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Van de redactie
Wanneer dit stukje geschreven wordt regent het in Eindhoven. Het hoort bij de tijd
van het jaar, het is herfst. We gaan nu minder naar buiten en blijven liever bij de
warme kachel/verwarming.
Ook de gilden treden in de komende periode wat minder naar buiten, maar blijven
wel actief in eigen kring. We hebben een mooie zomer gehad met mooie
gildedagen in de zes kringen van Brabant en daar is veel over geschreven. Ook de
gilden zelf hebben veel meegemaakt en hebben dit verwoord in het kringnieuws.
De redactie heeft weer veel kopij mogen ontvangen, waarvoor onze dank.
De hoofdliedendag stond dit jaar in het teken van de jeugd. Maar er werd eveneens
officieel afscheid genomen van Europakoning Toon Weijtmans en Europaprins
Bram van Bergen. Dit gebeurde op de Parade in ’s-Hertogenbosch en in het
Provinciehuis van de Brabantse hoofdstad. Het was een geweldig afscheid voor
deze twee hoogheden.
Dat we al een tijdje op zoek zijn naar een corrector voor De Gildetrom zal u niet
ontgaan zijn. Nu, er heeft zich een persoon aangemeld en deze is benoemd door
het bestuur. Zij stelt zich in dit nummer voor.
De huidige corrector, Felix Crooijmans, is blij dat hij de rode pen door mag geven.
Felix, bedankt voor al die jaren en voor alles wat je voor het magazine hebt gedaan.
Op de cover ziet u het redactieteam van De Gildetrom. Op de achterste rij vlnr:
Piet van de Wiel, Jeanne Pennings, Cees Martens, Peter van Kuijen, Gert van
Elderen. Op de middelste rij vlnr: Ton de Brouwer, Eline Streek, Hetty Verhoeven.
Op de voorste rij vlnr: Joke van Gils en Hanny Hamers.
Wij allen wensen u prettige feestdagen en een goed 2016 toe!
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VOORWAARDEN
Abonnementsprijzen voor 2015 zijn:
Particulier abonnement € 13,00 (indien een machtiging tot automatische
overschrijving is verleend € 10,00). Collectief abonnement via gilde € 10,00.
Indien geen machtiging tot automatische overschrijving is verleend, wordt voor de
incasso van het totaalbedrag per gilde € 3,00 in rekening gebracht.
Buitenlands abonnement: € 20,00. Het abonnement geldt voor een kalenderjaar
en wordt geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november opzegging heeft
plaatsgehad. Nieuwe abonnementen kunnen onmiddelijk ingaan. De redactie houdt
zich het recht voor, teksten naar beste weten en in ieders belang te redigeren.
Advertentietarieven worden op aanvraag medegedeeld.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en of openbaar gemaakt op
welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting
De Gildetrom. De ingezonden artikelen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de
hoofdredactie.
Vormgeving en lay-out: Olafs Grafische Vormgeving
Druk: Printplan Eindhoven. Oplage: 3200 stuks.
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REDACTIENIEUWS

De nieuwe corrector stelt zich aan u voor
De redactie verheugt zich met de aanstelling
van een nieuwe corrector. Felix Crooymans
heeft dit jarenlang op voortreffelijke wijze
gedaan. Doordat Felix de functie van kringvoorzitter op zich heeft genomen, kreeg hij
het te druk voor het correctorschap. Wij zijn
Felix veel dank verschuldigd.
ELINE STREEK
Graag stel ik mij voor als de nieuwe corrector
van De Gildetrom.
Vier jaar geleden kwam ik voor het eerst in
aanraking met het Brabantse gildeleven, iets
dat mij toen volledig onbekend en nieuw was.
Als geboren en getogen Lochemse liggen mijn
wortels in de Achterhoek, waar het gilde toch
veel minder leeft dan in Brabant. Gedurende

Archief van
Stichting De
Gildetrom heeft
onderdak bij Sint
Servatiusgilde
Lieshout
Sinds een aantal jaren heeft Stichting De
Gildetrom de beschikking over een archiefruimte in het prachtige gildehuis van het Sint
Servatiusgilde te Lieshout. Het bestuur van
Stichting De Gildetrom is het Lieshouts gilde
bijzonder erkentelijk voor de beschikbaar
gestelde ruimte. Hier worden het administratief archief alsmede de archiefexemplaren
van De Gildetrom, vanaf 1954, zorgvuldig
bewaard. n

de afgelopen jaren zijn de gildegeschiedenis
en de gildetradities mij steeds meer gaan
interesseren. Ik hoefde dan ook niet lang na
te denken om de functie van corrector in te
gaan vullen, toen deze mogelijkheid voorbij
kwam. De Nederlandse taal is al van jongs af
aan iets dat mij enthousiast maakt en waar ik
me graag mee bezig houd. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden als osteopaat in mijn
praktijk is dit een welkome vrijetijds-invulling.
Ook houd ik erg van muziek - ik ga graag
naar optredens kijken van bandjes -, lezen,
studeren en sporten. Regelmatig geniet ik van
het maken een lange wandeling in de natuur.
Ik kijk uit naar een mooie tijd als corrector van
dit mooie blad, De Gildetrom!. n

Eline Streek

Oude jaargangen/ Bezorgklachten
Indien u klachten heeft over de bezorging van
nummers
De Gildetrom, mail dan naar secretariaat@
degildetrom.nl, of bel naar 0492-323940.
beschikbaar
n

Onlangs zijn alle jaargangen Gildetrom in
het archief doorgenomen en is het aantal te
bewaren exemplaren per nummer tot 5 teruggebracht en geordend en wel, in archiefdozen
opgeborgen. Vanaf 2000 zijn de jaargangen
ook in digitale vorm opgeslagen.
Door deze sanering in de archiefexemplaren
zijn er Gildetrom-nummers beschikbaar
gekomen.
Gilden of abonnees die hun Gildetromcollectie willen aanvullen, kunnen gebruik
maken van deze overtollige exemplaren,
zolang de voorraad strekt! Zij kunnen hiervoor
contact opnemen met Peter Lathouwers,
secretaris van De Gildetrom (secretariaat@
degildetrom.nl). n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Tips voor
dekenschrijvers
Als er dekenschrijvers zijn die hulp
nodig hebben bij het schrijven van een
artikel voor De Gildetrom, dan kunnen
zij tips vinden op de site van De
Gildetrom onder het kopje redactie.
Deze zijn te downloaden. n

INFORMATIEF
Door: René van Hal

Woensdag 21 september 2016 zal de eerstvolgende gildepelgrimage vertrekken. Met dit keer als einddoel een
meerdaags bezoek aan Rome. Directe aanleiding was de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het door hem
uitgeroepen Heilig Jaar van de Barmhartigheid door een speciale Heilige Deur te gaan. En dan is Rome een uitgelezen
plaats om dit te doen. Dit sluit naadloos aan op een gebruik dat gilden in een Heilig Jaar naar Rome trekken, zoals
wij dat eerder in 1975 en 2000 deden. “Natuurlijk is Rome tijdens zo’n gildereis niet het enige doel, maar heeft de
Stichting Pelgrimage weer een interessant programma voor een 12-daagse busreis weten samen te stellen”, zo geeft
René van Hal, voorzitter van de Stichting Pelgrimage, aan.

Gildepelgrimage 2016 naar Rome
hij weer terug was in september jongstleden,
van zijn reis naar Cuba en de Verenigde
Staten”, zo geeft René van Hal aan. Niet
eerder hebben de gilden een viering gehouden
in deze ‘oudste’ basiliek van Rome.

WOENSDAG 28 SEPTEMBER; EEN DAG
VOL GILDETRADITIES IN ROME
De deelnemers zullen op zaterdag 24 september in Rome aankomen en op donderdag
29 september weer vertrekken. Dat biedt veel
mogelijkheden om Rome al dan niet onder
begeleiding van een stadsgids te bezoeken,
temeer omdat er hotels zijn gezocht die
binnen de ring liggen en via het openbaar
vervoer een goede verbinding hebben met
de stad. Woensdag 28 september moet een
dag worden waarin de groep zich als vertegenwoordiger van de Nederlandse gilden en
schutterijen kunnen en zullen presenteren. In
de ochtend zullen wij de algemene audiëntie
bijwonen van paus Franciscus op het Sint
Pietersplein. In de loop van de middag zal
er een gezamenlijke viering zijn in dit keer
de pauselijke basiliek San Maria Maggiore.
Daar zullen we door de Heilige Deur trekken
en onze gildegebruiken tijdens een plechtige
viering presenteren. “Met de keuze van deze
basiliek in Rome zullen we ons in het Jaar van
Barmhartigheid richten tot de Heilige Maagd
Maria, die in dit jaar wel een hele bijzondere
plaats inneemt in het kerkelijke leven.
Namelijk, niet alleen wordt op 8 december
(het feest van Onbevlekte Ontvangenis) het
Heilig Jaar geopend, maar ook wordt een
relatie gelegd met het feit dat God Maria
vrijgehouden heeft van alle zonden. Paus
Franciscus heeft bovendien een speciale band
met deze basiliek, waar hij al verschillende
keren is komen bidden, als eerste op de ochtend na de pauskeuze, maar ook direct nadat

AFWISSELEND PROGRAMMA
Aangezien zowel in 1990 als in 2000 al eerder
gildereizen zijn georganiseerd, is deze keer
gezocht naar een afwijkende opbouw van het
reisprogramma. Van de eerste tot de laatste
dag moet dit aantrekkelijk zijn en de deelnemers naar plaatsen brengen die wel bekend
zijn, maar nog niet eerder bezocht. Zo zal op
de heenreis op vrijdag 23 augustus München
worden bezocht en op de terugreis de stad
Milaan. In beide steden is een gids aanwezig
om de deelnemers rond te leiden. Kortere
bezoeken zijn gepland aan de steden Bologna
en Sienna.
GEZAMENLIJKE OPENING EN AFSLUITING
Zoals tijdens de laatste pelgrimages gebruikelijk was, zullen we op de eerste dag een
viering houden waar de deelnemers elkaar
treffen. Deze viering wordt gehouden in de
St. Georg Dom in Limburg an der Lahn.
Voor de afsluiting van deze gildereis zullen
we de grootste Mariabedevaartplaats van
Zwitserland, Eindsiedeln, bezoeken. Hier
is al sinds de veertiende eeuw een groot
Benedictijnenklooster gevestigd met een
imponerende Abdijkerk met daarin een
speciale Mariakapel. Naast tradities en
gebruiken zal natuurlijk de broederschap als
één van de gildedoelstellingen heel centraal
staan. Zoals altijd is er natuurlijk ook veel
ruimte om gewoon te genieten, want er is ook
voldoende ruimte voor een persoonlijke invulling. Bovendien kunnen ook niet-gildeleden
weer aan deze gildepelgrimage deelnemen.
Dat past ook binnen de doelstellingen van het
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gilde van gemeenschapszin die verder gaat
dan de beslotenheid van het gilde, maar juist
de plaats in de gemeenschap inhoud geeft. n
INFORMATIEAVONDEN ROMEREIS IN 2016
Maandag 25 januari
Aarle Rixtel - Conferentiecentrum de
Couwenbergh, Dorpsstraat 1
Dinsdag 26 januari         
Oirschot - Vrijthof, Molenstraat 6
Woensdag 27 januari    
Drunen - Clubgebouw Gilde, Steegerf 8
Donderdag 28 januari
Rijsbergen - Gildekamer, Bavostraat 58c
Dinsdag 2 februari
Soest - Gildehuis, Steenhoffstraat 46
Woensdag 3 februari
Dinther - Gildehuis, Raadhuisplein 21
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
Voor meer informatie: www.gildepelgrimage.nl

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Jeugd hebben en houden is een hot item in de Brabantse gildewereld. Binnen de NBFS loopt het project ‘Op weg naar
2025’, in Tilburg houden de gilden een congres over de toekomst en op de hoofdliedendag is het thema ‘Jong leert
oud’. Behalve dat de Brabantse gilden zich intern beraden, kunnen ze ook leren van vergelijkbare verenigingen waar
het wel goed gaat met de verjonging. Daarom heb ik op 1 oktober 2015 een afspraak met twee leden van Schutterij
Sint Sebastianus Gendt. De schutterij is groot en heeft veel jeugd. Deze schutterij heeft veel gemeen met een
Brabants gilde, want deze schutterij heeft naast de muzikale tak ook een gilde.

Een effectief jeugdbeleid
Het gesprek vindt plaats met Hans van Rijn
en Barry de Vries. Van Rijn leerde ik kennen
op het Europees Schutters Treffen tijdens
een optreden van de drumfanfare van Sint
Sebastianus Gendt. Iemand uit het publiek
maakte een opmerking over de aanwezigheid
van veel jeugd bij de schutterij. Van Rijn
draaide zich om en vertelde over de structuur
van de schutterij en voegde daaraan toe
dat het behoud van jeugd en jongeren staat
en valt met het mentorschap. Van Rijn is
schutter, hij heeft de begeleiding van zijn twee
kleinkinderen op zich genomen, terwijl zijn
dochter en schoonzoon actief in de schutterij
zijn. De Vries is een generatie jonger, hij is
bij de schutterij begonnen als tamboer en
is daarna ingestroomd in de commissies
ledenwerving en pr.

gaat de schutterij eerst een vendelhulde geven
aan de cliënten van een verzorgingstehuis,
daarna is er prijsschieten, gevolgd door het
koningschieten. Op de zaterdagavond is
er feest voor mensen uit de omgeving in
een tent waar 2000 mensen in kunnen en
waar feestband Summerland speelt, die met
veel plezier de feesttent op zijn kop zet. De
betalende leden hebben gratis toegang tot de
feesttent. En zo is de schutterij populair in het
dorp.

Workshop trommen tijdens de speelweek.

Workshop schieten tijdens de speelweek.

WAT IS DE BETEKENIS VAN DE SCHUTTERIJ
VOOR HET DORP?
Voordat ik op het feitelijke onderwerp ‘jeugd
en jongeren’ kom, wil ik weten wat de positie
van de vereniging in de Gendtse samenleving
is. Gendt heeft ongeveer 7000 inwoners.
Schutterij Sint Sebastianus heeft 150 geüniformeerde leden en daarnaast nog 800 leden die
jaarlijks een vriendenbijdrage betalen, maar
die niet actief zijn in de schutterij. De drijfveer
om betalend lid te zijn is dat je dan gratis
entree hebt in de feesttent met de kermis.
De Gendtse kermis is geen kermis, maar een
jaarlijks schuttersfeest. Op de zaterdagmiddag

HOE IS DE STRUCTUUR VAN DE
SCHUTTERIJ?
Centraal in de schutterij is het korps, hiermee
bedoelt men: alles wat marcheert. De
schutterij heeft diverse bands voor zowel de
jeugd als de volwassenen, er is ook een gilde
en een jeugdgilde. De muziekafdeling kent
een jeugdband, een jeugdshowband en een
jeugdslagwerkgroep. Het jeugdgilde heeft
kruisboogschutters, vendeliers en een koning/
koningin. Het gilde (voor de volwassenen)
heeft vendeliers en marketentsters, er is
een kruisboogkorps met adjudanten en een
kapitein, en er is een kruisboogkoning en een
schutterskoning. Sinds kort wordt er ook met
het geweer geschoten.
De leiding ligt bij het (dagelijks) bestuur. De
opleidingscommissie wordt gevormd door de
instructeurs, elke discipline heeft een eigen
instructeur. Dan zijn er nog commissies voor
de drumfanfare, de ledenwerving, de pr en de
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kerk. De commissies zijn ervoor om te zorgen
dat alle neuzen dezelfde kant uit staan. De
commissievoorzitters zijn de ‘linking pins’
tussen de commissies en het bestuur.
En er zijn begeleiders voor de groep, zij doen
de EHBO, zorgen voor water, enzovoort.

Workshop vendelen tijdens de speelweek.

HOE WERVEN JULLIE JEUGD?
De Vries: “De gouden tip is dat je bij werving
moet kijken naar de leeftijd en de categorie
of discipline waar het om gaat. En als de
kinderen alweer snel weg zijn: leer dan van
wat er mis is gegaan. Bij ons is dat ook het
geval geweest. We hebben geëvalueerd
waarom de kinderen snel weg waren en zijn
er achter gekomen dat we als vereniging
geen visie hadden. Zorg ervoor dat kinderen
weten wat ze bij je vereniging kunnen halen
en als het gekozene bij een kind niet aanslaat,
zorg er dan voor dat hij iets anders kan doen.
Belangrijk is ook dat de kinderen weten bij
wie ze zich moeten aanmelden en dat er geen
wachtlijst is.”
Vendeliers zijn welkom vanaf vier jaar.
Muzikanten kunnen op hun zevende
beginnen en moeten zich aanmelden voor
muziekles. Kruisboogschutters moeten minimaal twaalf jaar zijn.

Jeugdkoningschieten.

De wervingscommissie heeft meerdere pijlen
op de boog:
1) De instructeurs van de diverse jeugddisciplines bezoeken de basisscholen. Zij
nemen muziekinstrumenten mee en gaan
samen met de leerlingen muziek maken.
De muzieklessen worden besloten met een
muzikale performance.
2) De schutterij verleent zijn medewerking aan
de plaatselijke speeltuinvereniging. Men
organiseert jaarlijks een schuttersactiviteit
in de speeltuin waar schutterijleden de
kids laten deelnemen aan workshops. Ze
zetten er een aantal trommelaars op een rij,
zorgen voor een schietbaan en vendeliers
tonen er hun kunsten. Voor elke afzonderlijke bezigheid zijn instructeurs aanwezig
en alle bezoekertjes mogen actief meedoen.
3) De schutterij verzorgt eenzelfde soort activiteit in de speelweek in de grote vakantie.
Van Rijn adviseert om schoolactiviteiten
niet voor de grote vakantie te doen. Dan
loopt de vereniging de kans dat het enthousiasme verdwenen is omdat een kind dan
niet meteen terecht kan.
4) De muziektak houdt performances in het
dorp. Van Rijn: “Die performances zijn
zelden hetzelfde, want als je iets een paar
keer gedaan hebt, dan komt de jeugd niet
meer. Ze kennen het dan al. Je moet steeds
wat anders bieden.”
HOE BEHOUDEN JULLIE DE JEUGD?
Sint Sebastianus heeft een leerlingenvolgsysteem ontwikkeld. Daarvoor is eerst de
hiërarchie tussen bestuur en de commissies
voor de pr, de werving en de opleidingen
vastgesteld. Aanmeldingen vinden plaats bij
de wervingscommissie die de opleidingscommissie inlicht en deze informeert de juiste
instructeur. De instructeur zorgt ervoor dat
het kind zo snel mogelijk kan beginnen.
Ook zorgt het secretariaat ervoor dat zodra

De jeugdkoning en de prijswinnaars van de schietwedstrijd voor de jeugd.

een muzikant zich aanmeldt, dat hij (of zij)
toegang krijgt tot een afgeschermd deel van
de website waar hij de muziek van de volwassenen kan downloaden, zodat hij de partijen
van de volwassenen kan volgen.
De opleidingscommissie volgt de leerling en
als er voldoende nieuwe leerlingen zijn dan
krijgen zij een exercitieprogramma. Alle leden
die bij Jong Sint Sebastianus leren musiceren,
vendelen of kruisboogschieten, krijgen
gaandeweg het opleidingstraject ook exercitielessen. Ze leren een goede houding aan te
nemen, looptechnieken, verbale commando’s,
stoktekens, discipline en in formatie lopen. Ze
zijn er een paar weken heel actief mee, zodat
het lijkt alsof het allemaal vanzelf gaat. Daarna
mogen ze voor een deskundige jury, familie
en vrienden, op voor het exercitie-examen. Bij
voldoende punten slepen ze het felbegeerde
certificaat in de wacht. En het resultaat mag
er zijn.
De muziekopleiding bestaat uit een traject van
negen stappen. De opleiding bij het jeugdgilde is in vergelijking eenvoudiger.
Het beoefenen van een gilde-onderdeel
wordt in groepsverband gedaan, waarbij elke
leerling apart aandacht krijgt. Zo krijgen de
kruisboogschutters les in het schieten met
een kruisboog van een ervaren lid. Dit gebeurt
op de oefenavonden waarbij alle kruisboogschutters samen zijn. De vendeliers oefenen
het vendelen in groepsverband. Voorafgaand
aan het gezamenlijk oefenen krijgen leerlingen
persoonlijke aandacht voor verbeteringen.
De instructeurs houden de vorderingen bij,
die naar de opleidingscommissie gaan. De
commissie volgt de vorderingen en als het
niet goed gaat met een kind, bijvoorbeeld als
het erg lang duurt, dan gaat de commissie
met de ouders praten. Wanneer het kind geen
talent heeft voor zijn gekozen onderdeel, dan
wordt iets anders aangeboden.
Sommige jeugdleden hebben een per-
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soonlijke mentor. Zo heeft de 12-jarige
jeugdtamboer-maître een moeilijke taak, hij
moet oplossingen bedenken als de jeugdband
onderweg obstakels tegenkomt. De jongen
heeft een één-tweetje met Rick Basten, de
tamboer-maître van de volwassenen. Ook
bestuurslid Hans Leenders loopt regelmatig
ter begeleiding mee.
HOE IS DE OVERGANG VAN DE JEUGD
NAAR DE VOLWASSENEN?
Ik merk op dat er vorig jaar in mijn gilde een
grote groep 16-jarige jeugdschutters was,
maar dat deze jeugdschutters (nu ze 17 zijn)
weg zijn. De Vries weet meteen wat er mis is
gegaan. Hij zegt: “Er is een koude overgang
van de jeugd naar de volwassenen. Daar
hebben wij ook last van gehad. We zijn met
de jongeren gaan praten en toen bleek dat we
te weinig gedaan hadden om de overgang te
begeleiden. Daarom hebben we onder andere
de exercitieopleiding opgezet en krijgt de
jeugd daarvoor een certificaat.”
Voor nieuwe muzikanten is er een traject
aan diploma’s, bij de overgang naar de
volwassenen moeten zij in het bezit zijn
van tenminste de diploma’s A en B. Dit zijn
landelijk erkende diploma’s. Het komt er op
neer dat de jonge muzikanten die het hardste
werken het eerst bij de volwassenen spelen.
Vendeliers en kruisboogschutters gaan op
hun 16-jarige leeftijd over van de jeugd naar de
volwassenen.
HOE BEHOUDEN JULLIE DE JONGEREN?
De Vries: “Je moet de 16- en 17-jarigen voor
vol aanzien en ze verantwoording geven.
Laat ze zelf een activiteit bedenken, een plan
maken, een locatie en een datum zoeken.
De jongeren weten echt wel wat ze willen. Als
ze met ideeën komen zeg dan niet ‘ja, maar’,
maar zeg ‘ja, en?’. Ze hebben veel contacten
met elkaar via de social media en ‘appen’ veel.

INFORMATIEF
Vervolg

Vendeliers en kruisboogschutters van Jong
Sint Sebastianus Gendt.

Vendeliers en kruisboogschutters van Jong Sint Sebastianus Gendt.

Zoek de social media op en blijf daarop zitten
om bij te blijven. Je kunt de verantwoording
voor de internettoepassingen ook bij de
jongeren leggen.”
Volgens De Vries is het ook belangrijk om de
jongeren te betrekken bij grote evenementen.
In Gendt wordt elk jaar een kersenfeest
gehouden. De organisatie ervan ligt bij vier
verenigingen, waaronder de schutterij, die om
toerbeurt het feest organiseren. Tijdens de
braderie is de ledenwervingscommissie actief
en vertonen jonge schutters hun kunsten in
de tent. De Vries: “Als er geen momenten
zijn waarop je niet kunt pakken: creëer dan je
momenten.”
ZIJN ER ONTWIKKELINGEN IN HET FEDERATIEVE JEUGDBELEID?
Sint Sebastianus is één van de grondleggers
van de Gelderse jeugdjongerendag voor
schutterijen en gilden, met als doel de
Gelderse schuttersjeugd met elkaar in contact
te brengen om zo van elkaars gebruiken
en kunde te leren. Op die dag zijn er twee
leeftijdscategorieën. De jongsten mogen
spelen. De oudsten brainstormen over de
toekomst van de schutterijen en de gilden
en ’s avonds hebben ze feest. De organisatie
van de brainstorming ligt in de handen van
de jongeren zelf. Jongeren zijn creatief en ze
hebben organisatietalent. Elk jaar wordt er op
een andere manier gebrainstormd, zo is er
onder andere een lagerhuisdebat gehouden.
Er wordt nagedacht over en er worden
oplossingen bedacht voor dilemma’s van de

federatie en de jeugdcommissie. De output
van de brainstorming gaat altijd als input
naar de Gelderse federatie, hetgeen geleid
heeft tot verbeteringen van kringdagen en
federatiebijeenkomsten.
SAMENVATTING
Sint Sebastianus heeft zijn verjonging te
danken aan het leren van wat er mis is
gegaan met de jeugd en jongeren, aan het
ontwikkelen en implementeren van een
gedegen leerlingenvolgsysteem, door zich
te verplaatsen in de leefwereld van jeugd en
jongeren, door de jongeren voor vol aan te

Vendeliers van Jong Sint Sebastianus Gendt.
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zien en ze te betrekken in (verbeteringen van)
het beleid. Bij Schutterij Sint Sebastianus is
het adagium: Wie naar de jeugd luistert heeft
de toekomst.
MEER WETEN?
Lezers die meer willen weten over het
jeugdbeleid van Schutterij Sint Sebastianus,
nieuwsgierig zijn naar het leerlingenvolgsysteem of het draaiboek van de federatieve
jeugdjongerendag, of willen komen kijken bij
de vereniging, kunnen een mail sturen naar
pr@sebastianus.nl. Reacties op dit artikel zijn
welkom bij De Gildetrom. n

INFORMATIEF
Door: Hennie van Lent

Na de vorming van de fusiegemeente Bergeijk in 1997 kwamen de vijf gilden van Groot Bergeijk, voor het eerst in
1998, bijeen voor een jaarlijkse schietwedstrijd, waarbij werd geschoten om de titel gildekoning van Groot Bergeijk en
de beste gaaischutter van de gemeente. De gemeente stelde voor beide titels een wisselschild ter beschikking en de
koning kreeg na een jaar een herinneringsschildje.

Samenwerking gilden verbindt
Bergeijkse kerndorpen
Na een aantal succesvolle jaren raakte langzaam de rek uit het concept. De belangstelling
onder de gildeleden liep langzaam terug en
van belangstelling van buiten het gilde was
nauwelijks nog sprake. Na 15 jaar was het
nodig om het gezamenlijk initiatief nieuw
leven in te blazen. De gilden werden daartoe
geprikkeld door burgemeester Driek van de
Vondevoort. Na zijn oproep kwamen van
elk gilde twee leden in een stuurgroep die
zich ging bezighouden met het bedenken
van een nieuwe opzet en het sturen van de
organisatie van de gildebijeenkomst. Vanuit
elk gilde kwam een financiële bijdrage, zodat
de stuurgroep meteen een goede basis had
om activiteiten te organiseren. Doel van de
stuurgroep was promotie van de gilden in hun
eigen kern; bij toerbeurt wordt de gildedag
georganiseerd in één van de kerkdorpen,
door de bewoners van het dorp kennis te
laten maken met de gilden en hun tradities,
geconcentreerd rond het vogelschieten.

Daarnaast wordt geprobeerd om elk jaar
een gilde-activiteit extra onder de aandacht
te brengen. Dit jaar waren de bazuinblazers
aan de beurt. Zij kwamen een aantal keren
vanuit de verschillende gilden bij elkaar om
te oefenen en op de dag zelf werden een
aantal marsen geblazen. Een initiatief dat erg
gewaardeerd werd door de bezoekers, maar
ook door de deelnemende bazuinblazers. Zo
komen er nieuwe samenwerkingen tot stand
waaraan tot voor kort niet werd gedacht.
Centraal blijft steeds het schieten staan. Dit
moet niet achteraf op de schietterreinen
van de gilden plaatsvinden, voor een ieder
onzichtbaar, maar op een prominente plaats
in de eigen kern, bij voorkeur midden op
de markt. Ondanks de problemen rond het
houden van schietwedstrijden lukt het in
Bergeijk, met steun van het gemeentebestuur,
wel om dit voor elkaar te krijgen. Dit komt de
beleving alleen maar ten goede. Nieuwe elementen waren verder de schietwedstrijd om

De gilden in opmars.
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de burgerkoning, waarvoor een door één van
de gildebroeders speciaal ontworpen beeldje
de hoofdprijs is. Ook kwam er een omlijstend
programma met onder andere een muzikale
omlijsting van een plaatselijke muziekgroep
en ook kwam er meer aandacht voor de
catering. Nu na twee jaar, kijkt de stuurgroep
tevreden terug. De aanvankelijke terughoudendheid van de gilden is omgeslagen in
een positieve houding. De opkomst van
gildeleden is aanzienlijk verbeterd, het bezoek
en de deelname van burgers neemt toe, er is
jaarlijks een pr-campagne rond de gildedag en
er ligt een goed draaiboek dat steeds verder
wordt verfijnd. Dit laatste is de basis om ook
voor de komende jaren te zorgen voor een
succesvolle gilde-ontmoeting tussen de vijf
Bergeijkse gilden. Ook de afspraak tussen
de gilden over een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gilden, maakt dat ook het
kleinste gilde niet hoeft terug te schrikken voor
de organisatie. n

INFORMATIEF
Door: Cees Martens

In diverse kringen wordt nagedacht over de wijze waarop nu en in de toekomst gildefeesten op een
aangepaste wijze te organiseren, zodat deze aantrekkelijk blijven voor deelnemers en bezoekers.

Gewijzigde opzet kringgildedag Baronie en
Markiezaat 13 september 2015, door Sint
Hubertus Leur bij haar viering 35-jarige
heroprichting
ALGEMEEN
In 2014 heeft het gilde Sint Hubertus Leur
onder bezielende leiding van hoofdman Alfred
Boot zich gebogen over het vraagstuk om
een kringgildedag te organiseren. Maar dan
anders dan in het verleden. Deze gedachten
blijken niet uniek, want ook kring Kwartier
van Oirschot en kring Maasland hebben de
doelstelling om gildefeesten voor zowel de
organiserende gilden, de deelnemers als het
publiek meer toekomstbestendig te maken.
De kringgildedag van Baronie en Markiezaat
is georganiseerd volgens een alternatief
schema, ofwel “Kringgildedag 2.0”, zoals
sommigen hem noemen. Drie belangrijke
uitgangspunten voor de kringgildedagen zijn:
1. Deze moet financieel haalbaar zijn. 2. De
dag moet aantrekkelijk zijn voor de deelnemers en bezoekers. 3. Alle activiteiten moeten
op tijd kunnen beginnen, zodat uiterlijk zes
uur de prijsuitreiking kan aanvangen.
Kring Baronie en Markiezaat hebben voor
het derde opeenvolgend jaar gekozen om de
tentoonstelling ruimschoots vóór de kringgildedag te houden. Bij Sint Hubertus heeft deze
plaats van 9 tot en met 12 juli. De voordelen
hiervan zijn dat het een waardevolle tentoonstelling kan zijn, die ook de aandacht krijgt
die zij verdient. Ruim driehonderd bezoekers
bezochten de tentoonstelling. Het voordeel
voor het organiserend gilde, is dat zowel aan
de tentoonstelling als aan de kringgildedag de
nodige tijd en aandacht besteed kan worden.
FINANCIËN
Het is in de huidige tijd belangrijk om in
eerste instantie de financiële kant van de
organisatie goed voor elkaar te hebben. Als
er geen financiën zijn dan valt er weinig te

De massale opmars.

organiseren. Het is belangrijk om in een vroeg
stadium de toezegging van vele sponsoren
uit het bedrijfsleven, zowel van derden als van
eigen gildebroeders, te hebben. Sint Hubertus
had zich al in een vroeg stadium verzekerd
van genoemde toezeggingen en kon op basis
hiervan verder met de organisatie. In de
begroting mag men ook de inkomsten van de
horeca op de dag zelf opnemen, maar men
moet voorzichtig zijn om hier een te hoge
verwachting van te hebben.
De weersomstandigheden die dag zijn een
onzekere factor. Deze heeft men echter niet in
de hand en dat kan veel uitmaken, zeker voor
de horeca-exploitatie.
DE DAGINDELING
De opzet van de dag is qua plaats en tijdsindeling sterk gewijzigd ten opzichte van het
verleden. De samenkomst van de gilden is
’s morgens om negen uur bij het feestterrein
en de mis, die traditioneel plaatsvindt in de
plaatselijk Petruskerk, is om half tien in de
feesttent. De mis wordt gecelebreerd door
de gildeheer van Sint Hubertus, pastor J.
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Munsters. De grote tent is volledig gevuld
met gildebroeders en -zusters en ook vele
aanwezigen uit de dorpsgemeenschap. Het is
een bijzonder feestelijke gebeurtenis en deze
wordt ook nog ondersteund door de zon, die
het geheel een feestelijke uitstraling geeft door
de wit en rood gekleurde tent. Hierna wordt
de erewijn, aangeboden door de gemeente,
geschonken in een kleinere, aangrenzende
tent. In plaats van een uitgebreide maaltijd
wordt in de tent voor genodigden aansluitend
een broodje geserveerd.
Om half twaalf presenteren de 35 aanwezige
gilden zich in een lange optocht door de
“gildebuurt” in de omgeving van de tent.
De straatnamen in deze buurt hebben allen
een toepasselijke naam, die verwijst naar de
gilden.
De massale opmars, altijd een indrukwekkend
hoogtepunt van de dag, is om half één.
Nadat de volksliederen van Nederland en
België gespeeld zijn, volgen korte toespraken
door Alfred Boot, hoofdman van Sint
Hubertus en Henny Hoppenbrouwers, voorzitter kring Baronie en Markiezaat. Hiermee is

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Tijdens de opstelling van Nederlandse gilden en schutterijen voor de optocht
van het Europees Schutterstreffen (EST) op zondagmorgen 30 augustus 2015,
heb ik tien mensen gevraagd hoe ze het EST ervaren. Zij laten zich positief
uit, genieten vooral van de internationale verbroedering en zijn van plan om
in 2018 weer naar het EST te gaan.

