeurt te 
waarderen met een welverdiende 8,5.                                                     
Onder de bezielende leiding van Heddie 
van Oosterhout en Coos Thijssen maken 
de kinderen kennis met de gildetrom, de 
bazuin en hebben de meeste van hen ook het 
jeugdvendel gezwaaid. Het schieten op de 
luchtbuksboom is natuurlijk het hoogtepunt. 
Dan komen de meeste kinderen er toch achter 
dat het allemaal nog niet zo eenvoudig is. 
De kinderen hebben de spreekbeurt en 
het bezoek aan het gilde bijzonder leuk 
gevonden. n

Groep zes Sint Bavoschool bezoekt gilde
Gilde Sint Joris Rijsbergen ontvangt al vele 
jaren de groepen zes van de basisschool. 
Tijdens dit bezoek wordt, met behulp van 
het onderwijspakket Daor hedde de guld, 
door enige gildebroeders uitleg gegeven aan 
de kinderen hoe de gilden ontstaan zijn en 
wat zij in het verleden en ook tegenwoordig 
betekenen voor een stad of dorp. Vaak hebben 
de kinderen het gilde in hun mooie pakken 
zien lopen in hun dorp, maar hebben er 
verder weinig kennis van. Door de kinderen te 
ontvangen in het  gildelokaal krijgen de kin-
deren meer kennis van de geschiedenis van 
de gilden die er in het dorp zijn, maar ook in 
zijn algemeenheid van een kenmerk van onze 
Brabantse cultuur. De kinderen zijn altijd zeer 
enthousiast en hebben vele vragen. Na het 
bezoek en de uitleg weten de kinderen meer 
van het gilde en weten ze dat het gilde niets te 
maken heeft met carnaval of zwarte piet.

Twee leerlingen hebben zelf een stukje 
geschreven na hun bezoek.
Erik Dijkstra schrijft: “Vrijdag zijn we bij gilde 
Sint Joris geweest. Het was heel leuk, we 
waren eerst een film gaan kijken. Daarna ging 
hij (een gildebroeder) vragen stellen dat waren 
best moeilijke vragen. Toen mochten we met 
een vlag zwaaien. Die was best zwaar. Daarna 

ging ik trommelen dat was leuk. Toen ging 
ik de kruisboog vast houden, die was echt 
zwaar! Het was heel leuk”.
Wouter Jongenelen schrijft: “Ik ben vrijdag 
naar het gilde Sint Joris geweest. Toen gingen 
we eerst naar de uitleg op een film kijken 
wat een gilde is. Toen dat klaar was mocht je 
met een vlag zwaaien en een kruisboog op je 
schouder houden, die zijn best zwaar. De vlag 
moest je met een hand zwaaien en dat lukte 

mij bijna niet. Je hebt ook koningschieten 
dan moet je een houten vogel van een paal 
schieten. Vroeger moest je de vogel met een 
scherpe pijl kapot schieten. Als je met een 
geweer op een houten vogel schiet moet je 
deze helemaal kapot schieten maar dan moet 
je telkens een nieuwe vogel maken en dat kost 
heel veel hout en tijd. Ik vind het gilde heel 
gaaf.” n

Toon Brocks aan het woord.

Groep 6a Sint Bavoschool 2015.   
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INGEZONDEN
Winfried Minnaert

Jeugd indoorvendeltoernooi op  
15 november 2015
Op zondag 15 november 2015 zal het NBFS 
jeugd indoorvendeltoernooi plaatsvinden 
bij het Gilde Sint Joris in Hoogeloon 
(Kwartier van Oirschot). Het Gilde Sint Joris 
Hoogeloon nodigt jeugdvendeliers van harte 
uit om deel te nemen aan dit toernooi in het 
gemeenschapshuis/sporthal D’n Anloop in 

Hoogeloon. Er zijn  zilverprijzen te verdienen 
en ook kan er deelgenomen worden aan het 
laserschieten. Eind september 2015 (ruim 
voor het toernooi) ontvangt u de inschrijf-
formulieren, het programma en verdere 
informatie over het toernooi. n

Verzoek aan 
secretariaten 
gilden NBFS
Wij verzoeken alle  adreswijzigingen met 
betrekking tot de Gildetrom niet naar de secre-
taris te sturen.  Graag ontvangen wij deze 
rechtstreeks op het adres waar de wijzigingen 
worden behandeld. Adreswijzigingen kunt u 
mailen naar: abonnementen@degildetrom.nl

Schriftelijke wijzigingen kunt u sturen naar:
Abonnementenadministratie De Gildetrom
Noordhoekring 196
5038 GG Tilburg
tel 06 51 39 88 09  n

Wie herkent deze 
mensen?
In het archief van ons gilde zitten de twee 
bijgaande foto’s van de gildedag Kring 
Maasland uit 1952. Tot op heden hebben we 
niet kunnen achterhalen wie de personen op 
deze foto’s zijn. Wie weet het wel?
Graag uw reactie sturen naar: vds@home.nl 

Met vriendelijke groet, Hans van der Schoot
Sint Joris Sint Catharinagilde Gemonde. n

Fenna Zijlstra winnaar klepschieten
Tijdens de jaarlijkse optrekdag op 14 mei 
met Vlierden kermis heeft  het gilde een 
wedstrijd klepschieten gehouden. Na een 
spannende eerste ronde waarbij Fenna (15), 
nog haar meerdere moet kennen, neemt ze 
in de tweede ronde het heft in eigen hand en 
laat ze de winnaar van de eerste ronde,  Fer 
van Otterdijk ver achter haar. Koning Thea 
van Otterdijk overhandigd haar met trots de 
wisselbeker. 33 Jaar geleden is het klepschieten 
bij het gilde ingevoerd. Dit als alternatief voor 
het Brabants wipschieten. Om te kunnen 
wipschieten moet men minstens 16 jaar zijn 
en in bezit van een wapenverlof. Een kostbare 
zaak en niet alle gildeleden kunnen dan deel-
nemen. Bij het klepschieten schiet men met 
een luchtbuks op kleine metalen plaatjes die 
zich op een 6 meter hoge paal bevinden. Een 
goed alternatief waarbij ook de jeugdige leden 
kunnen meedoen. n

Een kiek van een eerder jeugdvendeltoernooi.

Koning Thea van Otterdijk overhandigt Fenna 
Zijlstra de wisselbeker.

JEUGD
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Op het moment dat ik op weg ga naar Boxtel 
denk ik nog: Leuk, een gesprek met de 
jubilaris, dat doe ik even. Maar dat valt tegen. 
De bijeenkomst wordt zo druk bezocht dat 
het gesprek niet echt van de grond komt. Er 
zijn veel gildeleden van de Dommelgroep, 
maar ook van daarbuiten. Harrie is duidelijk 
een bekend en geliefd persoon. Ik ga met 
Harrie in gesprek, maar al heel snel moet ik 
plaats maken voor burgemeester Buijs van 
Boxtel, die met een presentje Harrie met dit 
bijzondere jubileum komt feliciteren. Daarna 
volgen er nog velen en kom ik er niet meer 
tussen. Harrie zelf ziet het feest als een soort 
reünie van alle mensen waarmee hij gewerkt 
heeft. Harrie van Vreede is 78 jaar. Hij is lid 
van twee gildes: het Gilde Sint Barbara en Sint 
Sebastiaan Vught en het Gilde Sint Barbara 
en Sint Joris Boxtel. In 1955 is hij lid geworden 
van het Vughtse gilde, waar hij een uitstekend 
vendelier is geweest. Op mijn vraag waarom 
hij koos om lid te worden van een gilde 
antwoordt hij dat er in die tijd niet veel keus 
was, je kon bij de harmonie, de kajotters, de 
pad-vinders of het gilde. Harrie kiest voor 
het gilde. Hij is in 1948 met zijn vader op 
een gildedag geweest en al dat zilver spreekt 
hem aan. Hij moet echter 18 jaar zijn voor 
hij wordt toegelaten als aspirant-lid. Toen het 
initiatief kwam om in Boxtel een gilde op te 
richten, heeft men Harrie gevraagd in de com-
missie zitting te nemen. Hij is dan al 40 jaar 
vendelier van het Vughtse gilde, dus een gil-
debroeder met ervaring. Op 4 december 1996 
hebben 32 gildebroeders, waaronder Harrie, 
in Boxtel de eed afgelegd en de caert getekend 
en het Gilde Sint Barbara en Sint Joris is een 
feit. Als dank voor zijn hulp als medeoprichter 
is Harrie begin december 2012 tot erelid 
benoemd. Harrie is ook oud-voorzitter van de 
Dommelgroep, een kring met negen gilden. 
Hij heeft lang deel uitgemaakt van de vende-
lierscommissie en heeft van de voorzitter van 
de kring op 21 januari 2015 tijdens de jaarver-
gadering een zilveren schild ontvangen voor 
25 jaar commissiewerk. Vendelen doet hij zelf 

niet meer sinds hij in 2010 een hersenbloe-
ding heeft gehad, maar zegt hij: “Ik jaag de 
jeugd aan”. Op dit moment is hij nog actief bij 
de veteranengroep (zie De Gildetrom 2-2015) 
van de Dommelgroep. Verder is hij een heel 
goede schutter. Terug naar het feest, dat 
hem is aangeboden door het Boxtelse gilde. 
Inmiddels zijn alle gasten wel gearriveerd en 
heb ik zo hier en daar met mensen gesproken 
die Harrie goed kennen. Dan hoor je natuur-
lijk wel enige anekdotes. Bij voorbeeld dat 
het Boxtelse gilde zich aangesloten heeft bij 
kring Kwartier van Oirschot omdat die vrouw-
vriendelijker was dan kring Maasland. En dat 
Harrie als enige vendelier in Nederland voor 
twee koninginnen heeft gevendeld: koningin 
Juliana en koningin Beatrix. Met koningin 
Beatrix heeft hij ook een leuk gesprekje gehad 
en toen hij ging vendelen zei hij doodleuk 
tegen haar: “Ga eens een stukje opzij, want 
ik heb ruimte nodig.” Op de uitnodiging 
staat ’60 jaar gildebroeder’, maar dat klopt 
niet volgens Harrie. “Het moet zijn 80 jaar 
gildebroeder: 60 jaar in Vught en 20 jaar in 
Boxtel. Tel dat bij elkaar en dan ben ik 80 
jaar vendelier. Dat kom je in De Gildetrom 
nergens tegen.” Misschien klopt het aantal 
jaren niet helemaal, maar zo ziet hij het zelf 
wel. Tijdens het officiële gedeelte krijgt Harrie 
van de hoofdman van Vught een prachtig 
zilveren schild. Als dank voor zijn inzet tijdens 
de 60 jaar broederschap. Er hoort ook een 
mooie oorkonde bij. Daarna wordt hem een 

vendelgroet gebracht door vendeliers van zijn 
eigen gildes, aangevuld door vendeliers uit 
Sint-Michielsgestel en Liempde. Vendeliers 
die hij zelf gedurende zijn gildeleven met 
zoveel liefde en plezier heeft opgeleid. Harrie 
is goed van de tongriem gesneden. Geef hem 
een microfoon en hij houdt niet meer op. 
“Vroeger”, zegt hij, “sprak op een kringdag 
eerst de hoofdman van een gilde, dan de 
burgemeester en dan kwam ik. Dat gebeurt nu 
niet zoveel meer, de toespraken gebeuren nu 
op een hoger niveau.” Tijdens zijn dankwoord 
aan de aanwezigen maant de hoofdman hem 
kort te zijn, maar Harrie wil eigenlijk nog zo 
veel vertellen. “Maar”, zegt hij, “we gaan nu 
doen waarvoor we gekomen zijn. We hebben 
afgesproken niet met consumptiebonnen te 
werken, als je maar niet vergeet af te rekenen 
voor je weg gaat.”  “En wat jullie vergeten 
te betalen, betaal ik”, zei hij met een vette 
knipoog! n 

Harrie van Vreede uit Boxtel is 60 jaar gildelid. Een paar dagen voor de feestelijke bijeenkomst die gehou-den wordt 
op 17 juni krijg ik een uitnodiging voor een gezellig samenzijn op het gildeterrein in Boxtel. Daarbij gaat het verzoek of 
ik een gesprek wil hebben met hem voor De Gildetrom.

Al 60 jaar gildebroeder met hart en ziel

INTERVIEW
Door: Hetty Verhoeven

Een trotse en gelukkige Harrie na het ontvangen 
van zijn jubileumschild.

Harrie tussen de gildebroeders uit 
Sint-Michielsgestel
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ACTIVITEITEN DICHTBIJ
Toon en Bram krijgen veel uitnodigingen. 
Als ze willen kunnen ze elke week wel drie 
keer weg als Europees koning of prins. Bram 
studeert en beperkt zich tot gildeactiviteiten 
en gebeurtenissen waar hij gevraagd wordt 
als vertegenwoordiger van het Brabants 
cultureel erfgoed. Toon is gepensioneerd 
en kan daardoor vaker aanwezig zijn bij 
bijvoorbeeld het koningschieten van gilden, 
maar ook op feestjes. Samen hebben ze in 
drie jaar tijd alle kringen bezocht tijdens een 
gildedag. Ze hebben mooie herinneringen 
aan de hoofdliedendag die gehouden is op 
Vliegbasis Eindhoven op 11 oktober 2014. 
Pas nog waren ze present op een gildefeest 
in Tilburg en op de schoolschuttersdag in 
Millingen. Binnenkort bezoeken ze het Kinjer 
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS). Toon 
is populair bij de geestelijke overheid, hij is 
pas nog naar een priesterwijding geweest en 
op de zeventigste verjaardag van bisschop 
Hurkmans. Samen met de gilden uit de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben de 
Europakoning en -prins als vertegenwoor-
digers van Brabants trots acte de présence 
gegeven bij de ontvangst van de Chinese 
gouverneur van de provincie Jingtsu bij het 
Noordbrabants Museum in oktober 2014. 
Toon: “De Chinese gouverneur liep iedereen 
voorbij totdat hij bij Bram en mij aankwam. 
Daarna volgde een gesprek via twee vertalers: 
Wim van der Donk vertaalde naar het Engels 
en de tolk vertaalde van het Engels naar 
het Chinees.” Op 27 juni gaan de beide 
mannen samen met Gelderse schutterijen 
naar de Dag van de Gelderse Traditie in het 
Openluchtmuseum.

ACTIVITEITEN VER WEG
Bram en Toon hebben alle algemene verga-
deringen van de Europese Gemeenschap 
van Schuttergilden (EGS) bijgewoond en 
Toon heeft daarnaast ook aan de EGS-

bestuursvergaderingen deelgenomen. De half-
jaarlijkse algemene vergaderingen brengen de 
mannen naar heel Europa. De laatste keer was 
dat in Sibenik in Kroatië. De schutterij leeft 
daar volop. Ze zijn daar meer dan welkom 
geheten, niet alleen door Kroaten, maar ook 
door Slovenen en Bosniërs. Beide mannen 
hebben stadsschutters- en bondsfeesten 
meegemaakt zoals in Mönchengladbach, 
Dortmund en Paderborn. In Paderborn schoot 
Bram nota bene de vogel er af. Toon heeft 
samen met de voorzitter van de EGS prins 
Charles-Louis de Merode in Gent een krans 
gelegd voor de overleden zwager van de prins, 
de graaf d’Oultremont. Bram is dol op feesten 
van Duitse schutterijen. Zo is hij onder andere 
in Keulen geweest waar het schuttersfeest 
negen dagen duurde, slapeloze nachten zijn 
hem niet onbekend.

NIEUWE VRIENDSCHAPPEN
Toon verstaat de levenskunst om onder alle 
omstandigheden zichzelf te blijven, hij is 
gewoon Toon gebleven. Hij weet mensen 
voor zich te winnen en opent vele deuren, 
niet alleen voor de gilden, maar ook voor 
zichzelf. Eén van zijn hobby’s is jagen. Sinds 
hij Europakoning is heeft hij deelgenomen 
aan jachten in Engeland en Zweden, de kosten 
hiervan waren niet voor zijn rekening. Verder 

heeft hij nog uitnodigingen voor de jacht ont-
vangen uit Tsjechië en Litouwen. Binnenkort 
gaat hij jagen met de zoon van de prins Van 
Merode. Als ik vraag of de titel nieuwe vriend-
schappen heeft opgeleverd zegt Toon dat er 
drie mensen zijn die zijn hart geraakt hebben. 
Toon: “Op de eerste plaats is dat bisschop 
Hurkmans, die mij als eerste feliciteerde na 
het afschieten van de vogel.” Hij beschouwt 
de commissaris van de koning Wim van der 
Donk en de EGS voorzitter prins Charles-
Louis de Merode ook tot zijn vrienden.
Bram denkt terug aan Timo Stahlhoven, de 
Bundesprinz van 2011 die hem de eerste keer 
dat hij in Duitsland was heeft opgevangen. 
Via Timo leerde Bram zijn vriend Sebastian 
Fritz uit Keulen kennen. Bram heeft ook veel 
steun en vriendschap ontvangen van de EGS-
secretaresse Marion Stimmel.

WARE KAMERADEN
Als ik vraag op wie ze hebben kunnen bouwen 
noemen Bram en Toon hun ‘gouden driehoek’ 
en dat zijn: Hans Pennings, Frans Vriens 
en Johan Vriens. Deze drie gildebroeders 
ondersteunen en begeleiden de Europakoning 
en -prins en staan steeds voor hen klaar zodat 
ze hun taken zo goed mogelijk uit kunnen 
voeren. Samen klaren ze de job. Bram en 
Toon hebben ook ondersteuning gekregen 
van de NBFS-voorzitter Jos Verbeeten en de 
EGS-voorzitter prins Charles-Louis de Merode 
en van het EGS bureau. Bram: “Het is heel 
fijn hoe de bureaumedewerkers met mensen 
omgaan.” Toon vult hem aan en zegt: “Bij de 
EGS draait het om de koning, we worden daar 
op handen gedragen.”

WAREN ER VERWACHTINGEN EN ZIJN DIE 
UITGEKOMEN?
Toon: “Je kunt je van te voren niet voorstellen 
wat de functie inhoudt. Ik heb het allemaal op 
me af laten komen en heb drie fantastische 
jaren gehad.”

In de vierde editie van De Gildetrom in 2013 stond een interview met Toon Weijtmans en Bram van Bergen over hun 
eerste jaar als Europakoning en Europaprins. Op 9 juni 2015 interview ik ze opnieuw want op 29 augustus zullen zij 
hun ambtsketting inruilen tegen een replica en komt er een einde aan hun ‘regeringsperiode’. Samen kijken we terug 
naar de dynamiek van hun rol in de laatste twee jaren. Ook praat ik met de adjudant van de koning: Frans Vriens; hij 
vertelt over de lusten en de lasten die zijn gilde heeft met een Europakoning in het midden.

Dag Europakoning en -prins

INTERVIEW
Door: Joke van Gils

Samen klaarden zij de klus. V.l.n.r.: Frans Vriens, 
Johan Vriens, Europakoning Toon Weijtmans, 
Europaprins Bram van Bergen en Hans 
Pennings.
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Bram: “Ik heb er niet voor gekozen om 
Europaprins te worden, het was niet mijn 
bedoeling om de vogel te raken. Ik heb in het 
begin in shock rondgelopen en weet niet meer 
wat er toen allemaal gebeurde. Net zoals één 
van mijn voorgangers heb ik gedacht: nooit 
meer! Vrienden hebben mij de rug toegekeerd 
en mijn moeder had het er ook moeilijk mee. 
Ook heb ik een studieachterstand van meer 
dan een jaar opgelopen. De eerste anderhalf 
jaar heb ik het emotioneel en psychisch heel 
moeilijk gehad. Het was een zware strijd. 
Ik heb een grote persoonlijke verandering 
doorgemaakt en ben er sterker uitgekomen. 
De relatie met mijn moeder is weer helemaal 
in orde. Ik ben nog steeds verlegen, maar ik 
durf nu voor mezelf op te komen en heb meer 
zelfvertrouwen. De wereld is groter geworden 
en ik sta realistischer in de wereld. Het is 
allemaal bezonken en ik geniet er nu volop 
van. Zoals ik er nou in sta wil ik graag nog een 
keer. Graag zou ik nog eens Europakoning 
worden net als mijn voorganger.”

IS JULLIE KIJK OP DE GILDEWERELD 
VERANDERD?
Bram vindt het heel leuk dat hij de kans heeft 
gekregen in andermans gildekeuken te kijken: 
“Ik weet nu dat het niet overal koek en ei is. 
De gildecultuur is niet overal hetzelfde, er 
zijn gilden waar het enkel en alleen om het 
schieten gaat, bij anderen  ligt de nadruk op 
tradities en bij weer anderen op feesten en 
drinken.” Bram vindt de Belgische gilden heel 
anders dan de Nederlandse: “Zij zijn losser.” 
Toon is van mening dat de Nederlandse 
gilden behoorlijk op zich zelf staan, maar 
vindt ook dat dit aan het veranderen is: “We 
zoeken elkaar meer op. Koningen bezoeken 
andere gilden en er wordt meer samen gefeest 
en georganiseerd.”
De Duitse schutterijen zijn heel anders 
georganiseerd dan de Nederlandse gilden. In 
Nederland zijn de gilden autonoom wat niet 
altijd goed is gezien de vele gildeactiviteiten 
op een dag. In Duitsland daarentegen wordt 
het beleid centraal in de bond bepaald en 
worden de kringen door de bond aange-
stuurd. De schutterijen hebben daar hun 
eigen adviesbureau met vijf medewerkers, 
mede daardoor is de Duitse schutterij meer 
marketing gericht dan de Nederlandse. De 
Duitse schutterij heeft in financieel opzicht 
meer mogelijkheden, omdat daar de schut-
terijen vele malen groter zijn dan die in 

Nederland. Een Duitse schutterij met 400 
leden is een kleintje.

HOE ZIT HET MET DE INTERNATIONALE 
VERBROEDERING?
Toon: “Vroeger draaide het bij mij enkel en 
alleen om het schieten, maar ik ben een echte 
gildebroeder geworden die hecht aan tradi-
ties.” Ik merk dat Toons taalgebruik veranderd 
is, hij praat over de Europese verdichting. 
Als ik vraag wat hij daarmee bedoelt legt 
hij uit dat de internationale verbroedering 
intenser is geworden en dat de culturen van 
historische gilden en schutterijen naar elkaar 
toegegroeid zijn. Toon : “Ik zie de internatio-
nale vriendschappen toenemen en ik heb zo 
veel vrienden gekregen dat ik ze niet meer kan 
tellen.” 
Ik vraag Toon hoe hij dat regelt met zijn vrouw. 
Hij vertelt me dat ze bij hun trouwen hebben 
afgesproken dat ze ieder de eigen hobby’s 
zouden hebben en elkaars interesses zouden 
respecteren. Dat is tot op de dag van vandaag 
nog zo. De vrouw van Toon is de afgelopen 
drie jaar driemaal aanwezig geweest bij een 
bijeenkomst en dat vindt ze genoeg. Ze wil 
niet op de voorgrond staan, maar ze staat 
achter Toon en is zeer trots op hem. Zij steunt 
hem in zijn doen en laten.

ZIJN DE EUROPAKONING EN -PRINS EEN 
BOOST VOOR DE BRABANTSE GILDEN?
In het interview twee jaar geleden heeft Frans 
Vriens aangegeven dat hij een Brabantse visie 
miste ten aanzien van de PR met als inzet de 
Europakoning en -prins. Frans geeft aan dat 
de Brabanders aanvankelijk niet te enthou-
siasmeren waren, maar het lijkt er op dat ze 
nu pas weten hoe het moet. De Brabanders 
zijn misschien wel te afwachtend. Hopelijk 
maken de NBSF en de gilden op een later 
tijdstip nog gebruik van de deuren die Toon 
en Bram hebben geopend. In Gelderland 
hebben ze al begrepen dat dit werkt en doen 
ze dat ook. In oktober gaan Toon en Bram nog 
eenmaal proberen om de Brabantse gilden 
wakker te maken. Op welke wijze wil Frans 
niet prijsgeven.

IS DE EGS VERANDERD?
Frans vindt dat het introverte Brabant op 
Europees gebied wel wat bereikt heeft. 
Binnen de EGS zijn de voorwaarden voor 
het Europees koningschap en prinsschap 
vastgelegd, evenals de representatieve taken. 

Het EST (Europese Schutters Treffen) in 
Peine zal dit jaar Brabantser zijn dan ooit. Er 
gaan meer Brabanders mee naar het EST dan 
voorheen en het feest wordt geen honderd 
procent schlagersfestijn, er zal een Brabantse 
uurtje gehouden worden. Ook de plaats in de 
optocht van het gilde of schutterij waarvan de 
koning of prins de Europese titel behaalt krijgt 
niet meer het zoveel honderdste nummer in 
de optocht maar mag bijna vooraan lopen, op 
gepaste afstand van hun koning en prins.

EEN HELSE KLUS
Voor de individuele gildeleden van het 
Udenhoutse Sint Antonius - Sint Sebastiaan 
en het Sint-Sebastiaangilde uit Oss zijn de 
gevolgen van de Europakoning respectievelijk 
Europaprins in hun midden niet groot. Frans: 
“De ondersteuning die we gegeven hebben 
is geen belasting geweest. Maar het was een 
helse klus. Je moet veel bewaken, organiseren, 
mensen er bij betrekken en kosten bewaken. 
Het heeft de gilden niets gekost. We hebben 
subsidies aangevraagd, bijdragen gevraagd 
en de ondersteunende mensen hebben hun 
postenkosten zelf betaald. Naast ondersteu-
ning vanuit de eigen gilden zijn er diverse 
gildeleden in verschillende samenstellingen 
samen met Bram en Toon op bezoek geweest 
bij vele activiteiten. Zij zijn hun medebroeders 
en -zusters daar zeer erkentelijk voor. Drie jaar 
is een mooie periode, maar het is goed dat 
het bijna voorbij is, niet voor het werk want we 
hebben veel voldoening van onze taak.” 

AFSCHEID OF NIET?
Overal waar Bram komt denkt hij: “dit is de 
laatste keer”. Hij is steeds aan het afscheid 
nemen. Bram: “Ik ben een ander mens 
geworden en heb veel mensen leren kennen, 
maar nu ben ik op zoek naar nieuwe vrienden 
in de buurt. Ik ga iets missen en zal af moeten 
kicken van de internationale verbroedering”. 
Bram weet heel goed wat hij binnen het gilde 
wil gaan doen: “Ik ga me inzetten voor de 
jeugd.”
Toon is er van overtuigd dat zijn vriend-
schappen zullen blijven bestaan, hij verwacht 
dat hij nog vaak wordt uitgenodigd. Bij 
de EGS hoort hij straks bij de clan van de 
‘Eenmalige eeuwige Europa-majesteit’, dat 
is de titel die elke voormalige Europakoning 
krijgt. Deze majesteiten krijgen voortdurend 
uitnodigingen voor EGS-aangelegenheden en 
hebben hun vaste plek in de optocht. n 

Dag Europakoning en -prins
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Het is uiteraard wennen voor zowel leraar 
als leerling. Voor beiden is het nieuw en dat 
vergt toch wel wat improvisatievermogen. 
Uiteindelijk mogen we erg tevreden zijn 
met het resultaat van de eerste cursus die 
gaandeweg de lesavonden steeds praktischer  
is ingevuld. Een leerproces voor allen.

INHOUD VAN DE CURSUS
Met een negental leerlingen is gestart op don-
derdag 13 november in het Multifunctioneel 
Centrum de Dreef in Aarle-Rixtel. Na een 
rondje waarin de cursisten zich voorstellen 
wordt het vendelreglement doorgenomen. 
Dit tot groot genoegen van de cursisten. 
Zo krijgen ze meer inzicht in de regels. Ze 
begrijpen nu beter hoe het regelement tot 
stand is gekomen. Voor de cursusleiders is het 
fijn om te zien dat iedereen enthousiast is wat 
hoop geeft voor de toekomst. De opkomst 
met negen cursisten is goed, maar de groep 
moet zeker niet groter worden. Maximaal tien 
cursisten is te behappen. De tweede avond 
staat geheel in het teken van de pedagogische 
ondersteuning waarvoor Felix Crooijmans is 
ingevlogen. Hij is voorzitter Kring Kempeland 
en was voorheen onderwijzer in basisonder-
wijs. Hij geeft de cursisten tips en tricks hoe 
om te gaan met de jeugd want dat is uitein-
delijk bepalend voor een goede instructie, los 
van alle technische zaken. 
Op de derde cursusavond wordt het geleerde 
in praktijk gebracht waarbij leerlingen van het 
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel op 
komen draven. Het blijkt een schot in de roos 
voor zowel cursisten als vendeliers. 
Ook de vierde avond wordt de praktijk 
geoefend. Deze avond maken we gebruik 
van de kennis van Ad de Jong, een gevierd 
jurylid. Helaas kunnen op deze avond niet alle 
cursisten aanwezig zijn. Reden om een extra 
avond te plannen. Hiervoor wordt donderdag 
9 april uitgekozen zodat er buiten geoefend 
kan worden en waarbij alle cursisten zelf 
jeugdvendeliers meebrengen. De plaats van 

handeling is het gildeterrein in Aarle-Rixtel. 
De laatste avond zijn alle cursisten en negen 
jeugdvendeliers aanwezig. Ruim 1,5 uur 
wordt er gevendeld en regelmatig wordt er 
van positie gewisseld zodat de cursisten aan 
vendeliers van verschillende gilden les kunnen 
geven. Bij een kop koffie wordt teruggekeken 
op een geslaagde cursus. Er is vraag naar 
een handig boekje waarin alle in en outs 
van de cursus zijn beschreven zodat er een 
naslagwerk ontstaat dat  steeds aangepast 
kan worden. Alle cursisten zijn bereid om 
het geleerde in praktijk te brengen, al zal het 
voor sommigen door tijdgebrek op hun eigen 
stek zijn en zullen de geïnteresseerde gilden 
met hun vendeliers soms naar de instructeur 
toe moeten, in plaats van andersom. Tot 
slot spreekt Henk de Hair, voorzitter van de 
federatieve jeugdcommissie, alle aanwezigen 
toe en ziet met groot genoegen het enthou-
siasme bij zowel cursisten als leerlingen. Een 
bijzondere aangelegenheid.

EVALUATIE VAN DE DEELNEMERS
De gecertificeerde vendelinstructeurs zijn: 
Jeroen Bierens, Sander Bierens, Dirk Jan 
Doensen, Wim van Eerd, Jos van den Heuvel, 
Robert Heesakkers, Gerard Oskam, Richard 
Vermeulen en Martien Verhoeven. Hopelijk 
wordt deze groep van negen vendelinstruc-
teurs de komende jaren uitgebreid.

In een reactie van Gerard Oskam en Richard 
Vermeulen komen zij tot de volgende 
bevindingen: “We zijn vier avonden bij 
elkaar geweest waarvan wij twee avonden 
met leerlingen gewerkt hebben. Dit zijn 
leuke avonden geweest, en wij hopen dat 
dit ook verwerkt word in het op te stellen 
cursuspakket. Kennis van de reglementen 
moet naar onze mening zeker terug komen 
in het cursuspakket. De pedagogiek van het 
les geven, de vorm van lesgeven, enzovoort 
zijn niet of nauwelijks aanbod geweest. Dit 
mag een stuk uitgebreid worden. De basis 
van het vendelen en de slagen mag van ons 
wel vastgelegd worden, natuurlijk met de 
kanttekening dat elk gilde zijn eigen vormen 
en interpretaties daarin heeft, maar de basis 
mag wel aan een instructeur geleerd worden. 
We zijn er nu vanuit gegaan dat iedereen goed 
tot zeer goed kan vendelen, maar wat als dit 
niet zo is en men wil toch vendelinstructeur 
worden; hoe gaan jullie daarmee om? Hoe 
leer je een kind vendelen dat nog nooit een 
vlag heeft vast gehouden? Wat we in de cursus 
gemist hebben is het antwoord op de vraag: 
Waarvoor staat het vendelsymbool? 
De vierde avond samen met eigen jeugd  is 
heel leuk. Misschien is het wel een goed idee 
dat de oud-cursisten elk jaar mee (mogen) 
doen met de oefenavond aan de eigen 
leerlingen. Onze jeugdleden hebben het ook 
leuk gevonden om het mee te maken. Wij 
zijn zeer benieuwd naar het cursuspakket dat 
ontwikkeld gaat worden en willen dit graag 
ontvangen en blijven volgen. Wij hopen er 
op dat het vendelen weer een nieuwe impuls 
krijgt door de cursus en dat we elkaar nog 
vaak mogen ontmoeten.” 

Gilden die geïnteresseerd zijn  in zowel de 
cursus als het benaderen van een instructeur 
kunnen informatie opvragen bij de federatie  
jeugdcommissie. De inschrijving voor een 
volgende cursus stopt bij tien cursisten. 
Vol = vol. n

Voor het eerst in de historie van de Noord-Brabantse gilden zijn er negen gecertificeerde vendelinstructeurs. Zij 
hebben de vierdaagse cursus voor vendelinstructeur gevolgd. De cursus is een initiatief van de federatieve commissie 
jeugd. Leo Konings en Jos van de Ven, respectievelijk secretaris en voorzitter van de federatieve vendelcommissie 
hebben de cursus gegeven.

Cursus vendelinstructeur, een bijzondere aangelegenheid

FREDERATIE-
NIEUWS

Door: Jos van de Ven

De deelnemers van de cursus.
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Gevraagd naar hun ervaringen met deze 
cursus, die uit twaalf lessen bestaat, hebben 
enkele cursisten hun reactie op papier gezet. 
Rens van Hunsel van het Sint Jorisgilde: “Ik 
vind de cursus de moeite waard en eigenlijk 
zou minimaal een persoon van elk gilde 
daaraan deelgenomen moeten hebben, 
een betere aanbeveling kan ik niet geven. Ik 
ben ook bereid om andere gilden vooruit te 
helpen, zowel met het trommelen als met het 
bazuinen.”
Gerard Oskam en Dré van de Wijgert van 
het Sint Willebrordusgilde Heeswijk: “Wij 
hebben deelgenomen aan de tamboerinstruc-
teurscursus die opgestart is door de NBFS. 
Het doel van de cursus is om de kwaliteiten 
van de tamboer en de instructeur op een 
hoger niveau te brengen. We hebben ons 
voor de cursusdoelen gesteld. In onze optiek 

is dit zeker gelukt. Eerst is gekeken naar de 
kwaliteit van het trommen zelf. Ook het noten 
lezen, tacteren en marcheren zijn aan bod 
gekomen. We hebben ook zelf lessen gemaakt 
en gegeven. In het begin vonden wij het erg 
lastig om het tempo en het niveau van de 
cursus bij te houden, maar na verloop van tijd 
zagen en merkten wij progressie. Voor ons 
was het wel duidelijk dat we nog veel te leren 
hadden. Onder leiding van Mieke die met veel 
toewijding, structuur en discipline de cursus 
gaf, hebben wij, cursisten, stapjes gemaakt 
in een richting die vooruitgang genoemd kan 
worden. Wij vinden dat er aan het einde van 
de cursus een mooie handleiding is gemaakt 
waar we als tamboers en als tamboerinstruc-
teurs mee verder kunnen. Het is natuurlijk 
nog te vroeg om te kunnen zeggen waar dit 
gaat eindigen, maar we hebben goede hoop 

dat dit in de loop van de jaren een hele goede 
bijdrage zal geven aan de ontwikkeling van 
goede tamboerinstructeurs en tamboers. 
Wij hebben met veel plezier deelgenomen aan 
de cursus en hopen dat er nog vele mogen 
volgen. We willen Mieke hartelijk danken voor 
het geduld en de kennis die zij ons gegeven 
heeft.”
Voor het cursusjaar 2015-2016 hebben de 
secretarissen van alle Brabantse gilden via de 
secretarissen van de zes kringen een uitnodi-
gingsbrief ontvangen. Zowel voor de onder-
delen trommen, vendelen als bazuinblazen 
wordt een nieuwe cursus georganiseerd. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij 
Harrie Muskens, secretaris van de federatieve 
commissie Jeugd, T: 0162-51 27 60 
E: h.muskens@hetnet.nl.

Hoofdliedendag 2015
De Hoofdliedendag 2015 is verzet naar 17 
oktober 2015. De dag zal in het teken staan 
van de jeugd die ook speciaal wordt uitgeno-

digd om aan deze dag deel te nemen.
Uitnodigingen daarvoor gaan half september 
naar uw gildesecretaris.