Eucharistieviering in de tent.

de dag officieel geopend.
Zoals gepland kan om één uur een aanvang
genomen worden met de diverse wedstrijden.
Het zou te ver gaan om alle prijswinnaars
hier te noemen, maar een uitzondering
kan gemaakt worden voor de volgende
onderdelen.
Het keizerskruis werd gewonnen door
Geert Janssen van het Heilig Bloedsgilde uit
Boxmeer; Hans Leusink van gilde Sint Jan de
Doper uit Etten schoot zich tot kringkoning
en Frank van Loon van Sint Sebastiaangilde
Oisterwijk schoot zich tot koning der
koningen. Door de wijze van organiseren,
waardoor alle onderdelen tijdig kunnen
beginnen, is er daarna nog ruim voldoende
tijd om de verbroedering vanaf ongeveer vier
uur in de tent te vieren.
CONCLUSIE
Naast alle bovengenoemde wijzigingen in
het tijdschema, is nog vermeldenswaardig
dat er geen programmaboekje is gemaakt,
maar een krant van twaalf pagina’s en deze
is aan de deelnemende gilden gezonden en
ook in Etten-Leur en omgeving deur aan deur
verspreid. Als publiciteit voor de kringgildedag
is dit zeker een pluspunt.
De compactheid van de organisatie, door alle
onderdelen van ontvangst tot en met prijsuitreiking op één en dezelfde locatie te houden,
heeft het mogelijk gemaakt een genoemd
tijdschema te hanteren. Alle deelnemers zijn
positief en vol lof over de wijze waarop deze
dag is georganiseerd.
Gilde Sint Hubertus is van mening en heeft
nu ook de ervaring, dat zij het bewijs geleverd
heeft, dat een zogenaamde “Kringgildedag
2.0” te organiseren is. Informatie over
deze organisatie is te verkrijgen via www.sthubertus-leur.nl. Hier is ook een overzicht van
vele foto’s te zien. n

Bezoekers over het Europees
Schutterstreffen
“Het prachtigste van het EST is toch wel het
naar beneden vallen van de koningsvogel. En
ik vind dat het EST heel mooi georganiseerd
is.”
Jan Bouwens van het Gilde Sint Joris en Sint
Sebastiaan Enschot-Heukelom
“Ik vond het koningschieten gisteren heel
spannend en ik ben onder de indruk van de
accommodatie. En wat fijn is, er is de grote
diversiteit aan eten. Ook vind ik het mooi dat
we straks door de stad gaan lopen.”
Felix Crooymans van het Sint Catharina en Sint
Barbara Gilde Geldrop
“Het optreden van de showband van het
schuttersgilde Sint Sebastianus uit Gendt
is geweldig en ik vind de presentatie van de
gemeente Leudal uit Limburg, waar in 2018
het volgende EST gehouden gaat worden, heel
mooi.”
Sraar Gooren van het St. Antonius-Abt Gilde
Blitterswijck
“Het massale maakt op mij de meeste indruk,
en ik geniet van de broederschap en de gezelligheid. En wat heel bijzonder is: je hoort hier
geen onvertogen woord.”
Jan van Tilborg van het Sint Antoniusgilde uit
Sint Anthonis
“Wij hebben een leuke ploeg, we zijn met
zo’n zestig man en hebben veel plezier met
elkaar. Hier op het EST, maar ook in het hotel
in Hannover en zelfs onderweg tijdens de
busreis.”
Bart Verhoeven van de Schutterij Gijsbrecht van
Aemstel van Doorenburg
“Het mooie van het EST is het onder elkaar
eens zijn en de ontmoetingen, er zijn altijd wel
mensen die met je meelopen of een praatje
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maken. We spreken allemaal de taal van de
broederschap.”
Jos Vermeer van het Gilde Sint Ambrosius Loon
op Zand
“Ik ben koning van ons gilde en heb gisteren
meegedaan aan het Europees koningschieten.
Ik heb erg genoten van deze eenmalige
gebeurtenis, het is heel bijzonder om het mee
te mogen maken. Ik vond het wel heel spannend of ik door zou gaan. De sfeer onder de
koningen was heel gezellig. En ik ben er achter
gekomen dat ik geweerschieten nog leuker
vind dan kruisboogschieten.”
Tina Verspagen van het Gilde Sint Barbara en
Sint Lucia Uden
“Samen het EST meemaken is een feest op
zich. Wij zijn hier met drie schutterijen: EMM
(Eendracht Maakt Macht) Ooy-Zevenaar, St.
Anna Oud-Zevenaar en Sint Andreas ‘t Grieth
Zevenaar. We gaan al jaren. Het EST is een
beetje een verslaving.”
Roos Wanders van Schutterij EMM Zevenaar
“De leukste drie dingen aan het EST zijn:
de saamhorigheid, de gezelligheid en het
biertje.”
Mark Wolbrink van Schutterij Sint Isidorus
Oud-Dijk n
Een Pools gilde heeft de reis van
Oekraïense schutters naar Peine in
Duitsland gefinancierd, zodat zij het
Europees Schutters Treffen 2015 in
Peine mee konden maken.

REPORTAGE
Door: Hans Pennings

Op zaterdag 17 oktober vond traditiegetrouw de jaarlijkse hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie
van Schuttersgilden plaats. De feestelijke bijeenkomst was dit jaar weer in ’s-Hertogenbosch. Thema van
de hoofdliedendag was ‘Jong leert oud’. Het middagprogramma in het provinciehuis werd dan ook verzorgd
door de Commissie Jeugd.

Brabant neemt op grootse wijze afscheid
van koning en prins
Hoofdliedendag in het teken van ‘Jong leert oud’
ONTVANGST GENODIGDEN
In het ochtendprogramma werd daarnaast
uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van
Europakoning Toon Weijtmans uit Udenhout
en Europaprins Bram van Bergen uit Oss.
Voor het afscheid waren tal van eregasten en
genodigden naar de hoofdstad gekomen om
deze speciale hoofdliedendag bij te wonen.
Zij werden ’s ochtends gastvrij onthaald met
koffie, thee en cake in Grand Café Silva Ducis
aan de Parade. De eregasten kregen vervolgens een warm onthaal in het Bisschoppelijk
Paleis, waar zij ontvangen werden door de
bisschop van ’s-Hertogenbosch, monseigneur
Antoon Hurkmans. Onder het genot van
koffie, thee en een Bossche Bol konden de
gasten even bijpraten en zich voorbereiden
op de komende feestelijkheden. Vanwege
het afscheid was een grote vertegenwoordiging aanwezig van het presidium van de
Europese Gemeenschap van Schuttersgilden:
prins Charles-Louis van Merode, Olaf
Hoffman, secretaris-generaal, Jos Verbeeten,
vicepresident van de EGS en voorzitter
van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden, Gerard van Uem, regiosecretaris van regio 3, Peter Ernst, regiosecretaris
van regio 3 en Henny Hoppenbrouwers, de
ceremoniarius. Daarnaast waren aanwezig
Wim van de Donk, commissaris van de
Koning in de provincie Noord-Brabant, Ton
Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch, emeritus-pastoor J. Paes, gildeheer
van het Sint Willibrordusgilde uit Alphen en
diaken J. Smies. Tot de eregasten behoorden
natuurlijk ook Toon Weijtmans en Bram van
Bergen.
DE PONTIFICALE EUCHARISTIEVIERING
Het Sint Willibrordusgilde uit Alphen luisterde
de viering in de Sint Jan op. Vanwege het

bijzondere karakter van deze hoofdliedendag
was een aantal andere gilden ook als groep
aanwezig vanwege hun bijzondere band met
Toon en Bram: het gilde Sint Antonius-Sint
Sebastiaan uit Udenhout, het Sint Sebastiaan
Gilde uit Oss, het gilde Sint Joris en Sint
Catharina uit Gemonde en het Sint Barbara
Gilde uit Ravenstein. Helaas kon het Sint
Barbara Gilde uit Dinther niet als groep
aanwezig zijn vanwege het overlijden van een
gildebroeder. De intrede in de Sint Jan, voorafgegaan door de genoemde gilden, gevolgd
door de deelnemende gildebroeders en
-zusters, was indrukwekkend. De stoet werd
afgesloten door het Sint Willibrordusgilde
uit Alphen, gevolgd door de eregasten en
concelebranten.
De pontificale eucharistieviering werd
voorgegaan door monseigneur Hurkmans,
concelebrant pastoor Paes en diaken J. Smies.
Bij aanvang van de viering heette monseigneur Hurkmans de aanwezigen van harte
welkom bij de viering ter gelegenheid van de
opening van de hoofdliedendag 2015 op het
feest van de heilige Ignatius van Antiochië,
bij het afscheid van Bram van Bergen, de
oud-Europaprins, en Toon Weijtmans, de
oud-Europakoning. Een speciaal woord van
welkom richtte hij tot het presidium van de
EGS, de burgemeester van ’s-Hertogenbosch
en de commissaris van de Koning.
In zijn homilie sprak monseigneur Hurkmans
over de bedreigingen van deze tijd, waarin
mensen in zichzelf gekeerd het geluk zoeken
in eigen kring. Zij moeten openstaan voor
anderen. De gilden zijn bij uitstek vertrouwd
met de christelijke waarden en normen en
zijn een voorbeeld voor eenieder om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens
in eigen land, Europa en de wereld: “Het doet
me goed op deze bijzondere dag bij u te zijn,
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samen in deze eeuwenoude kathedraal in de
hoofdstad van Noord-Brabant. Hier staan we
op de schouders van onze voorouders, stevig
in de traditie. Tegelijkertijd staan we midden
in een wereld vol spanning. De grootmachten
staan tegenover elkaar en in Afrika woedt
oorlog. Europa wordt geconfronteerd met
een stroom vluchtelingen. We staan in een
wereld vol bedreigingen. Wij staan ook in
een rijke traditie. We hebben dat vaak niet
zo op het netvlies, in het geheugen. Die rijke
traditie heeft te maken met een verre belofte
na de dood. Er zijn waarden en normen waar
je je aan dient te houden. Vaak is het hier en
nu dat mensen nastreven, het geluk van de
kleine kring om je heen. Natuurlijk ben je
op zoek naar het geluk, het is immers door
God gegeven. Maar we leven niet alleen voor
onszelf. We zijn samen verantwoordelijk voor
anderen, voor de wereld. We kunnen God
niet loslaten. We voelen dat later als manco in
ons leven. We zijn mensen die bij God horen.
Geschiedenis en geloof horen bij het mens
zijn. Dat spreekt de gilden aan, die in de traditie staan. Dat is gegroeid door de eeuwen.
Gilden staan samen voor traditie en geloof.
Ook voor gilden is het niet gemakkelijk trouw
te blijven aan het geloof. Abraham is de vader
van het geloof. Vertrouw op mij, zei God tegen
Abraham. Jezus zegt: ook voor jullie is er geluk
na de dood. Hij heeft ons het leven gegeven
om onze opdracht te vervullen. Onze taak ligt
binnen het gezin, het gilde en de samenleving.
Onze verantwoordelijkheid geldt niet alleen
voor Nederland, Europa, maar ook voor de
wereld. Het is onze roeping om samen op
te trekken naar de toekomst. Ignatius is één
van onze oudste martelaren. Hij heeft de
apostelen nog gekend. Hij zei: ‘Als ik met
Christus sterf, zal ik met hem leven’. Het is
de laatste keer dat ik als bisschop de hoofd-

Op bezoek bij de bisschop.

liedendag bijwoon. Probeer trouw te blijven.
Het maakt je rijker, niet armer. Blijf trouw aan
het broederschap, maar blijf vooral openstaan
voor de medemens. Bram en Toon hebben
dat waargemaakt in Europa als ambassadeurs
van Brabant. Blijf trouw aan God de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Moge de trouw
van het gilde het zaad zijn van een nieuwe
samenleving en een nieuwe kerk. Geloof in het
zaaien, begin niet met oogsten.”
In zijn slotwoord aan het einde van de
dienst bedankte Jos Verbeeten, voorzitter
van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden, de bisschop voor zijn
betrokkenheid bij Toon Weijtmans en Bram
van Bergen gedurende de afgelopen drie jaar
en memoreerde dat hij erbij was in 2012 in
Tuchola, toen zij zich koning en prins schoten.
Jos Verbeeten zegde hem veel dank en
wenste hem een goede gezondheid. Er volgde
een staande ovatie, waarna monseigneur
Hurkmans zijn dank uitsprak aan het adres
van Bram en Toon, de federatievoorzitter, de
hoogwaardigheidsbekleders en alle gildebroeders en gildezusters. Een speciaal woord van
dank sprak hij tot het Sint Willibrordusgilde uit
Alphen, het Dameskoor Avanti en het Alphens
Mannenkoor voor de muzikale opluistering
van de viering.
HET AFSCHEID VAN TOON WEIJTMANS
EN BRAM VAN BERGEN
Na de eed van trouw en het slotlied verliet de
stoet, voorafgegaan door het gilde uit Alphen,
de kerk, waarna de aanwezigen zich in optocht
naar de Parade begaven voor het afscheid van

Toon Weijtmans en Bram van Bergen. Na een
welkomstwoord door Jos Verbeeten, vond op
de Parade onder grote belangstelling een massale opmars plaats van de gilden uit Alphen,
Udenhout, Oss, Gemonde en Ravenstein.
Het plein werd aan beide zijden geflankeerd
door deelnemende gildebroeders en -zusters
aan de hoofdliedendag en de genodigden. De
eregasten mochten toekijken bij de eretribune.
Hierna nam de commissaris van de Koning,
Wim van de Donk, het woord en stond stil
bij het afscheid van Toon Weijtmans en Bram
van Bergen. Hij sprak zijn dank aan hen uit
voor de wijze waarop zij de afgelopen drie jaar
Noord-Brabant hebben vertegenwoordigd in
Europa en overhandigde hen een presentje
namens de provincie Noord-Brabant: een
stropdas en zilveren manchetknopen met
het wapen van de provincie Noord-Brabant.
Toon Weijtmans verraste de commissaris
vervolgens door hem een prachtige sjerp met
de tekst ‘Europakönig 2012-2015’ cadeau te
doen. Wim van de Donk zegde toe hiervoor
een mooie plek in het provinciehuis te regelen.
De vendeliers brachten vervolgens een mooie
vendelgroet en na de afmars begaf het gezelschap zich naar het provinciehuis voor het
vervolgprogramma.
WELKOMSTWOORD VAN DE COMMISSARIS VAN DE KONING
In de centrale hal van het provinciehuis werd
het gezelschap begroet met een muzikale
ontvangst door het Gildekoor Sint Barbara uit
Dinther, dat enkele mooie liederen ten gehore
bracht. De deelnemers werden vervolgens
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welkom geheten door de commissaris van de
Koning. Hij was blij met de grote opkomst,
kleurrijk en talrijk. Hij heette allen welkom in
het huis van Brabant, dat na de verbouwing
nog meer het huis van Brabant is geworden.
“Tradities geven richting maar ook vernieuwing. Jong leert oud en vice versa. Eerst
waren er allemaal individuele plekjes voor
ambtenaren, maar nu is er meer ruimte, meer
vernieuwing, meer gastvrijheid. De provincie
wil Brabant naar binnen halen. De provincie
wil verbonden zijn met bedrijven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van de
economie en de samenleving. Het motto is:
‘Brabant in beweging’. Het vraagstuk van de
vluchtelingen in Europa is een forse uitdaging,
maar het gastvrije Brabant kan die verantwoordelijkheid aan. Dat is ook in het eigen
belang van Brabant. In 2016 verwachten we de
2,5 miljoenste Brabander. Daarna komt er een
krimp. De gilden staan voor een sterk beeld
van Brabant.” De commissaris bedankte Toon
Weijtmans en Bram van Bergen voor hun rol
in Europa en speciaal Toon voor de sjerp die
hij cadeau heeft gekregen. Hij memoreerde
de deugd van broederschap in de gilden, het
zorgen voor elkaar. “De gildeleden zijn een
voorbeeld voor het verbindende denken. Ze
zijn op allerlei vlakken actief en zijn betrokken
bij de samenleving. De traditie van de gilden
geeft steun en hulp. Dat is de kracht van de
gilden, ook in de Europese context.” Een
speciaal woord van welkom richtte hij daarop
aan de president van de EGS en de secretarisgeneraal. “Europa is voor Brabant een kans.”
Hij deed vervolgens een oproep aan de gilden
om betrokken te zijn en te blijven. “Dat is in
het belang van onze kinderen over zestig jaar.
Oud en jong verbinden, dat gaat lukken.”
SPEECH VAN DE VOORZITTER VAN DE
NBFS JOS VERBEETEN
Jos Verbeeten, voorzitter van de NBFS,
bedankte de commissaris voor zijn mooie
woorden. ‘We hebben het afgelopen jaar heel
wat meegemaakt. Dierbaren zijn overleden.
Het hoort bij het leven. We zijn blij weer terug
te zijn in de vertrouwde omgeving van het
provinciehuis.’ Hij stond stil bij het feit dat
tachtig jaar geleden de federatie werd opgericht en gaf aan dat het programma van de
hoofdliedendag anders was dan anders.
’s Ochtends werden immers de Europese
oud-hoogheden uitgezwaaid.
Jos Verbeeten stond vervolgens stil bij een

REPORTAGE
vervolg

aantal actuele zaken:
- de regeling wapens en munitie zal voor de
jaarwisseling ondertekend worden;
- in de Commissie Toekomst 2025 zijn 14
gildeleden actief. Er zijn inmiddels talloze
bijeenkomsten geweest. Dit jaar komen ze
met concrete voorstellen voor de organisatie
van de NBFS, de communicatie, pr en
ledenwerving;
- de Commissio Mixta, opgericht voor bespreking van de relatie tussen kerk en gilden,
heeft binnenkort weer een bijeenkomst;
- in 2016 is ’s-Hertogenbosch als hoofdstad
de centrale plek voor de viering van 500
jaar Jeroen Bosch. Op 12 februari zal een
bijzonder evenement plaatsvinden;
- in samenwerking met Erfgoed Brabant is
de federatie SAT-commissie bezig met het
opstellen van een advies voor het beheer van
gildebezit als gilden ‘inslapen’. Dit advies zal
binnenkort uitgebracht worden.
- Uitreiking NBFS onderscheidingen
De federatievoorzitter vroeg vervolgens
aandacht voor Toon en Bram. Hij roemde hen
vanwege het feit dat zij op geweldige wijze
invulling hebben gegeven aan hun opdracht.
Niets was teveel. Ze waren veel onderweg. Dat
had ook gevolgen voor familie en gezin. “Jullie
waren er, ook al was het ver weg.” Hij roemde
hen om hun betrokkenheid en bedankte hen
namens iedereen voor de drie tropenjaren.
“Het was een voorrecht om met jullie op te
trekken.” Als dank speldde hij vervolgens bij
beiden het zilveren medaillon van de NBFS
op. Jos Verbeeten stond vervolgens stil bij
twee gildebroeders die zich buitengewoon
verdienstelijk hebben gemaakt binnen het
gildewezen, Jo van den Biggelaar uit Wintelre
en Henk van Helvoirt ui Rosmalen. Beiden
werden voor hun vele werk onderscheiden
met het zilveren schild van de NBFS.
EERBETOON DOOR DE EGS
Henk Habraken van het Sint Barbarakoor uit
Dinther bracht vervolgens een danklied aan
Toon en Bram ten gehore, dat zeer gewaardeerd werd door de aanwezigen.
Johan Vriens en Frans Vriens van het gilde uit
Udenhout en Hans Pennings van het gilde
uit Oss werden vervolgens door de president
van de EGS, de prins van Merode en de
secretaris-generaal Olaf Hoffman in het zonnetje gezet voor de steun die zij de afgelopen
drie jaar hebben gegeven aan Toon en Bram.
Zij ontvingen uit handen van de prins van

Afscheid op de Parade.

Merode het bronzen kruis van verdiensten
van de EGS.
HET PROGRAMMA ‘JONG LEERT OUD’
Na de uitgebreide lunch was het tijd voor het
middagprogramma in de Bois-le-Duczaal.
Het programma met als thema ‘Jong leert
oud’ werd verzorgd door de Commissie Jeugd
NBFS. Na een woordje van de commissaris
die aandacht vroeg voor de herdenking op
14 september 2016 bij het monument van
de onbekende soldaat in Waalre ten behoeve
van de gesneuvelde Brabantse burgers en
militairen, nam Henk de Hair het woord. Hij
memoreerde de Nota ‘Franje en Fundament’
van de federatieve Commissie Jeugd. De
nota, die beschikbaar is via de pagina jeugd
van de NBFS-website, bevat een aanzet voor
jeugdbeleid en concrete adviezen voor ondersteuning van gilden. De kringen Kempenland
en Peelland hebben al een eigen jeugdcommissie. In het Kwartier van Oirschot is een
jeugdcommissie in oprichting. De commissie
heeft een cursus gehouden om opgeleid te
worden tot instructeur trommen, bazuinblazen en vendelen. De eerste jaargang telde
20 cursisten, de tweede 18. De commissie is
bezig met het opzetten van een winteractiviteit voor de jeugd, een ontmoetingsplek.
Oud-Europaprins Bram van Bergen kreeg
vervolgens het woord en vertelde hoe hij de
afgelopen drie jaar had ervaren. Drie jaar
geleden was hij nog een verlegen mannetje.
Hij heeft veel gezien, veel vraagtekens
gehad, veel meegemaakt en veel geleerd. Hij
vertelde dat hij vond dat er niet naar hem
geluisterd werd en hij heeft ook een burn-out
gehad. Op het hoogtepunt kreeg hij zelfs
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een hekel aan het gilde, maar dat gevoel is
nu veel beter. In Gendt is de jeugdafdeling
van het gilde in tweeën gesplitst. Hij riep op
de gildejeugd meer verantwoordelijkheid te
geven, bijvoorbeeld ten aanzien van de keuze
van de uniformen. Bram heeft als prins de
kans gekregen om te leren. Hij wil zich graag
inzetten om ervoor te zorgen dat de gilden
over 30 jaar nog springlevend zijn. Hij bood
vervolgens aan de commissie een speciaal
vervaardigde kist met een balspel aan om de
kleine jeugd de kans te geven ook koning(in)
en prins(es) te kunnen worden tijdens een
gildedag. De Commissie Jeugd vervolgde
het programma met een forumdiscussie,
opgezet door Johan Bax, Sander van den
Bosch, Stefan van Heugten, Sjoerdje Joosten,
Chislaine Peters, Christie Schenning en Mike
Verbruggen. Drie jongeren gingen onder
leiding van gespreksleider Ben Lonen in
discussie met drie oudere gildebroeders en
de zaal aan de hand van vijf stellingen: 1)
Gildetradities moeten altijd hetzelfde blijven,
2) Activiteiten: wat houdt jou betrokken bij
het gilde?, 3) De kerk en haar vieringen: een
gildeviering is inspirerend voor gildebroeders
en gildezusters, 4) Meningen en posities:
de mening van ieder individu bij het gilde
wordt serieus genomen, 5) Discriminatie/
vrouwen bij het gilde: vrouwen zijn gelijk aan
de mannen bij het gilde. Met name het vijfde
onderwerp deed veel stof opwaaien in de zaal.
De bijdrage van de commissie was verfrissend
en zinvol. We mogen terugkijken op een
bijzonder geslaagde hoofdliedendag.
(Hans Pennings is lid van de SAT-commissie
NBFS) n

REPORTAGE
Door: Hennie van Lent

De 73e Kringgildedag van Kring Kempenland op zondag 7 juni met als thema ‘De jeugd hoog in het
vaandel’, mag een groot succes genoemd worden. Mede door de ideale weersomstandigheden en het mooie
feestterrein aan de Waterlaat, kan met gepaste trots en met volle tevredenheid teruggezien worden op een
geslaagde dag waaraan vijftig gilden deelnamen.

Succesvolle kringgildedag
Vanaf acht uur ’s ochtends verzamelden zich
de eerste deelnemers op het feestterrein voor
de plechtige eucharistieviering in de Hofkerk,
welke werd gecelebreerd door oud-vicaris
monseigneur Schroder en door pastoor
Buyens met opluistering van het dames en
het herenkoor. Aansluitend aan deze viering
vond voor de Hofkerk de hernieuwing van de
eed van trouw aan het kerkelijk gezag plaats
en een vendelhulde. Volgens traditie was er
hierna een koffietafel voor genodigden en
afgevaardigden van de deelnemende gilden
in de Gouden Leeuw. Na deze koffietafel
stond de ontvangst door het college van burgemeester en wethouders en het aanbieden
van de erewijn door het gemeentebestuur op
het programma. Om één uur startte vanaf
het feestterrein de optocht, voorafgegaan
door de Koninklijke harmonie Echo der
Kempen. De straten van ‘t Loo waren voor
deze gelegenheid feestelijk versierd met de
nieuwe rood/groene vlaggen en banieren.
Bij terugkomst op het feestterrein en na het
defilé vond de indrukwekkende massale
opmars plaats, gevolgd door de opening
met de eed van trouw aan het wereldlijk
gezag, het spelen van het Wilhelmus door
de harmonie, het hijsen van de vlaggen en
toespraken door burgemeester Driek van de
Vondervoort, kringvoorzitter Felix Crooijmans
en hoofdman Jan Bloks. Het deed de
burgemeester deugd, dat zovele jeugdleden
aanwezig waren. Bijzonder aan dit defilé was
het optreden van tien standaardrijders, die
het nodige applaus in ontvangst mochten
nemen. Om drie uur werd een aanvang
genomen met de wedstrijden en werd de
gildetentoonstelling geopend, waarvoor veel
belangstelling bestond. De gildebroeders en
gildezusters gingen de strijd aan op de volgende disciplines: standaardrijden, trommen,
bazuinblazen, vendelen, geweerschieten,
kruisboogschieten en handboogschieten. De
koning van het Sint Jorisgilde Bergeijk, Frans
Koolen, verraste het organiserende gilde door

De massale opmars.

de titel van Kempenkoning Kruisboog in de
wacht te slepen. Ook om drie uur werd de
jeugdtentoonstelling geopend, waarvoor de
Bergeijkse basisschoolleerlingen velerlei creaties presenteerden van Sint Joris met de draak.
De leerlingen die tijdens de schoolprojecten
van de afgelopen maanden in het gildehuis
van het Sint Jorisgilde de beste resultaten
hadden geboekt met het laserschieten,
konden nu afkampen voor jeugdprins/
prinses. De winnaars van de Sint Joris-creaties
en de winnaars van het laserschieten kregen
hierna hun prijs uitgereikt. Vanaf zes uur werd
een aanvang genomen met de prijsuitreiking
van de optocht, tentoonstelling en de diverse
wedstrijddisciplines, waarna om circa half
negen de sluiting van deze feestelijke en
zonnige 73e kringgildedag plaatsvond. Zonder
medewerking van vele instanties, bedrijven
en vrijwilligers was deze dag niet mogelijk
geweest. Het Sint Jorisgilde Bergeijk wil dan
ook iedereen hartelijk bedanken die heeft
bijgedragen aan het slagen van deze gewel-
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dige dag.
Wij noemen de sponsoren in geld en natura,
het gemeentebestuur van Bergeijk, de KPJ,
de pachters van de benodigde gronden, Jose
Vostermans (promotiedrukwerk), bestuur
Kring Kempenland, de technische raadsheren
van Kring Kempenland, juryleden, oud-vicaris
monseigneur Schroder, pastoor Buyens,
herenkoor Jubilate Deo, dameskoor Sursum
Corda, harmonie Echo der Kempen, EHBO
Bergeijk, leerkrachten en leerlingen van de
basisscholen voor deelname aan het schoolproject en aan de tentoonstelling op het feestterrein. Alle vrijwilligers voor de voorbereiding,
tijdens de gildedag en het opruimen. Mochten
wij nog iemand vergeten zijn, dan danken
wij ook deze hartelijk voor hun inzet. Mocht
deze kringgildedag bij u de interesse hebben
gewekt voor de gilden, dan bent u op dinsdagavond hartelijk welkom in het gildehuis van
het Sint Jorisgilde Bergeijk aan de Hoek 30,
vanaf zeven uur. n

REPORTAGE
Door: Jan van Gelooven

Op 11 januari 2015 nodigde burgemeester Peter Noordanus van Tilburg de gilden binnen zijn gemeente
uit om zich te bezinnen op de rol die de gilden nu en in de toekomst zouden kunnen vervullen binnen de
stedelijke maatschappij. Door het veelvoud van evenementen en de gevarieerde samenstelling van de
bevolking in steden hebben gilden het moeilijk zich onder de aandacht te brengen. Als het gilde optrekt zijn
de oh’s en ah’s niet van de lucht, evenals de vragen van het publiek over wat en wie we zijn. Om de gilden
en hun traditionele waarden bij het grote publiek bekend te maken werd er door het Sint Dionysiusgilde
op 9 oktober 2015, in samenwerking met de gemeente, een symposium georganiseerd voor de gilden die
binnen Tilburg actief zijn.

Symposium: Gilden op weg naar 2025
Vijftig gildebroeders uit zes gilden, verdeeld
over de kringen Kwartier van Oirschot en
Maasland, kwamen in de raadszaal van
Tilburg bij elkaar om van gedachten te wisselen over de oproep van de burgemeester.
De dagvoorzitter W. Minnaert, die H. de Hair
verving, ging in op de rol die de gilden kunnen
en moeten spelen in een stad, wil men
overleven. Kernwoorden als: gekend, bekend
en erkend zijn drie woorden die als een rode
draad door zijn inleidend verhaal liepen.
Gilden moeten naar buiten optreden en niet
in zichzelf gekeerd zijn, pas dan bereiken we
het grote publiek met onze boodschap.
De inleidende spreker was Ben Loonen,
columnist van het Goirles Belang en
gildewatcher.
Aan de hand van zijn ervaringen tijdens
het vrij-gildefeest in Casteren kwamen veel
aspecten van het gildewezen naar voren,
maar legde hij ook vingers op zere plekken,
op tradities die voor gildebroeders gewoon
zijn zonder dat men zich bewust is van de
inhoud van die gebruiken. “Ik denk dat je het
gilde zou kunnen beschrijven in de termen
van Huizinga’s spelende mens Homo Ludens
(1950)”. Één van de belangrijkste elementen
van het gildespel is volgens Ben het “gezelligheidsaspect” met het schieten en andere
disciplines als bindend element. Maar of
dit het enige is dat de gilden in de toekomst
moeten betekenen is voor hem nog de vraag.
Het sociale aspect in de richting van de maatschappij is iets dat van oudsher hoort binnen
een gezelschap, waarbinnen solidariteit en
begrip voor elkaar zéér belangrijk zijn.
De inleiding van Ben Loonen werd afgesloten
met een aantal stellingen die vanuit de
zienswijze van een niet-gildebroeder iedere
deelnemer aan het denken moest zetten.

De deelnemers aan het symposium.