Federatiesecretaris
Nogmaals wordt er op gewezen dat er een 
kandidaat voor het secretariaat van de NBFS 
wordt gevraagd, ingaande april 2016.

Op vrijdag 3 juli is in café ’t Vrijthof te Oirschot het cursusjaar 2014-2015 voor de opleiding tot trominstructeur 
afgesloten. Cursusleider Mieke van de Loo en de voorzitter van de federatieve commissie Jeugd Henk de Hair reikten 
het deelnamecertificaat uit aan vier cursisten. 

Cursus vendelinstructeur, een bijzondere aangelegenheid NBFS-cursus trominstructeur afgesloten  
met uitreiking van certificaten

FREDERATIE-
NIEUWS

Door: Henk de Hair

Cursusleider Mieke van der Loo overhandigt 
Rens van Hunsel zijn certificaat. De voorzitter Jeugdcommissie, cursusleidster en cursisten.
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Jubileum koning voor het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde Holthees

Traditiegetrouw wordt op tweede pinksterdag 
het koningschieten bij het onze Lieve Vrouwe 
Gilde Holthees gehouden. Dit jaar vieren zij 
dat de vereniging 675 jaar bestaat. Er is nu dus 
gestreden om de titel jubileumkoning 2015. 
Na een spannende strijd is uiteindelijk na 174 
schoten Walter Kuijpers de jubileumkoning. Hij 
is wapenmeester en bestuurslid van het gilde. 
Zijn koningin is Jeanne Manders. n

Floor Pingen 
jeugdkoning in 
Holthees
Ook de jeugd maakt zich op voor een gewel-
dige strijd. Men gaat schieten om de jeugd- 
koningstitel.  Onder de fanatieke jeugdleden 
werd sportief gestreden om de titel. Het is 
Floor Pingen die met het 84ste schot het laatste 
restje van de vogel naar beneden haalt. n
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Jubileumkoning Walter Kuijpers.   

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Jeugdkoning Floor Pingen.                               

Maria van Erp weer koning 
Sint Antoniusgilde, St. Anthonis
Het Sint Antoniusgilde in St. Anthonis viert  7 
juni Sacramentsdag met het koningschieten.
Nadat het gilde het oude koningspaar 
aan huis heeft  afgehaald is de plechtige 
eucharistieviering, waarin gildeheer pastoor 
Van der Sluis voorgaat, de opening van deze 
jaarlijkse feestdag van het gilde. Een extra sterke 
vogel moet de wedstrijd spannend maken. 
Gemiddeld 125 raak schoten zullen nodig zijn 
om de vogel te laten vallen.
Bij het naderen van de 100 raak schoten wordt 
het bijzonder spannend. Stukken gips worden 
er afgeschoten, maar de vogel blijft hangen. 
Intussen zijn de oude koningen nog steeds in 
de race met concurrentie van enkele andere 
schutters. Om half 4 valt de vogel na 101 raak 
schoten naar beneden. Het is Maria van Erp die 
zich de koning 2015 van het Sint Antoniusgilde 
mag noemen. Ook in 2011 schoot Maria zich 
tot koning.  Vervolgens wordt de door het 

gemeentebestuur geschonken erewijn 
gedronken en kan  de nieuwe koning de 
felicitaties in ontvangst nemen. De kerkklokken 
worden geluid en zo wordt  de dorpsgemeen-
schap in kennis gesteld van de nieuw koning. n

Nieuwe koning bij Sint Antonius Abt 
Gilde, Blitterswijck
Op zondag 7 juni schiet gildebroeder Huub 
Creemers, met het lossen van het 296e schot, 
zich tot koning van het Sint Antonius Abt Gilde 
Blitterswijck. Ook is  het een zeer spannende 
strijd en het is al weer de 37e  koning!  Huub 
Creemers is geen onbekende in Blitterswijck, 
Huub is 15 jaar lid van het gilde, lid van de raad 
van elf bij carnavals vereniging de Ruuk, lid van 
voetbalvereniging BVV ’27, lid van de dorpsraad 
en in zijn dagelijks leven runt Huub een eigen, 

groot fruitbedrijf. Bij de wedstrijd van de gilde-
zusters  is  het marketentster en schutter Carla 
Claessens die bij het 92e schot de vogel naar 
beneden haalt. Voor Carla is het de derde ach-
tervolgende keer dat ze de vogel laat tuimelen.  
Klaroenblazer Stan Theeuwen knalt de vogel bij 
het 96e schot naar beneden en is daardoor de 
nieuwe  jeugdkoning. Op zaterdag 20 juni is er 
een drukbezochte receptie met aansluitend een 
super gezellig koningsbal. n

Maria van Erp weer koning.                           

De trotse koning Huub Creemers door het 
gilde afgehaald op weg naar receptie.
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Ruim 150 jaar gildebroederschap
Tijdens de patroonsviering, zondag 26 april 
2015, heeft het Sint Jorisgilde Gestel en 
Blaarthem vier jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Ze zijn toegesproken door eredeken Paul 
van den Putten en door de districtsvoorzitter 
van Eindhoven Vincent Brenninkmeijer. 
Frits Beelen viert dat hij zestig jaar lid is 
van het gilde. Als oud molenaar van de 
Gennepermolen en actief lid van het parochie-
bestuur heeft hij vele hand- en spandiensten 
ten behoeve van de Gestelse gemeenschap en 
het gilde verricht. Ook is hij als jonge deken lid 
geweest van de overheid. In 1956 schiet hij zich 
tot koning. 
Pieter van den Putten viert dat hij veertig jaar 
lid is. Pieter is beroemd om zijn kwaliteit als 
kruisboogschutter. Vele persoonlijke kampi-
oenschappen en prijzen heeft hij behaald, 
waaronder het Zilveren Brabantkruis. 

Ook is hij vele jaren lid geweest van de over-
heid, als dekenschrijver en als schatbewaarder. 
Wil van de Broek viert zijn veertigjarig jubileum 
bij het gilde. Als zelfstandig meubelmaker heeft 
hij voor het gilde kasten gemaakt om het zil-
verwerk in te tonen. Ook de trommels heeft hij 
gerestaureerd en voorzien van nieuwe banden. 
Rudy van de Nieuwenhof viert het feit, dat hij 
twaalf en een half jaar lid is van de overheid. n

Jack van Weert 
zestig jaar 
gildebroeder 
Op de patroonsdag van het gilde van Sint 
Agatha Heeze, 21 februari 2015, is gildebroeder 
Sjack van Weert in het zonnetje gezet vanwege 
zijn zestigjarig jubileum. De dag heeft een 
mooi verloop en de jubilaris geniet zichtbaar 
en dankbaar, samen met zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen van al die mooie woorden en 
de vele gasten die hem die dag de hand komen 
schudden. Een hoogtepunt is de vendelhulde 
die de jongste vendeliers hem brengen. Als 
instructeur heeft hij nagenoeg alle huidige 
vendeliers van het gilde het vendelen bijge-
bracht. Hij ontvangt van het gilde een gouden 
Agatha-speld en van Kring Kempenland een 
gouden rozet. Na deze mooie dag volgt nog 
een complete verassing voor Sjack en wel op 
24 april. Op die dag worden Sjack en zijn vrouw 
met een smoes in gildetenue naar zijn zoon 
gelokt voor een foto en interview vanwege zijn 
jubileum. Daar komt echter de burgemeester 
en niet de fotograaf, om hem de versierselen 
behorende bij het Lid in de Orde van Oranje 
Nassau op te spelden. n

De Jubilaris. 

Vijf jubilarissen in Nederwetten
Zaterdag 9 mei 2015 zijn Jan en Harry 
Migchels, Jan van Rooij en Tini en Frans 
Sanders in het zonnetje gezet. Dit voor 2 
maal zeventig jaar, 1 maal zestig en vijftig jaar 
lidmaatschap van het Sint Anna Gilde.
De gebroeders Jan en Harry Migchels zijn 
respectievelijk zeventig en zestig jaar lid. Jan 
heeft zich verdienstelijk gemaakt als tamboer, 
kapitein, en drie jaar gildekoningschap. Harry 
is penningmeester geweest en de vaste leve-
rancier van de koningsvogel. Jan van Rooij is 
vijfenveertig jaar lid en veertig jaar bestuurslid. 
Hij wordt benoemd tot erelid. Jan draagt zorg 
voor het gildemateriaal en doet kleine werk-
zaamheden op het gildeterrein. Frans Sanders 
is afwezig in verband met zijn gezondheid.

Vijf dagen later is Frans plotseling overleden.
Frans was een bevlogen gildebroeder en van 
alle markten thuis. Tini Sanders, zeventig 
jaar lid, is samen met Jan Michels tamboer 
van het eerste uur. De jubilarissen worden 
onderscheiden door District Noord van Kring 
Kempenland en door burgemeester Maarten 
Houben. Kapitein Geert Beuving spreekt zijn 
trots uit, dat diverse leden zo lang lid zijn. 
De burgemeester heeft oog voor detail: hij 
merkt op, dat deze mensen op leeftijd geen 
eenzaamheid uitstralen doordat ze veel familie 
en vrienden hebben, maar dat er in de maat-
schappij wel degelijk rekening gehouden moet 
worden, dat eenzaamheid langzaam begint in 
te sluipen. Daar dient men voor te waken. n

KRINGNIEUWS 
Kempenland

De jubilarissen van Nederwetten.

De jubilarissen van het Sint Jorisgilde Gestel 
en Blaarthem.
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Elf jubilarissen in Soerendonk
Tijdens de jaarlijks Ommeganck van het 
Sint-Jansgilde Soerendonk op 30 juni zijn 11 
jubilarissen gehuldigd. Nadat de nieuwe deken 
Jan Teunissen is geïnstalleerd neemt kapitein 
Ronnie Ras vervolgens het woord om de jubila-
rissen te huldigen voor hun actieve verdiensten 
binnen het Sint-Jansgilde. De eerste jubilarissen 
die gehuldigd worden zijn Adry Vos en Barry 
Umans die respectievelijk 25 jaar tamboer en 25 
jaar bazuinblazer zijn. Martien Winters wordt 
gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap bij 
het gilde. Gildebroeder Andre Ras ontvangt 
vervolgens uit handen van kapitein Ronnie Ras 

de bronzen draagpenning van het gilde voor 
zijn 40-jarig lidmaatschap. Hierna worden nog 
zes gildebroeders gehuldigd: Frans Peels, Leo 
Vos, Harrie Ras, Jan Ras, Jos van Gennip en 
Tonnie Ras voor hun 50-jarig lidmaatschap. Als 
laatste jubilaris wordt Gerard Ras door de kapi-
tein gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. 
Bij de Sint-Jansboom worden drie nieuwe leden 
ingewijd als nieuw lid van het Sint-Jansgilde. De 
eerste deken heeft dit jaar de eer om bazuin-
blazers Ton Fransen en Henk van Moorsel en 
kruisboogschutter Frans van Mierlo als nieuwe 
leden in te wijden. n

Jubilaris Ferry 
Boogers
Tijdens de patroonsdag van het Onze Lieve 
Vrouwegilde uit Zeelst is gildebroeder Ferry 
Boogers op 7 mei 2015 gehuldigd en in het 
zonnetje gezet. Ferry is van 1970 tot 1990 in 
café De Gouden Appel clublokaalhouder van 
het gilde en als zodanig betrokken bij alle 
activiteiten van het gilde en doet dat steeds 
zoals van hem verwacht kan worden. Maar 
ook buiten deze taak is hij nauw betrokken 
bij alles wat het gilde doet. Terecht wordt 
hem door opperdeken Mack van de Gevel 
het bijpassende cadeau aangeboden en ook 
de kringvertegenwoordigers lieten zich niet 
onbetuigd. n

Honderdveertig 
schutters bij derde 
ronde Langstraatse 
Schutters Bond
Het is druk in het weekeinde van 6 en 7 juni 
bij het Sint Ambrosius Gilde van Haarsteeg. 
De derde ontmoeting van de Langstraatse 
Schutters Bond is dit weekeinde gepland. 
Het traditioneel schieten op de wip vindt er 
plaats. Wel is het schieten aangepast aan 
de tijd, omdat de doelen, genaamd wip of 
vogel, in kogelvangers staan om het milieu 
niet te belasten. Elf gilden en scherpschut-
tersverenigingen uit de Langstraat strijden 
er om na vier ronden en het afsluitconcours 
met de ereprijzen naar huis te gaan. Er wordt 
opgelegd geschoten en ook vrije hand in 
korps verband van telkens vier personen. 
Tevens zijn er persoonlijke titels en prijzen 
te verdienen. De aanvang is voor de eerste 
korpsen om twaalf uur en de laatste beginnen 
pas om vijf uur. Het is een gezellige dag 
geworden aan de Moerputten in Vlijmen. n
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Jubilaris Ferry Boogers.

De Langstraatse Schutters.

KRINGNIEUWS 
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De Ommeganck 2015 in Soerendonk. 

KRINGNIEUWS 
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Het kost 
maar 5 euro
Het kost maar € 5 om een advertentie 

van vier kolomregels in De Gildetrom te 
plaatsen.  

De enige voorwaarde is, dat u abonnee 
bent. U kunt de tekst, maximaal vier 

kolomregels, sturen aan:

De Gildetrom,  
Past. Castelijnsstraat 33, 

5423 SP Handel.
Voeg het geld in contanten er bij.
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Open dag en burgerkoningschieten in Loon op Zand
Op koningsdag houdt Gilde Sint Ambrosius 
Loon op Zand traditioneel open dag en het 
burgerkoningschieten. De open dag is druk 
bezocht. Alle bezoekers kunnen schieten 
op doel, waaraan jong en oud deelnemen. 
Mensen spelen gezellig met elkaar een potje 
jeu de boules en kinderen zijn heerlijk aan 
het springen op het springkussen. Ondanks 
de frisse wind zit ieder van het zonnetje te 
genieten op het terras. Dames en heren 
schieten ondertussen met handboog op de 
vogel om mee te dingen naar de titel burger-
koning 2015. Om half vijf begint het afkampen. 
Schutters met een raak schot beginnen en 

nemen het tegen elkaar op. Maikel van den 
Hooven wint en gaat door naar de volgende 
groep. Opnieuw wint Maikel en mag hij door 
naar de groep schutters met drie schoten 
raak. Maikel moet hier kampen met Jeroen 
Akkermans, waarbij Jeroen wint. Hij neemt 
het op tegen de enige die tot nu toe nog 
niets gemist heeft in de voorrondes: Lucien 
Timmermans. Jeroen begint en schiet meteen 
raak. Dit betekent dat Lucien niet mag missen. 
Helaas: een schampschot doet de vogel in de 
rondte tollen, maar geeft zich niet gewonnen. 
Jeroen is hierdoor burgerkoning Gilde Sint 
Ambrosius 2015. n

Frans Basters voor de tweede keer gildekoning
De dag begint al vroeg op 16 mei voor twee 
van onze bazuinblazers. Zij hebben zich de 
taak toebedeeld vanaf half zeven ́ s morgens 
alle gildeleden van Gilde Sint Ambrosius Loon 
op Zand wakker te blazen met bazuingeschal. 
Iedereen is dan ook op tijd aanwezig om in 
optocht hoofdman Jan van Riel van zijn huis 
af te halen. Hierna trekken we in optocht naar 
het Witte Kasteel in Loon op Zand waar we 
door koning Frans Basters worden ontvangen 
met brandewijn om zo zijn regeerperiode af 
te sluiten. We zijn vereerd met het bezoek van 
Europakoning Toon Weijtmans en ons 
zustergilde Koninklijk Gilde Sint Ambrosius uit 

Gierle, België. Gilde Sint Hubertus uit Loon op 
Zand en Gilde Sint Jan uit Kaatsheuvel zijn met 
een delegatie vertegenwoordigd. Na de boom 
gevrijd te hebben begint oud-koning Frans goed 
met een vol schot raak op de vogel. Anouk 
Basters schiet de eerste vleugel eraf wat haar 
de wekker oplevert. Frans schiet zelf de andere 
vleugel eraf en hij wint het horloge. Na nog een 
lange strijd lukt het Frans om bij het 217e schot 
ook het laatste stuk van de vogel te schieten 
en zo zijn regeerperiode met vier jaar te 
verlengen. n

Koningspaar bij Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch
Op zaterdagmiddag 16 mei wordt koning Hein 
Nooijen thuis afgehaald en na een borrel en 
wat lekkere hapjes volgt de tocht terug naar de 
accommodatie ‘t Gildebergske. Hier wordt de 
loting voor het koningsschieten verricht.
Nadat de koningsvogel in de schietbak is 
geplaatst en de boom gevrijd, wordt de strijd 
om het koningschap met vijfentwintig deelne-
mers aangevangen. Na 144 schoten komt de 
koningsvogel omlaag en mag Paul Heerkens 
zich gildekoning noemen.
Aan het schieten voor de titel schutterskoning 
wordt door tweeëntwintig schutters meege-
daan. Na vijf kampronden van drie schoten zijn 
er nog twee schutters over en na nog eens drie 
kampronden met Lambert van de Wijst is 

Patricia Steenbakkers de beste en is zij voor 
de eerste keer schutterskoning bij het  gilde. 
Patricia is de partner van Paul Heerkens en is 
ook lid van het gilde in Rosmalen en daar op dit 
moment ook schutterskoning.
Na het nuttigen van de gezamenlijke maaltijd, 
zijn de nieuwe gildekoning en schutterskoning 
geïnstalleerd en een vendelhulde aangeboden 
door de vendeliers onder begeleiding van de 
tamboers en bazuinblazers. Hierna wordt het 
feest voortgezet, eerst op ‘t Gildebergske en 
vervolgens bij het koningspaar thuis. n

29

De nieuwe burgerkoning tijdens zijn 
winnende schot. 

Frans Basters nadat hij zich voor de tweede 
keer koning schiet. 