Na de pauze werd gediscussieerd over een
achttal stellingen naar aanleiding van de inleiding van de dagvoorzitter en van de spreker.
1. D
 e enige manier om de interne blik om
te keren is door alles eens ter discussie te
stellen.
2. Gilden zijn te sterk intern gericht en
daardoor hebben zij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen gemist. Van groot
belang is het dat zij meer naar buiten
treden, onderdeel uitmaken van de lokale
identiteit: bekend, herkend en erkend zijn.
3 In een stad is het sociale contact / saamhorigheidsgevoel tussen burgers anders dan
in de dorpen. Broederschap in de zin van
verbondenheid, solidariteit en dienstbaarheid, kunnen die in die samenleving een rol
van belang spelen?
4. De mate van beleving, het trots zijn op het
zijn van een gildebroeder is de basis van
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overleven voor de gilden. Bepalend is de
tijd en inspanning die men over heeft voor
het gilde.
5. Je moet niet kritisch kijken naar het gildewezen; accepteer het zoals het is, met alles
erop en eraan.
6. Het gilde is een oud, kleurrijk, ingewikkeld
(vaak gekostumeerd) spel met vele facetten
(schieten met antieke wapens, vendelen,
trommen, feesten, eden van trouw aan
kerkelijk en wereldlijk gezag) dat met toewijding en plezier gespeeld wordt door een
steeds ouder wordende groep mensen.
7. Het gilde zal voorbij gaan en een natuurlijke
dood sterven; enkel door voortdurende
inspanningen van bevlogen jonge gildeleden zullen nog wat nieuwe leden binnenkomen die het stervensproces kunnen
vertragen.

REPORTAGE
Door: Joke van Gils en Frans Vriens

Het duurde meer dan een Brabants kwartierke voordat het beloofde
Brabants uurke tijdens het Europees Schutters Treffen (EST) in Peine
door kon gaan op zondag 30 augustus 2015. Maar een Brabander
neemt de dingen zoals ze komen en wacht af. En dat was niet
tevergeefs, het werd een Brabants half uurke met de zachte g van:
gezellig, gemoedelijk en een goei sfeer.

’n Brabants uurke op het EST
8. Rapporten, commissies, verslagen, aanbevelingen, symposia, hoofdliedendagen…
het is allemaal goed en wel, maar ze zullen
geen spat veranderen aan het gilde zoals
het is.
Er werd stevig gesproken over de inhoud
van het broederschap en hoe de gilden uit
oud-Tilburg, Sint Joris, Sint Sebastiaan,
Sint Dionysius, Sint Hubertus uit de kern
Berkel Enschot en Sint Joris, Sint Antonius
en Sint Sebastiaan uit Udenhout kunnen
samenwerken.
Met recht kon de dagvoorzitter tot slot concluderen dat de gilden veel van elkaar kunnen
leren en dat het gezamenlijk opzetten van een
strategie voor de toekomst van belang is voor
elk individueel gilde.
Dit symposium mag dan ook niet beperkt
blijven tot één van de bezinningsdagen in een
lange rij, maar moet een begin zijn van een
discussie met elkaar en dat allemaal met als
doel het gildeleven in een stad als Tilburg voor
de toekomst te borgen.
Burgemeester Noordanus onderstreepte
in zijn afsluitend woord het belang dat de
gemeente hecht aan het gedachtegoed van
de gilden en zegde toe dat Tilburgse overheid,
daar waar mogelijk, de gilden zal faciliteren.
Met dit symposium is er weer een mooi element toegevoegd aan de evenementen die het
kolveniersgilde Sint Dionysius in 2015 heeft
georganiseerd in het kader van haar 350-jarig
bestaan.
Het gilde kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar wil, samen met de andere gilden
binnen de gemeentegrens, optrekken naar
de toekomst, want het gilde leeft, het gilde is
onvoltooid verleden tijd. n

Toon Weijtmans op de schouders.

Het is bloedje heet die dag, zo heet dat alle
gilden en schutterijen (meer dan 400 verenigingen) zich na de optocht ophouden in het
Stadtpark in Peine, in plaats van in de grote
feesttenten. Daarom besluit het organisatiecomité van het Brabants uurke om het Brabants
uurke niet in een hete feesttent te houden
maar buiten in het stadspark. Het heeft veel
voeten in aarde voordat de organisatoren het
voor elkaar hebben dat er gebruik gemaakt
kan worden van het podium waarop bands en
orkesten die dag in het park gespeeld hadden
en van de geluidsinstallatie aldaar.
De Brabantse gildebroeders en -zusters
verzamelen zich op het veld voor het podium.
De burgemeester van Peine Michael Kessler
en verscheidene gilde-bobo’s, waaronder
leden van de NBFS en de EGS, Brabantse
hoofdlieden, de EGS-voorzitter prins CharlesLouis de Merode met zijn echtgenote, de
nieuwe Europakoning Jozef Lohninger en zijn
echtgenote en de voormalige Europakoning
Toon Weijtmans, komen het podium op. Er
worden veel toespraken gehouden waarin
Toon Weijtmans in het zonnetje wordt gezet
en waarin hij bedankt wordt voor zijn inzet en
de sympathieke manier waarop hij dat gedaan
heeft. Gelukkig houdt hoofdman Johan Vriens
van het Udenhoutse gilde Sint Antonius - Sint
Sebastiaan zijn toespraak lekker simpel en
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kort. Hij benadrukt dat Toon Weijtmans in zijn
rol van Europakoning veel gedaan heeft.
Dan komen de Brabanders nog dichter bij
het podium. Bazuinblazers en tamboers gaan
met hun rug naar het podium staan en de
vendeliers gaan op tafels staan. Toon neemt
geroerd de vendelgroet in ontvangst. Als
de door de gebroeders Vriens meegebracht
USB-stick contact maakt klinkt er Brabantse
muziek en wordt er gefeest. Er wordt geroeid
en Maartje Nieuwenhuisen en Jos van Doren
nemen Toon op de schouders. Tijdens het
slotlied ‘Brabant’ van Guus Meeuwis gaat
iedereen staan en zingt mee terwijl de vendels
zwaaien bij dit informele Brabantse volkslied.
En dan zegt Jurgen Swinkels: “Nu gaan we
‘Were di’ zingen”. En dan klinkt het uit volle
borst: “Hier uw zonen, Brabant zie, ed’le
kerels were di”. n

Toon Weijtmans neemt afscheid.

REPORTAGE
Door: Jos van de Ven

Op zaterdag 12 september stappen de gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde en het gilde Sint
Margaretha uit Aarle-Rixtel in de bus, om naar Sommelsdijk te vertrekken en daar het 500 jaar bestaan van
Sociëteit Rethorica op te luisteren.

Rood en Blauw gebroederlijk naar Sommelsdijk
De oorsprong van de Sociëteit Rethorica
gaat terug naar het begin van de zestiende
eeuw. Evenals in vele andere plaatsen van
ons land is toen ook in Sommelsdijk een
Rederijkerskamer opgericht.
Na de Rederijkerskamer komt de Schutterij
die weer door de Sociëteit is opgevolgd.
Het monumentale pand De Doele, staande in
de Sint Jorisdoelstraat, houdt de herinnering
aan deze verenigingen nog steeds levend.
REDERIJKERSKAMER
De zinspreuk van de Kamer van Sommelsdijk
luidde: “Hoe langer hoe liever”; de patrones
was Anna (de moeder van Maria). In het
instrument (reglement) van de vereniging,
bekrachtigd door de Heer van Sommelsdijk,
Philips van Bourgondië, wordt als datum van
oprichting 26 november 1515 genoemd.
Als doel wordt aangegeven: “Het vermeerderen van godsdiensten met missen en
andere deugdelijke werken, die zij ter eere
Gods en der Heilige Moeder omme en
binnen de parochie van Sommelsdijk laten
doen zullen, ende ook mede om te extolleren
(oprichten) en te verheffen die edele conste,
een van de zeven vrije conste alle redelijcke
mensen nut en profijt is, om melancholie te
verdrijven, solaes en vreught te vermeeren.”
Zo bestrafte men het bezigen van onbehoorlijke uitdrukkingen met een geldboete.
Voor het valselijk beschuldigen van iemand
bestond de straf uit het opleggen van
een bedevaart naar het heilige Kruis te
Goedereede of Hellevoetsluis.
Naast het vervullen van de voorgeschreven
kerkelijke plichten, oefenden de leden zich
in het voordragen, toneelspelen en dichten.
Om zich in de ‘conste, genaamd Rethorica’
te bekwamen, kwam men regelmatig bijeen.
Tussen de leden onderling, alsook tussen
verschillende kamers, werden wedstrijden
gehouden. Wedstrijden met andere kamers
werden landjuwelen of haagspelen genoemd.
Voorafgaande hieraan hield men een optocht.
Voorts was het gebruikelijk om, ter opluis-

Coen van Noordwijk; acrobatisch vendelen.

tering van het geheel, aan festiviteiten van
allerlei aard medewerking te verlenen.
Ten tijde van de Rederijkerskamers waren in
Sommelsdijk ook de schuttersgilden Sint Joris
en Sint Sebastiaan gevestigd.
De leden van deze gilden mochten wapens
dragen en traden op als burgerwacht. Als
tegenprestatie werden aan de schuttersgilden
bepaalde voorrechten verleend.
Ook in Sommelsdijk was dit het geval,
hetgeen blijkt uit de op 28 februari 1544 door
de schepenen Jacob Francke, Jan Aeljaens
en Jan Cornelisz met de pachters van de
wijn- en bieraccijns gesloten overeenkomst.
Hierbij werd namelijk bepaald dat aan het Sint
Jorisgilde veertien tonnen bier en aan het Sint
Sebastiaansgilde tien tonnen bier accijnsvrij
geleverd moesten worden.
Aan de pastoor, de kapelaan en de rentmeester werd algehele vrijstelling van accijns
verleend.
Hoewel het weer niet veel goeds voorspelt,
blijft het toch droog tijdens de optredens.
Het geplande diner is naar binnen verplaatst
en dat is een juiste beslissing omdat het rond
zes uur toch begint te regenen.
Namens het Rode en Blauwe gilde wordt een
prachtig schild als cadeau aangeboden aan de
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Gezamenlijk optreden van beide gildes.

jubilerende vereniging.
“We zijn echt als hoge gasten verwend,
want alles is tot in de puntjes verzorgd en
we kwamen niets tekort. We mochten veel
lof ontvangen voor de vendelgroet, die we
op diverse plaatsen gegeven hebben en de
demonstraties die door onzer beiden gilden
zijn verzorgd”, zegt Jos van de Ven. Voor
het publiek is het een grote verrassing en
we krijgen volop applaus. Een compliment,
vooral voor Coen van Noordwijk, die één
van zijn beste demonstraties weggeeft in het
Acrobatisch vendelen. Het deert hem niet dat
de ondergrond van klinkers is.
Het is ook leuk dat dit geheel aan elkaar wordt
gepraat door Henk de Hair.
De tentoonstelling die door zowel rood als
blauw is opgezet heeft veel belangstelling,
evenals de powerpoint-presentatie.
Als slot zijn we, zoals gezegd, uitgenodigd
voor het eten, dat bestond uit een driegangenmenu, met als hoofdgerecht drie soorten
stamppot met worst en spek. Het smaakte
geweldig.
Bij de bus wordt nog volop afscheid genomen
met de belofte dat we contact houden, al
was het maar om in de toekomst meer van
dergelijke dagen te verzorgen.
Een prachtige dag liep rond elf uur op het
kerkplein in Aarle-Rixtel ten einde.
Het was in een woord GEWELDIG. n

REPORTAGE
Door: Ellie de Heus

Wij, Sint Hubertusgilde Drunen en 33 (?) andere gilden uit de omgeving, zijn door Schutsgilde Sint
Hubertus Etten-Leur uitgenodigd voor de kringdag 2015. Wat een fantastische dag, het weer was ons
gunstig gezind en de sfeer gemoedelijk. Aan alle onderdelen was gedacht en er werd strijdlustig maar
sportief gestreden.

Mijn eerste kringdag 2015

In het midden; Ellie de Heus als zilverdraagster.

Sinds juli dit jaar heeft ons gilde positief
gestemd om zusters toe te laten en voor één
van hen was deze kringdag een primeur, zij
omschrijft de dag als volgt:
‘Voor het eerst op pad met het gilde, trots op
mijn mooie hoed, loop ik wat onwennig over
het terrein. Alles is nieuw, ik heb geen idee wat
er gaat gebeuren…ik laat me verrassen.
Het was mijn bedoeling om alles een beetje
van de zijlijn te bekijken, maar door de

vakantie was er een zilverdrager tekort.
Dus uhh, ja, oké, dan draag ik die maar, geen
idee wat ik moest doen of waar ik moest
lopen. Ook voor de broeders was het denk
ik wat onwennig, voor het eerst loopt er een
zuster mee… die ook nog eens van niks weet.
Niet als benjamin, want dat parmantige mannetje met zijn minigildepak en gildebordje
heeft heel wat meer ervaring dan ik, maar
als groentje werd ik goed begeleid door de

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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ervaren broeders. Links, rechts, links, let op
de trommelaars, in de maat. Let op, daar
staat de jury, lachen voor de fotografen. Maar
het belangrijkste was genieten en dat heb ik
gedaan, geweldig om als groep te worden
begroet door al die mensen langs de kant van
de weg.
Het mooiste gedeelte kwam op het grote veld.
Alle gilden op een rij, de zilverdragers bleven
staan, terwijl de rest, begeleid door de trommels, naar voren liep, de vendeliers verspreid
over het veld achterlatend. Wat een mooi
gezicht was dat. Er werd gegroet, getrommeld
en met de vendels gezwaaid, prachtig.
Toen kwam het mooiste van alles, één van
de broeders had al gezegd dat het mooiste
nog moest komen en hij had helemaal
gelijk. Onder de klanken van een luide trom
draaiden alle gilden zich om en kwamen ze
teruggemarcheerd. GEWELDIG, wat indrukwekkend. Wat een mazzel had ik, dat er zoveel
broeders en zusters op vakantie waren, dat ik
dit op deze manier mocht beleven.
De wedstrijden waren spannend, in drie categorieën werd er geschoten. Zo jammer dat ik
er één miste met het viertal, anders waren we
door naar de volgende ronde. In de categorie
persoonlijk schieten was de strijd hevig en
ging één van de broeders door tot de laatste
rondes; helaas werd het zilver net voor z’n
neus weggekaapt. Bij de vendeliers ging het
beter, hier werd de eerste prijs behaald, super
gedaan. Het was een fascinerende dag. Dat er
nog maar vele mogen volgen’. n

REPORTAGE
Door: Petty Dankers

Als Geert-Jos van der Maazen van Gilde Sint Ambrosius Loon op Zand enkele foto’s naar de EO opstuurt,
komt hij in contact met redactrice/regisseur Myrna van Wijngaarden van het televisieprogramma Blauw
Bloed. De foto’s zijn genomen in Oisterwijk op 12 juni 2013 terwijl het koningspaar over de gildevaandels
loopt.

Bij Blauw Bloed
Van Wijngaarden vindt de foto’s bijzonder en
wil meer weten over het gilde. In de daarop
volgende correspondentie probeert Van der
Maazen haar duidelijk te maken waar het gilde
voor staat en wat het voor het gilde betekent
dat de Koning over het hoofdvaandel heeft
gelopen. Hierop krijgt Gilde Sint Ambrosius
Loon op Zand een uitnodiging voor 15
gildeleden voor een televisie-opname voor de
rubriek fotomomenten. De opname is op 29
april 2015. De gildeleden vertrekken om elf uur
‘s morgens met leden in alle leeftijdscategorieën, de koning is erbij en ook een tamboer
en drie vendeliers. De groep is bepakt en
bezakt met het vaandel, drie vendels, een
trom, een hellebaard, het koningszilver, wedstrijdzilver en het zilveren juweel met camee,
geschonken door erevrouwe jonkvrouwe Olga
Verheyen bij het 200-jarig bestaansfeest van
het gilde.

zorgen dat, als er royalty ’s zijn (zo noemt ze
de televisie-opnames van Blauw Bloed), de
juiste mensen met het juiste materiaal op de
juiste plaats zijn. Als een paar gildebroeders
vinden dat ze geen make-up hoeven, zegt zij
gedecideerd: “Jullie gaan allemaal de make-up
in.” De visagie duurt lang, pas na twee uur
kan de groep naar de kleine studio.
IN DE KLEINE STUDIO
Van Wijngaarden doet de regie en werkt
samen de cameraman die zich voorstelt als
Manus. De regisseur legt uit dat ze nog nooit
zo’n grote groep heeft ontvangen, meestal zijn
er maar een paar gasten voor een opname
van het fotomoment.
Van der Maazen heeft het voorstel gedaan om
een klein, maar compleet optochtje te doen
met vaandel, vendeliers en trom. Om dat voor
elkaar te krijgen, moet bekeken worden hoe
de groep zich op moet stellen voor het foto-

HET EO-GEBOUW
Het EO-gebouw dat ruim 100 jaar oud is, ligt
in een lommerrijke buurt in Hilversum. De
meesten hebben hun gilde-uniform al aan
als ze uit de auto stappen. De vertoning van
verklede mensen en de vaandels veroorzaakt
verbazing op de gezichten van voorbijgangers.
Bij de ingang ontvangt stagiair Michel in ’t
Hof de gildebroeders en -zusters. Het gebouw
spreekt tot de verbeelding door zijn bouwstijl
die kenmerkend is voor een klooster. Met
hoge, witte muren en het prachtige glas-inlood is het voormalige internaat een attractie
op zich.
IN DE ONTVANGSTKAMER
In de ontvangstkamer liggen belegde broodjes
en krentenbollen klaar, er staan pakken melk
en jus d’orange en de gasten mogen gebruik
maken van de koffie-automaat. De twee
kleintjes Talena Smetsers (4) en Thorsten
Smetsers (2) worden geïnstalleerd voor de
televisie. In ‘t Hof krijgt hulp van stagiaire
Milou Vermeer. Haar taak is om er voor te

Bijschrift
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moment. De gildeleden stellen zich op voor
de ‘waslijn’ waar de foto aan moet komen
te hangen. De regisseur en de cameraman
bepalen samen wie waar moet komen te
staan, zodat de belijning van de groep in orde
is. Als beiden hierover tevreden zijn, wordt de
verlichting verplaatst en uitgeprobeerd waar
die het beste kan staan. Als dit vastgesteld
is, benadrukt de regisseur dat iedereen zijn
plaats in de groep goed moet onthouden.
Daarna proberen de vendeliers Eline van
Brunschot en Danique Basters uit hoe ze
kunnen vendelen in de beperkte ruimte. Dan
is het passen en meten hoe de groep zich in
de optocht op moet stellen. Van Wijngaarden
heeft begrepen dat er een vaste volgorde in de
optocht is en dat vindt ze oké, mits iedereen
op zijn positie voor de waslijn uitkomt. Het
is de bedoeling dat Van der Maazen met zijn
foto in de hand voor en om de mini-stoet
heen loopt om zijn foto op te hangen als de

REPORTAGE
Door: Harry Kloppenburg

Na dagen van aanhoudende regen, waren de weergoden ons op zondag
20 september jongstleden gunstig gezind. Het VTBS-toernooi vond
plaats in Lage Mierde op een zonovergoten dag. Het VTBS - toernooi mag
zich de laatste jaren weer verheugen op een groeiende belangstelling en
vooral de jeugd weet de weg naar dit toernooi goed te vinden.

VTBS-toernooi goed verlopen
groep in positie staat.
Als Manus het startsein geeft, slaat Babette
Smetsers de trom en daar gaat de stoet.
Dit wordt twee keer herhaald. Dan zegt de
regisseur dat het begin van de stoet er goed
op staat. Daarna wordt de optocht zonder
vendeliers over gedaan, bij de tweede poging
is de kleine Thorsten Smetsers het beu en
begint te huilen. Van Wijngaarden vertelt dat
de uitvoering perfect was op het huilende
kind na. Als het manneke getroost is, doet de
groep de optocht nog eens over.
Maar dan is de opname nog niet klaar, het
moment waarop Van der Maazen zijn foto
ophangt, moet nog opgenomen worden.
De temperatuur onder de warme lampen
is inmiddels behoorlijk opgelopen en een
van de vendeliers valt flauw. Als zij zich weer
in orde voelt, moet Van der Maazen een
paar keer oefenen voordat de regisseur en
de cameraman tevreden zijn over dat shot.
Dan interviewt de regisseur Van der Maazen
nog eens over zijn fotomoment en over het
gilde. In dit mini-interview benadrukt hij de
broederschap binnen het gilde. En dan zijn de
opnames klaar. “Eindelijk”, zucht er iemand.
Van Wijngaarden legt uit dat het voor haar
en de cameraman een leerzame dag was.
In ’t Hof brengt de groep terug naar de ontvangstruimte en legt uit dat het heel normaal
is dat televisie-opnames uitlopen: “Als het niet
uitloopt dan is er meestal iets fout gegaan.”
Het meemaken van een televisie-opname is
een bijzondere gebeurtenis. Je beseft dat twee
minuten televisie heel wat mensuren kost en
dat het vindingrijkheid, creativiteit en geduld
vraagt. De uitzending was een week later. Het
was een kleurrijke en feestelijke compilatie
met shots van de opname in de studio en van
verschillende gilde- en schuttersactiviteiten
zoals het OLS.

Ook deze dag noteerden wij ruim 250 deelnemers in de verschillende klassen, waaronder
de meeste jeugdleden. Gelukkig wisten ook
nog een vijftal standaardrijders die weg te
vinden! De dag begon heerlijk ontspannen
met een presentatie van deze standaardrijders
en een, toch zeker voor het publiek, niet
onaardige massale opmars. Hoewel niet
gebruikelijk, verdeelden de vendeliers zich
over het terrein en presenteerden ook zij zich
samen met de bazuinblazers en tamboers.
Het publiek wist dat wel te waarderen.
Onder het spelen van het volkslied, werd
de Nederlandse vlag gehezen, waarna de
federatievoorzitter, de heer J. Verbeeten,
tezamen met de burgemeester van Reusel de Mierden, de heer H. Tuerlings, het toernooi
openden. Het spel was op de wagen!
Nu heeft het Gilde Sint Sebastiaan uit Lage
Mierde al vele jaren een standaardrijder in
haar gelederen en zij wilden de standaardrijders dan ook in het middelpunt zetten.
Het centrale terrein voor het gildehuis en de
kiosk met de genodigden was dan ook voor
hen vrijgemaakt. Saillant detail: de amazones
waren met drie tegen twee in de meerderheid.
Niek Borgmans uit Lage Mierde mocht met
een nieuw paard zijn opwachting maken en
eindigde op eigen terrein, zeer tevreden op de
tweede plaats. Kampioen werd Stefanie Boon
uit Leende. De amazones wisten de heeren
dus toch de baas te blijven!
De overige wedstrijden vonden plaats op
het aanpalende voetbalterrein. Zo was alles

(Petty Dankers is gildezuster bij Gilde Sint
Ambrosius Loon op Zand en is lid van de
overheid.) n
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compact en overzichtelijk. Dat werd door de
deelnemers op prijs gesteld, maar was ook
voor de toeschouwers erg aangenaam. Het
was een drukke dag rondom het gildehuis
van Sint Sebastiaan. De deelnemers bleven,
vanwege het aardige weer, ook lekker hangen
en gaven invulling aan de gildetraditie en niet
te vergeten.....de inwendige mens! Nagenoeg
alle zilverwinnaars waren nog aanwezig op
de prijsuitreiking en dat is wel eens anders
geweest. Nog effe een kopje soep en dan voldaan huiswaarts. En oh ja......, een minpuntje:
die parkeerplaats, die was wel erg ver weg!
Door de aanhoudende regen in de afgelopen
dagen, was een weiland in de buurt zodanig
drassig, dat het niet toegankelijk bleek. Tja,
dan maar even een frisse avondwandeling
terug. ......en toen opruimen! ...............het hele
terrein afgelopen en precies een half emmertje
zwerfvuil verzameld! Ook dat is de gildewereld! Bij het afsluiten werd de federatievlag
gestreken en overgedragen aan het Heilige
Bloedgilde uit Boxmeer. Zij organiseren het
volgend jaar het VTBS-toernooi en zullen het
zeker op prijs stellen wanneer we daar weer
in grote getale verschijnen.
Het Gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde
kijkt terug op een fantastische dag, die mede
mogelijk werd gemaakt door vele sponsoren
uit de plaatselijke middenstand, maar ook
door de vele deelnemers en het aanwezige
publiek. Het was een bijzondere dag!
Voor de uitslagen kunt u terecht op
www.gildesintsebastiaan.nl. n

JEUGD

3 x Brabants kampioen jeugd Sint Margaretha Gilde
Op zondag 20 september zijn de NoordBrabantse Federatie van Schuttersgilden
- wedstrijden in vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden gehouden in Lage
Mierde. De organisatie is in handen van het
Sint Sebastiaangilde.
Om half één opent de burgervader dit
evenement op de plaatselijke voetbalvelden,
met in de nabijheid hun prachtige gildepaviljoen. Hierna wordt voor het publiek een
optocht met alle deelnemende gildebroeders
gehouden, wat zoals altijd een mooi kleurrijk
geheel vormt. Onder toezicht van alle ouders
van onze jeugdvendeliers en jeugdtamboers,
alsmede Gerard Leenders, Giedo van Stiphout
en Rinie de Jong als begeleiders van onze
Jeugd Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel. Staand vlnr.: Teun van Wetten, Jens van den Tillaar,
Niels van Stiphout, Pieter Smulders en Tim Kersten. Gehurkt vlnr.: Dirk Gijsbers, Daan Kersten,
Teun Gijsbers en Tim van Stiphout.

Prijswinnaars trommen. Vlnr.: Teun
Gijsbers, Daan Kersten, Teun van Wetten.

jeugd, wordt er door deze gladiatoren flink
gestreden om de felbegeerde titel Brabants
Kampioen met bijbehorend zilveren schild.
Na deze wedstrijden worden om half zeven de
uitslagen met bijbehorende prijzen uitgereikt.
De jeugdleden krijgen voor hun bewezen
diensten allemaal een oorkonde.
Bij het onderdeel individueel vendelen
jeugd dertien tot en met vijftien jaar, mag
Pieter Smulders een tweede prijs af komen

Sint Barbaragilde Dinther heeft nieuwe
jeugdkoning
Youri van den Hurk mag zich jeugdkoning
2015 noemen van het Sint Barbaragilde te
Dinther. Als eerste activiteit na de korte algemene vergadering is het jeugdkoningschieten
gepland. De vijf jeugdleden gaan ervoor. Het
is uiteindelijk een mooie belevenis als je in de
jeugdcategorie jezelf tot koning van een gilde
mag schieten.
Precies dat is wat Youri gedaan heeft.
Na een korte maar hevige strijd met het luchtgeweer op een speciale gipsen vogel, was het
Youri van den Hurk die zich tot jeugdkoning
schoot, hij is er dolblij mee.
Vorig jaar moest hij nog een bittere pil
slikken toen hij het jeugdkoningschap aan
zich voorbij zag gaan, dit jaar is aan hem de
zege. Een trotse papa en mama en een blij

gilde, wat kan een gildemens zich nog meer
wensen? n

Een stoere en trotse jeugdkoning 2015
Youri van den Hurk.
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halen, wat een prima prestatie is gezien een
deelnemersveld van achttien vendeliers.
Met het groepsvendelen jeugd wordt ook
een prachtige tweede plaats behaald door
de vendeliers Pieter Smulders, Tim van
Stiphout, Niels van Stiphout, Tim Kersten en
Dirk Gijsbers. Een geweldige prestatie, wat
zeker te danken is aan de vendelinstructeur
Gerard Leenders. Proficiat! Bij het individueel
trommen op muziektrom jeugd mag Teun
Gijsbers het podium beklimmen en zijn
eerste prijs op gaan halen, wat dus resulteert
in de titel Brabants kampioen. Daan Kersten
behaalt in de individuele klasse gildetrom
jeugd een mooie tweede prijs. Eerste in
deze klasse en dus ook Brabants kampioen
wordt Teun van Wetten, wat een uitstekende
prestatie is. Als klap op de vuurpijl wordt
net als twee jaar geleden met de jeugdgroep
gildetrom een prestatie van formaat geleverd
door wederom Brabants kampioen te worden,
met als deelnemers Teun van Wetten, Tim van
Stiphout, Daan Kersten, Jens van den Tillaar
en Teun Gijsbers. Er wordt dan ook meteen
ge-appt naar de jeugdtamboersinstructeur
Ed Vincent (welke verhinderd was om aan de
feestvreugde deel te nemen), dit omdat deze
ook zijn bijdrage hieraan heeft geleverd. Alle
behaalde prijzen zijn in de vorm van een zilveren schild. Allen van harte proficiat gewenst
met deze geweldige prestatie, namens het
bestuur en alle gildebroeders en -zusters van
het Sint Margarethagilde. n

Gildemis van het Nieuwe burgerprins
gilde uit Nistelrode Gilde Sint Joris en Sint Catharina heeft op
Zondag vier oktober jongstleden heeft het
gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina uit
Nistelrode haar jaarlijkse gildemis gevierd.
Hierin is voorgegaan door gildeheer pastoor
Ouwens in de Lambertuskerk te Nistelrode.
Dit jaar een wel zeer vreugdevolle mis, daar
de jeugdvendelier Rick van Berkel geïnstalleerd zal worden als volwaardig gildebroeder
van het gilde. Na een welkomstwoord van
zowel de gildeheer als de hoofdman is Rick
geïnstalleerd. Met zijn rechterhand aan het
vaandel legt hij zijn gelofte van trouw aan het
gildewezen af. Door jeugdlid Kevin Breedveld
is Rick feestelijk ingevendeld.
Aan het einde van de mis hernieuwt vaandeldrager Adriaan van Wanrooy de eed van trouw
aan het kerkelijke gezag, dit ten overstaan van
onze gildeheer en plaatsvervangend koning
Jan van der Avoort. Na heenzending door de
gildeheer, heeft het gilde uit volle borst het
lied ‘Brabant Were Di’ gezongen. Het gilde
verlaat daarna onder tromgeroffel de kerk,
met in hun midden de zojuist geïnstalleerde
gildebroeder. Nadat Rick door alle aanwezige
gildebroeders en gildezusters is gefeliciteerd,
trekt het gilde naar haar gildelocatie
De Gildenhof alwaar koffie en een snee
krentenmik wacht.
De overheid van het gilde dankt allen die
hebben bijgedragen aan deze prachtige
uitvoering van de gildemis.. n

Jeugdvendelier Rick van Berkel in actie.

27 september jongstleden haar jaarlijks
burgerprinsschieten gehouden. Veertien
jeugdschutters hadden zich opgegeven
om met een luchtbuks op een gipsen vogel
te gaan schieten. Na verloop van tijd weet
Jochem van der Leest de ‘kop’ eraf te schieten
en bij het 276e schot schiet Eric Schneider
het laatste stuk van de vogel naar beneden.
Hij is een jaar lang de nieuwe burgerprins van
Gemonde. n

Jochem in actie.

Gemonds gilde beleeft eerste
jeugdkamp
Op 25 september jongstleden heeft het Sint
Joris en Sint Catharinagilde Gemonde haar
eerste gildekamp voor de jeugd gehouden.
Vrijdagmiddag, omstreeks vijf uur, verzamelden tien jeugdleden en drie introducees
zich bij gilde-accommodatie Datmunda voor
een barbecue. Hierna zijn kinderen van groep
6, 7 en 8 van de plaatselijke basisschool
welkom om kennis te komen maken met het
gilde. Ze kunnen naar hartenlust vendelen,
laser-, kruisboog-, luchtbuks- en handboogschieten en beugelen. Tot slot wordt een mini
jeu-de-boules-competitie gehouden met nog
19 aanwezige deelnemers. De gasten gaan
daarna weer terug naar huis en de ‘kampers’
en hun vier begeleiders gaan alvast hun slaap-

De geïmproviseerde slaapplekken.
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plek gereedmaken. Vanuit bed wordt er nog
gekeken naar een leuke film waarbij drinken
en chips uiteraard niet ontbreken. Na de film
is het dan toch echt bedtijd en rond middernacht slaapt iedereen. ’s Ochtends is er nog
een heerlijk ontbijtje in het zonnetje met verse
croissants en broodjes, waarna er gezamenlijk
wordt opgeruimd en dan is het eerste gildekamp ten einde. Het gilde kijkt terug op een
zeer geslaagde activiteit en er zijn al plannen
in de maak voor een tweede jeugdkamp. Een
dag nadat het kamp was afgelopen heeft één
van de introducees zich al aangemeld als
nieuw jeugdlid! Het gilde hoopt een goede
weg te zijn ingeslagen. n

INGEZONDEN
Door: G.W.M. Claasen

De artikelen van respectievelijk de heren S. Hoogendoorn “Daor hedde de Guld” en T. Minnaert betreffende
het rapport van de commissie Mixta, leiden tot de volgende gedachten.

De gilden in onze samenleving
Waar gaat het eigenlijk om? Het gaat mijns
inziens om het gegeven c.q. de vraag: Hoe
geven de gilden in deze tijd inhoud aan hun
doelstelling, aan hun zijn? De identiteit - de
eigenheid - van het gilde is broederschap en
dienstbaarheid. En deze twee gegevenheden
vormen al heel lange tijd de grondslag in het
gilde. Al in de voorchristelijke jaartelling was
er sprake van gilden. Dat waren broederschappen van vrije mannen van religieuze
aard, die een godheid waren toegewijd en
als zodanig een functie hadden. Men mag
aannemen dat zij stonden voor leven volgens
een bepaald normen- en waardenpatroon en
dat zij zekere religieuze gebruiken hanteerden
zoals bijvoorbeeld het vendelen. Vermoedelijk
waren zij in de nederzettingen van toen
mannen van een zeker aanzien.
In later tijd zijn de gilden gekerstend.
Zij kregen functies binnen de kerk en de
samenleving als kerkelijk- en later ook als
schuttersgilde. En die functies waren dienend.
Binnen de kerk bijvoorbeeld door het uitoefenen van de caritas en het ondersteunen van
de vieringen; in de samenleving om te helpen
en te “beschutten.” Er was toen geen leger,
geen brandweer, geen waterstaat en centrale
gezondheidszorg. Bij overstromingen, brand
of epidemie hielpen de gilden. En menig
gildebroeder heeft zijn nering ook een poos
in de steek moeten laten om het gebied te
beschermen of verdedigen.
Gilden hadden dus een functie ‘”naar buiten”,
een publieke functie en binnen hun broederschap hadden en hebben de gilden ook een
functie ‘’naar binnen’’. De band die gildebroeders met elkaar hebben is doorgaans hecht.

Anders dan bij andere verenigingen of clubs.
Het is meer dan vriendschap. Het grenst aan
familiegevoel, aan verwantschap. De gilden
waren (en zijn) gericht op de kerk. Zij zijn zeer
gericht op de christelijke cultuur. Zij stralen in
hun omgaan met elkaar en in hun broederschap iets gezelligs, iets warms, iets positiefs
uit. Dat sluit aan bij het christelijk leven. In
het begin van de kerkgeschiedenis werd
voorgestaan te leven als broeders en zusters
in Christus. Als een familie. (Over de eerste
christenen: Zie hoe ze elkander liefhebben.
En: Zij bezaten alles gemeenschappelijk).
Gildebroeders vormen in hun ‘er zijn voor
elkaar’ en hun ‘oog hebben voor de ander’,
een broederschap. Zij willen zich inzetten
voor bepaalde waarden. Het is een wijze van
leven. En zij doen dat als opdracht. Dat is
van niet geringe psychologische betekenis.
Door hun manier van leven en door hun ‘oog
hebben voor de ander’, vormen zij als het
ware een persoonlijk element, een tegenwicht
in onze materialistische, individualistische,
sterk technisch georiënteerde samenleving.
Door hun manier van leven hebben zij ook
een voorbeeldfunctie. Zij doen hiermee aan
cultuuroverdracht. En hiermee komen gilden
en maatschappij weer bij elkaar. De publieke
functie van de gilden, de dienstbaarheid aan
de samenleving, is nagenoeg verdwenen.
Althans in de oude vormen. Toch zijn ze er
nog. De gilden. Wat let een gemeenschap om
een beroep te doen op de gilden? Uiteraard
binnen de mogelijkheden van het gilde. In
klein bestek. En wat let een gilde om zich eens
(eventueel al samen met anderen) te buigen
over een probleem in de gemeenschap, in

hun omgeving. Bijvoorbeeld bij het aantasten
van de kern van een dorp, buurt of wijk door
een parochiële herindeling of door een te
grote uitbreiding van nieuwbouw. Een gilde is
in staat, van ouds her, de christelijke waarden
uit te dragen en een gilde is georiënteerd
op de samenleving. Voor de gilden geldt bij
zo’n vraagstelling: willen we hierover denken,
willen we samen met anderen een probleem
of tekort aanpakken. Men zou eens in klein
bestek hierover van gedachten kunnen wisselen. Begin simpel. Desnoods met een soort
huiskamergesprekken. Vraag je als gilde eens
af wie in ons midden geschikt en bereid zijn
hierover van gedachten te wisselen. Wat is het
probleem precies. Wat bindt ons. Zowel in
de buurt of dorp als binnen ons gilde. Iedere
gemeenschap heeft zijn eigen aard en zijn
eigen tekorten. Wat zijn de sterke kanten in
een buurt of dorp. En wat zijn onze sterke
kanten en onze mogelijkheden. Gilden zijn
doorgaans heel praktisch en dat komt dikwijls
goed van pas. Ga na of er voldoende draagvlak is in een buurt of dorp voor een eventuele
aanpak. En hetzelfde geldt voor een gilde. Zijn
we bereid een poging te wagen? Wat zijn de
consequenties? Vragen genoeg, maar ook wel
weer boeiend om te doen. Als mensen (of
iemand) echt iets willen, dan moeten ze er
wat voor over hebben, binnen hun mogelijkheden natuurlijk. Als er dan iets van de grond
komt volgt de voldoening. Een dorp, buurt of
gemeenschap is weer geholpen en het gilde
heeft eraan gewerkt eigentijds vorm te geven
aan zijn doelstelling. n

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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INGEZONDEN
Door: Alfred Boot

Stichting MaMi in Etten-Leur, opgericht in 1987, met als doelstelling de maandagmiddag carnaval in EttenLeur een extra impuls te geven, organiseert elk jaar een grootse activiteit, meestal wereldrecordpogingen.
Dertig wereldrecords zijn er al gevestigd, zoals de langste polonaise, de grootste klompendans, langste
zakloopwedstrijd en nog veel meer.

Oproep voor wereldrecord vendelen, de gilden
Sint Hubertus en Sint Jan de Doper Etten-Leur

Vendelrecord Nieuwdijk 2011.

Voor carnavalsmaandag 8 februari 2016 staat
wederom een recordwedstrijd geprogrammeerd: het wereldrecord vendelen. Hierbij
is de medewerking van de genoemde gilden
gevraagd. Het huidige wereldrecord vendelen
is in 2011 gevestigd in Nieuwdijk. Hieraan
namen 1017 vendeliers van vele gilden
deel. Zij zwaaiden gedurende vijf minuten
synchroon hun vendelgebed. Om dit record te
verbeteren wordt een beroep gedaan op alle

gilden uit Noord-Brabant om hieraan deel te
nemen. Naast een leuke carnavalsmiddag met
mogelijk verbetering van het record, kan deze
activiteit ook een ludiek stukje gildepromotie
opleveren. Indien de gilden meedoen, krijgen
zij een speciale plaats aangewezen, waardoor
ze ook de aandacht krijgen die zij verdienen.
Meer informatie via: www.mami-el.nl of via
facebook: MAMI Etten-Leur. n

Door: Jan Craninckx

Voetbal is oorlog en jammer genoeg lezen we steeds meer in de media dat ze de daad bij het woord voegen.
Het gilde “strijdt” wel altijd, maar ze doet dat wel op een sportieve manier. Hoeveel gilden zijn er wel niet
die buiten de gildedagen en de verschillende competitiewedstijden om, ook nog onderling met elkaar een
strijd aangaan. Zo’n traditie heeft ook gilde Sint Sebastiaan uit Diessen. Zolang ik me kan heugen schieten
we tegen gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde en gilde Sint Sebastiaan en Barbara uit Moergestel.

Heeft het gilde een voorbeeldfunctie?
Ook het Willibrordus gilde uit Alphen heeft
jaarlijks een uitwisseling met Diessen.
Dit gilde behoorde vroeger tot het Kwartier
van Oirschot. Toen de kring Kring Baronie
en Markiezaat werd opgericht was dit gilde
genoodzaakt over te stappen naar die kring.
Ondanks het feit dat ze niet meer bij onze
kring horen hebben we nog jaarlijks een
uitwisseling met hen.
Tijdens deze onderlinge uitwisselingen wordt
er steeds gestreden om een schild dat door
de beide gilden is aangeschaft. Vroeger was
dit een wisselschild, welke het gilde dat hem
driemaal achtereen had gewonnen mocht
behouden. Dit is de laatste jaren afgeschaft.

Er wordt nog wel gestreden om een schild,
maar dit kan nooit definitief eigendom
worden. Verder brengen alle schutters die
deelnemen een ingepakt prijsje van € 3,- mee.
Dit moet echter altijd eet- of drinkbaar zijn.
Sommige schutters zijn hier heel creatief
in. Ze stellen een prijsje samen zodat je
pannenkoeken kan maken, macaroni- of
lasagneschotel kan bereiden. Ook borrelnootjes, worst, kaas, koeken of snoep zit vaak
in de pakketjes. Het gebroederlijke komt extra
naar boven als bij het naar huis gaan blijkt dat
meer dan de helft van de prijzen al verdwenen
is “in” de gildebroeders en -zusters.
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DE KOP VAN DIT ARTIKEL, KLOPT DIE WEL?
Ik ben van mening van wel. Nu zullen er
misschien gildebroeders en/of gildezusters
zijn die zeggen: “bij onze sportclub is het ook
altijd gezellig en er gebeurt ook niets vervelends”. Dan mag je ook zeggen dat je een
voorbeeld bent. Wat mij steeds opvalt tijdens
gildedagen is het gebroederlijke samenzijn
en samen feesten alsof we één grote familie
of gilde zijn. Zowel deelnemers, supporters
en publiek. Dat is bij sommige sporten wel
anders.
Gildebroeders ben trots dat je bij, misschien
wel, de grootste familie van Brabant hoort. n

INGEZONDEN
Door: Nico Verhoeven

Optocht
In De Gildetrom nummer 3-2015, las ik een
artikel van de hand van de dekenschrijver van
het Sint Jorisgilde Asten, Ad van Lierop. Met
name ging mijn aandacht uit naar dit artikel,
omdat ik het genoegen heb om gildebroeder
te zijn van het Sint Barbara Gilde Ravenstein,
dat op 5 juni 2016 een vrij gildefeest organiseert (zie achterpagina van De Gildetrom).
In het hierboven genoemde artikel werd
gewag gemaakt van een commentaar:
“Waarom kijken al die gildebroeders en
-zusters zo serieus”? Deze vraag heb ik mij
ook al vaak gesteld. De optocht lijkt soms
meer op een treurmars dan op een feestelijke
rondgang.

HET KAN OOK ANDERS
Peine 30 Augustus 2015, optocht tijdens het
internationale schutterstreffen van de EGS.
Temperatuur 31 graden celsius. Grofweg 10.000
schutters, gildebroeders en gildezusters, vrijwel
allemaal gehuld in min of meer historische
kostuums. Het duurde even voordat de optocht
op gang kwam, maar het was de moeite van het
wachten waard. Wat een feest was die optocht.
Vrijwel geen serieus-kijkende deelnemers.
Er werd gelachen, gezwaaid naar het talrijke
publiek, dat spontaan terugzwaaide en applaudiseerde. Men stond ook met verfrissingen voor
de deelnemers langs de route en er werden
zelfs bloemen aangeboden. Niets van dat
strakke en formele. Dat is toch een optocht die

we willen. Het hoeft geen carnavalsoptocht te
worden, maar de optocht moet met name voor
de deelnemers een plezier zijn. Waarom dan
zo serieus op de gildedagen? Is de optocht een
must voor de deelnemers, of is de druk van de
voorschriften om een zilveren schildje te winnen
zo groot dat er geen ruimte is voor een lach?
Zo ja, dan schieten we het doel voorbij.
Wellicht iets voor het federatiebestuur en de
SAT-commissie om over na te denken. Het
gildewezen heeft kunnen overleven door zich
tijdig aan te passen. Daarbij hoort ook de uitstraling naar het publiek, dat is op een gildedag ons
visitekaartje. Hoe dan ook, een gildedag (gildefeest) dient voor de toeschouwers, maar met
name voor de deelnemers een feest te zijn. n

Door: Jan van Gisbergen

De pastoor van Knegsel moet er smadelijk om lachen. Het is ook zo’n
armzalige vertoning, dat koningschieten van de gildebroeders uit het
buurdorp Oerle. Een gepruts in het groot. De vogel is met een staak
vastgemaakt aan één van de wieken van de molen van Zandoerle.
Maar hoe serieus de mannen er ook bij kijken en hoe lang ze ook
mikken, niet één pijl raakt het doel.

Een gewijde koning
De Knegselse pastoor is heel toevallig getuige
van het tafereel. Hij moet voor het één of
ander in Oerle zijn en komt zo net op het
goede moment langs de molen. Na een
tijdje kan hij het gesukkel niet langer aanzien
en vraagt of hij het ook eens mag proberen.
Meteen krijgt hij een kruisboog in de hand
gedrukt. De pastoor mikt zorgvuldig, haalt de
trekker over en… bam!! Vol raak! Ongetwijfeld
kijkt hij heel triomfantelijk in de rondte, zo met
een blik van: onnozelaars! Zó simpel is het!
De pastoor schiet nog een paar keer. Telkens
beukt de pijl vol tegen de borst van de
papegaai. En dan… ineens komt de vogel naar
beneden zeilen. Groot gejuich.
Ondanks dat de Knegselse pastoor geen lid is
en niet eens uit het eigen dorp komt, benoemt
de overheid hem toch tot koning. Nu zijn de
gildebroeders aan de beurt om te lachen. De
mannen van Oerle zijn namelijk helemaal
niet zo’n beroerde schutters. Alleen heeft

niemand zin om de verplichtingen van het
koningsschap op zich te nemen. Ze hebben er
allemaal expres naast geschoten. En nu moet
de pastoor op bier trakteren…
Dit verhaal is eeuwenlang doorverteld, van
generatie op generatie. Vandaag de dag
plakken we er dus meteen het predicaat
‘onbetrouwbaar’ op: waarschijnlijk een mooi
verzinsel en ongetwijfeld elke keer opnieuw
steeds sterker gemaakt. Maar in vroeger
tijden gaat men toch behoorlijk zorgvuldig
met zulke verhalen om. De geschiedenis van
het dorp, van de familie, móet wel mondeling
doorverteld worden. Mensen die zich met
heemkunde bezighouden weten dat zulke
oude verhalen vaak wel degelijk een kern van
waarheid bevatten. Natuurlijk klopt niet elk
detail meer, maar wél de grote lijn. Globaal
dan toch.
Daarom legt meester Panken uit
Westerhoven, destijds een gerenommeerd
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Het schild van pastoor Goosens met een
afbeelding van zijn engelbewaarder.

amateurhistoricus, het verhaal eind 19e eeuw
vast. Ook pastoor Eycken van Oerle maakt er
rond 1910 een notitie van in het Memorieboek
van de parochie, in het latijn. Wat zijn zulke
schriftelijke bronnen waard als ze verhalen
bevatten over iets dat minstens 250 jaar
eerder plaatsgevonden zou hebben? Ik begrijp
uw scepsis.
Maar… er is ook hard bewijs. Het gilde Sint
Jan Baptist van Oerle bezit namelijk een
koningsschildje uit 1620 met als opschrift:
Heer (priester) Aert Goosens pastoer tot (te)
Knessel (J. Bijnen e.a., De Hooge Dorpen, blz
116-117).
Bezit uw gilde ook een koningsschild of ander
attribuut waar een bijzonder verhaal aan verbonden is? Stuur dan alstublieft een berichtje
naar j.vangisbergen1@chello.nl n

EGS NIEUWS
Door: Gerard van Uem

Van 28 tot en met 30 augustus 2015 heeft het 18e Europees Schutters Treffen (EST) in Peine plaatsgevonden.
Met zijn allen kunnen wij terugkijken op een geslaagd Treffen onder bijna perfecte weersomstandigheden.

Het achttiende Europees Schutters Treffen 2015
te Peine
De aftrap was op donderdagavond 27
augustus met een optreden van drie bands,
waarbij de ontmoeting met gehandicapte
muzikanten, in combinatie met de aanwezigen, centraal stond. De belangstelling bleef,
mede door de regen (naar later bleek de enige
regen), iets achter bij de verwachtingen van de
organisatie.
De vrijdag stond in het teken van vergaderingen en de investituur kerkdienst. Het
presidium had de aftrap om negen uur ’s
ochtends in het gemeentehuis, waarbij de
vergadering voornamelijk in het kader stond
van het komende Schutterstreffen.
In de plenairvergadering werd allereerst
stil gestaan bij de overleden leden, onder
andere Loek Swinkels. Hierna werden de
hoofd-organisatoren onderscheiden met de
bronzen of zilveren medaille. De scheidende
Europakoning en Europaprins (Toon en
Bram) ontvingen samen met Gebhard
Gohla de glazen standaard van de Europese
Gemeenschap van historische Schuttersgilden
(EGS). Tijdens deze vergadering zijn er volgens rooster verkiezingen gehouden, waarbij
de volgende personen werden benoemd en
daarmee de volgende functies zijn ingevuld:
generaal-secretaris: Peter Olaf Hoffmann (herkozen), vicevoorzitters: Horst Thoren (regio 1)
en Jos Verbeeten (regio 3) en als aalmoezenier
Uwe Seeler (nieuw). Helaas hebben door
gezondheidsredenen Bernd Hellwig en
Wilfried Krüger hun functie niet kunnen
verlengen. Nu Horst Thoren vicevoorzitter
is, is er een vacature ontstaan voor de functie
van juridisch adviseur. Hiervoor zoeken wij bij
voorkeur een persoon die goed op de hoogte
is van het Nederlandse verenigingsrecht en
bij voorkeur de Duitse taal machtig is. Tijdens
deze vergadering werd Johann Grabner
toegevoegd aan het EGS Presidium als regiosecretaris regio 2 (gebied met onder andere
Beieren, Oostenrijk en Italië). Als laatste
bijzonderheden kunnen wij nog melden dat
de Wilfried Krüger als afscheid nemende

aalmoezenier is opgenomen als erelid en
onderscheiden is met de gouden medaille van
de EGS. Vervolgens werd de organisatie EST
2018 Leudal de gelegenheid gegeven om de
stand van zaken te presenteren. Hierbij werd
gebruik gemaakt van de videopresentatie
die net voor de EST 2015 voor het eerst werd
getoond in het Gemeentehuis in Leudal (de
website www.est2018.eu is gelanceerd).
Na een korte onderbreking met een maaltijd
werden het presidium en de afgevaardigden
ontvangen tijdens de gezamenlijke ontvangst
van de stad Peine en Landkreis. Hier hebben
een drietal maatschappelijke projecten van de
EGS een totaalbedrag van ruim € 12000.00
in ontvangst mogen nemen om hun doelstellingen te kunnen blijven vervullen.
De dag werd voortgezet met de
Investituurdienst in de Jacobi kerk en de
officiële opening op de markt. Beide evenementen werden zeer goed bezocht en gaven
mij een kippenvel-gevoel. Vervolgens werd de
dag afgesloten met een geslaagde feestavond.
De zaterdag stond uiteraard in teken van
de laatste officiële handelingen van Toon
en Bram en het schieten van de nieuwe
Europakoning en -prins. Helaas waren
de Nederlandse koningen en prinsen
dit keer niet de gelukkigen, maar Josef
Lohninger (Oostenrijk) en Dirk Mikolajcza
(Duitsland).
Na de kroningsmis zaten formeel voor Toon
en Bram hun taken als Europakoning en
-prins er op. De dag werd afgesloten met een
gezellige feestavond.
Zondagmorgen kregen we van diverse kanten
te horen dat er een geweldige regenbui naar
beneden zou komen en werd er gedacht: ‘nee
hè, toch niet weer een regendag tijdens de
optocht’.
Gelukkig hebben wij in Peine geen last gehad
van deze weersomstandigheden, alhoewel
wij met zijn allen in de uniformen het wel
behoorlijk heet hebben gehad (met 35 graden
lukt dat ook wel). Zelf moet ik zeggen dat
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ik onder de indruk was van het grote aantal
deelnemers uit regio 3, waarbij duidelijk werd
dat de onderlinge verbroedering groot is door
het gezamenlijk deelnemen aan de optocht.
Nadat de laatste verenigingen uit de regio 1
langs de eretribune waren getrokken werden
de onderlinge (internationale) contacten in
het stadspark aangehaald bij schitterende
weersomstandigheden. Reden dat de tijd
vloog en het einde van het 18e Europees
Schutterstreffen snel in zicht kwam.
Tijdens de officiële sluiting bedankte de
burgemeester van Peine alle deelnemers, supporters en toeschouwers voor hun aanwezig
en deelde mede dat hij genoten had van de
gemoedelijke sfeer die tijdens deze dagen
aanwezig was. Vervolgens werd de vlag van
de EGS overgedragen van de burgemeester
Peine aan burgemeester Verhoeven van de
gemeente Leudal. In zijn eerste woorden
tot de aanwezigen gaf hij aan dat hij en zijn
wethouders (die alle dagen aanwezig waren)
onder de indruk waren geweest van de feestelijkheden en nodigde hij allen uit aanwezig
te zijn op 17 tot en met 19 augustus 2018
in Neer. Uiteraard werd de officiële sluiting
gedaan door Charles-Louis, prins van Merode.
Bij de officiële sluiting hadden wij de opmars
van de Brabantse gilden gemist. De ruimte
in het stadspark was daarvoor te klein. Maar
aansluitend aan de officiële sluiting werd het
gemis zo goed als kwaad als het kon teniet
gedaan door alsnog de opmars uit te voeren.
Ter ere van de scheidende Europakoning en
Europaprins werd vervolgens nog een klein
uur vol gezongen met Brabantse liederen.
Wij kunnen met zijn allen terugkijken op
een geslaagd Europees Schutterstreffen
2015 te Peine en kijken alweer uit naar het
19e Europees Schutters Treffen in Neer
(Gemeente Leudal).
(Gerard van Uem is regiosecretaris van regio 3
van de EST) n

KRINGNIEUWS
Land van Cuijk

Schieten om titel gemeentekoning Oss
13 September 2015. Een droge zondag en tijd
voor verbroedering in de gemeente Oss. Oss
telt twee gilden uit de Kring Maasland en twee
gilden uit de Kring Land van Cuijk.
Het is de eerste keer dat Geffen bij Oss hoort,
daarom mag het Sint Jorisgilde meedoen
aan de strijd. Drieëndertig schutters van de
gilden Sint Lambertus Huisseling, Sint Barbara
Ravenstein, Sint Jorisgilde Geffen en van het
gastgilde Sint Sebastiaan Oss streden om de

felbegeerde titel.
Bij het 32e schot liet Jan van IJzendoorn, Sint
Sebastiaangilde Oss, de vogel naar beneden
stuiteren. Maar helaas, aangezien nog niet elke
schutter de kans had gehad om te schieten,
moest er een nieuwe vogel geplaatst worden.
De wedstrijd ging verder. Na 46 schoten viel de
vogel en dat maakte Hetty Verhoeven van het
Sint Jorisgilde Geffen de nieuwe gemeentekoning van Oss. n

Koninklijke onderscheiding voor
Hay Gooren in Blitterswijck
Als blijk van waardering voor zijn vele bewezen
diensten voor de gemeenschap Blitterswijck
en daarbuiten, werd Hay onderscheiden tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door
burgemeester Hans Gillissen werd het hierbij
behorende lintje opgespeld. Hay was blij verrast en diep onder de indruk. Om een idee te
geven van de onderliggende dienstbaarheden
die aan deze onderscheiding ten grondslag
liggen, volgt hier een grote greep uit zijn
bewezen diensten. Inspirator en drijvende
kracht bij het weer actief worden van het Sint
Antonius Abt Gilde, oprichting tamboerkorps,
vendeliersgroep en klaroenblazers, oprichting
van het schietterrein, inspanning voor nieuwe
gildekostuums. Het oprichten van vele commissies en werkgroepen binnen het gilde. Meer
dan 25 jaar commandant, 24 jaar bestuurslid,

28 jaar actief met betrekking tot het onderhoud
en schilderwerk van het schietterrein. Zorgt al
33 jaar voor het nieuws van het gilde, iedere
week in het plaatselijke dorpsjournaal en de
regionale weekbladen. Kringkapitein van het
Land van Cuijk en lid van de S.A.T. - commissie
Land van Cuijk. Afgevaardigde bij het H.P.V.
(Historisch Platvorm) Gemeente Venray
voor het gilde. Verder heeft hij onder andere
veel betekend voor voetbalvereniging BVV
27, carnavalsvereniging Ruuk, dorpsraad
Blitterswijck, KAJ/KWJ, jeugdbeweging Young
Reformer, bouw- en houtbond FNV, werkgroep
sacramentsprocessie. Het is indrukwekkend
wat Hay door de jaren heen voor de gemeenschap van Blitterswijck gedaan heeft. Daarnaast
mogen we vooral niet vergeten dat zijn vrouw
Chér hem in alles nabij stond. n

De gedecoreerde te midden van zijn gildebroeders.

Hetty Verhoeven gemeentekoning van Oss.

Schutters van
Blitterswijck
winnen Jan
Katelaan trofee
Deze wisseltrofee, is door Jan Katelaan van
het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck zelf
gemaakt en geschonken in 1992. Jan was zelf
de grote animator voor deze schietwedstrijden
in klein kringverband. De eerste maal in 1992
werd deze wisseltrofee gewonnen door de
schutters van Holthees. Ieder jaar komt er
van de winnaar een plaatje op. Zondag 13
september was de laatste van de drie schietwedstrijden in klein kringverband, Brabants
wipschieten, waar jaarlijks zes schuttersgilden
aan deelnemen, het gilde van Blitterswijck,
Geijsteren, Holthees, Overloon, Well en
Maashees. Deze laatste wedstrijd was bij het
gilde in Overloon. De schutters van het Sint
Antonius Abt Gilde Blitterswijck werden de winnaar met 33 punten bij de korpsen en mochten
de Jan Katelaan wisseltrofee in ontvangst
nemen. n

De Jan Katelaan trofee.
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Gilde Beugen bij huwelijk Gertjan en
Jolanda Verdijck
Onlangs is het gilde van Beugen aanwezig
geweest bij het huwelijk van Gertjan en Jolanda
Verdijck, waar door middel van een vendelgroet
en een muzikale noot het bruidspaar

gefeliciteerd werd. Na afloop van de receptie
werd er met de aanwezige gildeleden en het
bruidspaar een groepsfoto gemaakt. Bij deze
feliciteren wij nogmaals het bruidspaar. n

Het bruidspaar omgeven met gildeleden.

Koninklijke erepenning voor
Schuttersgilde Sint Jan Gassel
Het Schuttersgilde Sint Jan is vermoedelijk
omstreeks 1565 opgericht. In ieder geval voert
het gilde dit jaartal in zijn vaandel. Het Gasselse
gilde is één van de zeldzame gilden die niet in
de vorige eeuw zijn heropgericht, maar kent
een ononderbroken traditie. Om de paar jaar
houdt Sint Jan een ledenwerfactie. Ook de jeugd
in Gassel is zeer betrokken. Soms geeft een
kleinzoon een spreekbeurt op school over het
gilde en gaat opa mee. In de zomer schiet men
elke week met geweer en in de winter schiet
men vlak met kruisboog. Het gilde heeft geüniformeerde en niet-geüniformeerde leden. Tevens
hebben zij sinds 1998 een gezellig gildegebouw.
De broeders hebben een schuilgebouw voor
vee, met gebruik van spanten van de oude kleuterschool, opgeknapt tot een fraai onderkomen.
Dit jaar is het 450-jarig bestaan gevierd met een
fantastische gildedag. Burgemeester Roolvink

Pinksteren 2015 bij
Sint Anthonius en
Sint Nicolaasgilde
Groeningen
Traditiegetrouw verzorgt de drumband op
eerste en tweede pinksterdag een reveille door
Groeningen. Elke inwoner van Groeningen
weet wat er staat te gebeuren. Op eerste
pinksterdag het koningsschieten en op tweede
pinksterdag worden de overleden gildebroeders
geëerd met een mis in de buitenlucht en s
’avonds wordt het koninginnebal gevierd.
Zondagmiddag verzamelen alle gildebroeders
zich bij De Zandpoort voor de jaarlijkse traditiegetrouwe verplichtingen. Elke gildebroeder
lost één schot op de vogel. Begeleid door de
drumband loopt het gilde naar De Lêmse
Kuul. Het Groeningse volk laat zich meevoeren
naar het schietterrein, waar plechtig afscheid
genomen wordt van de oude koning.
Het koningsschieten begint, het is een
zonovergoten dag en de spanning is af te lezen
op de gezichten van de gildebroeders, tot het
moment dat Sjef Versteegen mag schieten
en na het 255ste schot wordt er luid gejuicht.
Na 32 jaar mee te hebben gedongen naar de
koningstitel mag Sjef zich eindelijk koning
noemen. Een prachtig en emotioneel moment
voor vele gildebroeders. n

De overhandiging van de koninklijke
erepenning.

van Grave had die dag een verrassing in petto.
Het Gasselse gilde ontving de koninklijke
erepenning als blijk van waardering voor alle
verdiensten voor de Gasselse gemeenschap.
Tevens mocht het Sint Jansgilde dit jaar het
Certificaat van verdienste van Kring Land van
Cuijk in ontvangst nemen. n

Rectificatie
Wij weten dat het vervelend is, maar toch worden er foutjes gemaakt en dat doen we niet met
opzet. Zo ook deze keer. In De Gildetrom 2015-3, bladzijde 26, zijn de foto’s links boven en
rechts onder verwisseld. Plaatst u ze zelf even in gedachten op de goede plek? In ieder geval
onze excuses hiervoor. n
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Koning Sjef Versteegen wordt gehuldigd
door de hoofdman, burgemeester en het
gilde met een trom- en vendelhulde.
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Willem de Haan voor de vierde keer
koning

De nieuwe koning Willem de Haan.

Op zaterdag 5 september 2015 vindt bij het
Catharinagilde Eindhoven-Stad het jaarlijkse
koningschieten plaats. Na de Heilige Mis
in de Catharinakerk, waarbij vier nieuwe
gildebroeders worden geïnstalleerd, begint om
half twee de spannende strijd om het koningschap. Ondanks een schouderblessure en een
recente oogoperatie weet Willem de Haan,
in de stromende regen, het laatste stukje van
de vogel naar beneden te halen en mag zich
dus weer, voor de vierde keer, koning noemen.
Recentelijk afgetreden als kapitein mag Willem
nu toch weer een jaar zitting nemen in de gildeoverheid. n

Joseph van den Boomen,
de nieuwe koning
Zaterdag, 12 september 2015, de dag van het
koningschieten en de ingebruikname van
het nieuwe gildeterrein en gildehuis aan het
Oudven. Om elf uur marcheerde het gilde naar
het huis van de gildeheer Teus Robbertsen,
aansluitend toog het gilde naar broeder Rob
Hartman, voor de koffietafel. Hierna trok het
bonte gezelschap naar het nieuwe terrein. Daar
was om twee uur het openingsschot gepland.
Maar voordat dit schot gelost werd stonden
allen één minuut stil ter nagedachtenis aan
gildekoning Richard Verrijt, die in 2014 na een
kort koningschap onverwacht overleed op
negenenveertigjarige leeftijd. Pastoor Kloeg
viel de gebruikelijke eer van het eerste schot te
beurt, gevolgd door Wethouder Steenbakkers.
De broers van Richard Verrijt, met echtgenotes

en kinderen, stelden er prijs op een schot te
lossen tijdens het openingsceremonieel en
daarna konden de gildebroeders aanleggen.
Intussen was het zwerk dichtgetrokken en
openden de regengoden een sluisdeur, zodat
het schieten werd onderbroken. Nadat de vogel
halfzijdig gesloopt was, maakte Jozef van de
Boomen bij het 132ste schot een einde aan
de spanning. Nadat Marc Verrijt koning Jozef
de koningsketen had omgehangen en het
glas erewijn was geheven, werd het koninklijk
paar de vendelgroet gebracht. Het persoonlijk
wapen van de gedreven schutter Richard werd
aangeboden door zijn broers. Een afsluitend
buffet vormde het einde van een geslaagde
dag op een magnifiek nieuw gildeterrein in het
nieuwe gildehuis. n

Nieuw hoofdvaandel voor Sint
Sebastiaan Mierlo
Hét hoogtepunt van de dag tijdens de
Teerdag op zaterdag 24 januari 2015 voor
Gilde Sint Sebastiaan, is de presentatie van
een gloednieuw hoofdvaandel, ontworpen
door Paul Becx uit Mierlo en vervaardigd door
Heleen Franken van Borduurstudio Budel.
Vol trots mag het Mierlo’s Gilde het kostbare
vaandel tonen. Een prachtig kleurrijk vaandel
waarop vanzelfsprekend de patroonheilige
Sint Sebastiaan staat afgebeeld. Daarnaast
een tweetal oude gemeentewapens van
Mierlo, een tweetal krukkenkruizen en
natuurlijk de naam van het Mierlo’s Gilde.
Tijdens de mis in de Luciakerk is het nieuwe
hoofdvaandel ingewijd door pastoor Kloeg. n

Het nieuwe hoofdvaandel.