Vlnr: schutterskoning Patricia Steenbakkers 
en gildekoning Paul Heerkens.       
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Jubilaris gehuldigd op teerdag Haaren
Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan 
Haaren heeft op zaterdag 30 mei 2015 de 
jaarlijkse teerdag gehouden.
Ze zijn om 16.00 uur op het schietterrein ’t 
Schild begonnen met de verschieting op drie 
houten vogels voor gildebroeders. Winnaar 
wordt Eric Swinkels, 2e Bennie van de Wiel 
en 3e Toon Oerlemans. Daarna komen de 
gildezusters in actie op een grote wipvogel. 
Winnares is José Vlassak, 2e wordt Iris van de 
Wiel en 3e Henriëtte de Benis.
Na het schieten is gildebroeder Remco 
Swinkels gehuldigd vanwege zijn vijfentwin-
tigjarig lidmaatschap van het gilde. Zijn vader 
Theo Swinkels, hoofdman van het gilde,  heeft 
zijn zoon Remco de zilveren speld opgespeld. 
Een hulde aan Remco is op zijn plaats, want 
hij is bijna altijd aanwezig bij elke activiteit,   
wat het ook mag zijn. De avond is verder 
voortgezet met een barbecue. n

Sint Barbara Gilde Schietkampioen 2015
Op het schietterrein van het Sint Barbaragilde 
Dinther is het verzamelen geblazen op 
zaterdag 13 juni. 
De titel kampioenschutter haalt diegene 
binnen, die in de discipline geweer en 
kruisboog gemiddeld de beste schutter is. 
De wedstrijd kruisboog is de eerste die van 
start gaat. Stralend weer, maar wel veel wind 
hetgeen de schutters parten speelt. Peter 
Nellen weet met dertien treffers zich als eerste 
te classificeren, schutters met negen treffers 
zijn de opvolgers. Daarna meteen door naar 
de discipline geweer. 

Hier schijnt de zon recht van voren hetgeen er 
voor zorgt dat slechts weinig schutters door de 
voorrondes komen. Patrick van Zutphen weet 
zich als winnaar geweer te plaatsen. 
Ook bij het kruisboogschieten heeft hij een 
verdienstelijke plaats veroverd, wat er voor 
zorgt dat hij algemeen winnaar wordt. Patrick 
mag zich schietkampioen 2015 noemen. 
Na deze spannende strijd is het tijd voor 
een heerlijke barbecue en veel napraten. 
Het Gilde kan terug kijken op een geslaagde 
schietmiddag. n

Tentoonstelling 
Sint Barbaragilde 
Dinther op 
gildedag kring 
Maasland
Tijdens de gildedag van Kring Maasland op 
zondag 5 juli 2015 is er voor de eerste keer een 
nieuwe stijl tentoonstelling georganiseerd. 
Door loting zijn er zes gilden gevraagd hieraan 
deel te nemen. De bedoeling is dat deze gilden 
hun oude en/of belangrijke attributen tentoon 
stellen. Door het afzeggen van een gilde komt 
het Sint Barbaragilde Dinther hiervoor in 
aanmerking en uiteraard wordt de uitnodiging 
met beide handen aangegrepen. Ieder gilde 
krijgt vier meter tafellengte, helaas door een 
foutje krijgt het Sint Barbara Dinther amper drie 
meter ter beschikking. Niet getreurd, we doen 
het er mee, is de reactie, we laten het zoals het 
is. Vroeg in de morgen is Jan van Gerwen in 
de weer om de stand vorm te geven. Enkele 
attributen die in de optocht mee moeten 
worden in de vroege middag nog toegevoegd. 
De opening is onverwacht een uur vervroegd 
naar 13.30 uur vanwege het bezoek van de 
commissaris van de koning, de heer Van de 
Donk. Hopend op een leuke waardering van de 
presentatie, kijken we terug op een in elk geval 
warme tentoonstelling. n

De huldiging van jubilaris Remco Swinkels.  

De stand van het Sint Barbaragilde Dinther.Kruisboog winnaar Peter Nellen.
Schietkampioen Patrick van Zutphen 
(met schutterskruis om).
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Veel sfeer op gilde-
terrein Veghel
Eindelijk: juni, mooi weer en dan met de Vrije 
Vogels naar het Sint Barbara Gilde waar de vrij-
willigers en leden van de vereniging te gast zijn 
op het gildeterrein. Twee woensdagavonden 
per jaar ontvangt het gilde deze groep mensen 
met een geestelijke beperking. Sommige leden 
van de Vrije Vogels en gildebroeders en -zusters 
kennen elkaar ook van dansschool Animo, dus 
de sfeer zit er al snel in. Het optrekken met 
deze groep van de Vrije Vogels is voor velen 
een wekelijks gezellig uitstapje. Het vrijwil-
ligerswerk vraagt veel inzet en voortdurende 
betrokkenheid, maar je krijgt er ook veel plezier 
en dankbaarheid voor terug. Als Joep, René, 
Martijn en Rick tegen elkaar strijden bij het jeu 
de boules, dan wordt er gelachen en gestreden 
tegelijkertijd.
Het is in de loop van de jaren een traditie 
geworden. Vorig jaar zijn de Vrije Vogels getrak-
teerd op een presentatie over alle gebruiken en 
historie van het gilde. Geweldig gedaan en om 
naar te luisteren, maar waar alles om draait is 
de strijd op de jeu de boules baan. 
Een drankje achteraf, een marsje erbij en dan 
loopt het alweer tegen tien uur, het moment 
om afscheid te nemen en terug te kijken op een 
geslaagde ontmoeting. n

Het gilde op weg naar de openluchtmis.                                   Leden van de Vrije Vogels in actie.  
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Veghels gilde naar Sint Jan in Den Bosch
Een vendelhulde op de Parade besluit voor 
het Veghelse Sint Barbara Gilde een mooie 
zondag. Vele omstanders kijken, klappen 
en maken foto’s. Het gilde trekt op zondag-
morgen over de Parade en vervolgens de 
Sint Janskathedraal in met tromgeroffel en 
zwaaiend met de vendels. Het grote gilde-
vaandel wordt door vaandrig Mark Callaars na 
een lange blessure weer groots rondgedraaid. 
De vendeliers Jos, Gertjan en de jeugdige 
Kevin staan hem bij.
Na de dienst en na de vendelhulde wachten 
de Bossche bollen en koffie op alle gildebroe-
ders en gildezusters die soms lopend, Netty 

van Lieshout bijvoorbeeld, maar meestal met 
de auto naar Den Bosch zijn gekomen. 
De meimaand is traditioneel de maand dat 
het gilde uit Veghel naar Den Bosch trekt 
om de ‘zoete moeder’, zoals het originele 
Mariabeeld uit 1380 heet, hulde te brengen en 
om voorspoed te vragen.
Henk Maurix heeft na Koningsdag en deze 
tocht naar Den Bosch laten zien dat hij de rol 
als nieuwe staande deken van het gilde goed 
en makkelijk kan invullen. In mei en juni staan 
dodenherdenking, de openluchtmis tussen 
Veghel en Erp, de jumelage met Goch en de 
gildedagen op het programma. n

Jaarlijkse traditie op ’t Havelt steeds 
aantrekkelijker
Het is de eerste zondag van juni en stralend 
weer, een zacht windje, wapperende vendels, 
muzikale klanken en een priester op de kar die 
‘het volk’ toespreekt.
Wat een sfeer daar in het ruilverkavelingsge-
bied tussen Erp en Veghel. De harmonie is er 
met prachtige klanken, terwijl het Sint Barbara 
Gilde en het Onze Lieve Vrouwe en Catharina 
Gilde uit Erp met trom en vendel zich laten 
horen en zien bij deze jaarlijkse traditie.
Priester en oud-deken Peter Konings, al in 
1984 aanwezig, is dit jaar ook weer aanwezig 
als voorganger samen met Antoon van 
der Steen. Een hagenpreek lijkt het wel, zo 
midden in de velden en zoals gebruikelijk met 
prachtig weer. Nu zelfs met een professionele 
geluidsinstallatie die zorgt dat muziek en tekst 

voor iedereen in het open veld goed te volgen 
zijn. Het zingen klinkt nu nog beter.
Daarna is er niet alleen koffie en thee, maar 
ook weer veel sfeer op het erf van de familie 
Delisse op ’t Ham. Volgend jaar graag weer. n

De eed van trouw aan het geestelijke gezag. 
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Gilde Veghel verslaat Gilde Goch 
en neemt beker mee
Prachtig weer zorgt dat dit jaarlijkse treffen 
weer een geweldig sportief en gezellig feest 
wordt. ”Herzlich willkommen” is het eerste 
dat een flinke groep Veghelse gildebroeders en 
-zusters van het Sint Barbara Gilde te horen 
krijgt in Goch. Om drie uur wordt de strijd om 
de Jumelage-wisselbeker geopend door gilde-
hauptmann Hermann Bäcker uit Goch en hij 
vertelt dat deze ontmoeting al weer voor de 
vijfde keer sinds 2011 wordt gehouden.
Geweerschieten in de schietkelder dichtbij het 
gildegebouw is de eerste uitdaging. Aangezien 
er door de Veghelse gildebroeders alleen 

met koningschieten wordt geschoten met 
geweer, is dat een (te) zware opgaaf. Toch is 
de achterstand te overzien. Bij de twee andere 
wedstrijdonderdelen presteert het Veghelse 
gilde toch heel goed en brengt het punten-
aantal daarmee flink omhoog. De leider van 
de Wettkampf, Herbert Maassen, stelt vast 
dat het Veghelse puntenaantal het hoogste is. 
Na afloop kan staande deken Henk Maurix 
namens het Veghelse gilde de beker in ont-
vangst nemen en hij zal deze een prominente 
plaats geven in het Veghelse gildehuis. In 2016 
wordt duidelijk of deze daar kan blijven. n

Jet van Helvoort Kermiskoning 
Den Dungen 2015
Zaterdag 6 juni 2015, kermis in Den Dungen, 
en een maal per twee jaar wordt dan kermis-
koning geschoten. Een stralend zonnetje op 
het nieuwe gildeterrein en de eerste officiële 
ingebruikname van de geweerboom. De 
houten vogel, prachtig in de kleuren van 
het gilde geschilderd, wordt met geweer 
beschoten. Soms klinkt er al gejuich als er 
een vleugel of kop af wordt geschoten, maar 
het beslissende schot waarmee de vogel 
wordt geveld, is gelost door Jet van Helvoort. 
Jet krijgt van hoofdman Ton Smits de 
Kermiskoningswisselbeker overhandigd. 
Deze mag zij de komende twee jaar in haar 
bezit houden. n

Brabantse gilden 
geven het goede 
voorbeeld 
Tijdens de gildendag van kring Maasland in 
Berlicum stelt commissaris van de koning 
Wim van de Donk dat gilden in deze tijd het 
goede voorbeeld geven met hun nadruk op 
‘broederschap’ en zorg voor elkaar. Naast 
hem zijn een Kamerlid en burgemeesters als 
gasten op deze bijzondere dag voor Kring 
Maasland en het Berlicumse Sint Joris Gilde. 
Het Veghelse Sint Barbara Gilde neemt ook 
deel aan deze kringdag die eenmaal per jaar 
ergens in de regio wordt gehouden. Het is een 
reusachtig project als één gilde, in dit geval 
het Sint Joris Gilde dat 400 jaar bestaat, onge-
veer 1500 bezoekers van 43 gilden ontvangt. 
Veel regionale sponsors waren bereid een 
forse bijdrage te leveren.
De standaardruiter van het Veghelse gilde, 
Gerard van den Oever met zijn gildepaard 
Lady, heeft de eerste prijs behaald bij het 
ringsteken. Maar ook Daan van Lieshout 
haalt weer de eerste prijs bij het bazuinblazen. 
Hij is begeleid door tamboer Frank-Jan van 
Zutven. Het gilde uit Veghel is trots op deze 
gildebroeders die met een zilveren schild 
beloond zijn. n
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Volop strijd tussen de leden van de beide gilden.                                                            

Standaardruiter Gerard van den Oever 
winnaar wedstrijd ringsteken.                                      Jet van Helvoort kermiskoning.                                
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Gemondse schut-
ters Brabants 
korpskampioen
Zondag 12 april jl. heeft in Boekel het 
Brabantse federatiekampioenschap ‘kruis-
boog op wip schieten’ plaatsgevonden. Het 1e 
viertal van het Sint Joris & Sint Catharinagilde 
uit Gemonde, bestaande uit Harry Geerts, 
Martien van de Loo, Johnny en Wilfred van der 
Leest, weet de korpstitel in de wacht te slepen. 
Ondanks de straffe wind raken zij toch 57 
van de 60 schoten. Ook individueel komt de 
kampioen uit Gemonde. Er zijn acht schutters 
die in de serie niet hebben gemist, waaronder 
Martien en Wilfred. Bij het afkampen toont 
Wilfred zich de sterkste en voor de derde keer 
wint hij deze Brabantse titel. Martien eindigt 
op een verdienstelijke 3e plaats. n

Achttiende open dag, burgerkoningschieten druk bezocht
Zondag 12 juli is de achttiende open dag 
gehouden bij het Sint Hubertus Gilde te 
Drunen. Het meest opvallende van de dag is 
het zogenaamde burgerkoningschieten. Een 
eikenhouten blok, dit jaar versierd met een 
opvallende blauwe vogel, is het slachtoffer.
Maar liefst 36 personen hebben zich laten 
inschrijven om mee te mogen doen. Rond half 
drie is onder tromgeroffel en de opgeheven 
gildevendels het eerste schot gelost door de 
verdedigende koning Linn Deurings. Om de 
beurt, ronde na ronde, wordt geschoten op 
de vogel, die niet ernstig lijkt te verzwakken. 
Een enkeling verwacht dat het blok zomaar zal 
vallen. Met het 256e schot door Sander Lapré 
is de strijd ten einde. Een vendeldemonstratie 
met de tamboers erbij als aubade wordt hem  
aangeboden, een winnaarskrans omgedaan. 

En de zichzelf benoemde burgerkeizervader/
opa, een niet-bestaande titel, overhandigt 
hem de gewonnen beker. Toch weer ergens 

in de familie van gildebroeder Bart Lapré. En 
voor wie het niet weet: de oude koning en de 
nieuwe koning wonen op hetzelfde adres. n

John van Iersel behaalt begeerde titel
Zondag 28 juni, het Nederlands 
Kampioenschap Opgelegd te Nieuwkuijk. Het 
is die dag warm en de zon schijnt volop wat 
het schieten niet gemakkelijker maakt. Bij de 
viertallen schiet het 1e viertal van het Gilde Sint 
Joris Udenhout wel 12 punten maar kan in de 
finale het toch niet volhouden tegen de andere 
kandidaten. Echter is John van Iersel goed op 
schot bij het onderdeel Individueel Nederlands 
Kampioen. Ronde na ronde schiet hij de nodige 
drie punten. In de finale staat hij tegenover 
Toon Weijtmans en Antoon van der Pluijm. 
Ze moeten schot om schot gaan schieten. 
In de tweede kampronde van de finale weet 
alleen John een punt te schieten, daarmee is hij 
Nederlands Kampioen Opgelegd. 
Bij de prijsuitreiking mag hij de beker in 
ontvangst nemen uit handen van wethouder 
Hanne van Aart van de gemeente Heusden. n
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John van Iersel met de kampioensbeker in 
zijn hand.                                                              

V.l.n.r.: Korpskampioenen Johnny, Harry, 
Martien en Wilfred. 

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale 
Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: 
nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Koningschieten in Maren-Kessel
Michel de Bijl is de nieuwe koning 2015 van 
het Gilde Sint Lambertus uit Maren-Kessel.
Er zijn vijf gegadigden voor deze koningstitel, 
maar na 67 schoten lukt het Michel het laatste 
stuk van de vogel naar beneden te schieten. 
Hierna mag hij de felicitaties in ontvangst 
nemen met het behalen van zijn eerste 
koningschap. Na maar liefst 27 keer weet hij 
eindelijk de titel te bemachtigen. Hij krijgt de 
zilveren papegaai, het officiële draagteken van 
het koningschap, om de schouders gehangen 
door zijn voorganger Alex Buren.
Jeugdkoning 2015 wordt na 58 schoten voor 
de tweede keer Florian Buren.
Door de overige gildebroeders wordt 
gestreden om de titel dagkoning 2015. Na 80 
schoten is dit gewonnen door Lambert van 
Tuijl.
Voor de titel burgerkoning 2015 zijn 27 deel-
nemers, na 36 schoten is de titel voor Marcel 
van Alem. Daarna is het schieten voor de titel 
burgerkoningin 2015. Hier zijn 13 deelneem-
sters. Bij het 24ste schot is het dit jaar Angelie 

Buren die de prijs in ontvangst mag nemen. 
De vorige koning Alex Buren en jeugdkoning 
Lars van Rossum worden voor hun aanwezig-
heid in het afgelopen jaar bedankt door 
hoofdman Jurgen Swinkels. De jeugdkoning 
ontvangt hiervoor een herinneringsschild. n

Kleine kringdag 
in Elshout
Op zondag 3 mei 2015 is er bij de Onze Lieve 
Vrouwe Schuts in Elshout een kleine kringdag 
georganiseerd. Diverse gildes uit de omge-
ving doen er aan mee. De dag is begonnen 
met de ontvangst in de feesttent, de koffie en 
het worstenbrood ontbreken natuurlijk niet.
Daarna gaat alles in optocht naar de kerk, 
wat een mooi plaatje oplevert voor de 
pelgrims die in verband met de meimaand 
naar Elshout zijn gekomen. Na de kerk is er 
natuurlijk gestreden wie de beste schutters 
zijn. Er is geschoten op de wip met zowel het 
geweer als de kruisboog. Ook is er geschoten 
met het luchtgeweer, waarbij aspirant-lid 
Max de Louw van het Gilde Sint Crispinus & 
Sint Crispinianus van Besoijen de eerste prijs 
weet te bemachtigen. Na dit alles is er verder 
gefeest in de feesttent. Wij kunnen terug 
kijken op een zeer geslaagd evenement wat 
voor herhaling vatbaar is. n

Essche gilde actief bij N.K. 
geweerschieten
Op zondag 24 mei wordt door een 
viertal schutters van het Essche Sint-
Willebrordusgilde deelgenomen aan het N.K. 
vrije hand te Udenhout. 
Silvia Verhoeven behaalt hier de derde prijs 
personeel opgelegd. Het Sint Jorisgilde 
Udenhout weet zowel het korps- als 
individueel kampioenschap in eigen huis te 
houden. In het weekend van 27 en 28 juni 
wordt deelgenomen aan het N.K. opgelegd 
in Nieuwkuijk. Op de zaterdag is het de 
beurt aan de jeugd. Het duo John en Nick 
van Krieken weet hier de koppelwedstrijd te 
winnen en op het onderdeel personeel opge-
legd behaalt John van Krieken de vijfde prijs. 
Op de zondag is het de beurt aan de senioren. 
In totaal nemen 184 individuele schutters deel. 
Zij vormen in totaal 44 viertallen. Het korps 
kampioenschap gaat voor de derde maal op 
rij naar het Sint-Jorisgilde Nieuwkuijk. Ook 
de Essche schutters weten enkele succesjes 
te behalen. Casper van de Ven wint de schiet-
wedstrijd voor koningen en wordt negende op 
het onderdeel personeel opgelegd. 