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.
Rekeningnummer:
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74
T.n.v. Stichting De Gildetrom

De vendelgroet aan het koningspaar.

32

Heropening
gildehuis Sint
Sebastiaan
Zondag 19 juli 2015 is het vernieuwde gildehuis
van het Mierlo’s Gilde Sint Sebastiaan heropend. Na de speech van de huidige regerend
deken, Math van Knippenberg, wordt dit
fraaie pand officieel geopend door wethouder
mevrouw Renée Hoekman en erelid Jan van
Vught door middel van het doorknippen van
een lint. Ook worden nog prachtige woorden
uitgesproken door de wethouder en pastoor
Kloeg. Van de vele gasten die aanwezig zijn
hebben we de felicitaties en cadeau’s mogen
ontvangen. Het is een zeer geslaagde middag
geweest. n

Koningschieten bij Gilde
Sint Sebastiaan Mierlo
Op kermiszondag, 13 september 2015, begint
de dag met het bijwonen van de gildemis in
de Sint Luciakerk, waarbij door vaandrig Peter
Berkers de eed van trouw aan het kerkelijk
gezag wordt afgelegd. Na het nuttigen van
een gezamenlijke koffietafel, vindt de loting
om de schietbeurt plaats. Om half één is Mike
Roodvoets als nieuwe gildebroeder geïnstalleerd. Daarna wordt de schutsboom op de
Arkweg 21 vrijgemaakt door driemaal om de
schutsboom te gaan, waarna de spannende
strijd kan aanvangen.
Om één wordt met het koningschieten met
kruisboog begonnen door 20 gildebroeders,
genodigden, ereleden en wereldlijke gezagdragers. Erelid Rudie Nooijen heeft de eer het
eerste schot op de vogel te lossen. De gipsen
vogel wordt na 486 schoten omlaag gehaald
door gildebroeder Jeroen Veldkamp.
Jeroen Veldkamp mag zich het komend jaar
koning van het Gilde Sint Sebastiaan Mierlo
noemen en het gilde als zodanig vertegenwoordigen. n

Jeroen Veldkamp, de nieuwe koning.
De heropening van het gildehuis.

Nieuwe koning Sint Catharina en
Barbara Gilde Geldrop
Met de Geldrop kermis vindt volgens een
eeuwenoude traditie om de drie jaar het
koningschieten plaats door de leden van het
Sint Catharina en Barbara gilde. Dit keer werd
er op dinsdagmiddag 8 september geschoten.
Nadat de “oude” koning Noud Janssen en
de onderkoning Ad Arens hun koningsvesten
hadden afgelegd, werden de openingsschoten
gelost door de waarnemend burgemeester van
Geldrop-Mierlo, dhr. van Diessen, pastoor van
der Maazen, deken-hoofdman Felix Crooijmans
en de scheidende koning Noud Janssen.
Vervolgens brandde de strijd los. Acht gilde-

broeders deden hun uiterste best om de vogel
naar beneden te halen. In het 67ste schot viel
de vogel. Deken-schrijver Antoon Ceelen was de
gelukkige. Hij werd direct door alle aanwezigen
gelukgewenst en na het afleggen van de eed
mocht hij over het vaandel lopen, een privilege
dat enkel voorbehouden is aan een gildekoning
of koning Willem Alexander.
Vervolgens werd de strijd voortgezet omdat er
volgens de statuten ook een onderkoning moet
zijn. Dat duurde wel wat langer. De vogel viel in
het 118de schot. De nieuwe onderkoning voor
de komende drie jaar is Ties Beks. n

33

Koning Antoon Ceelen (l.) en onderkoning
Ties Beks.
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Jan van Lierop jr. schiet zich tot nieuwe koning
Eens in de drie jaar wordt er bij het Sint
Jorisgilde gestreden om de koningstitel op
kermismaandag. Dus verzamelden leden
en belangstellenden zich op gildeterrein De
Santen om uit te maken wie de nieuwe koning
zou worden. Voor aanvang van het schieten
werd koning Peter Janssen ontdaan van zijn
koningsmantel en meldden zich vier heren
in de strijd om de titel. Het beloofde een
spannende strijd te worden vanwege het feit
dat Peter Janssen zich tot wachtende keizer
zou kunnen schieten wanneer hij de ‘vogel’
naar beneden zou schieten. Met twee eerdere
koningstitels op zak en drie concurrenten in de
strijd viel het eerste schot rond kwart voor elf.

Nadat Peter Janssen het openingsschot loste,
volgden nog beschermheer baron Sammy
van Thuijll van Serooskerken, burgemeester
Verhoeven en pater Mervin, waarna de strijd
tussen de vier kandidaten losbarstte. Na 39
schoten viel de vogel en bleek Jan van Lierop
jr. (45) de nieuwe koning te zijn. Na wijs
beraad van het bestuur werd het koningschap
goedgekeurd en werd de kersverse koning
geïnstalleerd. Met de hand op de gildevlag
legde Van Lierop de belofte af waarna hij de
felicitaties van alle aanwezigen in ontvangst
nam, waaronder zijn ouders, leden van het
gilde, belangstellenden en een delegatie van
het gilde uit Leenderstrijp. n

Jan van Lierop jr., koning.

Frans Verest geïn- Kermiskoningschieten
stalleerd als kapi- Op kermiszondag staat het kermiskoningschieten op het programma. Voor de derde keer werd
deze wedstrijd gehouden en het lijkt ieder jaar drukker te worden op deze gezellige middag.
tein Sint Jorisgilde Iedereen ouder dan 18 jaar en geen lid van het gilde kan meedingen naar de titel kermiskoning.
Voorafgaand aan de gildemis en het
koningschieten bij het Sint Jorisgilde werd er
maandagmorgen 10 augustus een nieuwe
kapitein benoemd. Frans Verest is vanaf
vandaag de nieuwe kapitein van het gilde, waar
deze functie om toerbeurt wordt ingevuld.
In de vergadering die werd gehouden op de
donderdag voor de kermis, is besloten om
Frans Verest te benoemen tot kapitein. Bij de
installatie maandagmorgen ontving Verest het
kapiteinsschild en de kapiteinsstok waaraan
hij te herkennen is. De kapitein is buiten de
poort van het gildeterrein de baas. ‘’Ik zal goed
mijn best doen’’, zei Verest. Zijn benoeming is
voorlopig voor onbepaalde tijd. n

Kapitein Frans Verest.

Maar liefst tweeëntwintig deelnemers meldden zich zondagmiddag op gildeterrein De Santen aan
het Sint Jorispad in Heeze, waar gestreden werd om de deze felbegeerde titel. Na Joop Baars en
Anja Gijsbers mag Marius Seijkens zich het komende jaar kermiskoning van het Sint Jorisgilde
noemen en zal hij zijn titel volgend jaar zeker komen verdedigen. Seijkens ontving de wisselbeker,
een fles gildewijn en een tegoedbon voor een heerlijk vleespakket. Aansluitend werden er de rest
van de middag nog een tiental andere puisten geschoten, waarbij zowel op het klein geweer als
het groot geweer nog mooie prijzen gewonnen konden worden, welke beschikbaar gesteld zijn
door Heezer ondernemers. De weergoden waren ons deze gezellige gildemiddag op De Santen
goed gezind en onder het genot van een heerlijk hapje en drankje was het goed toeven op het
gildeterrein. n

De winnaars in Heeze.
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Peter de Laat de nieuwe Intergildekoning
van Groot-Valkenswaard
De 21e editie van het Intergildekoningschieten
vond plaats op zondag 28 juni op het
schietterrein van het Sint-Catharinagilde
Valkenswaard. Bij dit gilde-evenement
binden de koningen van de vijf gilden die
Valkenswaard telt, de strijd aan om het
koningschap van Groot-Valkenswaard. Inzet
daarbij is het door de gemeente geschonken
zilveren wisselschild. De dag begon om
kwart over één met een korte optocht naar
het schietterrein. Hierna werd de Eed van
Trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag
hernieuwd. Regerend Intergildekoning Jan
van Baren kreeg van locoburgemeester
Mart Wijnen het herinneringsschild
uitgereikt. De deelnemende koningen van
het Sint-Catharinagilde Valkenswaard,

het Sint-Martinusgilde Dommelen, het
Sint-Nicolaasgilde uit Valkenswaard, het SintPetrusbandengilde Schaft en het Borkelse SintSebastiaangilde, hadden inmiddels gedobbeld
om de schietvolgorde te bepalen. Nadat de
genodigden een openingsschot op de vogel
hadden gelost, kon de strijd beginnen. Bij het
123e schot leek Theo van den Heuvel de winst
naar zich toe te trekken. De vogel viel zowat
in zijn geheel naar beneden, maar er bleef
toch nog een klein deel hangen. Het 130e schot
bracht de ontknoping. Peter de Laat sleepte de
titel in de wacht. Bijzonder tevreden over het
behaalde resultaat nam hij de felicitaties in ontvangst. Om het koningschap op gepaste wijze
te symboliseren reikte locoburgemeester Wijnen
hem de bijbehorende versierselen uit. n

Intergildekoning Peter de Laat met echtgenote.

Burgemeester van de Vondervoort Beschermheer voor de
gilden van Bergeijk
Voorafgaand aan het jaarlijkse koningschieten
van de gemeente Bergeijk door de vijf gilden
van deze gemeente, dit jaar in Luyksgestel,
werd burgemeester Driek van de Vondervoort
verrast met het verzoek om Beschermheer
te worden van de gezamenlijke gilden. Van
de Vondevoort heeft in zijn zevenjarige
ambtstermijn veel voor het gildewezen in
Bergeijk gedaan. Hij had een actieve rol bij de
totstandkoming van gilde-accommodaties,
was promotor van de kringgildedagen in
Riethoven en Bergeijk en stond aan de
wieg van het gemeentelijk koningschieten
nieuwe stijl, midden in de kern van het
dorp. Ook was hij een graag geziene gast
bij het koningschieten van de individuele
gilden, bij de recepties van gildebroeders
en als een gildebroeder een koninklijke
onderscheiding ontving. Verder heeft hij het
hart van elke schutter in Bergeijk en Kring
Kempenland gestolen door zijn duidelijke
stellingname in de discussie over het schieten
op kringgildedagen en bij bijzondere gildeontmoetingen. In “Den Haag” was er naar zijn
mening te weinig begrip voor het traditionele
schieten en hij vroeg zich oprecht af of ze
“daar” wel wisten wat het gildeschieten

voor de gilden betekende. Tot vreugde van
de aanwezige gildebroeders heeft hij op dit
verzoek volmondig ja gezegd. De gilden

hopen dat zij nog jaren van zijn kennis gebruik
mogen maken. n

Voorzitter Henk Vrenken (r.) en burgemeester Driek van de Vondervoort.
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Martinusgilde Dommelen eert
overleden leden
Tijdens de opening van het nieuwe gildeseizoen op 29 augustus, werd op het schietterrein
’t Rond Venneke van het Sint Martinusgilde
van het Heilig Sacrament Dommelen een
eerbetoon gedaan aan twee overleden leden
van het gilde. Er werden twee straatnaamborden onthuld met de volgende namen: Pau
van den Eijnden Plein, hopman van 1958-1983
en Hans Mikkers Laan, regerend deken van
1997-2014. Pau van den Eijnden, overleden
in 1983, was één van de heroprichters die het
gilde in 1958 weer nieuw leven in blies en Hans

Herman Mikkers Laan.

Mikkers, overleden in 2014, was de man die
het gilde in zijn regeerperiode heeft gemaakt
tot wat het nu is, een prachtig gilde met een
mooi schietterrein, een prachtig gebouw,
mooie uniformen en een prachtig nieuw
hoofdvaandel. De straatnamen werden door
hun respectievelijke echtgenoten (weduwen)
onthuld. Door het aanbrengen van de straatnaamborden, wil het gilde deze bijzondere
leden voor altijd in haar herinnering houden en
hen eren voor de vele verdiensten die zij voor
het gilde hadden.. n

Pau vd Eijnden Plein.

Teerdag Sint Nicolaas gilde Valkenswaard
Op zondag 30 augustus werd door het Sint
Nicolaasgilde uit Valkenswaard hun jaarlijkse
teerdag gevierd op het schietterrein van het
Sint Martinus gilde uit Dommelen. Omdat er
deze dag voor ons traditionele koningschap
werd geschoten. De dag begon met een mis
in de Nicolaas kerk in Valkenswaard, met
als voorganger de heer pastoor. Tijdens de
mis werden de gebruikelijke gilderituelen
uitgevoerd. Daarna ging het snel naar het
schietterrein in Dommelen, waar na een korte
ledenvergadering snel wat werd geluncht
met een kopje verse soep, dat werd verzorgd
door de dames van het Sint Martinusgilde.
Er werd geloot voor het schieten en de strijd
kon beginnen. Deze werd gewonnen door een
oud-koning. Marco Hendriks mag zich voor
de tweede maal in de komende twee jaren
als koning presenteren voor ons gilde. Na de
formele inhuldiging werd er door de keizer
en keizerin en de nieuwe koningin een toast

uitgebracht op onze nieuwe koning. Daarna
werd er nog gezellig nagesproken over onze
geslaagde teerdag en keerden allen voldaan
huiswaarts. n

Koning Marco Hendriks schrijdt over het
hoofdvaandel.
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Een Keizer bij het
Sacramentsgilde
Bergeijk
Het Sacramentsgilde maakt zich op zaterdag
12 september op voor het driejaarlijks koningschieten waarbij Henk Vrenken mogelijk, voor
het eerst in bijna 500 jaar, de eerste Keizer van
het Gilde kan worden. Na de heilige mis, werd
op het gildeterrein de schutsboom ‘gevrijd’.
Eerst werd gildebroeder Huub Geboers
gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap.
Hoofdman Jos de Haas bedankte Huub en zijn
vrouw Rikie voor hun inzet. Op de schutsboom
werd een mooie koningsvogel geplaatst. Na
vrijwillig afstand te doen van de koningstitel
hing de ‘oud’-koning de koningsvogel en
het vest onder aan de schutsboom. Door
Hoofdman Jos de Haas werd gevraagd wie zich
voor de koningstitel geroepen voelde en serieus
de strijd aan wilde gaan. Voor Henk was het
vanzelfsprekend om zijn titel te verdedigen.
Met een schot door de Wereldlijke Overheid,
de burgemeester, de Kerkelijke Overheid en de
‘oud’- koning, werd de schutsboom ‘gevrijd’.
De strijd kon beginnen. Er waren vier kandidaten die een gooi deden naar deze titel. En
ja hoor, het geluk was aan zijn zijde en bij het
41e schot wist Henk Vrenken de Koningstitel
naar zich toe te trekken. We hebben een Keizer!
Er werd volop gejuicht. Niet alleen Henk was
bijzonder blij en trots, maar zeer zeker ook heel
het Sacramentsgilde. Eindelijk dus een Keizer.
Historie is geschreven.
Keizer Henk Vrenken is 54 jaar en medeeigenaar van een accountantsbureau. n

Keizer Henk Vrenken. (Foto: Cees Box)

Een nieuwe koning bij het Sacramentsgilde Bergeijk
Bij het koningschieten werd Henk Vrenken
de nieuwe keizer. Maar een gilde kan niet
zonder een koning. De overgebleven drie
leden gingen wederom in strijd met elkaar.
Het was een taaie koningsvogel, die zich niet
zomaar gewonnen gaf. De drie gingen er echt
voor. Eindelijk was het dan zover en bij het
127e schot trok Gerard Vervest de Koningstitel
naar zich toe. Na de felicitaties in ontvangst
te hebben genomen werd het tijd om nog

voor de wisselbeker te gaan schieten. Alle
gildebroeders namen hieraan deel. Niemand
minder dan jubilaris Huub Geboers zette
met het 42e schot de kers op zijn eigen taart.
De nieuwe Koning en de Keizer werden thuis
afgehaald en aan hen werd een vendelgroet
gebracht. Bij het Gildehuis aangekomen
legde de nieuwe koning Gerard Vervest de
koningseed af en mocht hij lopend over het
hoofdvaandel het gildehuis betreden. n

Ruim veertig jaar
gildebroeder

Weer succes voor kruisboogschutters
Gilde Sint Caecilia Veldhoven-dorp

Zaterdag 4 juli 2015 hield gilde Sint Lucia uit
Steensel haar jaarlijkse teerdag. Dit jaar was
het een speciale teerdag omdat er maar liefst
drie gildebroeders formeel 40 jaar bij het
gilde zijn. Albert van Hooff is een bescheiden
gildebroeder die niet op de voorgrond treedt.
Hij is altijd aanwezig als bazuinblazer en laat
tijdens de optocht iedereen genieten van een
prachtig stukje muziek. Hans is tot een paar
jaar terug altijd vendelier geweest en heeft vele
vendelhuldes mee verzorgd. In 2007 en 2008
hielp hij zijn vader met de functie van deken
met de beurs om in 2009 gekozen te worden
voor deze functie. Roeland is begonnen als
tamboer. Hij volgde in 2000 zijn vader op als
hoofdman. Hij weet de leden te motiveren,
houdt alles in de gaten en als er al eens ergens
een probleempje is tussen of met sommige
gildebroeders, dan pakt hij dit tactisch aan
en voorkomt dat een vlammetje een groot
vuur wordt. We hopen dat ze nog vele jaren
in goede gezondheid de taken, die ze nu
vervullen, mogen uitvoeren. Het gilde vond
het daarom gepast om bij het kringbestuur
voor hen een passende onderscheiding aan
te vragen. Kringvoorzitter Felix Crooymans en
districtsraadsheer Jac Evers speldden hen die
onderscheiding op. n

Op de in Oirschot gehouden Nederlandse
Kampioenschappen Hand- en
Kruisboogschieten op wip, bij het
Gildebroederschap Onser Lieve Vrouwe
Oirschot op zondag 11 oktober 2015, werden
de kruisboogschutters Kees en Paul Hoeks,
Adrie Lavrijsen en Erwin Snelders Nederlands
Kampioen Kruisboog op Wip-Viertallen. Hier
werd Erwin ook nog Nederlands Kampioen in
de B-klasse Kruisboog op wip en Paul tweede in
de A-klasse. n

De onderscheiden gildebroeders van Steensel.

Koning Gerard Vervest. (Foto: Cees Box)

De vier winnaars.

Nieuwe koning voor Meerveldhoven
Zaterdag 13 juni 2015 heeft het Sint
Lambertusgilde uit Meerveldhoven weer haar
traditionele kermis schietwedstrijd gehouden.
Traditioneel wordt het koningsschieten
met een hagelgeweer gedaan, maar omdat
er momenteel een procedure rondom het
geweerschieten loopt, schieten we nu met
een kruisboog op een gipsen vogel. Nadat het
gilde in uniform eerst driemaal om de schutsboom trekt om deze van boze geesten te
vrijwaren, hebben burgemeester Jack Mikkers
en vervolgens pastor Rudo Franken van de
Sint Lambertusparochie de boom ‘gevrijd’.
Hierna beginnen vier gildebroeders aan een
spannende strijd om het koningschap. De
oud-koning Johan Dams kan vanwege een
blessure zijn titel niet verdedigen, maar de
andere schutters van het Sint Lambertusgilde
zijn er op gebrand om koning te worden en
dus ontbrandt er een sportieve strijd om het
koningschap. Vermeldenswaardig is, dat dit
jaar voor het eerst een vrouw (Sjanien de
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Leeuw) mee schiet voor het koningschap. In
toerbeurt schieten de koningskandidaten op
de vogel en ruim een uur (zo’n 75 schoten)
later komt de gipsen vogel omlaag. Henk van
de Heuvel is degene die hem naar beneden
haalt. Daarom mag Henk zich de komende
drie jaar koning van het Sint Lambertusgilde
noemen. Tot slot wordt de nieuwe koning
thuis door het gilde afgehaald, waarna nog
met roerende trom en wapperende vaandels
door Meerveldhoven wordt getrokken. n

Koning Henk van de Heuvel met zijn koningin.

KRINGNIEUWS
Maasland

Schutterspaal vernoemd naar
gildebroeder
Het Gilde Sint Ambrosius Baardwijk beoefent
het kruisboogschieten op de wip op drie schutterspalen met drie verschillende doelplaatjes.
Twee schutterspalen hadden al een naam,
namelijk de boom uit Waalwijk `d’n Wullukse
boom` en de boom uit Baardwijk `d’n Borrukse
boom`. De derde boom met het kleinste plaatje
met een doorsnede van 5 cm, bedacht door
Bertus van Daelen, had nog geen naam. Keizer
Mari Brekelmans oppert het idee om de derde
boom te vernoemen naar de bedenker ervan.
En zo geschiedde. Dus vanaf vandaag heet
de derde boom officieel de ´E.M. van Daelen
boom`, maar dit zal waarschijnlijk snel verbasteren naar ´d’n Bertus boom`. In de toespraak
van de hoofdman wordt Bertus de drijvende

kracht achter het Gilde Sint Ambrosius
Baardwijk genoemd. Vele ideeën komen uit
zijn hoofd en handen. Bertus nam de woorden
dankbaar in ontvangst, maar benadrukte dat hij
de dingen nooit had kunnen doen zonder de
andere gildebroeders. n

Het Gilde Sint Ambrosius bij de naamgeving van de schietboom

Prachtig draagschild geschonken door
Theo Schoenmakers en Harry Basters
Omdat Theo Schoenmakers en Harry Basters
40 jaar lid zijn tegelijk met het 40-jarig bestaan
van ‘In de Beijenthuynen’, bedenkt Theo om
een zilveren schild te schenken voor de schuttersprins van gilde Sint Ambrosius Loon op
Zand. Theo vraagt aan Harry of hij hieraan mee
wil doen. Het schild kan tijdens optochten,
gildedagen en tijdens het Europees koningschieten worden gedragen door de ‘grote’
schuttersprins. Dit is een jeugdlid tussen 16 en
23 jaar die deze titel op het jaarlijks schutterskoningschieten handboog op wip heeft veroverd.
Het schild is door Theo en Harry officieel aan
de overheid overhandigd op de 231e statiedag.

Nadat hoofdman Jan van Riel hiervoor heeft
bedankt, wordt schuttersprins Stan Coomans
naar voren geroepen en krijgt hij het schild
omgehangen. Het is een prachtig zilveren
draagschild dat is opgebouwd uit drie lagen.
In het midden Sint Ambrosius, omgeven door
een zilveren opgelegd koord. Links hiervan is
een handboog te zien, rechts een koningsvogel
op wip. Bovenaan het schild staat gegraveerd:
Gildeprins Sint Ambrosius 1784. Onder staat
‘Loon op Zand’ gegraveerd en achterop het
schild: aangeboden door Harry Basters en
Theo Schoenmakers ter gelegenheid van hun
40-jarig jubileum 1975-2015. n

Schuttersprins Stan Coomans met schenkers zilveren draagschild links Harry Basters
en rechts Theo Schoenmakers.
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Jubilarissen
bij Gilde Sint
Ambrosius
Loon op Zand
Harry Basters en Theo Schoenmakers zijn
tijdens de 231ste statiedag van gilde Sint
Ambrosius Loon op Zand met hun echtgenotes letterlijk in het zonnetje gezet. 40 jaar
lang lid zijn is ook niet niks.
Hoofdman Jan van Riel memoriseert wat
Harry en Theo zoal gedaan hebben tijdens
deze afgelopen 40 jaar. Harry is een aantal
jaren deken schrijver van gilde Sint Ambrosius
geweest en heeft daarnaast bijna 30 jaar lang
in de schietcommissie van kring Maasland
gezeten, waarvoor hij in 2012 de onderscheiding in goud heeft ontvangen. Harry is
ook altijd een goed schutter op doel en wip
geweest, hij was twee keer gildekoning van
Sint Ambrosius. Ook Theo is een zeer actief
gildebroeder. Theo heeft het jeu de boules
geïntroduceerd in kring Maasland.
Hij heeft de commissie jeu de boules
opgericht en daar zelf een groot aantal jaren
deel van uitgemaakt. Op gildedagen blijkt dat
vele gilden daardoor met plezier het jeu de
boules spel beoefenen. Theo heeft op 5 juli
2009 van kring Maasland een onderscheiding
in zilver met vuurslag ontvangen. Theo heeft
ook meegewerkt aan de bouw van ‘In de
Beijenthuynen’, het onderkomen van het
gilde. De heren hebben een zilveren schild
met vaantje en een mooie vendelgroet ontvangen. Hun echtgenotes zijn bedankt met
een bos bloemen. n

De jubilarissen: uiterst links Theo
Schoenmakers en uiterst rechts Harry
Basters met er tussenin hun echtgenotes.

Koningschieten Sint Antonius Abt Nuland Kringgildekoning
Maandag 31 augustus vindt traditioneel het
van gildekring
kermismaandagschieten plaats. Hiervoor
wordt voor de eerste keer een openluchtmis
Hoge Schuts
gehouden bij de Polderkerk, wat een mooie
traditie kan worden. Na de Heilige Mis en de
vendelgroet trekt het gilde door Nuland heen
naar de school waar twee keer een vendelgroet
wordt gepresenteerd voor de schooljeugd.
Daarna wordt bij Het Guldenschot gestreden
om het koningschap. Van de zes deelnemers
schiet Twan Leenders na 161 schoten het
laatste stuk van de vogel naar beneden en is hij
de komende twee jaar koning van ons gilde.
Rinie van der Doelen schiet de prijsvogel met
het 186e schot naar beneden.
En Christa Leenders schiet de vogel met de titel
van dagkoningin na 219 schoten naar beneden.
Zij heeft hiervoor het wisselschild ontvangen.
Op zondag 23 augustus is er door onze jeugdleden geschoten om de titel jeugdkoning.

Koning Twan Leenders.

Na 150 schoten is het Jari de Haas die zich voor
de derde keer jeugdkoning mag noemen.
Na een dankwoord aan de vorige koning
Gerard Clement en een dankwoord aan de
vorige jeugdkoning Hein van der Schoot door
hoofdman Gerry van der Schoot, zijn beide
nieuwe koningen ingevendeld. n

Op 31 mei 2015 heeft de Hoge Schuts haar
jaarlijkse kringgildedag gehouden te Erp.
Na de gildemis, de optocht en de massale
opmars, wordt onder grote belangstelling
aangevangen met de wedstrijden in verschillende gildedisciplines.
Gildebroeders en gildezusters in kleurrijke
uniformen, prachtig uitgedoste paarden, hun
ruiters fier de standaard dragend, tooien het
strijdtoneel.
Het is weer een feest om met ons gilde,
het Sint Antonius Abt - Sint Catharina uit
Nistelrode, deel te nemen aan deze dag.
Onze gildekoning, Paul Altorf, weet tijdens
het koningschieten, in een zeer spannend
duel, de titel van kringdagkoning te behalen. n

Federatietoernooi (Brabants kampioenschap) Lage Mierde
Zondag 20 september staat het federatietoernooi VTBS (vendelen, trommen, bazuinblazen
en standaardrijden) op het programma om de
strijd aan te gaan voor het kampioenschap. Bij
de meesten onder ons is dit de wedstrijd van
het jaar. Dit jaar zijn we er dan ook weer bij
met onder andere twee van onze jeugdleden:
Max van Rosmalen en Hein van der Schoot,
die uitkomen in de klasse trommen jeugd.
Dit heeft geresulteerd in een mooie zesde en
vierde plaats en ze verdienen dan ook zeker
een dikke duim. Gefeliciteerd jongens.
Uiteindelijk heeft deze dag ons weer vier
kampioensschilden en twee tweede prijzen

opgeleverd. Kampioen trommen klasse
U is naar Antoine van der Schoot gegaan,
kampioen trommen klasse A naar Niek
Timmermans en kampioen groepstrommen
klasse A naar de tamboers Wesly van Hirtum,
Dave Bijveld, Antoine van der Schoot, Niek
Timmermans en Wilbert van Rosmalen.
Kampioen bazuinblazen klasse E is gewonnen
door Wout de Haas. Dan zijn er nog twee
tweede prijzen gewonnen door Jarno de Haas
bij het bazuinblazen klasse A en Wilbert van
Rosmalen bij trommen klasse U. Iedereen
nogmaals gefeliciteerd. n

Kringdagkoning van gildekring Hoge Schuts
Paul Altorf.

Prachtige glas-in-lood ramen voor het Dintherse Gilde
Op 5 september 2015, net voor het koningsschieten, worden nieuwe glas-in-lood ramen
onthuld. Jan Nelissen is op dat moment 25
jaar schutsbroeder van het Sint Barbaragilde
Dinther. Als blijvende herinnering schenkt
hij samen met zijn vrouw Addy twee ronde
glas-in-lood ramen voor in de kopgevel van het
gildehuis. Een prachtige blijvende herinnering
is daarmee een feit. De ramen zijn gemaakt

door de Loosbroekse kunstenaar in glas, Gerrit
van Dinther, die samen met zijn vrouw dan ook
bij de onthulling aanwezig is. De glas-in-lood
ramen zijn verborgen achter twee vendels, door
aan koorden te trekken vallen de vendels en
komen de ramen vrij onder luid applaus.
Dank aan allen die dit mogelijk gemaakt
hebben. n
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De glas-in-lood ramen voorstellende de
gildehoeden en Sint Barbara.

KRINGNIEUWS
Maasland

Teerdag van het Gilde Sint Antonius
Abt - Sint Catharina
Zaterdag 26 september jongstleden heeft
het Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina
Nistelrode haar jaarlijkse teerdag gevierd.
Allereerst wordt de schutterskoning Jan van
Delst door het gilde afgehaald. Het standaardruiterpaard Lisa, in haar fraaie uitmon-

De strijd om de titel schutterskoning en
gildekampioen.

stering haar ruiter en standaard dragend, stapt
voorop om de weg vrij te maken, gevolgd door
tamboers, roffelend op hun trommen.
Zo presenteert het gilde zich in vol ornaat
ten huize van schutterskoning Jan van Delst.
Na een toespraak door de hoofdman brengt
vendelier Rick van Berkel een vendelhulde aan
de schutterskoning en zijn echtgenote.
In optocht tijgt het gilde, met de schutterskoning in haar midden, naar de gildelocatie
alwaar hen een heerlijke, uitgebreide broodmaaltijd wacht, waaraan ook burgemeester
Moorman en gildeheer pastoor Ouwens
deelnemen.
Dit jaar wordt geschoten om de titel van
schutterskoning en de titel van gildekampioen. In een spannende finale weet
wapenmeester Adriaan van de Laar de titel
van schutterskoning voor zich op te eisen.
Voormalig schutterskoning Jan van Delst
wordt gildekampioen.
’s Avonds om half zeven treedt het gilde
alweer aan voor een gezellige, muzikaal
omlijste, feestelijke teeravond. n

Installatie koningen Sint Barbaragilde
Dinther
Vroeg in de morgen op zondag 13 september
2015 trekt het gilde eropuit om oud-koning
René Habraken en de nieuwe koning Arno van
Boxtel thuis op te halen en ze te begeleiden
naar de kerk, waar afscheid en installatie zal
plaatsvinden.
De mis wordt voorgegaan door pastor Joost

Een stralende jeugdkoning Youri van den
Hurk.