Adrie Verhoeven behaalt op het onderdeel 
personeel opgelegd en personeel vrije hand 
de zevende prijs. n

Koning Michel de Bijl en jeugdkoning 
Florian Buren.  

De uitreiking van de 1e prijs aan Max de 
Louw.  

Adrie Verhoeven en Casper van de Ven. 
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Terwijl mijn broeder die kroon had afgestaan,
nam ik die voor lief en aangenaam aan,

schoon die voor mij ook niet eeuwig zal resteeren, 
want als het vendrik en deekens zullen tolleeren

zal men voor het jaar 1800 en tien
den vogel weer op den schutsboom  zien.

1806, Sint Lambertus Gilde, Huisseling
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Hoofdman en 
Koning
Hans Pennings, hoofdman van het Sint 
Sebastiaangilde Oss, heeft zich op 19 april 
weer tot koning geschoten. Hij is dat ook 
al in 1999 geweest, toen de eerste koning 
van het gilde na de heroprichting. Een vijftal 
leden heeft  zich ingeschreven voor deze 
tweejaarlijkse wedstrijd. Europakoning Toon 
Weijtmans ook aanwezig, opent de wedstrijd 
met een voorschot, nadat de boom is gevrijd 
door de drievoudige rondgang om de boom. 
Een tweede voorschot is voor oud-koning 
Erwin de Vries. Na 139 schoten met de 
kruisboog valt de vogel. Onderdeel van de 
huldiging die Hans te beurt valt  is onder 
andere de dronk uit de gildehoorn.
Als hoofdman en koning wacht hem een 
drukke periode, waarbij hij zich voor veel 
taken als hoofdman zal moeten laten ver-
vangen. n

Fotocollectie naar Kasteel Heeswijk
Kasteel Heeswijk heeft ter gelegenheid van 
de Nationale Kastelendag een gevarieerd 
programma samengesteld. Maar voordat de 
bezoekers naar binnen kunnen, moet de poort 
en daarmee de dag op traditionele wijze door 
het Sint-Willibrordusgilde worden geopend. 
Met tal van activiteiten op de binnenplaats 
en in het kasteel worden de bezoekers aange-
naam verrast. Bijzonder is de tentoonstelling 
‘De lieve Barones’ over de laatste barones van 
Kasteel Heeswijk, die bij veel mensen die haar 
hebben gekend een ‘goed gevoel’ oproept. 
Vlak voor de opening biedt de ere-staande 

deken Willy van de Wijgert drie Dvd’s aan 
met oude foto’s die hij in zijn jeugd gemaakt 
heeft in en rond het kasteel. De foto’s zijn van 
voor de restauratie met heel mooie meubels, 
ornamenten en al wat het kasteel destijds in 
huis had. Een bijzondere collectie die hij graag 
aan de stichting kasteel Heeswijk schenkt 
zodat die collectie niet verloren kan gaan. 
Directeur Luc Eekhout neemt de collectie in 
ontvangst en opent hiermede de tentoonstel-
ling over het leven en de betrokkenheid van de 
barones met de plaatselijke bevolking en de 
verenigingen, zoals zij ook beschermvrouwe 
was van het gilde uit Heeswijk. n

Europaprins ontvangt bezoekers
Bram van Bergen is als Europaprins 
regelmatig aanwezig op gilde- en schutterij-
festiviteiten in binnen- en buitenland. Met de 
Schützenbruderschaft uit Keulen-Stammheim 
heeft hij ook persoonlijke contacten gelegd. 
Die hebben geleid tot het bezoek van een 
groep leden van die schutterij aan Oss om op 
26 april de feestdag van Sint Joris, de tweede 
schutspatroon, bij te wonen. Op deze dag 
wordt Hans Pennings als koning geïnstalleerd 
in de H. Hartkerk tijdens een woord- en 
communiedienst. Deze dienst is feestelijk 
opgeluisterd door het gildekoor van het Gilde 
Sint Barbara uit Dinther, onder leiding van 
Henk Habraken. Tevens is er de installatie van 
Ad Ketels als gildelid. 

Na de dienst is er een ontvangst in het 
gildehuis voor alle gasten, gevolgd door een 
koffietafel met de buitenlandse gasten. Met 
zestien schutters is daarna geschoten op een 
fraai versierde broederschapsvogel, welke 
door Sebastian Fritz is neergehaald. Hij heeft 
hiervoor een aandenken ontvangen en de 
overwinning is flink gevierd. Dat heeft ook de 
gelegenheid gegeven om de overeenkomsten 
en verschillen tussen Brabantse gilden en 
Duitse schutterijen te bespreken. Tegen de 
avond is aan deze zeer geslaagde dag een 
goed einde gekomen, echter niet nadat het 
gilde is uitgenodigd voor een tegenbezoek aan 
hun meerdaagse Schützenfest. n

Ere-staande deken Willy van de Wijgert biedt de fotocollectie aan.

De nieuwe koning drinkt uit de gildehoorn 
onder het toeziend oog van Europakoning 
en Europaprins.  

Koning Hans Pennings, winnaar Sebastian 
Frits en Europaprins Bram van Bergen. 
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Vreugde en 
verdriet liggen 
dicht bij elkaar
Op vrijdag 24 april is gildezuster Hanna 
van der Stegen-Hussenöder, de vrouw van 
hoofdman Gerrit van der Stegen van het Sint 
Martinus en Sint Antoniusgilde Lexmond en 
Hei- en Boeicop, verrast met een Koninklijke 
Onderscheiding. Zij is naar het gemeente-
huis Meerkerk gelokt met de smoes dat er 
binnen het gilde een lintje wordt uitgereikt. 
Na enige twijfel is zij met Gerrit meegegaan 
en ook de dochter die is overgekomen uit 
Amerika gaat mee. Hanna is voorgedragen 
voor het vele werk voor Unicef, in Parochie 
Maria ten Hemelopneming, stuurgroep kerk 
voor ouderenbezoek enz. Na de officiële 
ceremonie aldaar is er in huize van der Stege 
een feestelijke bijeenkomst, waar Hanna belt 
naar haar 89-jarige vader, die in Duitsland 
woont. Hanna heeft haar lintje en oorkonde, 
alle bloemen en cadeaus gefotografeerd en 
vervolgens de foto’s opgestuurd, want haar 
vader wilde graag genieten van al dat moois 
in Lexmond. Op Koningsdag wordt zij in 
Lexmond gefeliciteerd door de bevolking.
Hanna, nog niet helemaal bekomen van 
deze gebeurtenis, krijgt zeven dagen later het 
droevige bericht dat haar vader plotseling is 
overleden en reist af naar Duitsland. 
Ze heeft niet lang kunnen nagenieten van 
haar lintje! n

Harry Peters koning der koningen 
Kring Maasland
Tijdens de gildedag van Kring Maasland op 
zondag 5 juli 2015 is een van de onderdelen 
het koningschieten met de kruisboog. 
De koningen van de deelnemende gilden die 
als hoofdwapen de kruisboog hebben, strijden 
om de titel koning der koningen. 
Het eremetaal is een zilveren koningskruis. 
Harry Peters van het Sint-Jorisgilde Geffen 
is de gelukkige die dit koningskruis wint en 
hij zal het voortaan met trots op zijn sjerp 
dragen. n

Burgemeester en lid van de ereraad Coert 
van Ee, Hanna en Gerrit van der Stegen.

Een gelukkige Harry Peters krijgt de felicita-
ties van de voorzitter van Kring Maasland. 

Gildehulde voor neomist
Op 31 mei is er in Oss een tegenwoordig 
zeldzame viering, namelijk de eerste heilige 
mis van een pas gewijde priester. De neomist 
is Willem Renders, die de dag daarvoor de 
bisschoppelijke wijding ontvangen heeft in 
de Sint Jan in Den Bosch. Voor de grootse 
feestelijke viering in de Grote Kerk in Oss met 
vijf celebranten en vier parochiële koren is 
ook het Sint Sebastiaangilde uitgenodigd om 
luister bij te zetten. 
Willem is opgegroeid in Italië en is hier in 
gezelschap van naaste familie en ook enkele 

Italiaanse vrienden die mee voorgingen 
in de dienst. Hij gaat in Oss werken als 
parochiepriester.
Na de dienst volgt onder grote belangstelling 
een vendelhulde. Daarna gaat het gezelschap 
in optocht naar buurthuis de Binnenstad 
voor een drukbezochte receptie. Het gilde is 
echter weer snel vertrokken naar Erp voor de 
gildedag van Gildenkring Hoge Schuts en is 
daar nog net op tijd om met de optocht mee 
te doen. n

Het gilde met in hun midden de neomist Willem Renders.  

KRINGNIEUWS 
Maasland
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De jubilarissen Hans Smetsers, Anouska 
Aarts en Wil van der Sloot.

Vaandrig Thijs Geerlings, Bert van der Staak 
en Sjaak van de Ven.                   

Rectificatie
In de uitgave van de Gildetrom 2015 - 2 is 
bij het Kringnieuws artikel ‘Jubilarissen gilde 
Broederschap van Onser Liever Vrouwe’ 
helaas een verkeerde foto geplaatst.
Hierbij alsnog de juiste foto. n

Koningschieten bij Sint Antonius Abt 
Liempde
Op 16 mei 2015 is het voor de vijftiende keer 
dat er geschoten wordt voor de koningstitel.
Om 10.00 uur vertrekken we bij het gildehuis 
om hoofdman Roger van Laere uit te halen, 
daarna naar de aftredende koning Adri van 
Abeelen, om hierna in optocht naar de kerk te 
gaan. Tijdens de mis brengt men een bezoek 
aan het gilde-altaar waar door de gildeheer 
een gebed wordt uitgesproken en de zegen 
afgesmeekt voor een goede koning. Op het 
eind wordt de eed van trouw hernieuwd 
aan de kerkelijke en wereldlijke overheid. In 
optocht gaat het vervolgens naar het gildehuis 
‘Het wapen van Liempde’ voor de koffietafel. 
Met een loting (negen kandidaten) wordt de 
schietvolgorde bepaald. Na de maaltijd ver-
trekt het gilde in optocht naar het gildeterrein. 
Nadat de hoofdman de openingsceremonie 
heeft gehouden, begint het vrijschieten van de 
vogel door de kerkelijke en wereldlijke over-
heid. De vogel is niet zo taai, zodat deze al na 
het 38ste schot naar beneden valt. De geluk-
kige winnaar is tamboer Wynand Bressers. Na 
de inhuldigingsceremonie gaat het in optocht 
weer naar het gildehuis voor de erewijn en 

wordt de nieuwe koning voorgesteld aan de 
wereldlijke overheid. In de avond volgt een 
diner ter ere van de nieuwe koning en wordt 
een mooie dag afgesloten met een gezellig 
samenzijn. n

Verbroederingsfeest met gilde Boxtel
Op zondag 14 juni 2015 krijgt het Liempdse 
gilde Sint Antonius Abt haar zustergilde uit 
Boxtel, Sint Barbara en Sint Joris, op bezoek 
voor het jaarlijkse verbroederingsfeest. Dit 
feest vindt plaats op het gildeterrein aan de 
Oude Dijk. Het gezelschap wordt welkom 
geheten door de hoofdman van het Liempdse 
gilde Roger van Laere. Hierna spreken ook 
de plaatsvervangend hoofdman van Boxtel, 
Henk Voermans en locoburgemeester Peter 
van de Wiel. Aansluitend begint het kruis-
boogschieten voor het gemeentewisselschild 
en kunnen de overige gasten deelnemen 
aan diverse spelen. Dankzij de weergoden, 
het is prachtig weer, is het een gezellige 
middag. Van beide gilden zijn veel personen 
aanwezig, waarmee aangetoond is, dat deze 
Verbroederingsdag in goede aarde valt en 
gewaardeerd wordt. Na een enerverende wed-
strijd wint het Liempdse gilde het gemeente-
wisselschild met een ruime meerderheid aan 
punten. Hiermee verovert het Liempdse gilde 

voor de derde keer het wisselschild in vijf jaar 
en mag zij deze behouden. Bij de individuele 
schutters is het Cor van der Leest van het 
Liempdse gilde die er met de eerste prijs 
vandoor gaat. De corpsprijs wordt uitgereikt 
aan het beste viertal. Dit wordt ook gewonnen 
door Liempde. n

Koning Wynand Bressers met rechts 
dochter Vera (vendelier) en links zoon Teun 
(tamboer).

De opening van het verbroederingsfeest. 

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot

Gilde Sancta 
Barbara heeft 
nieuwe vaandrig
Op 6 juni 2015 viert gilde Sancta Barbara 
Oirschot haar jaarlijkse teerdag. Op deze 
feestelijke dag worden de jubilarissen gehul-
digd en de nieuwe vaandrig geïnstalleerd. 
Onder toeziend oog van de kringvoorzitter 
Bert van der Staak wordt Thijs Geerlings geïn-
stalleerd als nieuwe vaandrig. Sjaak van de 
Ven vindt het na vijfentwintig jaar vaandrig te 
zijn geweest wel tijd voor een opvolger. Sjaak 
wordt door de overheid hartelijk bedankt 
voor zijn jarenlange inzet en benoemt hem 
tot raadsheer van het gilde. In de middag 
worden Ruud Rijcken (40 jaar lid) en Toon 
Gloudemans (25 jaar lid) gehuldigd door de 
overheid en mag Ruud een kringonderschei-
ding in ontvangst nemen. Hierna wordt er 
nog geschoten om de titel ‘beste schutter 
van gilde Sancta Barbara’ en die is dit jaar 
gewonnen door hoofdman Corné Fonken. n
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Gilde Sancta 
Barbara Oirschot 
organiseert 
Samen-Met-dag
Op zaterdag 13 juni 2015 organiseert gilde 
Sancta Barbara de eerste Samen-Met-dag 
nieuwe stijl. In 2013 heeft gilde Sancta Barbara 
een kringgildedag georganiseerd waarvan 
de totale opbrengst is ondergebracht in de 
Stichting Samen Met. Deze stichting bewaakt 
de financiën en ziet er op toe dat het gilde 
zich houdt aan de afspraken om jaarlijks een 
dag te organiseren voor de minderbedeelde 
en zieke mensen in onze samenleving. Dit 
jaar heeft het gilde gekozen om de vrijwilligers 
van bepaalde doelgroepen in het zonnetje te 
zetten. De mensen die achter de schermen 
alles draaiende houden, worden door de 
voorzitter Toon Gloudemans van harte welkom 
geheten in de gildetuin. Toon benadrukt in zijn 
toespraak hoe belangrijk de vrijwilligers zijn, 
bedankt hen voor de grote inzet en spreekt de 
wens uit dat zij dit nog jaren mogen blijven 
doen. Hoofdmansdeken Ruud Rijcken geeft 
een uiteenzetting over het gilde en laat enkele 
demonstraties zien. Hoofdman Corné Fonken 
geeft een vendeldemonstratie, begeleidt door 
de tamboers Theo van Nunen (88) en Desley 
Fonken (13). De demonstratie schieten wordt 
gedaan door koningsdeken Pieter Theeuwes. 
Na de demonstraties mogen de bezoekers zelf 
ervaren hoe het is om te schieten, vendelen 
en trommen. De dag wordt afgesloten onder 
het genot van een hapje en een drankje. Het 
gilde kijkt terug op een zeer geslaagde Samen-
Met-dag en dankt alle vrijwilligers voor de inzet 
naar hun eigen organisaties toe. n

Een gezellig samenzijn tijdens de 
Samen-Met-dag.  

Guus Eltink flikt het opnieuw in Boxtel
Twaalf jaar geleden flikte hij het ook al 
een keer en donderdag 23 april 2015 is het 
opnieuw Guus Eltink die de schutsboom van 
het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris ‘leeg’ schiet. 
Het laatste stukje van de houten koningsvogel 
in de ruim twaalf meter hoge mast op het 
schietterrein aan het Essche Heike valt met de 
153ste treffer aan de voeten van de 68-jarige 
gildetamboer. En die is blij. Héél blij! In krap 
twee uur tijd wordt de papegaai door de zeven 
gildeschutters verpulverd onder toeziend 
oog van diverse leden van gilden uit de regio. 
Slechts eenentwintig maal wordt er gemist 
met de kruisboog. In een zonovergoten gilde-
tuin verricht burgemeester Mark Buijs van de 
gemeente Boxtel iets na half drie de opening 
door het ereschot te lossen. Meteen een 
voltreffer. ”Een mooi voorbeeld, dat ik alleen 
maar hoefde te volgen”, lacht Eltink ‘s avonds 
in het gemeentehuis waar de burgemeester na 
afloop van de wedstrijd het gilde ontvangt op 
de erewijn. Eltink volgt Joris van Os op, die nu 
zijn rol als vaandrig weer invult. 
Bij het gemeentehuis treedt ook de Boxtelse 
harmonie aan om de nieuwe gildekoning te 
fêteren. Net als in 2003 wordt Eltink geraakt 

door de klanken van het volkslied. ”Prachtig 
dat jullie deze traditie in ere houden. Hier gaat 
mijn bloed sneller van stromen. Heel emo-
tioneel!”, zegt de koning in zijn dankwoord. 
Eltink wordt daags na het koningschieten 
nogmaals getrakteerd op het Wilhelmus. Als 
een van de zeven Boxtelse gedecoreerden 
tijdens de nationale lintjesregen. n

Henk Michiels koning van gilde Sint 
Brigida Netersel
Op kermismaandag 8 juni vindt het driejaar-
lijkse koningschieten met de kruisboog op de 
wip plaats bij Gilde Sint Brigida in Netersel. 
Op het gildeterrein trekt men driemaal 
om de boom. Koning Jasper Couwenberg 
en koningin Mandy worden bedankt voor 
bewezen diensten en het koningsvest wordt 
onder de boom gehangen. Het eerste schot 
namens de wereldlijke overheid wordt gelost 
door burgemeester Swachten, gevolgd door 
erelid Kees van de Ven en hoofdman Frans 
Waalen. Daarna de gildebroeders met eerst 
de oude koning Jasper Couwenberg gevolgd 
volgens loting door Simon van de Zande en 
Henk Michiels. 
Het is Henk Michiels die zich als eerste gilde-
broeder van gilde Sint Brigida voor de derde 
maal, na 2000 en 2003, koning schiet met het 
33e schot. Onder groot gejuich van het publiek 
en de vele schoolkinderen komt de vogel naar 
beneden. 

Na het koningschieten wordt de trotse 
koningin Addie thuis opgehaald en gaat het 
in optocht naar gildehuis D’n Driesprong 
waar de koning wordt gepresenteerd en de 
vendelgroet wordt gebracht aan het nieuwe 
koningspaar en de burgemeester. De erewijn 
wordt geschonken en met een toost op 
het nieuwe koningspaar wordt het officiële 
gedeelte afgesloten. n

Hoofdman Jacques Habraken (l) plaatst de 
bloemenkroon op de hoed van de
kersverse gildekoning Guus Eltink. 

Koning Henk Michiels en zijn koningin Addie. 

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot

Foto: Peter de Koning - © Nieuwsblad Brabants Centrum Boxtel
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Bert en Toon van 
den Borne veertig 
jaar gildebroeder
In 1975 is het Sint Joris gilde van Hooge 
Mierde op zoek naar nieuwe vendeliers. Twee 
kameraden, Bert en Toon van den Borne, zijn 
bereid gevonden om als vendeliers bij het 
gilde te komen. Vele jaren zijn zij als vendelier 
aanwezig bij de gildedagen en teerdagen. Nu 
veertig jaar later is Bert nog steeds vendelier, 
maar  Toon heeft enige jaren terug zijn vendel 
overgedragen aan de jeugd. Tijdens de 
jaarlijkse teerdag zijn de beide jubilarissen 
in het zonnetje gezet. De beide families zijn 
uitgenodigd en de kringvoorzitter speldt hen de 
bijbehorende onderscheiding op. Ze hebben er 
erg van genoten. Beide jubilarissen van harte 
gefeliciteerd. n

Rick Michiels prins gilde Sint Brigida 
Netersel
Na het officiële koningschieten, kermis-
maandag 8 juni, wordt naar nieuw gebruik 
voor de eerste maal voor prins geschoten bij 
gilde Sint Brigida. Hieraan mogen alle gilde-
broeders van 16 t/m 25 jaar deelnemen en de 
winnaar mag Netersel vertegenwoordigen bij 
het Europees Prinsschieten. Dit is voor onze 
jeugd ook een stimulans om met een hele 
groep mee te gaan naar het EST 2015 om ook 
te proeven van het internationaal verbroe-
deren. De strijd op de gipsen vogel wordt 
gestreden door Geert en Joost van den Bisen 
en Rick Michiels. Het is Rick Michiels die in 
navolging van zijn vader de titel in de wacht 
sleept en zich de eerste prins van gilde Sint 
Brigida mag noemen. Henk en Rick gaan ons 

gilde nu vertegenwoordigen op het Europees 
Koningschieten eind augustus in Peine in 
Duitsland. Hier zal Rick zijn best gaan doen 
om Bram van Bergen op te volgen. n

Verbroedering van de Tilburgse gilden
Het Kolveniersgilde Sint Dionysius uit Tilburg 
viert in 2015 haar 350-jarig bestaan. Een van 
de jubileumactiviteiten is een verbroedering 
van de gilden die binnen de gemeente Tilburg 
actief zijn. Na de laatste gemeentelijke 
herindeling worden de kernen Berkel-Enschot 
en Udenhout met Tilburg samengevoegd, 
waardoor de gemeente zes gilden binnen haar 
grondgebied heeft, verdeeld over de kringen 
Maasland en Kwartier van Oirschot.
Het succes van de grote verbroedering, 
in 2004 georganiseerd door het gilde Sint 
Sebastiaan, is voor het jarige gilde Sint 
Dionysius aanleiding om dit in 2015 te 
herhalen. 

Onder een prachtige zomerzon wordt op 
zondag 7 juni door de gilden uit Tilburg 
geschoten met drie wapens: handboog, kruis-
boog en geweer, waardoor alle deelnemers 
kennis kunnen maken met elkaar en elkaars 
wapens. Uit elk gilde komt een beste schutter 
op vreemd wapen, terwijl de zes koningen 
en de keizer ook nog strijden om een koning-
kruis. Bijzondere gast is de Europakoning, 
Toon Weijtmans, die deze dag nog meer glans 
geeft. Deze samenkomst van de gilden krijgt 
in oktober nog een vervolg als de gilden, op 
initiatief van burgemeester Noordanus, gaan 
praten over de toekomst van de gilden in 
Tilburg. n

Prins Rick Michiels en koning Henk Michiels.  

Tilburgse gilden in verbroedering bijeen.

Jubilaris Bert van den Borne.

Jubilaris Toon van den Borne.  

Foto: Corné Hanninck
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Sint Jorisgilde 
schenkt bank voor 
Beekse Mariakapel
De vorig jaar geopende Mariakapel in de toren 
van Hilvarenbeek wordt druk bezocht. Maar 
een mogelijkheid om even te zitten is er niet. 
Gilde Sint Joris tast daarom in de schatkist en 
laat een rustbank plaatsen bij de kapel. Op 
de teerdag, maandag 20 april, dragen zij de 
bank over aan Venerabele Gilde en het bestuur 
van de Sint Petruskerk. Pastor Gust Jansen 
zorgt voor de inzegening. “Wij zien dit als een 
uitgelezen verlengstuk van onze activiteiten. 
Het combineert religiositeit en maatschappelijk 
bezig zijn. Wij willen er ook onze verbonden-
heid met de andere gilden mee onderstrepen”, 
houdt hoofdman Louis van Hest de aanwe-
zigen voor. n

Vlnr: Louis van Hest, pastor Gust Jansen en de 
heren Vromans en Merkx van Venerabele Gilde.

Jubilarissen Sint Joris Hoogeloon
Tijdens de jaarlijkse teeravond op 25 april 2015 
wordt een viertal gildebroeders onderscheiden 
vanwege hun veertig- en vijfentwintig-jarig 
lidmaatschap van het gilde. 

De echtgenotes ontvangen een bos bloemen. 
Martien Kanters is vijfentwintig jaar lid en 
Dorus Antonis, Jan van Molen en Henk van 
Huijkelom zijn veertig jaar lid. n

Peter Moorman weer koning Sint Joris 
Op kermismaandag is het volgends traditie 
bij één van de Moergestelse gilden 
koningschieten, dit jaar bij gilde Sint Joris. 
Nadat oud-koning Peter Moorman thuis is 
uitgehaald, gaan de drie gilden naar de kerk. 
Rond de klok van half  twaalf vertrekken de 
gilden naar het schietterrein bij gildehuis 
‘Het Draaiboompje’. Eerst schieten de 
burgemeester en de pastoor driemaal op 
de vogel. Het lukt ze allebei niet de vogel 
er af te schieten. Dan heeft de oud-koning 
het recht om drie maal te schieten. Zou hij 
de vogel eraf schieten, dan is hij wederom 
koning. Dit lukt de oude koning echter niet 
dus wordt de boom naar beneden gelaten 
om de vogel goed te plaatsen. Er zijn zeven 
kandidaten voor het koningschap, te weten: 
Peter Moorman, Ton van Doormaal, Theo 
Moorman, Wil Moorman, Henri Hendrikx, 
Hein van de Loo en Jos van de Heuvel. Na 
ongeveer twintig minuten en 79 rake schoten 
lukt het Peter Moorman weer om de vogel 
eraf te schieten. Peter Moorman is de zoon 
van trouwe gildebroeder Piet Moorman, die 
het nog nooit gelukt is om koning te worden. 
Deze was dan ook heel blij dat zijn zoon 

Peter wel weer de nieuwe koning van gilde 
Sint Joris is. Peter Moorman is weer voor vier 
jaar koning. n

Nieuwe koning 
gilde Sint Joris 
Hoogeloon
Op 29 juni 2015 (gelijktijdig met de kermis 
in Hoogeloon) vindt traditioneel het koning-
schieten plaats. Alfred van de Huijgenvoort is 
de komende twee jaar de nieuwe koning. n

Vlnr: Mevrouw Kanters, Martien Kanters, Dorus Antonis, Bert van de Staak, mevrouw Antonis, 
Jan van Mol, mevrouw van Mol, Henk van Huijkelom, mevrouw van Huijkelom, Jan Nouwens 
en Jo van de Biggelaar.  

Peter Moorman weer vier jaar koning.  

Koning Alfred van de Huijgenvoort.  

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Nieuwe koning 
Sint Odulphusgilde 
Best
Op maandag 16 juni houdt het Sint 
Odulphusgilde Best haar jaarlijkse gildedag. 
Wegens het plotselinge overlijden van hopman 
Gerrit Jan Swinkels heeft de dag een aangepast 
programma. De vierentwintigjarige Ben van de 
Laar weet de koningstitel voor zich op te eisen 
en neemt deze over van Jeroen Appeldoorn, die 
nu naast Fried van de Laar (wachtend) keizer 
is. Harrie van de Velden is de nieuwe leugenko-
ning van het gilde. n

Gilde Sint Joris Moergestel schiet om 
dagkoningin
De zaterdag na het koningschieten is volgens 
de traditie de dag van de gildezusters; zij 
schieten om de titel koningin van de dag. 
Voordat de gildezusters schieten mogen 
de gildebroeders als troost, omdat ze geen 
koning zijn, aan de slag om toch een vogel 
thuis te krijgen. De eerste vogel wordt afge-
schoten door de tamboer Sjef op ‘t Hoog, de 
tweede door de deken Henri Hendrikx. De gil-
dezusters komen ondertussen in het gildehuis 
om gezamenlijk met de huifkar naar de vrouw 
van de nieuwe koning te gaan. Ze worden 
ontvangen door Mieke, die ondertussen wel 
enige ervaring heeft opgedaan. Rond de klok 
van twee uur arriveren de gildezusters in vol 
ornaat  bij het gildehuis, dat geleend is van de 
gildebroeders. De gildezusters trekken vooraf 
aan het schieten driemaal rond de boom, om 
zo de boom te vrijen. De gildezusters schieten 
daarna om de beurt. De vogel geeft zich niet 
gewonnen alhoewel er toch vele rake schoten 

vallen. Na ongeveer een uur wordt de vogel 
losser gezet, maar hij geeft zich nog niet over. 
De vogel wordt een tweede maal losgezet. 
Waarna Ans Hendrikx de vogel eraf schiet. Dat 
is de tweede vogel die deze middag naar het 
Hildsven gaat. Nadat de koningin gekleed is in 
koningszilver volgen uitbundige felicitaties. 
De dag wordt gezellig voortgezet. n

Met elkaar en voor elkaar op de duofiets
Op 16 mei 2015 wordt tijdens Moergestel 
Fietsdorp door het gilde Sint Joris een fiets-
tocht georganiseerd met duofietsen voor de 
ouderen van het dorp. Deze fietstocht wordt 
georganiseerd om zo maatschappelijk iets 
voor het dorp Moergestel te kunnen doen en 
speciaal voor de mensen die anders niet veel 
buiten kunnen komen. Het weer is niet zoals 
voorspeld, maar de deelnemers zijn goed 
gemutst. Het is een groot succes, 

met achttien deelnemers die een mooie tocht 
door het dorp hebben gemaakt. Voor velen 
zijn er nieuwe dingen in het dorp die ze nog 
nooit gezien hebben. De tocht gaat zowel 
door het dorp, als het buitengebied in de 
mooie natuur. De ouderen worden begeleid 
door een gildebroeder, die dit graag doet voor 
deze ouderen. De stoet van veel fietsen wordt 
begeleid door gildebroeders en -zusters die 
het verkeer regelen, zodat de stoet niet wordt 

onderbroken. De deelnemers en de gildebroe-
ders zijn zo enthousiast, dat ze volgend jaar 
voor de derde keer de tocht gaan houden. 
Deze tocht is tot stand gekomen met de 
financiële steun van veel sponsors. Ook de 
samenwerking met Stanislaus, stichting Rick 
en Zorgcentrum Sint Joris uit Oirschot heeft 
bijgedragen tot dit succes. Bij terugkomst zijn 
er ouderen die volgend jaar ook weer graag 
mee gaan. De gildebroeders zijn zeer tevreden 
en voldaan over deze dag. 
Onder een prachtige zomerzon wordt op 
zondag 7 juni door de gilden uit Tilburg 
geschoten met drie wapens: handboog, kruis-
boog en geweer, waardoor alle deelnemers 
kennis kunnen maken met elkaar en elkaars 
wapens. Uit elk gilde komt een beste schutter 
op vreemd wapen, terwijl de zes koningen en 
de keizer ook nog strijden om een konings-
kruis. Bijzondere gast is de Europakoning, 
Toon Weijtmans, die deze dag nog meer glans 
geeft. Deze samenkomst van de gilden krijgt 
in oktober nog een vervolg als de gilden, op 
initiatief van burgemeester Noordanus, gaan 
praten over de toekomst van de gilden in 
Tilburg. n

Dagkoningin Ans Hendrikx .  

Met elkaar en voor elkaar.  

Hopman Charles Sol feliciteert koning Ben van 
de Laar.  
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89-Jarige Canadees bewondert koningsschild overgrootvader
Jaarlijks komt de nu 89-jarige Harrie van Arkel 
enkele weken op vakantie in Best. Harrie 
is geboren in Best en emigreert met zijn 
stiefvader Jan van Beers, zijn moeder en negen 
(half-) broers en zussen in 1952 naar Canada. 
Hij bezoekt in Nederland zijn familie en een 
aantal oude bekenden, de laatste jaren gaat 
hij mee met de negendaagse bus bedevaart 
naar Lourdes. Onlangs was hij aanwezig bij de 
Odulphusprocessie en het koningschieten van 
het Odulphusgilde. 

Zijn overgrootvader, Laurens van Arkel, werd 
in 1840 op 20-jarige leeftijd koning van het 
gilde (op het schild staat van Erkel, zo werden 
de van Arkels vroeger in Best genoemd). 
Harrie bewondert met trots het schild van 
zijn overgrootvader. In 2016 hoopt hij weer 
naar Best te komen om dan op 29 mei het 
gildefeest vanwege het 525-jarig bestaan van het 
Odulphusgilde te kunnen meemaken. n

Sint Joris Oirschot huldigt vijf jubilarissen
Lang een waardevol lid van een gilde zijn is 
zeker een kunst!  Op de teerdag, maandag 1 
juni, worden vijf jubilerende gildebroeders in 
het zonnetje gezet. Dat zijn: Toine van Hout, 
Huib Hamers, Henk van de Schoot en Jan van 
Overbeek, allen vijfentwintig jaar lid, en Tiny 
van de Ven, veertig jaar lid. Vijf gildebroeders 
die op hun eigen manier zeer betrokken zijn bij 
het gilde. Toine van Hout is actief als schutter 
en is van 2002 tot 2006 koning geweest. In 
totaal zit Toine twaalf jaar in de overheid en is 
nu voorzitter van de stichting die het gildefeest 
in 2017 gaat organiseren. 
Huib Hamers is tamboer en heeft van 1994 tot 
begin 2015 in de overheid gezeten, waarvan 
negentien jaar als rentmeester. 
Jan van Overbeek, lid van een echte gildefa-
milie, is schutter en is er van overtuigd dat hij 
binnenkort zijn eerste schild gaat winnen. 
Henk van de Schoot is weliswaar niet gekos-
tumeerd, maar staat altijd klaar als er gewerkt 
moet worden. Tiny van de Ven heeft als mede

oprichter en leider van de bazuinblaasgroep 
deze groep op de kaart gezet van het Brabantse 
gildewezen. 
Hoofdman Ad Smits is dus terecht trots op een 

veelzijdige en betrokken groep jubilarissen die 
samen met de overige leden een stabiele basis 
vormen voor de toekomst van het Sint Joris 
gilde. n

Vlnr: Toine van Hout, Huib Hamers, Tiny van de Ven, Jan van Overbeek. Knielend Henk van de Schoot.    

Koningschieten bij Sint Mauritius Goirle
Op zaterdag 13 juni wordt bij het geweergilde 
Sint Mauritius in Goirle in alle gemoedelijk-
heid gestreden om de eretitel van koning. 
De zittende koning Berry Willemen verdedigt 
zijn titel met verve, maar helaas voor hem, 
moet hij zijn koningschap afstaan aan een 
meestrijdende gildebroeder. Er zijn maar liefst 
278 schoten nodig voordat bekend is wie de 
koning zal worden. Het is een spannend einde 
van de wedstrijd want bij schot 277 ligt de 
koningsvogel in twee stukken op de boom, 
maar eraf vallen doet hij niet. 

Hiervoor is het beslissende schot nodig van 
Sjaak van de Kieboom, die zichzelf hiermee 
voor vier jaar koning mag noemen. Samen 
met zijn vrouw Marian als koningin is het 
gilde er van verzekerd dat zij ook voor de 
komende vier jaar weer een goede koning 
zullen hebben. Voor de nieuwe koning zelf is 
hiermee een jongensdroom uitgekomen. n

Koning Sjaak van de Kieboom met echtgenote 
Marian.  

Harrie van Arkel bewondert het schild op de 
rug van deken Jos van der Heijden.  