Jansen en gildebroeders zijn misdienaar. Eerst
wordt afscheid genomen van oud-jeugdkoning
Sem Verhoeven die het jeugdkoningsschild
omhangt bij de nieuwe jeugdkoning Youri
van den Hurk. De ceremoniële installatie
van de gildekoning loopt op rolletjes, het
gildekoor begeleidt deze mooie plechtigheid.
Voor de pastorie worden gildekoning Arno
en jeugdkoning Youri overvendeld, waarna
iedereen in optocht naar het gildehuis gaat
voor de receptie. Jeugdkoning Youri trakteert
iedereen op een klein gebakje en gildekoning
Arno trakteert het hele gezelschap op belegde
broodjes. Hoofdman Jan van Eerd vraagt
hierna oud-koning René en oud-jeugdkoning
Sem naar voren om hun herinneringsschild in
ontvangst te nemen.
Wethouder Rein van den Moorselaar brengt
in zijn toespraak het belang van het gilde naar
voren. Als laatste krijgt gildekoning Arno van
Boxtel het woord, hij heeft een verrassing voor
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Nieuwe gilde
koning en nieuwe
jeugdkoning
Koning René Habraken heeft zijn vogel om
negen uur in de morgen geplaatst samen
met enkele gildebroeders. Op naar Huize
Zwanenburg waar de huidige koning uitgevendeld wordt. We zijn daar te gast (zoals elk
jaar) bij de familie van Bouwdijk Bastiaanse.
Daar wacht het gesmeerde krentenbrood en de
koffie en voor de liefhebbers een biertje. Terug
naar het gildehuis voor het middagmaal en het
maken van de vijfjaarlijkse groepsfoto. Meteen
door naar het koningschieten. De bijzonder
zwaar ogende vogel is al met kritische ogen
bekeken, het aantal schoten wordt al richting
de driehonderd ingeschat. Niemand die zich
daardoor echt oriënteert bij de eerste tientallen
schoten. Bij het 122ste schot dondert de zware
vogel echter verrassend in zijn geheel naar
beneden, waar hij in twee helften uiteenspat.
Een nieuwe gildekoning is geboren, Arno van
Boxtel mag zich gildekoning 2015 noemen. Het
gebruikelijke heerlijke diner volgt en daarna kan
de feestavond losbarsten. RUM is de naam
van de band die deze avond opluistert; RUM
is ontstaan uit de woorden Roept U Maar. Het
feest eindigt om middernacht. Een prachtige
teerdag wordt waardig afgesloten. n

De nieuwe Dintherse gildekoning Arno van
Boxtel.

jeugdkoning Youri: een foto van beide koningen
verpakt in een mooi en lekker verrassingspakket. Hiermee is de installatie en de receptie
ten einde en kan iedereen nog nagenieten van
deze mooie gebeurtenis. n

Gilde schildert gildehuis voor 35-jarig
bestaan en koningschieten
Op zondag 20 september vindt naar jaarlijks
traditie het koningschieten plaats, dus nu is het
de juiste tijd om het gildehuis opnieuw in de lak
te zetten. De verf valt er soms gewoon vanaf.
Dat is opgevallen bij een aantal nieuwe gildebroeders, nog in hun eerste kennismakingsjaar:
Chris Tenda en Errol Lissone. Zij werken samen
met Henk Maurix, terwijl Ben Hofhuis en Toon
van de Heuvel assisteren.
Op 22 januari 1980, 35 jaar geleden dus, is het
Sint Barbara Gilde na een slaap van 150 jaar
heropgericht. De eerste vermelding van het Sint

Barbara Gilde is van 6 juni 1505, er waren toen
in totaal vijf gilden in Veghel. Al in 1524 staat
vermeld dat het Barbara Gilde een eigen altaar
heeft in de kerk, zoals ook nu nog. De laatste
actieve vermelding van het gilde is van 1829,
toen Koning Willem I Veghel zou bezoeken en
het gilde deze aanwezigheid opluisterde.
Zondag 20 september 2015 is dus een
bijzonder moment voor het Sint Barbara Gilde
Veghel, dat met 56 leden een actief gilde is en
een voorbeeld van lokaal erfgoed in Veghel. n

De schilders in actie

Koningschieten bij
het Sint Barbara
Gilde in Veghel
Na 192 schoten is Paul Wonders (58) de
nieuwe koning van het Veghelse Sint Barbara
Gilde geworden. Zondag 20 september viel
het beslissende schot in aanwezigheid van veel
bezoekers uit Veghel en de regio, gildebroeders
uit Sint Oedenrode, Schijndel, Erp, Dinther,
Heeswijk, het Duitse Goch, maar ook in aanwezigheid van de Veghelse burgemeester Adema
en wethouder van de Ven. Volgens oud gebruik
wordt de voorlaatste schutter Wim Holland
voor een heel jaar zijn adjudant. Toen na het
laatste schot de vogel in stukken naar beneden
was gevallen, heeft de huidige koning Jan
Hazelberg zijn koningsvest met het koningszilver afgedaan en mag koning Paul Wonders
daarmee zelfs over het gildevaandel lopen
met naast hem zijn vrouw Annemieke. Een
eer die slechts aan koning Willem Alexander,
paus Franciscus en de Veghelse gildekoning is
toegestaan.
Daarna is er de vendelgroet van alle vendeliers.
Na afloop wordt de nieuwe koning thuisgebracht, volgens traditie in een kruiwagen. n

Gilden van Veghel en Erp in de prijzen
voor bazuinblazen
De beste bazuinblazer van het Erpse Onze
Lieve Vrouwe en Catherina Gilde, Paul van
Amstel, is nu ook federatiekampioen in de
hoogste A-klasse geworden. De beste bazuinblazer van het Sint Barbara Gilde in Veghel,
Gertjan Centen, is federatiekampioen in de
C-klasse geworden. Dat is duidelijk geworden
op zondag 20 september jongstleden,
tijdens het toernooi van de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden in Lage Mierde
bij het Gilde Sint Sebastiaan. Van tientallen
gilden uit de wijde regio hebben vendeliers,
tamboers, bazuinblazers en standaardruiters
meegedaan aan deze Brabantse federatiekampioenschappen. Deelname was mogelijk in de
klassen A t/m E. Beide bazuinblazers hebben
een zilveren ereschild mee naar huis gebracht.
Standaardruiter van het Veghelse gilde, Gerard
van den Oever met zijn paard Lady, is vijfde
geworden in zijn groep. Door een goede
samenwerking tussen beide gilden konden

beide gildebroeders tijdens de wedstrijden
begeleid worden door dezelfde tamboer van
het Erpse gilde: Herman van Amstel. Ook bij
de bazuinoefeningen en lessen in Veghel wordt
samengewerkt: Henriëtte van Amstel-Biemans
geeft de aanwijzingen en blaast soms zelfs mee
in het Veghelse gilde. Het Veghelse gilde is blij
met deze samenwerking. n

De nieuwe koning Paul Wonders.

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:

Paul van Amstel tijdens zijn optreden begeleid door tamboer Herman van Amstel.
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Spannende strijd om het wisselschild
van de gemeente Vught
Na een zinderende schietwedstrijd onder
prachtige weersomstandigheden op het gezamenlijk gildeterrein van de twee Vughtse gilden,
is het gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan
er zondag 27 september 2015 in geslaagd
het wisselschild van de gemeente Vught het
komende jaar onder haar hoede te mogen
nemen. Locoburgemeester Peter Pennings reikt
het schild uit aan Casper Nouwens, hoofdman
van het winnende gilde. In totaal hebben
de schutters 176 schoten gelost, waarvan 55
rake schoten door de gildebroeders van Sint
Catharina en 62 door de gildebroeders van Sint
Barbara en Sint Sebastiaan. Deze wedstrijd is
des te spannender omdat de afgelopen twee
jaren Sint Catharina zich de winnaar mocht
noemen en bij de derde opeenvolgende overwinning het wisselschild voor eeuwig bij die

Locoburgemeester Peter Pennings heeft het
wisselschild uitgereikt aan Casper Nouwens,
hoofdman van het Gilde Sint Barbara en Sint
Sebastiaan.

winnaar blijft. Beide gilden kijken nu al uit naar
de volgende editie van deze vriendschappelijke
wedstrijd in 2016. n

Kampioenschieten
bij Gilde Sint
Catharina Vught
Afgelopen zondag 30 augustus heeft het
Gilde Sint Catharina haar jaarlijkse wedstrijd
kampioenschieten gehouden. Hieraan is door
veertien gildebroeders deelgenomen.
De gildezusters hebben om het LAS wisselschild geschoten. Hieraan is door vijf
gildezusters deelgenomen.
Thijn van de Sande is de enige persoon met
geen enkele misser en is de schutterskampioen
van 2015. Nummer twee is Jos van Gogh
geworden, nummer drie Johnnie van Rixtel en
nummer vier John van den Wittenboer.
Bij de gildezusters is Mariëtte van Rixtel de
winnaar van het LAS wisselschild.
Op een gedeelde tweede plaats Wisselien
Lamboo en Corrie van Uden, vierde is Erica van
Loon en vijfde Anny Heessels. n

Trots op het nieuwe gildehuis
Zondag 13 september is het druk op het gildeterrein van Sint Catharinagilde Den Dungen. Er
is een warme zon en een warme belangstelling.
Ongeveer 160 bezoekers verzamelen zich
op het terras. Het gilde presenteert zich in
optocht met tromgeroffel, compleet met zilver,
patrones, vendels, tamboer, vaandrig en maar
liefst tien aspirant-leden.
Na de toespraken van hoofdman Ton Smits
en burgemeester Jan Pommer, onthullen de
oudste gildebroeder (Huub van Alebeek) en
het jongste lid (Teun Donders) de marmeren
afbeelding van Sint Catharina.
Met maar liefst vijf vendeliers wordt de vendel-

groet gegeven. Pastor van Beurden, gildeheer
van het Sint Catharinagilde, zegent het gildehuis, inclusief de kantine, de luchtbuksbaan, de
handboogbaan, de geweerboom en tot slot de
drie kruisboogbomen. Het is goed toeven in de
kantine, maar ook alle zitjes op het grasveld zijn
bezet. Bij de geweerboom en bij de kruisboogbomen wagen bezoekers een aantal schoten.
Ook de handboog, luchtbuks en luchtrevolver
zijn in trek.
Het nieuwe gildehuis biedt mogelijkheden.
Het is voor publiek geopend op zondag van
tien uur ’s ochtends tot twee uur en op dinsdag
van half zeven ’s avonds tot negen uur. n

Hariëtte van Rixtel, winnaar LAS wisselschild
en Thijn van de Sande, schutterskampioen
2015.

Het nieuwe gildehuis met een deel van het
terrein.

De onthulling van de plaquette met de
afbeelding van Sint Catharina.
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Gilde Sint Catharina en Barbara
Schijndel
RESULTATEN EST PEINE DUITSLAND
Ondanks een zeer gemotiveerde koning
van ons Gilde, Joop Steenbakkers, kon deze
tussen de circa 600 deelnemende schutters,
de finale net niet halen. Jammer. In 2018 wordt
het Europese Schuttersfeest weer gehouden
en dan in Leudal Limburg. We hopen dan op
meer resultaat, ook al is die kans zeer klein
tussen zo’n groot aantal deelnemers. Er is
enorm genoten van al het moois en vooral van
de broeder- en vriendschappen die er heersen
tussen alle deelnemers uit Europa. Deze
(Europese) broederschap en samenhorigheid
werd in diverse toespraken sterk benadrukt.
De opmars door het historisch centrum van
Peine op zondag 30 augustus met 600 gilden,
10.000 gildeleden en 80.000 toeschouwers
was een waar spektakel. Vooral de kostuums
van onder andere de schuttersgilden uit
Limburg, Brabant, Polen en Oekraïne waren
zeer kleurrijk. Zeer de moeite waard om eens

naar de site www.ndr.de en dan naar ‘Peine’
te gaan en zo een indruk te krijgen van een
dergelijke afsluitende dag. Jammer echter dat
het koningsschieten zelf niet te zien is. Hier
kunt u ook horen, door de uitleg van Peter-Olaf
Hoffmann, wat nu een gilde precies is, wat dit
inhoudt en waarom deze gilden rond 1400 zijn
opgericht. Cultuurhistorisch zeer leerzaam. n

Het Gilde Sint Catharina en Barbara in Peine.

Zeer succesvolle gildedag Sint
Oedenrode 6 september 2015
Op deze gildedag, waar een negental gilden
uit de kring Dommelgroep aan deelnamen,
heeft het gilde Sint Catharina en Barbara zeer
succesvol afgesloten. Het begon met het
binnenhalen van de koningstitel door Joop
Steenbakkers. Joop, die in Peine de finale miste,
nam hiermede direct weer het heft in handen
in de eigen kring, Dommelgroep. Het bazuin-

Nieuwe koning
Gilde Sint
Catharina en
Barbara Schijndel
Het Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel
heeft op de zonnige zondag 27 september 2015
het jaarlijkse koningschieten georganiseerd. De
gildebroeders en gildezusters zijn na de kerkdienst in de Sint-Servatiuskerk aan de Markt in
optocht naar het gildeterrein bij de molen aan
de Pegstukken gegaan.
Na het vrijen van de boom en de eerste
schoten door het wereldlijk en kerkelijk gezag,
loco-burgemeester Eus Willox en pastor Joe,
bekampen de gildezusters en -broeders elkaar
tot het laatste stuk van de vogel naar beneden
komt. Nieuwe koning is geworden Ton van
Heesch, die met het 175e schot de vogel laat
vallen. Hierna wordt in optocht vertrokken naar
de pastorie voor het presenteren van de koning
en schrijdt de koning over het uitgespreide
vaandel de woning van de gildeheer binnen.
De gildeheer schenkt de koningswijn en heft
het glas op de gezondheid en het welzijn van
de koning en zijn partner. In het bijzonder voor
de koning en zijn gezin wordt een vendelgroet
gebracht. n

blazen ging de beide deelnemers, Ria van
Heesch en Agnes van Eerd, goed af. Ria werd
eerste en Agnes ging met de derde plaats naar
huis. De jeu de boules spelers Ties en Agnes
van Eerd en Maria en Ton van Heesch gingen
met de derde prijs huiswaarts. Het was een
zeer gezellige dag, waarop ons gildelied weer
diverse malen over het veld schalde. n

De nieuwe koning Ton van Heesch met zijn
partner.

De opmars tijdens de gildedag kring Dommelgroep.
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Kringdag
gildekring
Maasland te
Berlicum
De kringdag staat in het teken van het 400-jarig
bestaan van het Sint Joris Gilde Berlicum.
Het thema is ‘Broederschap’ hetgeen we ook
hebben uitgestraald.
De festiviteiten zijn op zaterdag 4 juli begonnen
met het uitreiken van de herinneringspenning aan alle leden en het onthullen van een
spandoek door gildeheer Pulles en burgemeester Pommer, gevolgd door de erewijn, de
huldiging van de jubilarissen en een receptie.
De zondag begint met een Heilige Mis in
Den Durpsherd. Daarna een optocht van 43
gilden en een demonstratie van Schutterij 1830
uit ’s-Hertogenbosch. Onderweg en op het veld
krijgen de deelnemers water vanwege de hitte.
Dit wordt zeer op prijs gesteld.
Traditiegetrouw zijn er de Eed van Trouw,
het Wilhelmus, de massale opmars, de
vendelgroet en de afmars. De administratie
van de wedstrijden is verzorgd door een team
van de Hoge Schuts en gildebroeders uit
Middelaar zijn aanwezig om te assisteren bij
het geweerschieten.
Een negental gilden hebben hun attributen
opgesteld voor het publiek en er is ook
aandacht besteed aan de schilden die door de
basisschoolleerlingen zijn gemaakt.
De jeugd krijgt gelegenheid om te schieten met
het lasergeweer. Overheid en leden van het Sint
Joris Gilde bedanken iedereen die, op welke
manier dan ook, heeft meegewerkt aan het
slagen van dit weekend. n

Het jubilerend Sint Joris Gilde Berlicum.

Unicum bij Gilde Sint Catharina en
Barbara te Schijndel
Je zou het ook een primeur kunnen noemen,
dat twee gildebroeders met elkaar in het
huwelijk treden. Dat gebeurde bij het Gilde Sint
Catharina en Barbara te Schijndel op vrijdag 26
juni 2015. Marco Steenbakkers, gildebroeder
sinds 1994, vendelier en tevens tamboer bij
ons gilde en Arno Verbakel, gildebroeder sinds
2010, beloofden elkaar eeuwige trouw. Beide
zijn enthousiaste en keileuke leden waar je altijd
een beroep op kunt doen. Beide zijn tevens
koning geweest, Arno in het jaar van zijn instal-

latie als gildebroeder en Marco in 2012. Op
vrijdagmiddag werden zij in de echt verbonden
door burgemeester Jetty Eugster, die bij ons
gilde als Vrouwe Haywig lid is en later op de
middag kerkelijk door Anton Bijnen, de steun
en toeverlaat van ons Gilde. De dag werd afgesloten met een geweldig feest waar zij onder
andere werden toegezongen en de muziekband
optrad waar zij (ook) lid van zijn. Voor henzelf
sloten zij het af met een huwelijksreis naar... n

Arno en Marco komen aan bij het gemeentehuis.

Gemonds gilde heeft nieuwe koning en
keizer
44 Jaar is er binnen het Sint Joris en Sint
Catharinagilde uit Gemonde niet om de keizertitel geschoten. Nu heeft het gilde weer een
nieuwe keizer in de persoon van Tonnie van
Oirschot. Hij schiet op zondag 4 oktober voor
de derde keer achtereen (2007, 2011 en 2015)
de houten koningsvogel naar beneden. Voor
zover bekend is hij nu de vierde keizer van dit
geweergilde. Na de installatie zijn de gildeleden
opnieuw gaan schieten op de koningsvogel en
na een zeer spannende strijd schiet Truus van
der Schoot het laatste stukje vogel van de spil
en wordt daardoor de eerste vrouwelijke koning
van het gilde. Geheel naar oude traditie zijn de
nieuwe keizer en koning op kermisdinsdag 13
oktober, samen met zustergilde Sint Anthonius
Sint Sebastiaan, aan de Gemondse bevolking
gepresenteerd middels een rondgang door het
dorp waarbij ook alle cafés werden bezocht. n
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Keizer Tonnie van Oirschot en koning Truus
van der Schoot presenteren zich.

Huldiging jubilarissen Gilde Sint
Lambertus
Vier leden van het Gilde Sint Lambertus in
Maren-Kessel zijn zaterdagavond 19 september
jongstleden gehuldigd door gildekoning
Michel de Bijl. Tijdens de jaarlijkse patroon- en
teerdag ontvangen Luc van Hoorn, Kees
Jansen en Hans Bok een onderscheiding voor
hun 40-jarig lidmaatschap. Jan van Oorschot,
oud-hoofdman in de periode van 1979 tot en
met 2001, ontvangt een onderscheiding voor
maar liefst 50 jaar lidmaatschap. Hoofdman
Jurgen Swinkels spreekt de jubilarissen en hun
partners toe. Hij wijst op het belang van het
gilde voor de kleine gemeenschap van MarenKessel en heeft waardering voor de inzet van
het gilde in het algemeen, doch in het bijzonder
van de jubilerende leden met maar liefst 170
jaar gezamenlijke ervaring. Dank is er voor hun
fanatieke aanwezigheid en de diverse functies
binnen het gilde in de afgelopen periode.
Vervolgens wordt afscheid genomen van hoofdvaandeldrager (vaandrig) Lambert van Tuijl.
Lambert wordt onderscheiden met een zilveren

vaandel als dank voor zijn jarenlange inzet (25
jaar). Zijn taak wordt voortgezet door zoon
Marcel van Tuijl en voormalig gildekoning Alex
Buren. Tot slot feliciteren collega-gildeleden
en overige belangstellenden de jubilarissen,
waarna in het gildehuis nog wordt genoten van
een gezellig samenzijn. n

Twee federatiekampioenen in
één gilde
Op 20 september jongstleden wordt door twee
vendeliers van het Sint-Willebrordusgilde uit
Esch deelgenomen aan het NBFS-toernooi vendelen in Lage Mierde. Aan het eind van die dag
is het Essche gilde twee federatiekampioenen
rijker. Martien Verhoeven weet zijn vorig jaar
behaalde titel te prolongeren en wordt opnieuw
kampioen in de klasse A. In de vaandelklasse
50 jaar en ouder gaat het kampioensschild
naar Leo Konings. Voor hem is het in totaal
de tiende keer dat hij zich federatiekampioen
mag noemen. Het gilde feliciteert het tweetal
met deze mooie prestatie. Hiermee staat het
Essche gilde op vendelgebied nog steeds
duidelijk op de kaart. n

Hoofdman Jurgen Swinkels, Koning Michel
de Bijl, Jan van Oorschot, Lambert van Tuijl,
Hans Bok, Kees Jansen en Luc van Hoorn.

Statiedag in Elshout met twee
jubilarissen
Op zaterdag 19 september heeft de Onze
Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout haar statiedag
gehouden. Dit jaar was het bijzonder, omdat
er maar liefst twee jubilarissen met 60 jaar
lidmaatschap zijn, namelijk Johan de Haan en
Adri van de Wiel.
In de ochtend wordt er geschoten om het
Mariabeeldje. Winnaar is Louis Muskens, een
mooie prestatie en dik verdiend. Omdat Louis
al een Mariabeeldje heeft, wordt er gekeken
naar de eerstvolgende die er geen heeft en dat
is Arjan van den Assem. Beiden gefeliciteerd.
Het middagprogramma begint met een plechtige mis. De jubilarissen worden te midden
van het gilde in twee mooie oude Citroëns naar
de kerk gereden en daarna weer begeleid naar
De Spil voor de receptie. De familie van de
jubilarissen is dan ook in grote getale aanwezig.
De hoofdman roemt beide leden om hun inzet
voor het gilde. Zowel Adri als Johan zijn altijd
tamboer geweest en Johan is dit zelfs nog
steeds. Al 60 jaar loopt hij met de trom voorop
en het is deze dag dan ook een raar gezicht dat

hij een andere plaats inneemt. Na de toespraak
worden beide jubilarissen onderscheiden met
het gouden hart met robijn. Om zes uur eindigt
de receptie en begint het gilde aan een heerlijk
buffet, gevolgd door een feestavond. n

Rechts NBFS-kampioen Klasse A Martien
Verhoeven en links Vaandelklassekampioen Leo
Konings.

Beide jubilarissen, links Johan de Haan en rechts Adrie van de Wiel.
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Prachtige monumentendag bij de Kilsdonkse molen
Op zondag 13 september waren de molens
open en gratis te bezichtigen voor bezoekers,
waarbij het oude ambacht van molenaar en
de betrokkenheid met de gilden van Brabant
uitdrukkelijk naar voren kwamen.
Koningen van het Sint-Willebrordusgilde uit
Heeswijk waren vroeger zowel molenaar als
gildelid. Hendrik Heyme van Kilsdonk was
koning in 1783. Nicolaas Koppens schoot zich
koning van het gilde in 1763. Op het zilveren
schild dat hij in zijn koningschap schenkt, heeft
hij de molen laten graveren die hij in die tijd
draaide. In 1742 schenkt ook Wilhelmus van
der Heijde een schild met daarop afgebeeld
de molen waarop hij draait. Omdat zodoende
kunst van zilver en ambacht van molenaars
mooi aansluit met de monumentendag, zijn
wij als gilde aanwezig op De Kilsdonkse molen.
Het gilde heeft in het bezoekerscentrum een
tentoonstelling ingericht met het eeuwenoud
koningszilver met achtergrondinformatie
betreffende het beroep en de familieomstandigheden van de koningen. Verder heeft het gilde

de hele dag demonstraties gegeven, zoals het
vendelgebed door Nicole Broeren, tromdemonstraties, bazuingeschal en live beelden van het
koningschieten.

Een eenmalige manier om al het eeuwenoude
zilver vanaf het jaar 1476 te bewonderen. Het
werd een dag vol kunst en ambacht en het was
goed toeven bij De Kilsdonkse molen. n

Bazuingeschal en tromgeroffel van het Sint-Willebrordusgilde op De Kilsdonkse molen.

Rob Cremers bij koninklijk besluit benoemd als raadsheer

Serenade van de bazuinblazers.

Met een kleine delegatie is het SintWillebrordusgilde Heeswijk aanwezig bij de
benoeming van het gildelid Rob Cremers
als Raadsheer bij het gerechtshof van
‘s-Hertogenbosch.
Tijdens de zitting worden er vijf benoemd.
Van alle vijf wordt er een uitleg gegeven van
hun opleidingen en capaciteiten. Een belangrijk
punt bij alle vijf vindt de president van de
rechtbank dat zij allen betrokken zijn in hun
omgeving bij het verenigingsleven en dat zij

midden tussen de mensen staan. Middenin de
samenleving staan is voor hen zeer belangrijk
bij het spreken van recht. Het is zeer interessant om een dergelijke zitting bij te wonen.
Na afloop is er een drukke receptie met een
kort optreden van de bazuinblazers en tamboers, die ondanks hun werk toch nog even tijd
hebben genomen om een serenade te brengen
aan Rob, waarbij Ellen zich natuurlijk aansluit. n

Sint-Jorisgilde Geffen weer verhuisd
Inderdaad, het Sint-Jorisgilde is weer verhuisd.
Sinds het ontslapen van het gilde in 1999 is dit
de zesde keer. Het gebouw waarin het gilde het
laatst gehuisvest was, wordt op dit moment
met de grond gelijk gemaakt. Het moet plaats
maken voor woningbouw. De huisvesting van
het gilde is nu wel heel luxe: de raadszaal/
trouwzaal van het oude gemeentehuis aan het
Dorpsplein in Geffen. Met hard werken van
veel gildeleden, is binnen twee weken de zaal
getransformeerd in een gildekamer. Er is echter

één maar: er is geen buitenterrein, dus geen
schietgelegenheid. Het gilde is al jaren bezig
om een eigen gildehuis te mogen bouwen.
Op het moment dat het bijna rond was, is de
bouwplaats door bezwaren van de buurtbewoners afgewezen door de Raad van State. Sinds
1 januari 2015 hoort Geffen bij de gemeente
Oss, de hele procedure moet weer opnieuw
beginnen. Maar voorlopig is het gilde onder
dak en blijft de hoop op een eigen gildehuis
gekoesterd. n
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De nieuwe gildekamer van het Sint-Jorisgilde
Geffen.

Nieuwe gildekoning in Geffen
Op 9 augustus jongstleden heeft het SintJorisgilde één van de gildetradities ten uitvoer
gebracht: het koningschieten op kermiszondag.
Deze dag begint voor het gilde al vroeg met
het aan huis ophalen van de, op dat moment
nog, koning Harry Peters. Daar wordt het gilde
gastvrij ontvangen met een brandenwijntje
en een krentenbol. Gesterkt gaat het gilde,
voorafgegaan door standaardruiter Piet van de
Wetering, op weg naar de kerk voor de heilige
mis, voorgegaan door gildeheer pastoor Van
Dijk. In de gildekamer volgt het vaststellen van
de schietvolgorde, het lezen van de schietreglementen en de Brabantse koffietafel. Om
half twee staat iedereen gereed om naar molen
Zeldenrust te vertrekken, waar de schietboom,
in dit geval een molenwiek, gevrijd wordt door
drie keer tegen de klok in om de molen te
marcheren. De vogel wordt op de molenwiek
gemonteerd en omhoog gedraaid tot circa 16
meter. Dan volgt een spannende strijd, waaraan
wordt deelgenomen door negen schutters.

Bij het 61e schot geeft de vogel de geest en
valt naar beneden. Piet van Erp is de nieuwe
koning. Hij wordt geïnstalleerd en voor het
vele publiek komt aan de middag een einde.
Maar voor het gilde is er nog de erewijn en een
heerlijk buffet in de gildekamer. n

De nieuwe koning van het Sint-Jorisgilde Piet
van Erp.

Peter Berkel
nieuwe landjonker van het
Sint-Jorisgilde
Op de eerste zondag van oktober wordt in
Geffen bij het Sint-Jorisgilde elk jaar de landjonkerdag gehouden. Vier wedstrijden jeu de
boules op de banen en onder begeleiding van
Jeu de Boules Club Geffen. Twee wedstrijden
op de voormiddag, dan de lunch, bestaande uit
de onvolprezen erwtensoep van gildebroeder
Gerard Gerrits en roggebrood met spek,
daarna nog twee wedstrijden. Na een heleboel
gezelligheid, hilariteit en leedvermaak, want
iedereen wil winnen, maar goed jeu de boulen
valt niet mee, is om vier uur de uitslag bekend.
Peter Berkel krijgt de landjonkerketting omgehangen en bedankt zijn tegenspelers middels
een fraaie speech. n

Feestelijke viering tweede lustrum met
installatie gildezuster
Op 5 september viert het Sint Martinus en
Sint Antoniusgilde Lexmond en Hei - en
Boeicop haar tweede lustrum. ’s Morgens
wordt in optocht koning Gratia Brand
opgehaald en vervolgens vertrekt het gilde
naar de Lexmondse trouwzaal waar de zitting
plaatsvindt. Hoofdman Gerrit van der Stegen
opent de zitting met hamerslag en een
welkomstwoord aan de voltallig aanwezige
ereraad: beschermheer Maarten Bijleveld van
Lexmond uit Zwitserland, burgemeester van
gemeente Zederik Coert van Ee en theologe
Ciska Stark uit Lexmond. Gildezuster Yvonne
van Heumen wordt geïnstalleerd en krijgt
hierbij de hoed aangeboden door de deken
heraldiek. Overheidslid Marrie van HeumenKros wordt herbenoemd in haar functie van
deken schrijver. Schutterspraet, hoogtepunten
van de afgelopen tien jaar, wordt verteld door
schutmeester Jan Schaafsma. De erepraet
is van onze gildevrouwe Ciska Stark en zij
maakt duidelijk dat mensen worden gevormd
naar de rol die ze vervullen, ze vertelt over
vergrijzing binnen het gilde en het zoeken
naar nieuwe aanwas. Dit alles wordt omlijst

met een muzikaal intermezzo door tamboer
Fons Brand. Na een korte toespraak eindigt
de hoofdman met hamerslag deze mooie,
feestelijke zitting. Het hernieuwen van de eed
van trouw aan het burgerlijk gezag en het
overvendelen van de leden van de ereraad,
koning, erehoofdman en hoofdman door
vaandrig Jan Nobel en het zingen van het
Wilhelmus vers 1 en 6 gebeurt buiten. Hierna is
er de lunch, aangeboden door de heren van de
ereraad. n

Landjonker Peter Berkel.

Gildezuster Yvonne van Heumen krijgt tijdens haar installatie de hoed aangeboden.
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Open dag en
Verbroedering handboogschietende
schietwedstrijden gilden
bij tweede lustrum Zaterdag 3 oktober. Het was een prachtige beste viertal. Daarna werden de gildebroeders
Het Sint Martinus en Sint Antoniusgilde
Lexmond heeft haar tweede lustrum op 22
augustus gevierd met een open schietwedstrijd
kruisboog op wip voor gildedeelnemers. Helaas
is de opkomst niet wat verwacht werd. Maar het
is mooi weer en de sfeer is goed. Aan het einde
van de middag behaalden velen een vleesprijs.
Op 5 september is een open dag gehouden
voor de gemeente Zederik en omgeving om
kennis te maken met het schuttersgilde en de
daarbij behorende disciplines. Volwassenen
kunnen schieten met kruisboog op wip en
10 meter vlak. Kinderen mogen schieten met
kruisboog 5 meter vlak en jeu de boulen. Velen
hebben deelgenomen aan het schieten, maar
alles is nog onwennig binnen de gemeenschap.
De tienjarige Suze van Vliet uit Vianen behaalt
het hoogst aantal punten bij het vlakschieten.
Haar moeder Daniëlle en nicht Linda worden
tweede en derde, zij krijgen uit handen van de
hoofdman een oorkonde uitgereikt.
Later op de middag is er burgerkoningschieten.
Een prachtige vogel prijkt hoog op de mast. De
Lexmondse Jaap Verhoef schiet al bij het 43e
schot de vogel neer. Hij mag zich voor twee jaar
burgerkoning noemen. Uit handen van burgemeester Coert van Ee ontvangt hij een fraaie
trofee. Het gilde heeft het lustrum afgesloten
met een feestelijk buffet. n

nazomerdag, mooi weer om een buitenverschieting te houden. Maar vijf handboogschietende gilden uit het Kwartier van Oirschot
traden in het gildehuis van Sint Sebastiaan in
Hilvarenbeek aan voor de jaarlijkse verbroedering. Dit jaar was het een hele puzzel om een
geschikt weekend te vinden, onder meer vanwege het koningsschieten in Biest-Houtakker
en Tilburg, dat in beide gevallen in september
gehouden werd.
In totaal dertig schutters van het gilde
Onze Lieve Vrouwe Broederschap uit BiestHoutakker, het gilde Sint Sebastiaan uit
Hilvarenbeek, het Sint Sebastiaan en Barbara
gilde uit Moergestel, het gilde van Onze Lieve
Vrouw Westel- en Middelbeers en het gilde Sint
Sebastiaan uit Tilburg, streden om het zilver en
de eeuwigdurende roem. Laatstgenoemd gilde
tekende voor de organisatie, in nauwe samenwerking met het Hilvarenbeekse gilde.
De gildebroeders, waaronder twee dames,
schoten in de eerste ronde tien pijlen. De score
van deze pijlen telde voor de uitslag van het

in vier groepen ingedeeld, op basis van hun
individuele score. Ze schoten nog eens vijftien
pijlen om te bepalen wie zich kampioen van de
verbroedering mocht noemen. Rond half zes
vond de prijsuitreiking plaats. Als beste viertal
kwam het gilde uit Biest-Houtakker uit de bus.
De individuele prijs ging naar de nieuwe koning
van ditzelfde gilde, Ad Timmermans. n

Handboogschutters van het Kwartier van
Oirschot halen hun pijlen op en noteren de
score.

Een jubilaris bij gilde Sint Joris Diessen
Een jubilaris bij gilde Sint Joris Diessen.
Maandag 7 September 2015 viert het gilde Sint
Joris Diessen haar kermisteerdag. Op deze dag
heeft het gilde één jubilaris. Ton van Doormaal,
25 jaar lid van het gilde Sint Joris. Ton is altijd
een trouwe gildebroeder. In de jaren 1993
tot 1997 was hij koning en daarna een lange
periode tamboer. In die 25 jaar is hij ook altijd
een trouwe schutter met de kruisboog. Na een
woord van dank door de hoofdman en het in
ontvangst nemen van een herinneringsschildje
voor zijn 25 jaar gildebroederschap, feliciteert
de hoofdman hem en hoopt hem nog vele
jaren te ontmoeten bij het gilde. n

Rechts Ton van Doormaal met links de koning.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
Burgerkoning Jaap Verhoef.

De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Nico Swaans wint kermisschieten
Jaarlijks houdt het gilde Sint-Barbara en
Sint-Joris tijdens de Boxtelse kermis een
kruisboogwedstrijd voor leden en hun familie.
Zondag 16 augustus namen veertien deelnemers deel op het schietterrein aan het Essche
Heike. Nico Swaans uit Liempde, partner van
Ruud van Casteren, schoot het laatste stukje
van de houten vogel uit de ruim twaalf meter
hoge schutsboom. Een jaar lang mag hij zich
kermiskoning noemen.
In de bijna twintig jaar dat het Boxtelse gilde
heropgericht is, werden de kermiskoningen
steevast met een kleurige narrenkap gekroond.
Steeds meer leden vonden dat hoofddeksel
echter ongepast en daarom is besloten dat de
kermiskoning te herkennen is aan een witte
veer. Swaans was zondag de eerste die zich met
de nieuwe hoed mocht tooien. Daarnaast kreeg
hij uit handen van waarnemend hoofdman
Henk Voermans het zilveren wisselschild dat
speciaal is vervaardigd. Er waren twaalf ronden
nodig om de kermisvogel van de mast af te
schieten. Door het vele gemis nam de wedstrijd
bijna twee uur in beslag.

Guus Eltink een nieuw koningsschild en
voldeed hij aan de voorwaarden waaraan een
nieuwe gildekoning moet voldoen. Eltink won
die titel in april van dit jaar voor de tweede keer.
Voor het ontwerpen van het zilverstuk liet hij
zich inspireren door de koninklijke onderscheiding, die hij daags na het koningschieten kreeg
opgespeld. n

KONINGSSCHILD
Voorafgaand aan het moment dat de schutters
de kruisboog ter hand namen, presenteerde

Nico Swaans, partner van gildebroeder Ruud van
Casteren, is een jaar lang kermiskoning.
(Foto Henk van Weert).

Guus Eltink, die op 23 april het tweejaarlijkse
koningschieten van Sint-Barbara en Sint-Joris
Boxtel won, presenteerde op kermiszondag
16 augustus zijn nieuwe koningsschild. Het is
gebaseerd op de vormgeving van de onderscheiding die hij daags na het koningschieten kreeg.
Tijdens de nationale lintjesregen werd Eltink
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
(Foto Henk van Weert).

Zes jubilarissen Sint Joris Goirle
Op de statiedag van 5 september 2015 vond
de huldiging plaats van zes jubilarissen,
twee 50 jaar lid, drie 40 jaar en één 25 jaar.
Jos Brock en Eduard van Puijenbroek kregen
het “Kringkroontje” opgespeld door Jan van
Geloven van het kringbestuur van Het Kwartier
van Oirschot. Jos Brock, vijftig jaar lid van het
gilde, begon bij het gilde als tamboer in 1965
en in 1985 schoot hij zich tot koning. Jos is
actief met de verzorging van de Mariakapel
aan de Oudebaan. Eduard van Puijenbroek
werd in 1965 lid van het gilde en was koning
in 1981 en 1989. Ook was hij in 1981 een korte
tijd hoofdman. Eduard is nog steeds zeer
actief als bestuurs- en commissielid, zowel in
de kring als in de federatie. Jan Kloks, Paul en
Sjef Hoogendoorn, allen 40 jaar gildebroeder,
kregen een kringonderscheiding opgespeld.
De gildebroeders hebben een belangrijke rol
gespeeld in het oprichten van de vendelgroep.
In 1977 waren zij de eerste gekostumeerde
vendeliers. Jan Kloks begeleid de vendeliers en

is dekenpenningmeester. Paul Hoogendoorn is
in het verleden bestuurslid geweest en momenteel voorzitter van de stichting Sint Joris Goirle.
Sjef Hoogendoorn is sinds 2009 hoofdman
en initiatiefnemer van het laserschieten binnen
het gilde. Verder heeft Sjef zitting in de kring
en federatiecommissie Jeugd. Hans van

Doremalen kreeg uit handen van hoofdman
Sjef Hoogendoorn het Sint Joris speldje
opgespeld voor 25 jaar lid. Hans is momenteel
koning, hij was eerder al koning in 1997. Het
Sint Jorisgilde is trots op de jubilarissen en hun
jarenlange inzet voor het gilde. n

Vlnr.: Jan Kloks, Jos Brock, Sjef Hoogendoorn, Eduard van Puijenbroek, Paul Hoogendoorn en
Hans van Doremalen.
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Open deur bij Sint Kringgildedag Dommelgroep
Joris Hilvarenbeek oogst veel lof
Gilde Sint Joris Hilvarenbeek liet op zondag
27 september aan de inwoners van het dorp
zien waar het gilde huist en wat het aan
historische waardevolle voorwerpen heeft. Het
gilde presenteerde zich met vendelzwaaien en
schietdemonstraties, maar nadrukkelijk ook met
de activiteiten die het gilde sinds jaar en dag
doet in het kader van de sociale dienstbaarheid.
De belangstelling voor de open dag was prima.
Gilde Sint Joris is opgericht in de vijftiende eeuw
en beschikt over een rijke collectie zilver. Het
koningszilver behoort tot het meest waardevolle
van Brabant. Op www.sintjorishilvarenbeek.
nl zijn alle schilden te vinden. Het koningsschieten heeft 39 prachtige koningsschilden
opgeleverd, waarvan het oudste dateert uit 1571.
De waardevolle schilden zijn tot in het kleinste
detail perfect gefotografeerd. Bij ieder schild
staat een korte beschrijving van de koning, zijn
familie en zijn bezittingen. Op deze manier
kunnen mensen die op zoek zijn naar hun
voorvaderen erachter komen of zij afstammen
van een koning van Sint Joris. Meestal wordt
ook het beroep afgebeeld en soms het familiewapen. Het oudste gildezilver ‘de medaillon’ is
rond 1550 vervaardigd. Ook was het gekregen
schild van koningin Wilhelmina en het schild
van het bezoek van het corps diplomatique
tentoongesteld. Het gilde liet voorts oude en
nieuwe sikkels en ketens zien. Bijzonder zijn
de negentiende eeuwse bierpullen, maar ook
de hellebaarden, kruisbogen, trommels en
specifieke gilde-attributen, maakten een bezoek
aan de tentoonstelling de moeite waard. n

Op zondag 6 september jongstleden is in
Sint-Oedenrode de jaarlijkse gildedag van
kring Dommelgroep gehouden. Tot deze
kleine kring behoren gilden uit Boxtel, Den
Dungen, Gemonde (2), Liempde, Schijndel,
Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en
Vught. Na de gastvrije ontvangst met koffie
en koek in De Ontmoeting van Zorgcentrum
Odendael, zijn de gilden opgetrokken naar de
Martinuskerk voor een bijzondere gildemis.
Het gildekoor uit Dinther heeft de viering
muzikaal opgeluisterd. Dat oogst veel bijval
van de aanwezigen. Na een gezellige bijeen-

De Massale opmars Dommelgroep.

Mooi EST in Peine voor Sint Jorisgilde
Oostelbeers
Ook dit jaar toog Sint Joris, zoals vele andere
Brabantse gilden, naar het Europees Schutters

Vendeldemonstratie van het gilde Sint Joris.

komst waarbij burgemeester Peter Maas de
erewijn aanbiedt, is men in een korte optocht
getrokken naar de Rooise Markt. De kleurrijke
massale opmars wordt gadegeslagen door vele
belangstellenden. De nostalgische zwart-wit
foto is daar getuige van. Het gezellige middagprogramma met de gebruikelijke wedstrijden
is gehouden op het fraai ingerichte gildeterrein
aan de Ollandseweg. Aan de aankleding van
het gildeterrein is veel aandacht besteed. Het
organiserende Sint-Jorisgilde kan samen met
de deelnemende gilden terugzien op een gezellige en geslaagde kleinschalige gildedag. n

Bram Lindelauf toont trots zijn uil.
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Treffen (EST) voor drie dagen verbroederen,
maar uiteraard ook om mee te schieten om
de titels “Europakönig” en “Europaprinz”.
Ditmaal vond het festijn plaats in Peine, vlakbij
Hannover. Zaterdag was de dag van de verschieting en namens Sint Joris traden koning
Kees Deenen (uiteraard) en “prins” Bram
Lindelauf aan. Helaas lukte het Kees niet om
door de voorronde te komen, maar Bram wel.
En hoe? Hij schoot de vogel, een schitterende
uil, los en mocht deze mee naar huis nemen. In
de finale werd het laatste schot, net voor hij aan
de beurt was, gelost en dus ging de titel van
Prins helaas niet mee naar Oostelbeers. Nadat
hij ’s avonds in de gezellige feesttent zijn uil
had ontvangen werd hij luidruchtig door zijn
gildebroeders toegezongen. n

De kroning van Erik de Koning
Op kermismaandag heeft Erik de Koning
zich na een taaie maar sportieve strijd tot
koning geschoten van het Vessemse Sint
Lambertusgilde. De zes kandidaten kwamen
allen ruim zestig keer onder de boom. Onder
massale belangstelling van de Vessemse
gemeenschap en van diverse gildebroeders uit
de regio haalde Erik de vogel met het 391ste
schot naar beneden. Na de koningsbelofte
werd hij geïnstalleerd. Allereerst kreeg hij
het koningszilver omgehangen en werd de
koningskroon geplaatst. Aansluitend werd hem
door de afgaande koning en koningin, Jos en
Marie-José Mijs, de traditionele sigaar en het
glas rode wijn aangeboden. Na het betreden
van het vaandel, een vendelgroet en vele felicitaties barstte het feest los. Rond de klok van
vijven vertrok het gilde om de kersverse koning,
in gezelschap van de fanfare en drumband,
naar huis te brengen. n

Erik de Koning trots met sigaar en wijn.

Federatietoernooi geweerschieten
nieuw leven ingeblazen
Na een onderbreking in 2014, is op 6 september jongsleden het Federatietoernooi
geweerschieten georganiseerd op het terrein
van Gilde Sint Lambertus te Vessem. Een
honderdtal schutters uit alle hoeken van
Brabant en alle kringen van de federatie was
naar de Kempen gekomen. Zo waren er
gildebroeders uit bijvoorbeeld Terheijden,
Vianen, Luijksgestel, Heeze, Leende,
Dommelen, Udenhout, Nieuwkuijk, MarenKessel, Rosmalen, Esch, maar ook uit de
oude gemeente Vessem (Vessem, Wintelré en
Knegsel). Er werd op zes bomen -vier permanente en twee bijgeplaatste- geschoten voor
de disciplines Personeel, Kampioen, Korps en
Viertal. Voor de jeugdige schutters was er een
speciaal kampioensschild beschikbaar. Verder
was door het Vesssemse gilde nog een vrije
wedstrijd georganiseerd. Onder goede weersomstandigheden, met uitsluitend de dreiging
van een beetje regen, werd op een sportieve
manier gestreden tot omstreeks zes uur. De
wedstrijden hadden een serieus, maar prettig
verloop en werden onder andere gadegeslagen
door de leden van het kringbestuur van het
Kwartier van Oirschot Ben van den Berk, Jan
van Gisbergen en oud-bestuurslid Jo van

den Biggelaar. Na afloop van de wedstrijden
werden de prijzen uitgereikt door hoofdman
Frans Mijs, samen met de leden van de
Federatiecommissie Geweerschieten Frans
Vriens en Nico in ‘t Veld, die de organisatie
bijgestaan hebben. n

Vessemse
jubilarissen
Elk jaar, rond de 17de september, viert het
Vessemse Sint Lambertusgilde haar teerdag.
Traditioneel ook de dag waarop de jubilarissen
in het zonnetje gezet worden. Dit jaar maar
liefst vier in getal. Jac van der Heijden, 60
jaar lid, heeft een staat van dienst binnen het
gilde als kleermaker en als adjudant bewaakte
hij de orde. Verder heeft hij deel uitgemaakt
van de overheid als deken en momenteel
alweer ruim tien jaar als ouderling. Jan van
Riet, 50 jaar lid, staat vaak klaar voor het gilde
en vervult namens het gilde al vele jaren
de rol van acoliet tijdens uitvaarten in de
Lambertuskerk. Jan heeft tevens als deken
deel uitgemaakt van het bestuur. Jan de
Jong, eveneens 50 jaar lid, is een bescheiden,
goedlachse en gezellige gildebroeder, die
ondanks zijn verhuizing naar Middelbeers
na al die jaren nog altijd actief schutter is bij
het Vessemse gilde. Tinus van Heijst, twee
keer koning geweest, is 40 jaar lid. Tinus is
in het verleden actief geweest als tamboer,
maar nu alweer vele jaren als bazuinblazer. De
jubilarissen met vijftig en zestig dienstjaren
werden gedecoreerd met een onderscheiding
van het gilde, de gemeente Eersel en met
het kringkroontje van het Kwartier van
Oirschot. Hiervoor betraden respectievelijk
hoofdman Frans Mijs, wethouder Ria van
der Hamsvoord en kringbestuurder Ben van
den Berk het spreekgestoelte. Tinus kreeg
de kringonderscheiding van het Kwartier van
Oirschot opgespeld. Na het ceremoniële
deel bracht het gilde een vendelgroet aan de
jubilarissen en werd er aansluitend gezellig
verbroederd. n

De Vessemse jubilarissen.
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Huldiging jubilarissen Heilig
Sacramentsgilde
Tijdens de teerdag van het Heilig
Sacramentsgilde Hulsel op 23 september 2015,
ontvingen diverse jubilarissen uit handen van
Jan van Gisbergen en Eduard van Puyenbroek
van het kringbestuur Kwartier van Oirschot, de
kringkroontjes en kringonderscheidingen.
Cor Hermans Maas en August Michelbrink

De jubilarissen.

vanwege hun zestig jaar lidmaatschap en Kees
van der Heyden en Ton en Wim van Rijzingen
vanwege hun veertig jaar lidmaatschap. In de
middag ontving Annie Geerts van het gilde een
bos bloemen vanwege haar vijfentwintig jaar
lidmaatschap. De families van de jubilarissen
waren uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. n

Annie Geerts ontvangt de bloemen.

Gilde Sint Sebastiaan Diessen heeft
een nieuwe koning
Het was alweer vier jaar geleden dat Peter van
Oort koning was geworden en op maandag
7 september 2015 werd ons vierjarig koningschieten gehouden. In de ochtend halen we
de koning thuis op. Vervolgens sluiten we
ons aan bij het gilde Sint Joris voor de heilige
mis en zegent pastoor Steven Barberien de
koningsvogel. Hierna gaan we naar onze
gildekamer voor de koffie met worstenbrood.
Na het ophalen van het kerkelijk- en
wereldlijke gezag maken we ons klaar voor
de wedstrijd. Dat het koningsschieten in
Diessen nog echt leeft, is te zien aan het vele
toegestroomde publiek en de gastgilden. Na
het bevrijden van de boom en de openingsschoten, begeven zich maar liefst negen
schutters tegelijk onder de boom. Bij ons gilde
schieten we niet om de beurt, maar iedereen
mag schieten wanneer hij wil. Het is Marcel de
Brouwer die na ongeveer 240 treffers de vogel
eraf schiet. Marcel is acht jaar gildebroeder
en lid van de schietcommissie. De vreugde
was groot toen een lang gekoesterde wens
in vervulling ging. Het gildebloed stroomt al
generaties door de aderen van de familie de
Brouwer. Zijn overgrootvader was hoofdman.

Koning én Keizer
bij Gilde Sint
Sebastiaan Tilburg
In de voorbereidingen was de vraag al vaak
gesteld: zou het Peter-Paul Haen gaan lukken
om de koningsvogel voor de derde keer neer
te halen? Veel gildebroeders en gildezusters
gunden hem de derde koningstitel, en daarmee
de levenslange keizerstitel, maar er waren
meer ‘troonpretendenten’. Op zondag 20 september streden zij voor de eer. Vanaf twee uur
stonden twaalf schutters aan de voet van de
schutsboom. Vanaf het eerste moment was het
spannend. Na bijna twee en een half uur leek
het er op dat Cécile Bogaerts, de enige vrouwelijke gildebroeder, de koningstitel had veroverd.
Maar de schietcommissie was streng doch
rechtvaardig: er was nog een klein deel van de
koningsvogel op de schutsboom blijven staan
en dus moest er verder geschoten worden.
Het was uiteindelijk Peter-Paul Haen die deed
wat iedereen verwachtte: hij schoot zich tot
keizer. Daarmee mag hij zich na Hendrik
Schaapsmeerders (1773) en Joop Sleddens
(1997) de derde keizer van het gilde noemen.

Zijn opa is jarenlang lid geweest, maar heeft
zich nooit tot koning kunnen laten kronen.
Zijn vader, erehoofdman Piet, is koning en
hoofdman geweest. Na de erewijn halen de
gildezusters de nieuwe koningin thuis op. In
de avond heeft iedereen de gelegenheid om
de nieuwe koning te feliciteren en kunnen we
terugkijken op een geslaagde dag. n

De kaart van het gilde schrijft voor dat een
tweede wedstrijd om de koningstitel moest
volgen. Vier overgebleven gildebroeders
begonnen opnieuw met schieten.
Rond vijf uur was de naam van de nieuwe
koning voor de komende drie jaar bekend:
Jan van Steensel. De uitkomst van deze
middag zorgt voor een ‘aardverschuiving’
binnen het gilde: de koning is keizer geworden,
de hoofdman is koning geworden, de positie
van hoofdman is vacant. n

Koning Marcel de Brouwer betreedt het moedervaandel onder toeziend oog van de
beide hoofdmannen van de Diessense gilden.

Peter-Paul Haen (links) en Jan van Steensel
(midden) met familie na hun installatie als keizer
respectievelijk koning.
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Patroonsdag met een feestelijk tintje!
Op zondag 30 augustus was de jaarlijkse
patroonsdag bij Gilde Broederschap Onser
Lieve Vrouwe uit Oirschot. Ieder jaar wordt er
een verschieting gehouden. Dit jaar niet om
de koningstitel, maar om het tinnen bord dat
is geschonken door onze beschermheer en
beschermvrouwe Peter en Topy Mertens. Dit
jaar had de dag een extra feestelijk tintje. Het
nieuwe onderkomen van het gilde werd namelijk officieel geopend. Vier jaar geleden werden
de eerste contacten gelegd voor het vervangen
van de schuilhut door een overtallig bankgebouw van de firma De Meeuw. We kregen de
units in bezit. Diverse bedrijven hebben hun
medewerking verleend. Ook door de gildebroeders en gildezusters is er hard gewerkt.
Inmiddels zijn er diverse vergaderingen en
bijeenkomsten gehouden en hebben we al veel
plezier van het gildelokaal gehad. n

Opening gildelokaal OLV Oirschot

Koningsschieten in Casteren
Op kermismaandag, 28 september, vond
in Casteren weer het driejaarlijkse koningsschieten plaats op het gildeterrein van het
gilde Sint Willibrordus. Er meldden zich vijf
kandidaten om te strijden om de felbegeerde
titel. Deze kandidaten waren Frans Corstiaans,
Jeroen Liebregts, Frans Hoeks, Jan Daniels en
Harry Wilborts. Na een felle strijd was het na
het 84e schot Frans Hoeks die de vogel naar
beneden schoot. De 54-jarige Frans is getrouwd
met Jeanne en vader van Lian en René. In het
dagelijkse leven voert hij het beroep uit van
minigravermachinist. De komende drie jaar is
hij de trotse koning van het gilde. n

Gift running team
Oirschot

Koning Frans Hoeks.

Het kost maar 5 euro

Op 31 mei 2015 hebben we de kringdag van
het Kwartier van Oirschot gehouden, met als
goed doel Running Team Oirschot. RTO is
een groep enthousiaste vrijwilligers die een
bijdrage levert aan de kwaliteit van leven voor
mensen, in de gemeente Oirschot, die door
kanker getroffen worden. Dit doen ze door
deel te nemen aan hardloopwedstrijden en
het organiseren van diverse evenementen.
RTO onderscheidt zich van landelijk
werkende organisaties door nadruk te leggen
op de mens en niet op de ziekte. Op het
verlanglijstje bij RTO stond een elektrische
fiets. Het was een mooi doel voor onze
kringdag. Wij hopen met deze gift een mooie
bijdrage te kunnen leveren! n

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.
Rekeningnummer:
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74
T.n.v. Stichting De Gildetrom

Gift Running Team Oirschot.
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Koningin bij het Sint Antoniusgilde
Beek
Tijdens het koningschieten van het Sint
Antoniusgilde Beek, op maandag 14 september op de schietaccommodatie ´t Wipke
in Beek en Donk, heeft voor het eerst bij dit
gilde een vrouw zich koningin geschoten. Na
de opening van het koningschieten volgen
de schoten van gildepastor Jan Engels en
burgemeester Ronnes, gevolgd door schoten
van keizer Huub van den Bergh en van
kapitein Piet Swinkels. Hierna gaan twee gildebroeders, Hans Duitsman en Toine Steegs
en een gildezuster, Tonny Gevers, de strijd aan
om het koningschap. Van hen is het Tonny
Gevers die met het 153ste schot de vogel naar
beneden haalt.
Na plechtig beloofd te hebben dat ze zal
voldoen aan de voorwaarden voor het
koningschap, en die zijn niet gering, kan
kapitein en afgaand koning Piet Swinkels bij
Tonny Gevers de koningsketen omhangen,
die ze de komende drie jaar mag dragen. Ze
kiest zich dan ook een gemaal, haar man, de

gildebroeder Jan Gevers. Vervolgens geniet
de kersverse koningin de eer het gildevaan te
mogen betreden. Ook wordt ze dan overvendeld met dat vaan.
Tot slot van de inhuldiging brengen de vendeliers haar een vendelgroet, die helaas vanwege
de regen slechts kort kan zijn. n

Koningin Tonny Gevers wordt overvendeld.

Optrekdag Sint Antonius Abt Gilde
met installatie nieuwe beschermheer
Maandag 08 juni 2015 houdt het Sint
Antonius Abt Gilde haar tweejaarlijkse optrekdag met Deurne kermis.
De dag begint met een heilige mis in de Sint
Willibrordus kerk in het centrum van Deurne.
De mis wordt voorgegaan door pastoor Paul
Janssen en opgeluisterd door het gildekoor
van de vier Deurnese gilden. Na de heilige
mis is er een koffietafel in het gildehuis van
de Putten. Na de koffietafel wordt er afscheid
genomen van onze beschermheer Guido
Coolen, die ruim 30 jaar beschermheer is
geweest van het gilde. Guido Coolen is tot
ere-beschermheer van het gilde benoemd
en hem wordt een schild namens het gilde
aangeboden. Zijn vrouw Ineke krijgt een bos
bloemen namens het gilde. Hierna biedt
Guido Coolen het gilde ook een schild aan.
Daarna hebben we onze nieuwe beschermheer Michiel Dankers geïnstalleerd. De
nieuwe beschermheer Michiel Dankers en
onze ere-beschermheer met familie krijgen de

vendelgroet aangeboden namens het gilde.
Zo hebben we onze nieuwe beschermheer
gepresenteerd bij de notabelen van Deurne,
Burgemeester en Wethouders van Deurne en
bevolking, het notariaat en het gezondheidsplein. Wij kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde optrekdag met Deurne kermis. n

Tiny Bogers
koning Sint
Antonius Abt
Mierlo-Hout
Zondag 13 september is het tweejaarlijkse
koningschieten van Schutsgilde Sint Antonius
Abt Mierlo-Hout gehouden. Nadat regerend
koningin Franka van Vijfeijken haar titel
vacant heeft gesteld, wordt door diverse
gildebroeders en -zusters geschoten om
de vacante titel. Nadat eerst de wereldlijke
overheid, de kerkelijke overheid, de oudkoningin Franka van Vijfeijken en de vier
gildeheren de schietwedstrijd hebben
geopend, ontstaat er een spannende
wedstrijd. Eerst ziet het ernaar uit dat oudkoningin Franka voor de derde (!) keer een
kans zou gaan maken, wat natuurlijk heel
uniek zou zijn geweest. Echter bij de 105e
beurt legt Tiny Bogers aan en haalt hij de
laatste resten van de houten vogel omlaag.
Uiteindelijk is dit ook uniek omdat Tiny de
donderdag daarvoor pas is geboond als
gildebroeder en lid is geworden van Sint
Antonius Abt. Met andere woorden, amper
drie dagen gildebroeder en dan al koning.
Mogelijk een vermelding waard in het ‘World
Guinness Book of Records’! Tiny heeft zijn
vrouw Elma als zijn koningin gekozen en
wordt officieel aangesteld. Op 10 oktober
hebben Tiny en Elma een koningsreceptie
gehouden met een aansluitende feestavond.
Prima geslaagde activiteiten. Daarmee is weer
eens bewezen dat ’t Gilde leeft op ’t Hout! n

Tiny Bogers en zijn vrouw Elma.
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Van wôr ik bén? van Gemert natuurlijk
De belangstelling voor het verleden neemt toe.
Dat uit zich in het maken van een stamboek of
het beschrijven van aspecten uit het verleden.
In Gemert heeft het Gemerts Amateur
Toneel ruim negen maanden besteed aan het
opvoeren van een in opdracht geschreven
toneelstuk “Van wôr ik bén”, titel van het
Gemerts volkslied.
Een gilde is een stuk geschiedenis en stamt
uit een ver verleden. Het toneelstuk gaat over
de periode 1880 - 1920 en laat personen en
gebeurtenissen zien tegen de achtergrond van
het wel en wee van twee verliefde stellen. 243
personen staan acht keer op het openluchttoneel van het Boerenbondsmuseum. Het
Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde komt

viermaal in actie. Zij zijn betrokken bij een
kinderbegrafenis, de bedevaart naar Handel,
de opening van de kermis en het slottafereel
na de woorden van de vertelster: “Het is goed
geweest, het leven gaat voorbij de dood”. Na
deze woorden klinkt dan de Gemertse doden-

Medewerkers Gruun Schut.

mars en verlaat zij te midden van het gilde het
podium, dat wil zeggen, het gazon van het
museum. Drie repetities en vier uitvoeringen
is een grote deputatie van het gilde actief,
eenmaal de regen trotserend en de andere
keren droog, maar dreigende regen. 1900
toeschouwers hebben getuige kunnen zijn van
dit mooi stukje geschiedenis. n

Alle medewerkers van Van Wôr Ik Bén.

Hans Hikspoor opnieuw koning van
Sint Hubertusgilde Liessel

Gildehoofdman
onderscheiden

Maandag 31 augustus 2015, na het vrijen
van de schietboom, heet hoofdman Hans
van Someren het in grote getale opgekomen
publiek en de genodigde gasten van harte
welkom.
Hierop volgen de eerste schoten van de eregasten en begint de onderlinge strijd van de
gildebroeders voor het nieuwe koningschap.
Met het 337e schot haalt oud-koning Hans
Hikspoors de vogel naar beneden en prolongeert hij zijn vorige koningstitel. Als hij over
vier jaar weer de vogel eraf weet te schieten,
is hij keizer van het gilde. Na het aankleden
van de nieuwe koning, het omhangen van
het koningsvest en de koningsvogel, ging
hij onder tromgeroffel en luid applaus van
de overige gildebroeders en het massaal
aanwezige publiek over het gildevaandel.
Na de handenwassing van de koning door
de waardin van het gildehuis, wordt er ter
plaatse begonnen met het verpachten van de
gilde-attributen. De commandantstok wordt
gepacht door Frits Kuijten. Willy Rijnders
wordt de nieuwe kapitein. Het gildevaandel
blijft in handen van Herbert Welten en de
gildetrom komt in handen van Mark Joosten.
De nieuwe koningsknechten zijn Jan Verberne
en Mattie Gruijters.
‘s Avonds wordt in gildehuis De Marmabar
een druk bezochte receptie gehouden, zowel
voor de nieuwe koning als voor hoofdman

Gildehoofdman van het Sint Hubertusgilde,
Hans van Someren, is maandagmorgen
31 augustus voor aanvang van het
koningschieten door burgemeester Hilko
Mak van Deurne verrast met een koninklijke
onderscheiding. Hans van Someren is
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau voor zijn inzet voor de gemeente
Deurne in het algemeen en de gemeenschap
van Liessel in het bijzonder. Hans van
Someren is sinds 1972 lid van het Sint
Hubertusgilde, hij begon daar als tamboer.
Van 1979 tot 1987 was hij jonge deken
(secretaris) en van 1991 tot 1995 bestuurslid
vanwege gildetamboer. Vanaf 2012 tot heden
gildehoofdman. In 1998 is hij gekozen tot
prins carnaval bij Carnavalsstichting De Kei
en hij vervult daar tot op heden nog diverse
functies. Hij heeft zich ingezet voor Tennisclub
Liessel, daar is hij bestuurslid technische
zaken en competitieleider geweest. Tussen
2006 en 2014 was Hans gemeenteraadslid
in Deurne, daar heeft hij zich voornamelijk
ingezet voor de leefbaarheid van Liessel.

Hans van Someren met zijn koninklijke
onderscheiding.

Nieuwe koning Hans Hikspoors met de
afgeschoten vogel.
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Burgemeester Hilko Mak spelt de Koninklijke
onderscheiding op bij Hans van Someren.
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Sint Jorisgilde Gemert heeft nieuwe
Koning
De derde zondag in juli is het koningschieten
in Gemert. In de even jaren schiet het Sint
Antonius en Sebastianusgilde voor een
nieuwe koning en in de oneven jaren de
gildebroeders en gildezusters van het Sint
Jorisgilde. Dit jaar was de Rooi Skut, zoals ze
in Gimmert zeggen, aan de beurt.
Na afscheid genomen te hebben van
koningspaar Albert van den Eijnde en zijn zus
Petra van Wetten - van den Eijnde, kunnen
de gildebroeders en gildezusters van de Rooi
Skut beginnen aan het schieten voor een
nieuwe koning. Fanatiek wordt er geschoten
door de deelnemers. Na ongeveer 230
schoten begonnen de tamboers zich te roeren
want het is spannend geworden. Frans van
der Burgt, kapitein van het Sint Jorisgilde en
tevens secretaris van Kring Peelland, raakt
bij het 248ste schot het laatste stukje van
de koningsvogel. Na twee jaar geleden het
koningschap te hebben overgedragen aan
Albert, wordt hij weer voor een periode van
twee jaar de nieuwe koning. Hij kiest wederom
zijn vrouw Tonnie als koningin. Wij wensen
hem veel plezier en wijsheid in de komende
periode, maar als ze het op dezelfde wijze

doen als hun eerder koningschap, dan zal dit
zeker gaan lukken. Tot slot willen we het
oud-koningspaar Albert en Petra nog van
harte bedanken voor hun uitstekende invulling
van het koningschap. n

Frans van der Burgt, kapitein van het Sint
Jorisgilde en tevens secretaris van Kring
Peelland en zijn vrouw Tonnie.