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Jubilaris gilde 
Onze Lieve 
Vrouw West- en 
Middelbeers
Het gilde van Onze Lieve Vrouw West- en 
Middelbeers heeft weer eens een jubilaris. 
Johan Denissen is op 14 juli 2015 vijfentwintig 
jaar lid van het gilde en een aantal jaren 
vendelier. Het gilde feliciteert Johan van harte. 
We hopen dat hij  het vendelen weer wilt 
oppakken. n

Nieuwe hoofdman gilde broederschap 
Oirschot
Op 8 mei 2015 wordt Leo Schellekens als 
nieuwe hoofdman officieel geïnstalleerd. 
Onder toeziend oog van veel gildebroeders 
en -zusters neemt beschermvrouwe, Topy 
Mertens, hem de belofte af. Daarna ontvangt 
hij de hellebaard en het bijbehorend zilver. 
Leo volgt oud-hoofdman Ad Aarts op. Leo is 
al veel jaren lid van het gilde. Hij heeft al ver-
schillende commissies meegedraaid en hij zit 
inmiddels al enkele jaren in het bestuur. Leo is 
al enige tijd waarnemend hoofdman en heeft 
dus al een klein beetje kunnen oefenen. Ook is 
Leo voorzitter van de stichting Kringdag 2015 
geweest. De Kringdag is dit jaar op 31 mei in 
Oirschot gehouden. Na de felicitaties en het 
officiële gedeelte volgt er een gezellige avond 
voor de leden met een hapje en een drankje. 
Wij wensen Leo erg veel succes en plezier als 
nieuwe hoofdman. n

Kringdag Oirschot zeer geslaagd
De ochtend begint al vroeg in de feesttent 
aan het Kapelpad. Om half tien vertrekken 
de vier Oirschotse gildes en alle genodigden 
in optocht naar de Sint Petrusbasiliek voor 
de eucharistieviering. Zondag 31 mei staat 
namelijk in het teken van de kringdag 2015. 
Een gildefeest georganiseerd door het gilde 
Broederschap van Onser Liever Vrouwe uit 
Oirschot. Na de dienst gaan de koningen en 
hoofdlieden richting café ’t Vrijthof, waar het 

gemeentebestuur van Oirschot de erewijn 
aanbiedt. In de middag trekken vierenveertig 
gildes door het centrum. Oirschot wordt over-
spoeld door ruim 1400 geüniformeerde 
gildebroeders en -zusters. Aan het eind van 
de optocht verzamelen alle gildes zich op het 
hoofdterrein. Onder grote publieke belang-
stelling trekken de standaardruiters op hun 
paarden voorbij de jurywagen, gevolgd door 
de massale opmars van alle gildes. 

Mooie woorden worden gesproken door 
de kringvoorzitter, de burgemeester en de 
hoofdman. Ondertussen steekt herfstachtig 
weer de kop op, maar desondanks is er een 
sportieve strijd gaande op de wedstrijdvelden. 
In de feesttent is er volop verbroedering. 
Oirschot kijkt tevreden terug op een geslaagd 
gildefeest! n

Hoofdman Leo Schellekens. 

De massale opmars van kringdag 2015.  

Johan Denissen vijfentwintig jaar lid.    
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Koninklijke 
onderscheiding 
voor Jan van Bree
Op zondag 28 juni 2015 is gildebroeder Jan van 
Bree benoemd tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De onderscheiding is tijdens het 
dorpskoningsschieten door burgemeester Elly 
Blanksma bij Jan opgespeld. Hij is sinds 1965 
lid van het Sint Antonius Abt Gilde in Mierlo 
Hout en sedert 2009 bij het Sint Antoniusgilde 
Stiphout. Tijdens de patroonsdag op 17 januari 
2015 heeft Jan ook nog de kringonderscheiding 
ontvangen voor zijn vijftigjarig gildebroeder-
schap. Jan heeft zich gedurende deze vijftig jaar 
verdienstelijk gemaakt en is tweemaal koning, 
secretaris, lid van de SAT-commissie en com-
missielid beheer en behoud van het kringarchief 
geweest. n

Martien van der Wallen ere-coördinator
Donderdag 11 juni krijgt Martien bezoek van 
een delegatie van de vier Deurnese gilden die 
hem tot ere-coördinator benoemen. Uit handen 
van keizer Hans van Rooij krijgt hij een zilveren 
schild met de wapens van de vier gilden. 
Martien sukkelt al lang met zijn gezondheid 
en daarom heeft hij besloten het coördinaat 
van de vier Deurnese gilden terug te geven. Hij 
heeft zelfs verstek moeten laten gaan tijdens 
het verbroederingschieten in zijn dorp Vlierden. 
Martien heeft de gilden veertien jaar begeleid 
en zij hebben altijd op hem kunnen rekenen.
Coördinator is een vreemde titel in gildeland. 
Vierendertig jaar geleden is op initiatief van de 
vier gilden een niet-gildelid benaderd om de 
gilden dichter bij elkaar te brengen. Waar nog 
een ongezonde rivaliteit geheerst heeft, is deze 
omgebogen tot samenwerking en nieuwe 
initiatieven. Dit alles door toedoen van de drie 
coördinatoren: Nol van Gisteren, Theo 

Posthumus en Martien van der Wallen. 
De gilden zijn geruime tijd op zoek naar een 
opvolger. Niet dat de gilden elkaar niet kunnen 
verdragen, maar om de onderlinge band te 
verstevigen en om een vertegenwoordiger te 
hebben van alle vier de Deurnese gilden. n

Maarten Janssen koning
Tijdens het jaarlijkse koningschieten op zondag 
12 juli is Maarten Janssen de nieuwe koning van 
het Sint Catharinagilde Helmond geworden. 
Bij het 73ste schot weet hij het koningszilver 
te bemachtigen. Maarten is bestuurslid en 
voor het eerst koning. Het Catharinagilde 
schiet dit jaar voor de eerste keer op de nieuwe 
schutsboom die kort tevoren officieel in gebruik 
is genomen. Ereschutter is dit jaar Ellen Tappel 
- Verspaget die de vogel naar beneden weet 
te halen. Bij het schieten voor de jeugd is het 
Ivana Peters die het fel begeerde erekruis weet 
te verwerven. Dit alles onder grote belangstel-
ling vanuit de buurt en van gasten uit de kring. 
(Zie ook de reportage: Een eigen schutsboom 
voor Catharinagilde Helmond.) n

Piet van Velthoven, weer koning
Zaterdag 27 juni is in Someren Eind weer om 
de koningstitel gestreden. Dit jaar kunnen weer 
twee gildebroeders de keizerstitel behalen. 
Evenals twee jaar geleden lukt het deze ervaren 
schutters niet de vogel naar beneden te halen. 
De gildebroeders hebben 221 schoten nodig 
om de vogel te overwinnen. Gildebroeder Piet 
van Velthoven, die reeds van 1991 tot 1993 de 
titel heeft gedragen, is de gelukkige die de vogel 

naar beneden schiet. Wij wensen Piet en zijn 
vrouw Henriëtte een geweldige koningsperiode 
toe. Het gildeterrein is door veel belangstel-
lenden bezocht en het is onder geweldige 
weersomstandigheden een erg gezellige dag. 
Vooraf aan het koningschieten is er geschoten 
voor de titel kermiskoning, wat elk jaar gebeurd. 
Hier lukt het Robbert van den Broek de titel te 
bemachtigen. n

Jan van Bree, koninklijk onderscheiden.

Piet van Velthoven weer koning. 

Martien van der Wallen (links) krijgt van keizer 
Hans van Rooij een zilveren schild. 

V.l.n.r.: ere-schutter Ellen Tappel-Verspaget, 
koning Maarten Janssen, koningsgemaal 
Perrepong, jeugdschutter Ivana Peters en 
vaandeldrager Frank Pompe. 

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Gilde Sint Leonardus bezoekt pausmis
De gildebroeders van het Sint Leonardusgilde 
te Beek en Donk moeten op zondag 28 
juni vroeg op staan voor het bezoek aan de 
pausmis. Elk jaar vindt er in de Sint Jacobuskerk 
in Den Haag een pontificale hoogmis plaats 
ter herdenking van de pauskeuze. Kardinaal 
Simonis en de meeste Nederlandse bis-
schoppen zijn aanwezig om samen met de 
apostolische nuntius, aartsbisschop Aldo 
Cavalli, deze eucharistie te vieren, waarin 
kardinaal Willem Eijk de hoofdcelebrant en 
predikant is. De viering is in het Latijn, maar in 
de misboekjes staat het Nederlands er naast, 
zodat de gildeleden alles kunnen volgen. Het 
koor zingt op fraaie wijze Gregoriaanse en 
meerstemmige Latijnse gezangen en samen 
met alle gelovigen het lied ‘Aan u, o koning der 
eeuwen’, dat ter ere van de paus is geschreven. 
Aan het einde van de mis wordt de marche 
pontificale gespeeld. De kardinaal is in zijn 
toespraak ingegaan op de sleutelopdracht van 
Petrus en de betekenis van het pausschap. 

Bij de nuntiatuur brengt het gilde na afloop een 
vendelgroet en krijgen de gildeleden een sma-
kelijke lunch. Hierna vertrekken zij met de bus 
naar Scheveningen voor een frisse wandeling 
langs de zee. Rond acht uur zijn ze weer thuis 
en kunnen ze terugzien op een mooie dag. n

Gebroeders Pijpers in de prijzen
Eens in het jaar is er bij het Sint Hubertusgilde 
Liessel erekoningschieten voor de gildeleden, 
donateurs en genodigden. Dit schieten is op 
de zaterdag het dichtst bij Sint Jansdag, 23 
juni, en die is dit jaar op 20 juni. Deze traditie 
loopt vanaf 1971. Na een spannende strijd 
is het gildebroeder Cor Pijpers die met het 
171ste schot de vogel naar beneden schiet en 
zodoende de 45ste erekoningstitel voor zich 
opeist. In 2004 en 2007 heeft hij deze titel ook 
gewonnen.
Aansluitend aan het erekoningschieten heeft 
het Sint Hubertusgilde nog een open wed-
strijd gehouden voor alle inwoners van Liessel, 
ouder dan zestien jaar, om de wisseltrofee 
D’n Tram. Normaal wordt deze wedstrijd 
geschoten met Liessel kermis. Maar vanwege 
het volle programma met koningschieten 
en het bezoek aan de erebogen, welke door 
de Liesselse bevolking geplaatst zijn ter ere 
van de nieuwe koning, kan dit niet doorgaan. 
Jan Pijpers (broer van de nieuwe erekoning) 
haalt met het 158ste schot D’n Tram naar 
beneden en wint zodoende deze trofee. Voor 
de jeugd zijn er aangepaste schietwedstrijden 
gehouden. Nina Smits wint met tien punten 
de Marinus van Bussel-prijs. n

Hagelkruis-
koningin in 
Aarle-Rixtel
Op zondag 3 mei is, na een geslaagde 
processie in de ochtend, wederom met 
succes een vriendendag gehouden op het 
Jan van Doorenpaviljoen. Jammer genoeg wil 
het weer niet meewerken en kunnen we van 
geluk spreken dat we een afdak hebben en 
dat de tent er nog staat, zodat onze vrienden 
niet nat worden. Er is volop gestreden om 
de hagelkruistrofee. Het is een strijd die, in 
tegenstelling tot het vorige jaar, netjes binnen 
de tijd is afgewerkt en een winnaar oplevert 
zonder dat het lot er aan te pas moet komen. 
Hoewel de afgaande hagelkruiskoning, Jan 
Coolen, een geoefend schutter is, kan hij de 
vogel niet echt bedreigen. Uiteindelijk is het 
vriendin Marianne Manders die het laatste 
restje naar beneden haalt en alle overige 
deelnemers in het stof laat bijten. Als een fiere 
koningin neemt zij hierna de felicitaties en de 
verdiende vendelgroet in ontvangst. 
De vendelgroet is, vanwege het slechte weer, 
in de tent gehouden. Het is een typische 
indoorvendelgroet geworden. n

Cor Pijpers met de afgeschoten vogel.

Marian Manders neemt de hagelkruistrofee 
in ontvangst

Jan Pijpers met de afgeschoten Tram. 

Het Sint Leonardusgilde brengt de vendelgroet.
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270 Jaar broeder-
schap in Lierop
Vijf jubilarissen van het Gilde Onze Lieve Vrouw 
van de Zeven Weeën uit Lierop vieren zaterdag 
16 mei 2015 hun jubileum.
Sjaac Cortooms; 70 jaar lid, heeft een 
geüniformeerde gildecarrière achter de rug. 
Als jong gildebroeder is Sjaac vendelier en 
standaardruiter. Samen met Piet Hurkmans 
en Cor Vlemmix is Sjaac veel voor het gilde op 
pad geweest, voor het ophalen van oud papier 
en stof voor de gildepakken. Van zijn eerste 
koningstitel, van 1989 tot 1991, heeft hij ontzet-
tend genoten, gesteund door zijn echtgenote 
Thea. Dit herhaalt zich in 2001-2003. Hij is van 
1966 tot 1996 lid van de overheid, in de jaren 
daarna is hij zilverdrager en piekenier. 
Willy Donkers; 50 jaar lid, is een geüniformeerd 
lid. Hij is begonnen als tamboer en heeft jon-
gere gildebroeders de kunst van het trommelen 
aangeleerd. Ook is hij vendelier geweest en is 
nu lid van de overheid met als taak het beheer 
van gildewapens en de contactpersoon van 
het schietterrein De Roovere. Hij is al op jonge 
leeftijd koning: in 1971-1973 en in 1999-2001. 
Cor Vlemmix, Toon van de Ven en broer Louis 
van de Ven, alle drie 50 jaar lid, zijn nooit 
geüniformeerd geweest. Voor alle drie geldt, dat 
zij altijd bereid zijn te helpen. n

Everiek van Rens en Dorus van Eijk 
winnaars verbroederingsschieten
Elk jaar komen vier gilden, twee uit Deurne en 
de gilden van Liessel en Vlierden bijeen om te 
gaan schieten om de broederschapsdragers. 
De strijd om de grote vogel wordt door 56 gil-
debroeders en zusters gestreden. Op het eind 
van de zesde ronde is de vogel losgeschoten 
en heeft Wout van Lieshout de kans om de 
titel van vorig jaar te prolongeren. Hij raakt het 
hout niet goed en de beurt komt bij Everiek, 
die geen moment twijfelt. Zij haalt de vogel 
naar beneden. Wout kan er mee leven, de titel 
gaat immers naar Liessel. Everiek is gildezuster 
van het Gilde Sint Joris Deurne, maar woont in 
Liessel.
De jeugd schiet op de kleine vogel, die na 35 
ronden nog niet naar beneden wil komen. Men 
gaat daarom over tot het schieten op vogel op 
doel. Het is een strijd tussen de winnaar van 
vorig jaar Robin Rijnens en Dorus van Eijk 

van het Gilde Sint Hubertus uit Liessel.  
Dorus wint deze strijd met drie punten verschil. 
Dat de wedstrijd in Vlierden goed is verlopen, 
is misschien wel afgedwongen, doordat zelfs 
twee pastoors: Piet Schellens en Paul Janssen, 
samen met burgemeester Mak de boom 
hebben bevrijd. n

Jos Huijben opnieuw koning
Op 3 mei strijden de weergoden, met name 
de slechteriken, tegen de gunstige invloed van 
beschermvrouwe Sint Agatha. Het verloop van 
deze dag laat zien dat het goede overwint. 
Op deze zondag is het koningschieten voor de 
gildebroeders en gildezusters van Gilde Sint 
Agatha uit Boekel gepland. Tijdens de gildemis 
blijft het nog droog, maar als de boom vrijge-
maakt moet worden voor het koningschieten 
begint het te regenen. Uitstellen dan maar? 
Maar wanneer dan? Wij zijn toch hier in het 
gildehuis, dus wachten op een droge periode. 
En inderdaad: het wordt even droog, het 

schieten kan beginnen. Acht gildebroeders, 
die graag de nieuwe koning willen worden, 
wachten geduldig op hun beurt onder twee 
grote parasols tegen de regen. 
De stemming is uitstekend. Na de 26ste schie-
tronde met de kruisboog wordt het spannend. 
Na 193 rake schoten is Jos Huijben aan de 
beurt. Hij schiet het laatste stukje van de vogel 
naar beneden en is daarmee de tiende koning 
van Gilde Sint Agatha sinds de heroprichting in 
2006. Hij kiest zijn vrouw Corry aan zijn zijde 
als koningin. Zij zijn al eerder het koningspaar 
geweest, namelijk in 2012. n

De jubilarissen in Lierop.

De winnaars van het verbroederingsschieten.

Koning Jos Huijben en zijn koningin Corry (midden).

KRINGNIEUWS 
Peelland

Vroeger waren we 

blij met niks. 

Nu zijn ze met 

niks meer blij.
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Baankampioenschap Sint 
Hubertusgilde Leur 
Zondag 5 juli vindt in de Mouterij van het gilde 
het tweejaarlijks baankampioenschap van 
het Sint Hubertusgilde Leur plaats. De dag 
wordt begonnen met de aanwezigheid bij de 
Petrus en Paulusviering in de Petruskerk. Na 
afloop wordt de vendelgroet gebracht aan het 
kerkelijk en wereldlijk gezag. In de namiddag 
wordt gestreden om de prestigieuze titel van 
baankampioen van het gilde. Na een span-
nende strijd wordt de winnaar van 2015 door 
de koning van het gilde, Henk Lauwerijssen, 
bekendgemaakt. Theo Bos mag zich de 
komende twee jaar baankampioen van het 
Sint Hubertusgilde noemen. De middag wordt 
besloten met een gezellige barbecue, samen 
met de gildezusters en kinderen. n

Gilde Sint Ambrosius Gilze schenkt 
aan goed doel
In 2014 is het 25 jaar geleden dat het gilde Sint 
Ambrosius is heropgericht. Bij deze gelegen-
heid organiseert het gilde de kringgildedag 
van Kring Baronie en Markiezaat. De feeste-
lijke staatsiedag is gehouden op zaterdag 13 
december met na de vergadering een receptie. 
Velen maken van de gelegenheid gebruik om 
het gilde te komen feliciteren. Het gilde heeft 
te kennen gegeven geen prijs te stellen op 
cadeaus of bloemen maar liever een geldelijke 
bijdrage te willen ontvangen, te besteden aan 
een goed doel. Op deze manier wordt ruim 
€ 400,00 ingezameld, hetgeen het gilde aan-
vult tot het ronde bedrag van € 500,00. 
Als goed doel kiest men de Stichting Home 

of Good Hope, een stichting die veel goed 
werk verricht in Namibië en er voor zorgt 
dat dagelijks zo’n 400 tot 500 kansarme 
kinderen een warme maaltijd krijgen, hetgeen 
voor deze kinderen vaak de enige maaltijd 
op een dag is. Op 22 januari is de cheque 
overhandigd aan de voorzitster van de stich-
ting, mevrouw Maria van de Wal. Zij vertelt 
honderduit over het vele goede werk dat de 
stichting doet, hetgeen zij ondersteunt met 
een aantal fotoreportages. Dienstbaarheid is 
één van de doelstellingen van het gilde en met 
het doneren van dit geld heeft het gilde zich 
eveneens dienstbaar opgesteld richting de 
wereldgemeenschap. n

Tentoonstelling 
Sint Hubertusgilde 
Leur
De kringgildedag van Kring Baronie en 
Markiezaat wordt op zondag 13 september 
2015 gehouden en georganiseerd door het 
Sint Hubertusgilde Leur. In het kader hiervan 
is door het Sint Hubertusgilde een gildeten-
toonstelling in de Van Gogh kerk in Etten-Leur 
gehouden. Deze heeft plaatsgevonden van 9 
tot en met 12 juli 2015. De officiële opening 
is verricht door de overdeken van het gilde, 
burgemeester mevrouw H. van Rijnbach. 
Vooral in het weekeinde tonen veel bezoekers 
hun belangstelling voor de vele attributen, 
die door dertien deelnemende gilden aan de 
tentoonstelling zijn aangeleverd. De prachtige, 
soms erg oude vaandels, het koningszilver, 
de wapens, vendels, bazuinen, foto’s zijn op 
een deskundige wijze door de tentoonstel-
lingscommissie in deze indrukwekkende oude 
kerk tentoongesteld. Door de aanwezige gilde-
broeders van het Sint Hubertusgilde worden 
de vragen op deskundige wijze beantwoord. 
Het is de derde keer dat in kring Baronie en 
Markiezaat de gildetentoonstelling op een 
ander tijdstip wordt gehouden dan op de 
datum van de kringgildedag. Hierdoor is deze 
beter en uitgebreider te organiseren en is de 
belangstelling aanzienlijk groter. n

De tentoonstelling in de Van Gogh kerk in 
Etten-Leur. 

Mevrouw Van de Wal neemt de cheque in ontvangst

Theo Bos (rechts), baankampioen 2015. 

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat
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Jubilaris bij 
gilde Sint Joris 
Rijsbergen
Zaterdag 27 juni 2015 wordt gevierd dat 
gildebroeder Jan Michielsen vijftig jaar lid is 
van het gilde. Op 1 mei 1965 is de jubilaris lid 
van het gilde geworden. Hiervoor is hij lid van 
schietvereniging De Zwartmikkers in Breda. 
Daar wordt geschoten met de kleine kruisboog 
op 20 meter. Jan is Nederlands kampioen 
kruisboogschieten geweest en hij schoot, met 
de 20 meter kruisboog, ook internationaal. 
Dit alles is voor Jan nog niet genoeg want hij 
heeft zijn tv-debuut bij Kees Schilperoord in het 
programma Het Gulden Schot. Bij gilde Sint 
Joris wordt geschoten met de Sint Jansboog op 
61 meter en dit trekt de belangstelling van de 
jubilaris en ook hier wint hij in de loop der jaren 
veel prijzen. Zijn gezondheid laat het de laatste 
jaren niet meer toe maar in het verleden was hij 
altijd present bij de diverse activiteiten van het 
gilde, zoals de kringgildedagen. Wij wensen de 
jubilaris, ondanks zijn broze gezondheid, nog 
vele aangename momenten bij het gilde toe. n

Bas Verbogt schutterskoning
Donderdag 17 mei, hemelvaartsdag, heeft het 
drie-jaarlijkse koningschieten van het Gilde 
Sint Sebastiaan Bergen op Zoom en Borgvliet 
plaats. Deze keer niet op het vertrouwde 
Ravelijn op den Zoom, maar in het Stadspark 
Kijk-in-de-Pot.
Na de passende viering in de gildekapel van de 
Sint Gertrudiskerk, gaat het gilde door de stad 
naar het schietterrein. In ganzenpas trekken 
de gildebroeders, voorafgegaan door de wet-
houder van cultuur, Arjan van der Weegen, 

de uittredende koning Sjaan Verbogt en de 
gildeheer Jo Staps drie maal rond de schiet-
boom, waarna dit drietal de eerste pijlen op de 
vogel afschiet. Dat is het startsein voor de elf 
gildebroeders, op jacht naar de vacante titel van 
schutterskoning. Rond vijf uur valt de vogel, vol 
geraakt door Bas Verbogt, jawel de zoon van...., 
waardoor het koningschap van vader op zoon 
overgaat. Precies op dat moment begint het te 
regenen, waardoor de huldiging van de nieuwe 
koning later plaatsvindt in het gildehuis. n

Jos Breugelmans koning bij Sint-Joris 
Kalmthout
Zondag 26 april gaat bij de Sint-Jorisgilde de 
driejaarlijkse koningschieting door. Aftredend 
koning Wouter Vanwesenbeeck slaagt er niet 
in, met zijn drie schoten vooraf, de vogel neer 
te halen. In de eerste ronde, als vierde van 
de twaalf schutters, treft penningmeester Jos 
Breugelmans met een raak schot de hoofd-
vogel. De anderen na hem missen, zodat Jos 
de nieuwe koning wordt. Merkwaardig is dat 
Jos (76) sinds 1983 lid is van het gilde en bijna 
dertig jaar penningmeester, de oudste koning 
in de annalen van de Sint-Jorisgilde is. Proficiat 
Jos! Zijn echtgenote Maria mag zich koningin 
van het gilde noemen.
Gildezuster Maria van de Wouwer-Vinck 
wordt gevierd omdat zij zestig jaar getrouw 
gildezuster is. Zij ontvangt een gedenkschild in 
koper, genaamd de gouden plaat. 

Als beste gildezuster krijgt zij ook de eretitel 
gildemoeder. Proficiat Maria, met uw 85 jaar, 
nog steeds trouw op uw post om te helpen. n

Vlnr: Keizer Cees Martens, koning Leo 
Marijnissen, jubilaris Jan Michielsen en 
hoofdman Frank Pellens. 

Koning Bas Verbogt staat klaar om over het gildevaandel te schrijden.

Koning Jos Breugelmans en echtgenote. 

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat
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JAN BENIERS (82)
GILDEBROEDER 
† 23 augustus 2015
Sint Margaretha, Aarle-Rixtel (Peelland)
Jan was 38 jaar lid en heeft de laatste jaren 
vanwege zijn gezondheid niet meer actief deel 
kunnen nemen aan de gildeactiviteiten.

GERRIT JAN SWINKELS (67)
GILDEBROEDER/HOPMAN 
† 25 mei 2015  
Sint Odulphus, Best (Kwartier van Oirschot) 
Gerrit Jan was sinds 1973 lid en bekleedde vanaf 
1988 de functie van hopman. Hij overleed in 
Knokke ten gevolge van een ongeval met zijn 
paard. Diens overlijden betekent voor het Bestse 
gilde een enorm verlies. De Bourgondische 
inslag van Gerrit Jan, welke hij wist te 
combineren met geaccepteerd leidinggeven, zal 
node worden gemist. 

GERRIT KESSELS-TIMMERMANS (76) 
EREDEKEN 
† 8 juli 2015
Sint Antonius, Blitterswijck (Land van Cuijk)
Gerrit was lid in de Orde van Oranje Nassau. 41 
Jaar lid van het gilde, 22 jaar overheidslid en 20 
jaar verzorgde hij het gildezilver. Hij ontwierp de 
hellebaarden in 1995. Hij blijft in de herinnering  
als een vrolijk lachend en bovenal genietend 
gildebroeder.

PIET LOOGMAN (76)
GILDEBROEDER/ARCHIVARIS 
† 22 juli 2015
Sint Agatha, Boekel (Peelland)
Piet was vanaf de heroprichting in 2006 lid van 
het gilde. Met hart en ziel was hij betrokken. 
Vooral de historische gildegebruiken hadden zijn 
bijzondere interesse. Als archivaris bewaakte 
hij met zorg de reglementen en protocollaire 
voorschriften van bijzondere gebeurtenissen 
van het gilde. Wij zijn hem daarvoor veel dank 
verschuldigd.

GER VAN DE VEN (63)
GILDEBROEDER  
† 11 mei 2015
Sint Antonius Abt, Deurne (Peelland)
Ger was ruim 25 jaar lid heeft jarenlang de functie 
van commandant bekleed. Hij maakte de vogels 
voor het koningsschieten en het Sint Antonius Abt 
beeld in de gilde kapel is ook van zijn hand. Hij 
onderhield de kapel en de haag er om heen. De 
pieken die geschonken zijn heeft Ger ook gemaakt. 
Hij maakte ook de kruisbogen voor ons gilde.

LEO VERBAARSCHOT (81)
GILDEBROEDER/EREHOOFDMAN 
† 3 april 2015
Sint Antonius Abt, Deurne (Peelland)
Leo is ruim 65 jaar lid van het gilde geweest. Leo 
was vendelier en heeft in die jaren veel vendeliers 
opgeleid. Leo is lang hoofdman geweest.
 
SJEF DE BROUWER (74)
GILDEBROEDER/OUD-KONING 
† 28 april 2015
Sint Sebastiaan, Diessen (Kwartier van Oirschot)
Sjef was al enige jaren bij het gilde voordat hij in 
1970 zijn eed van trouw aflegde. Hij heeft jaren 
de functie van vendelier en schutter vervuld. 
Ook werd hij regelmatig gevraagd om vendeliers 
te jureren tijdens gildedagen. Sjef is tweemaal 
koning geweest, in 1991 en 1999. 

GROS DRIESEN (83)
GILDEBROEDER 
† 23 juni 2015 
Sint Catharina & Sint Barbara, Geldrop (Kempenland)
Zijn gildeloopbaan werd gekenmerkt door zijn 
optreden als schutter. Na zijn pensionering werd 
hij lid van de seniorenschutters waar hij ook zijn 
mannetje stond en menige prijs mee naar huis 
nam. 

BERNARD SMITS (70)
GILDEBROEDER/STANDAARDRUITER 
† 6 juni 2015 
Heilig Kruis, Gerwen (Kempenland)
Bernard was sinds 1962 lid, waar hij begon 
als tamboer. Later legde hij zich toe op het 
kruisboogschieten. Een hoogtepunt was het 
winnen van het Koningskruis op de kringdag in 
Duizel. Hij zat van 1976 tot 1980 in de overheid. 
Ook was hij lid van de Schietcommissie kring 
Kempenland. In 1969 en 1979 schoot hij zich 
tot koning. Bernard was een zeer bekwaam 
standaard ruiter. Hij was lid in de orde van 
Oranje Nassau. Bij zijn gouden jubileum 
ontving Bernard de bronzen erepenning van de 
gemeente Nuenen, het gouden schild van kring 
Kempenland en het gouden logo van het Heilig 
Kruisgilde. 

IN MEMORIAM
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JOOST VAN IEPEREN (69), 
GILDEBROEDER 
† 19 mei 2015
Sint Martinus en Sint Antonius, Lexmond en Hei- en 

Boeicop (Maasland)
Joost was vanaf de oprichting gildelid. In 
onze voorbereiding om het schuttersgilde te 
heroprichten vergaderden wij regelmatig in 
een kamer van zijn herberg De Drie Snoecken. 
Het gilde en de familie begeleidden Joost op de 
baar vanuit de aula naar zijn herberg alwaar hij 
opgebaard werd. Tijdens de condoleance vormde 
het gilde een erewacht.

FRANS SANDERS (76)
GILDEBROEDER 
† 14 mei 2015 
Sint Anna, Nederwetten (Kempenland)
Frans Sanders overleed twee dagen na zijn vrouw 
Toos. Hij was bijna vijftig jaar lid en zou hiervoor 
in het zonnetje worden gezet, maar helaas. Hij 
was een bevlogen en toegewijd gildeman. Dat 
uitte zich als kogelgieter van het eerste uur en de 
leverancier van koningsvogels. Hij is Nederlands 
kampioen geweerschieten geweest. Aan huis had 
hij een privé gildemuseum. Frans had landelijke 
bekendheid als een verwoed verzamelaar van 
dakpannen.

JACK WAGEMAKERS (46)
RENTMEESTER / VAANDRIG 
† 7 mei 2015
Sint Sebastiaan, Oudenbosch (Baronie en Markiezaat)
Jack werd in 1991 lid van het gilde en was 
vaandrig van 1998 tot 2013. Daarbij was hij 
rentmeester sinds 2004 en een voortreffelijk 
schutter. In 2010 schoot hij zich koning en voor 
de vierde maal doelkoning en werd hierdoor 
doelkeizer. Zijn zelf ontworpen koningsschild 
prijkt op het koningskazuifel. 

JOS KUIJPERS (65)
GILDEBROEDER/ OUD-KONING 
† 19 mei 2015
Sint Anthonius, Sambeek (Land van Cuijk)
Jos was gildebroeder sinds 1965 en in januari 
2015 nog gehuldigd voor zijn vijftigjarig 
lidmaatschap. Hij was vele jaren dekenschrijver. 
Zijn grootste hobby was het bestuderen van de 
geschiedenis van Sambeek in zijn algemeenheid 
en die van het gilde in het bijzonder. In 1994 en 
1995 werd hij koning. 
In 1995 werd Jos geëerd met de Jan Mesprijs, 
een prijs die destijds werd toegekend voor een 
bijzonder artikel in De Gildetrom.  

COR SCHROYEN (55)
GILDEBROEDER  
† 16 augustus 2015
Sint Lambertus, Someren – Eind (Peelland)
Cor was sinds 2004 lid, en kwam bij het gilde 
nadat zijn zoon lid werd. Hij was zilverdrager 
maar vooral de klusjesman. Wat zijn ogen zagen 
konden zijn handen maken. Veel dingen in onze 
kapel en op het schietterrein zullen ons aan hem 
herinneren. Hij was een trouw schutter op de 
zondagmorgen.

FONS VAN DE SANDE (44)
GILDEBROEDER 
† 4 mei 2015  
O.L.V. en H. Willibrordus, Wintelre (Kwartier van 

Oirschot)
Het overlijden van Fons was een hele schok voor 
ons allen. Fons was een zeer actief lid, je kon 
altijd een beroep op hem doen. Voor het gilde 
zette hij alles opzij. Hij was ruim zeventien jaar 
lid.

JAN VAN HOOF (82)
GILDEBROEDER 
† 7 februari 2015
O.L.V. en H. Willibrordus, Wintelre (Kwartier van 

Oirschot)
Jan was een echte gildeman, hij was er graag bij, 
ondanks dat hij wat sukkelde met zijn lichaam. 
Hij was een onopvallend persoon. Hij was ruim 
33 jaar lid van het gilde.

TON HOPPENBROUWERS (64)
GILDEBROEDER 
† 13 april 2015
O.L.V. en H. Willibrordus, Wintelre (Kwartier van 

Oirschot)
Ton was nog maar een goed jaar lid van het gilde. 
Hij werd lid toen hij in Wintelre kwam wonen, 
en als je erbij wilt horen kun je het beste bij een 
vereniging gaan.

IN MEMORIAM

Mogen zij allen rusten in vrede



51

IN MEMORIAMFOTO
OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
Na de plaatsing van het overzicht fotoherkenning 2014 ontvingen we nog 
een reactie betreffende de narrenfoto van Hans-Joachim Schröter: de nar 
uiterst links is Ron Vugts van gilde Sint Sebastiaan te Diessen. Wie o wie 
kan nog de overige twee identificeren?

Zowel de tamboer als de vaandrig/koning, gepubliceerd in nummer 2 
van De Gildetrom 2015, zijn herkend. De foto is genomen op 21 juni 1931 
te Haaren. Rechts Jean Jansen van het Sint Jorisgilde Zesgehuchten met 
het 17e eeuwse standaardvaandel in de hand. In 1930 schoot hij zich tot 
koning van het gilde. Links met gildetrom en pijp: Marinuske Couwenberg 
van het Sint Barbaragilde Oisterwijk. Hij was in de periode van 1914-1932 
de oudste tamboer van dit gilde. Hij was klepperman en dorpsomroeper, 
betaald door de gemeente Oisterwijk. Momenteel is het Sint Barbaragilde 
niet actief.

De nieuwe foto is in 1949 door een onbekende fotograaf geschoten tijdens 
het Landjuweel in Vught. Van welk gilde is de standaardruiter en diens 
begeleider? Of heeft laatstgenoemde wellicht een andere functie?
Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of 
naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be). n

Blinkt uit in vakmanschap

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

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

Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
info@willigers.eu www.vaandel-vendel.nl



AGENDA

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

52

GILDEFEESTEN IN 2015
17 oktober
Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Kring Baronie en 
Markiezaat.

GILDEFEESTEN IN 2016
17 april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Gemonde bij  
Kring Maasland.
29 mei
Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint Odulphusgilde Best.
05 juni
Kringdag Kempenland, Sint Luciagilde, Steensel.
05 juni
Vrij Gildefeest Sint Barbara Gilde Ravenstein.
19 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrodusgilde Alphen.
18 september
NBFS-toernooi VTBS, bij Heilig Bloedsgilde Boxmeer.
04 september
NBFS-toernooi geweerschieten bij Sint Matthiasgilde Oploo.
08 oktober
Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Groot Gaesbeeker 
Gilde uit Soest.

GILDEFEESTEN IN 2017
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kwartier van 
Oirschot.
21 mei
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oirschot.
juni 
Pausmis in Den Haag opgeluisterd door Sint Antoniusgilde St. 
Anthonis.
11 juni
Kringdag Peelland bij Sint Jorisgilde Someren.
09 juli
Kringdag Baronie en Markiezaat (waar nog niet bekend).
03 september
Landjuweel bij Groot Gaesbeeker Gilde te Soest.
17 september
NBFS-toernooi-VTBS bij Heilig Bloedsgilde Boxmeer.

GILDEFEESTEN IN 2018
10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem.
26 aug.
Vrij gildefeest bij Gilde Sint Sebastiaan Oirschot.

GILDEFEESTEN IN 2019
02 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Heilig Kruisgilde Gerwen

GILDEFEESTEN IN 2020
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Peelland.
17 mei
Vrij gildefeest bij Sint Jorisgilde Moergestel.

12 juli
Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde Deurne.
23 aug
Vrij gildefeest Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, Wintelre.
06 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Kwartier van Oirschot.
20 september 
NBFS-toernooi VTBS bij Sint Servatiusgilde Lieshout..

GILDEFEESTEN IN 2021
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Baronie en 
Markiezaat.
16 mei
Kringdag Peelland bij Sint Willibrordusgilde Bakel.
06 juni
Kringdag Kempenland bij Sint Jan Baptist Oerle. 
13 juni
Vrij gildefeest gilde Sint Anthonius Sambeek.
05 september
NBFS-toernooi Geweerschieten in Kring land van Cuijk.
19 september
NBFS-toernooi VTBS in Kring Peelland.

GERESERVEERD VOOR FEDERATIEVE TOERNOOIEN
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);

• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.