Nieuwe tenues Gilde Sint Lambertus
Someren Eind
Zondag 12 juli is het eindelijk zover. Na toch
wel enige strubbelingen daar de vader van
onze leverancier, Belien uit Hamont België,
overleed kort nadat wij onze pakken hebben
laten aanmeten en daardoor de door ons
gewenste datum van 29 april niet meer
haalbaar blijkt.
Vorig jaar hebben we besloten de pakken na
28 jaar intensief gebruik te vervangen. Als snel
komen we uit bij Belien in Hamont.
Het resultaat hebben we zondag 12 juli gepresenteerd aan de Someren-Eindse bevolking
die, door de mindere weersomstandigheden,
niet massaal is komen opdraven. Samen met
onze drie andere Somerense gilden togen we
naar de kerk waar pastoor Heeffer en Pastor
Sip onze tenues tijdens een heilige mis ingezegend hebben. In het woordje van pastoor
Heeffer worden onze nieuwe tenues zelfs tot

gewaden verheven. Onze hoofdman William
geeft in zijn woord nog een uitleg over onze
eerdere gildetenues en een verklaring voor de
gekozen kleuren. Na een fotosessie op het
podium van ons Einderplein, trekken we in
stoet met de andere Somerense gildes door
het dorp en na afloop hebben we nog een
gezellig samenzijn in ons gildehuis.
We zijn erg trots zijn op onze nieuwe
gewaden/tenues. n

Sint Lambertusgilde in de nieuwe tenues.
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Sint Servatius
Gilde Lieshout
heeft nieuwe
koning
In Lieshout wordt op kermismaandag bij het
Sint Servatius Gilde om een nieuwe koning
geschoten.
Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis
neemt keizer Frits Vorstenbosch het woord.
Hij vertelt dat hij zich in 1982 -1983 -1984
tot koning heeft geschoten en daarom in
1985 wordt benoemd als keizer van het Sint
Servatius Gilde. Dit is nu 30 jaar geleden en
zodoende een mooie gelegenheid om iets
aan te bieden. Dit doet hij in de vorm van een
paar zakken bloembollen die hij overhandigt
aan Wim en Mieke Migchels, die er samen al
jaren voor zorgen dat het Sint Servatius Plein
er ‘pico bello’ bij ligt. Later trekt het gilde naar
de beemdkant alwaar het koningschieten
plaatsvindt. Drie gildebroeders doen een
gooi naar het koningschap. Bij het 61e schot
komt door toedoen van Peter Keursten de
vogel naar beneden. Na het koningschieten
wordt er door de overige leden geschoten
voor de titel ere-koning. Na een felle strijd
onder de vijf schutters is het uiteindelijk Piet
van Lierop die zich bij het 132e schot een
jaar ere-koning mag noemen van het Sint
Servatius Gilde. Na alle plichtplegingen wordt
er onder de aanwezigen nog geschoten voor
de kermiskoning/koningin. Bij het 78e schot
haalt Thea Schrama na een goed gericht schot
de vogel naar beneden. n

Het kersverse koningspaar Peter en Jo Keursten.

Geert-Jan van Rixtel Bzn, gildekoning
van het Sint Leonardusgilde
Het belooft een spannende kermiszaterdag
te worden bij het Sint Leonardusgilde Beek
en Donk. Maar liefst twaalf gildebroeders
strijden om de felbegeerde titel. Om tien
uur verzamelen de gildebroeders zich bij de
afgaande koning Jan Huijbers in Keldonk
voor vertrek naar de kerk. Het startschot
wordt gegeven door gildeheer Wethouder
Van Zeeland, de afgaande koning en door
alle gildebroeders. Hierna barst de strijd los
tussen de twaalf gildebroeders. Het is onze
hoofdman en tamboer Geert-Jan van Rixtel
(Bzn) die bij het 140ste schot het laatste
restje van de vogel neerhaalt. Gauw haalt hij
zijn voorzittersketting van zijn schouders en
hangt die om bij de waarnemend voorzitter,
zijn neef Geert-Jan van Rixtel (Frzn). Vol trots

Geert-Jan van Rixtel, gildekoning.

raapt hij een stuk van de kapotgeschoten
vogel op, als bewijs dat hij het koningschap
wil aanvaarden. Rond zes uur wordt er
geschoten om de kermiskruizen. De volgende
personen weten een kruis te bemachtigen:
gildebroeder Jan Rooijakkers, gildezuster
Dorothé van Rixtel en gildebroeder Geert-Jan
van Rixtel (Bzn).Om ongeveer zeven uur kan
de laatste activiteit beginnen: het schieten
van de kermiskoning(in). Na een spannende
wedstrijd geeft de mooie, maar taaie vogel
zich over. Het is Joshy Gevers die het laatste
restje eraf schiet en zich daarom een jaar
lang kermiskoning mag noemen van het Sint
Leonardusgilde. De waarnemend voorzitter
hangt hem een rode sjerp om. n

Sint Servatius
Gilde Lieshout zit
aan de bock
Maandag 5 oktober staat het Sint Servatius
Gilde om zes uur klaar bij het brouwerijcafé
te Lieshout om acte de présence te geven bij
gelegenheid van het aanslaan van het eerste
vat bockbier
Al is het vroeg op de avond, de meeste
gildebroeders zijn aanwezig om dit jaarlijks
terugkerend evenement bij te wonen. Nadat
Pater Westers het vat heeft gezegend,
brengt het Gilde een vendelgroet voor alle
aanwezigen. Dan is het tijd om het vat aan
te slaan; door middel van een houten hamer
wordt een ferme klap tegen de tapkraan
gegeven, waarna het kostelijk gerstenat
rijkelijk vloeit. Het bier smaakt voortreffelijk,
zo ook de hapjes die worden geserveerd.
De hoofdman Toon Gevers ziet kans om het
laatste glas uit het vat te wringen. Daarna
wordt er in het café nog flink nagepraat. n

Joshy Gevers, kermiskoning.

Sint Servatiusgilde Lieshout op bezoek
Zaterdag 26 september brengt het gilde
een bezoek aan het parkje achter het
wooncentrum Franciscushof te Lieshout, waar
een aantal buurtgenoten een kruis hebben
geplaatst dat lang geleden op het kerkhof heeft
gestaan. Na inzegening door pater Wester,
wordt er door het gilde nog een vendelhulde
gebracht, wat door de omstanders zeer
wordt gewaardeerd. Hierna moet het gilde
snel vertrekken, want ze hebben nog een

vendelhulde te brengen en wel bij familie Van
de Broek in verband met hun gouden bruiloft.
Na de vendelhulde is het gilde blij verrast, Cor
van de Broek overhandigt aan de voorzitter
een zilveren schild als aandenken aan deze
dag. Hij vertelt dat hij een traditie voort wil
zetten, want zijn vader heeft 30 jaar geleden
ook een schild geschonken ter ere van zijn
50-jarig huwelijksjubileum. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
57

Hoofdman Toon Gevers bij het ledigen van het
vat bockbier.
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Jubilarissen bij het Onze Lieve Vrouwe
Gilde Aarle-Rixtel
Op zaterdag 19 september 2015 heeft het
Onze Lieve Vrouwe Gilde de jaarlijkse teerdag
gevierd. De dag wordt geopend met een
viering in de Mariakapel. Hierna is er alle
aandacht voor de twee jubilarissen, erebroeder Bertus van Rixtel en tamboer Eugène
Barten. Bertus voert zijn titel, erebroeder, niet
zomaar. Hij is bijna een levenlang lid van
de Blauw Schut, namelijk 60 jaar. Hij viert
triomfen als vendelier en vertegenwoordigt
als zodanig de Brabantse Gilden bij de ‘Dutch
Festival Week’ van 2 tot 9 juni 1962 in het
Engelse Scarborough. Ook als schutter laat
de jubilaris zich niet onbetuigd tot in meest
recente tijden. Hij treedt resoluut op als commandant en behaalt de hoogste eer met het
koningschap. Eugène Barten is amper negen
jaar als hij begint met het roeren van de trom

bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde. Hij viert,
naast zijn 40-jarig lidmaatschap, in feite ook
zijn jubileum als tamboer. De waarnemend
kringvoorzitter is vol lof over deze twee rasgildebroeders. n

Vlnr: Eugène Barten en Bertus van Rixtel.

Er werd koning geschoten bij de
Blauwe Schut in Aarle-Rixtel
Tijdens de dienst, wordt bij loting de volgorde
van de schietbeurt van de kandidaten voor
de hoogste waardigheid binnen het gilde
bepaald. Na de mis wordt de gildetuin in
gereedheid gebracht. De vier kandidaten
Eugène Barten, Mari Kerkhof, Gerard Maas en
Björn Kerkhof, beginnen in volgorde aan de
schietsessie en al snel is de vogel koploos.
De schutters wandelen af en aan en lossen
vele schoten.
Steeds meer vogeldelen fladderen omlaag en
de vogel draait om zijn spil. Er zijn al honderd
schoten gelost en een pauze is echt nodig.
De spanning stijgt: wanneer laat dat beest
zijn laatste veer? De schietresultaten leiden
tot de vraag of de schietronde nog zal worden
afgemaakt en dan, tegen zessen, zijn de
kogels op. Er moet een ander geweer komen
om andere beschikbare munitie te kunnen
gebruiken. Met zwaar geschut schiet schutter
Eugène, maar dat levert weinig op, Björn
komt ten naaste bij, Mari brengt geen grote
veranderingen teweeg en het schot van Gerard
is op het nippertje. Geluk is wat de schutter
moet hebben en dat is er nog niet, totdat
Björn Kerkhof de vogel neerhaalt en hij de
koning wordt voor een periode van twee jaar.

Het is kwart over zes en er zijn 238 schoten
gelost. De drie aanwezige gildekoningen,
van Laarbeek, van het Sint Margaretha Gilde
en van het Gilde van Onze Lieve Vrouw van
Aarle-Rixtel, slaan gezamenlijk het vat met
koningsbier aan. De pullen met koningsbier
worden de gildebroeders aangereikt en er
wordt geproost op een goed koningschap. n

Vlnr: Rick van de Ven, Björn Kerkhof en Eugène
Barten. Oud-koning Eugène Barten feliciteert de
nieuwe koning Björn Kerkhof.
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Raak geschoten,
geen koning, toch
koning
Een verwarrende titel voor dit stukje.
De ontwikkelingen voor gildebroeder Gerard
Maas volgen elkaar in snel tempo op. Op
kermismaandag 24 augustus schiet hij, als
gast, de laatste resten van de vogel bij het Sint
Margarethagilde naar beneden, dit levert hem
een kermiskruis op. Je zou verwachten dat
dit de opmaat zou zijn naar iets veel groters.
Het koningschap bij het Onze Lieve Vrouwe
Gilde op kermisdinsdag 25 augustus. Hier
heeft echter Björn Kerkhof een stokje voor
gestoken en Gerard zou normaliter twee jaar
moeten wachten tot de volgende mogelijkheid
zich voor zou doen. Of toch niet? Welnee, op
zaterdag 4 september is het koningschieten
voor de bewoners op het Blauwe Schutplein
en ja hoor, als bewoner van het plein schiet
hij de laatste resten van de vogel naar
beneden en mag hij zich voor een jaar toch
koning noemen. Toch een mooie uitslag als
je twee van de drie kansen verzilvert. Met de
koningstitel van het plein is hij zeer vereerd.
Het was een mooie dag daar op het plein, die
opgeluisterd werd door het voltallige Blauwe
gilde. n

Koning Gerard Maas.
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Nieuwe koning
O.L.V. der Zeven
Weeën Lierop
21 September 2015 heeft het gilde Onze
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop
het koningschieten gehouden. ’s Morgens
zijn we afgehaald door ons zustergilde Sint
Antonius-Abt, om gezamenlijk een heilige mis
bij te wonen voor de levende leden van beide
gilden. De voorganger is pastoor Jan Zwirs.
Na de heilige mis hebben we een vendelhulde
aan de bewoners van Henricushof gebracht.
Daar vandaan zijn we naar ons gildehuis
gegaan voor een geweldige koffietafel,
waarna we naar schietterrein De Roovere
zijn getrokken voor het koningschieten.
Na het openingsschot door wethouder v.d.
Moosdijk en pastoor J. Zwirs, volgden de
oude koning en de leden die ook mochten
schieten. Na een spannende strijd weet onze
commandant Willy Jacobs met het 133ste
schot het laatste van de vogel naar beneden
te halen. Na de handenwassing en het lopen
over de siervaan wordt hij geïnstalleerd en zijn
we weer naar het dorp gegaan om de nieuwe
koning te presenteren. Bij ons gildehuis is
door het zustergilde een vendelhulde aan de
nieuwe koning gebracht, waarna de koning
een receptie is aangeboden. Na een gezellige
middag waarbij we in de cafés de koning
voorgesteld hebben is rond half zeven de
koning naar huis gebracht en na een laatste
vendelgroet door onze vendeliers, hebben
we bij hem huis nog een gezellig samenzijn
gehad. n

Willy Jacobs, koning.

MARKIEZAAT

Koning- en koninginschieten Sint
Antonius Abt Terheijden
Bij deze gelegenheid is het de traditie dat
een aantal gildebroeders en de hoofdman
Piet van Geffen, de regerend koning Joep
van Bekhoven en koningin Jessica Kraak,
in alle vroegte wekken en afhalen. Het hele
gezelschap zit om zeven uur al in het café de
Harmonie van koning Joep van Bekhoven,
waar de koffie en ook de schrobbelèr goed
smaken. Alle gildebroeders en -zusters zijn
om acht uur aanwezig bij de gildekamer,
gaan wederom naar café De Harmonie en
halen hier de koning en koningin af. Na een
tussenstop, een consumptie en het vaststellen
van de volgorde van schieten bij café de
Zevende Hemel gaat men naar de gildekamer,
waar de eredekens, burgemeester G. de Kok
en notaris C. Geerse reeds aanwezig zijn. Na
het lossen van de laatste ereschoten begint
de wedstrijd. Onder grote belangstelling van
de bewoners van het dorp wordt fel gestreden
om de titels. De gildezusters halen als eerste

de vogel naar beneden. Onder luid gejuich
is Annabelle Bruijns de nieuwe koningin. Bij
de gildebroeders is het Jan Dijkers die zich
tot koning schiet. Jan is voor de zesde keer
koning van het gilde en wel in de jaren 1980,
1986, 2001, 2003, 2006 en in 2015. Na de vele
felicitaties en de erewijn barst het feest los. n

Koningin Annabelle Bruijns en koning Jan Dijkers.

Bewoners woonzorgcentrum Antonius
Abt bezoeken gilde Sint Antonius Abt
Terheijden
In het kader van activiteiten die plaatsvinden
onder het thema vendelen, hebben we het
genoegen een dertigtal bewoners van het
woonzorgcentrum te ontvangen op de
gildekamer. Onder de bezielende leiding
van Annie van Ginneken en begeleid door
studenten, komen zij kennis maken met
het gilde. Zij worden verwelkomd door de
hoofdman, sergeant, koning en koningin en
enkele gildebroeders en -zusters.
Onze vendelier Robert van
Oosterhout, begeleid door de muzikanten
Michel Brocks en Thijs van Oosterhout,
brengt een vendelgroet. Gildebroeder Cees
Meulemans geeft een lezing over het ontstaan
van het gilde en over de geschiedenis
en tradities van het kloveniersgilde Sint
Antonius Abt. In de gildekamer is een kleine
tentoonstelling van attributen van het gilde.
Ook wordt de gelegenheid geboden kennis te
maken met de kunst van het geweerschieten
op de wipboom. Hier wordt door een aantal
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bewoners en studenten gretig gebruik van
gemaakt. In een onderlinge wedstrijd wordt
uitgemaakt wie de beste mannelijke en
vrouwelijke schutter is van deze dag. Om vier
uur wordt afgesloten met het huldigen van
de beste schutters, waarbij medailles en een
oorkonde natuurlijk niet mochten ontbreken.
Mede door alle vrijwilligers kan teruggekeken
worden op een geslaagde activiteit. n

Bezoek bewoners woonzorgcentrum.
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Kloveniersgilde Sint Antonius Abt
huldigt vijf gildebroeders

Trudy Spoor in de
prijzen

Tijdens de algemene ledenvergadering van
13 oktober kent het gilde het erelidmaatschap
toe aan Cees Snellens, Harrie Bruijns, Jan
Dijkers, Thijs van Oosterhout en Willem
Heijmans. Het erelidmaatschap wordt hen
toegekend vanwege hun jarenlange inzet
en verdiensten voor het gilde. In het bijzijn
van de gildebroeders en -zusters, familie en
wethouder Mark van Oosterhout ontvangen
zij, uit handen van hoofdman Piet van Geffen,
een oorkonde met bijbehorend ereschild. Cees
Snellens zet zich al meer dan veertig jaar in
binnen het gilde en als dekenschatbewaarder
zorgt hij ervoor dat het gilde financieel gezond
is. Jan Dijkers ook ruim veertig jaar lid. Hij
draagt al vele jaren, als vaandrig, het vaandel
met gepaste trots. Thijs van Oosterhout zorgt
met veel toewijding voor het onderhoud van
de schutsbomen en de gildekamer. Willem
Heijmans was vele jaren lid van de overheid.
Hij verzorgt de horeca. Harrie Bruins heeft
grote verdiensten als deken-schrijver en zijn
grote kennis van de gilden. Harrie is als pen-

Op de kringgildedag te Leur heeft onze gildezuster Trudy Spoor bij de bazuinblaaswedstrijd
de eerste prijs behaald in de klasse C. Zij is
pas dit jaar op 25 januari lid geworden van ons
gilde. Het Sint Antonius Abtgilde Ter Heijden is
er trots op dat zij nu al een eerste prijs behaalt.
Trudy speelt ook trompet bij twee muziekorkesten. Trudy proficiat. n

ningmeester al vele jaren bestuurslid van kring
Baronie en Markiezaat. Hij is ook betrokken
bij tal van organisaties van de gilden in NoordBrabant. n

Vlnr: Thijs van Oosterhout, Jan Dijkers, Cees
Snellens en Harrie Bruins. Willem Heijmans
ontbreekt.

Trudy Spoor.

Peter Boons doelkoning en Sander Prevoo doelprins Gilde
Sint Bavo Raamsdonk
De dag begint met een eucharistieviering
ter ere van de jaarlijkse Bavodag, de eerste
zondag van oktober. In de eerste ronde gaan
de beste vier naar de halve finale. Dit zijn
Marie-Elze de Bont, Peter Boons, Inge de
Bont en Peter Kommers. In de finale is het
puntenaantal van Peter Boons en Marie-Elze
de Bont gelijk. Dan geldt het aantal punten in
de halve finale en hierin heeft Peter Boons vier
punten meer dan Marie-Elze en is daarmee
de nieuwe doelkoning. Bij de jeugd komen
Sander Prevoo, Martijn Prevoo en Michiel de
Bruijne in actie om uit te maken wie de nieuwe
doelprins wordt. In de halve finale is Sander
afgetekend de beste met een score van 37
punten, Martijn werd verrassend tweede met
26 punten en Michiel derde met 23 punten.
De finale werd een broedertwist waarin Sander
duidelijk de meerdere is met een score van
40 punten uit vijf pijlen, precies een 8. Martijn
behaalde 25 punten, gemiddeld een 5. Sander
is de nieuwe doelprins van het gilde. Na de

vendelhulde is een toast uitgebracht op de
nieuwe doelkoning en doelprins en werd de
dag gezellig afgesloten. De wedstrijd werd

Links Peter Boons en rechts Sander Prevoo.
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gehouden onder de uitstekende leiding van
Adriaan de Jong. n

BARONIE

MARKIEZAAT

Gilde Sint Jan Wernhout houdt
Een nieuwe
rommelmarkt
koning en prins
bij Gilde Sint Bavo De traditionele jaar- en rommelmarkt wordt vertonen en een tweetal prijzen kunnen
dit jaar gehouden op zondag 19 juli. Met
winnen. De eerste prijs is voor Mark Taks
name de rommelmarkt is voor het gilde
Raamsdonk
en de tweede voor Ron Mouws. De fiets is
Traditiegetrouw is de zondag na het Bavofeest
de staatsiedag van het gilde; dit jaar op 11
oktober. Omdat we pastoor John van der
Laer installeren als nieuwe gildeheer, wordt
hij in optocht bij de pastorie afgehaald om
gezamenlijk met het gilde de kerk binnen
te gaan. Aan het eind van de viering legt de
pastoor de eed van trouw af, krijgt hij de sjerp
omgehangen en schrijft hij zijn naam in het
gildeboek. Na het voorlezen van de kroniek
2014-2015 met powerpoint-presentatie en een
gezamenlijke maaltijd, kan het koning- en
prinsschieten om drie uur beginnen.
Op de schutsboom worden twee vogels
bevestigd, de ene voor de jeugdige schutters
en de andere voor de volwassen schutters.
Gaandeweg de strijd loopt de spanning op
en menig treffer kon worden genoteerd.
Uiteindelijk is de eerste vogel die ter aarde
stort die bij de jeugd, nadat hij wordt getroffen
door een pijl van Sander Prevoo,
die aldus Michiel de Been opvolgt als prins
van het gilde.
Nog in dezelfde schietronde slaagde diezelfde
Michiel de Been erin om met een machtig
schot de andere vogel het laatste zetje te
geven en wordt hem na de handwassing het
koningszilver omgehangen. n

Koning Michiel en prins Sander Prevoo.

belangrijk, omdat deze georganiseerd wordt
om de nodige financiële middelen voor het
gilde binnen te halen. Ondanks het minder
goede weer is de markt naar tevredenheid
verlopen. Het gilde verzorgt de rommelmarkt
en heeft een terras ingericht waar de
bezoekers onder het genot van een kop koffie
of een ander drankje kunnen genieten van
een concert door de plaatselijke harmonie.
Bij de rommelmarkt wordt aan de bezoekers
een vrijwillige bijdrage gevraagd waar een
loterij aan verbonden is met als prijs een fiets.
Het gilde, dat het flobertgeweer als wapen
hanteert, heeft een schietkraam ingericht
waar de bezoekers hun schietkunsten kunnen

gewonnen door Jan de Koning. Nadat de
dekenschatbewaarder de kas heeft opgemaakt
kan het gilde dik te tevreden zijn met de
opbrengst. n

Jan de Koning.

Koningschieten bij gilde Sint Jan
Wernhout
Het is alweer vier jaar geleden dat het
koningschieten op het programma stond,
maar op 29 September 2015 was het weer
zover. Onder begeleiding van de Harmonie
van Wernhout en met de zon hoog aan de
hemel gaat het gilde naar de plaats waar
de verschieting gehouden wordt. Daar
aangekomen wordt de huidige koning van
zijn koningsmantel ontdaan en kan de
verschieting beginnen. Geschoten wordt op
een houten vogel voorzien van een ijzeren
plaat, welke op de schutsboom wordt
geplaatst. Diegene die het laatste stuk van de

vogel met ijzeren plaat omlaag schiet mag
zich de nieuwe koning noemen. De eerste
keer is hij niet verplicht het koningschap te
aanvaarden. Indien het koningschap niet
wordt aanvaard, wordt voor een tweede maal
een houten vogel op de schutsboom gezet,
waarna direct door de leden met het schieten
kan worden begonnen. Degene die nu het
laatste stuk omlaag schiet is koning. Hij kan
niet meer weigeren. De nieuwe koning is Ludo
Frijters en evenals de vorige vier jaar is hij weer
voor vier jaar koning. n

Vlnr: Hoofdman Jan Jochems, koning Ludo Frijters, Keizer Toon de Beer, jeugdkoningin Steffi Verhaard.
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Jubilaris bij gilde Sint Jan Baptist
Sprundel
Vrijdag 10 juli is het groot feest bij gilde Sint
Jan Baptist te Sprundel, want gildebroeder
Jan Vergouwen is zestig jaar lid van het schuttersgilde. De caert van het gilde is gedateerd
19 maart 1618, maar ten gevolge van de oorlogsjaren slapend geweest te zijn, wordt het
gilde heropgericht in 1954. Jan, zoon van de
caféhouder waar het gilde thuis is, wordt dan
als 18-jarige lid van het gilde en is nu na zestig
jaar nog steeds actief. Vier keer schiet Jan zich
tot koning van het gilde. Verder is hij jaren
schatbewaarder en deken van het gilde. De
bonds- en feestschietingen van het Verbond
van Sint Jorisgilden in België, waar het gilde
bij aangesloten is, worden nog vaak bezocht.
Vier keer is hij als kampioen gehuldigd. De
resultaten zijn tegenwoordig iets minder,
maar het plezier is beslist nog aanwezig. De
vicevoorzitter Alfred Boot van Kring Baronie
en Markiezaat reikt aan de jubilaris de
kringonderscheiding met oorkonde uit. Frie

Konings, de hoofdman van het gilde, huldigt
de jubilaris met het uitreiken van een gouden
pijl. Namens de gemeente Rucphen wordt de
jubilaris gefeliciteerd door wethouder Cees
Evers. Daarna dragen de beide dochters van
Vergouwen een prachtige taart binnen met
daarop een foto uit 1959 met de gildebroeder
en schutter in actie. n

Jan Vergouwen snijdt taart aan.

Zilveren pijlverschieting Sint
Sebastiaangilde Bergen op Zoom
Zondag 23 augustus komen een groot aantal
gilden naar het gildehuis Eigen Haard in
Bergen op Zoom om deel te nemen aan
de traditionele zilveren pijlverschieting.
Omdat het Ravelijn op den Zoom deze keer
niet beschikbaar is, wordt de verschieting
gehouden op het speelveld direct naast
het gildehuis. Uit België zijn aanwezig Sint
Sebastiaansgilde Halle-Booienhove, Sint
Sebastiaansgilde Essen en uit Nederland
Sint Willibrordusgilde Alphen, Sint Bavogilde
Raamsdonk, Sint Sebastiaansgilde
Tilburg, Sint Ambrosiusgilde Loon op
Zand en natuurlijk de gastheer het Sint
Sebastiaansgilde Bergen op Zoom. De
officiële opening wordt verricht door de
wethouder mevrouw Kammeijer. Het beste
viertal van elk gilde gaat in de slotronde
strijden om de zilveren pijl. Deze beslissende
ronde wordt, vanwege het weer, binnen in de
schietzaal van het gildehuis verschoten. De
jeugdige schutters hadden hun verschieting
in de zaal binnen al afgerond, zodat er ruim
plaats is voor de top-schutters. Bij de jeugd

van 12-14 jaar is Martijn Prevoo de beste
en in de categorie 15-17 jaar is het Sander
Prevoo, beiden van Sint Bavo Raamsdonk.
De zilveren pijl wordt gewonnen door gilde
Sint Sebastiaan Essen, dat net iets beter is
dan Sint Bavo Raamsdonk. Het is weer een
zeer geslaagde verschieting en het gilde Sint
Sebastiaan uit Bergen op Zoom kijkt nu al uit
naar 2017, want dan is het 25-jarig jubileum
van deze verschieting. n

Gilde Essen winnaar zilveren pijl.
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Koningsschieten
2015 met de
kruisboog, gilde
Sint Sebastiaan
Oudenbosch
Zaterdag 10 oktober zijn bij het Gilde Sint
Sebastiaan Oudenbosch kruisboogwedstrijden
gehouden, met als inzet de koningstitel seizoen
2015/2016. Ondanks een moeilijk en bewogen
jaar is toch besloten een eeuwenlange traditie
voort te zetten, zij het in een wat soberder
vorm dan gebruikelijk. Dankzij het goede weer
kunnen de wedstrijden op de buitenbaan
worden gehouden. Na de indeling vangt een
spannende strijd aan en ieder lid schiet twee
series. Hierna blijkt Jan Oomen iets strerker
dan Toby van Overveld. De eindstand is: 1. Jan
Oomen, 275 punten; 2. Toby van Overveld, 269
punten; 3. Arjan van Aart, 265 punten; 4. Wies
Wagemakers, 264 punten; 5. Adrie van Straaten,
258 punten. Jan Oomen draagt het komende
seizoen de eretitel koning bij het gilde.
Piet Aarts, hoofdman, reikt de bijbehorende
trofee uit, onder toeziend oog van ere-hoofdman
Martin de Bont en ere-zilverdrager Wim
Laseroms. Het Gilde Sint Sebastiaan is in 1525
opgericht, maar mogelijk enkele jaren eerder
en is vanaf de oprichting zonder onderbreking
actief in de Oudenbossche samenleving.
Wekelijks zijn er bijeenkomsten in het clubhuis
aan het Groene Woud in Oudenbosch. n

Koning Jan Oomen.

IN MEMORIAM
BARONIE

MARKIEZAAT

Ad van Hees
koning Sint
Willibrordusgilde
Alphen
Op 3 oktober vond weer de gebruikelijke
staatsiedag bij het Sint Willibrordusgilde
Alphen plaats. Een zeer gezellige dag met als
hoogtepunt het koningschieten.
Na de gebruikelijke onderdelen, eucharistieviering, koffietafel en jaarvergadering, worden
de bogen door de leden klaargemaakt. Al met
al zijn er uiteindelijk veertien leden die serieus
aan het koningschieten deelnemen. Zo rond
kwart over vier wordt het spannend, de vogel
wordt zodanig geraakt dat deze erg los komt
te staan. Ad van Hees weet uiteindelijk, met
een welgemikt schot op de goeie plek, de
vogel van de paal af te schieten. Zo wordt Ad
van Hees voor de tweede maal in zijn leven
koning van het Sint Willibrordusgilde. Ad
proficiat met het koningschap en maak er
iets moois van! Daarna vindt de handwassing plaats, wordt de koningsbreuk bij Ad
omgehangen en wordt hij samen met zijn
vrouw geëerd met erewijn en een vendelhulde.
Hierna loopt de nieuwe koning over het
moedervaandel het gildehuis binnen. Een
eer die alleen de nieuwe koning te beurt valt.
Aansluitend vindt de receptie plaats en kan
iedereen Ad feliciteren. n

JAN VAN LEIJDEN
GILDEBROEDER/DEKENRENTMEESTER
† 20 januari 2015
Sint Ambrosius, Baardwijk (Maasland)

Jan was 57 jaar lid, waarvan ruim veertig jaar als dekenrentmeester. In
Jan zijn wij een markante gildebroeder verloren die altijd zeer actief was
binnen het gilde. Jan is door Kring Maasland onderscheiden voor zijn
veertigjarig lidmaatschap.

PIET VAN ENGELEN
GILDEBROEDER
† 2 maart 2015
Sint Ambrosius, Baardwijk (Maasland)

Piet was 55 jaar lid en begon als schutter. Hij zorgde altijd voor het vervoer
van het paard van de standaardruiter. Bij zijn veertigjarig jubileum werd hij
door Kring Maasland onderscheiden.

JAN BIEMANS (76)
GILDEBROEDER
† 27 augustus 2015
Sint Agatha, Boekel (Peelland)

Jan was mede-initiatiefnemer tot heroprichting van ons gilde en een zeer
gewaardeerd lid tot de dag van vandaag. Zijn ideaal was een Boekels gilde,
waar broederschap en saamhorigheid in eendrachtige samenwerking voor
de gehele Boekelse samenleving ruimte en aandacht blijft behouden. Het
gilde is Jan veel dank verschuldigd.

JO BARTEN (87)
ERELID
† 6 juli 2015
Heilig Bloed, Boxmeer (Land van Cuijk)

Ons erelid Jo Barten is vrij plotseling uit ons midden weggerukt.

WIM VAN RIJTHOVEN
GILDEBROEDER/OUD-KONING
† 15 september 2015
Sint Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

Wim had vele jaren zitting in het bestuur van ons gilde en is ook vele jaren
hoofdman geweest. Ook is hij een periode van drie jaar koning geweest.

AD DE HART
VAANDRIG/DEKEN RENTMEESTER
† 4 september 2015
Onze Lieve Vrouwe Schuts, Elshout (Kring Maasland)

Ad heeft voor de Elshoutse schuts ontzettend veel betekend. Hij is in
1970 vaandrig geworden. Dit heeft hij gedaan tot 1995. Hij heeft hiervoor
de kringonderscheiding in zilver met vuurslag gekregen. Ad ging verder
als deken rentmeester tot 2001, daarna zat hij tot 2003 in het bestuur. Hij
werd benoemd tot beschermer der folklore. Ad was 56 jaar lid.

Ad van Hees koning Sint Willibrordusgilde.
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IN MEMORIAM
ADRIE VAN HOMMEL (72)
GILDEBROEDER

ELMAR GILLE
GILDEBROEDER/OUD-KONING

† 17 september 2015

† 12 augustus 2015

Sint Willebrordus, Esch (Maasland)

Sint Blasius, Heusden (Maasland)

Hij was bijna 51 jaar lid van het gilde. Gedurende
zijn werkzaam leven heeft hij als kleermaker bij
de firma Pisa te Eindhoven voor diverse gilden
kleding gemaakt.

Elmar was een gerenommeerd kunstschilder. Hij
was een graag geziene vriend voor alle leden van
het gilde, die altijd met veel enthousiasme en
humor zijn verhalen kon vertellen. Daarnaast was
hij ook fanatiek in het spelen van gezelschapsspelen. Hij was koning in 2000 en in 2008.

JO VAN DEN EIJNDE - VAN DER VELDEN
OUD-KONINGIN/GILDEZUSTER

HENK DE BROUWER (71)
GILDEBROEDER/OUD-HOOFDMAN

† 11 augustus 2015
Sint Joris, Gemert (Peelland)

Het gilde heeft afscheid genomen van een
oud-koningin. Het betreft de moeder van de
koningsfamilie Van den Eijnde uit de Deel in
Gemert. In 1981 werd ze de koningin van ons
gilde. Haar man en haar vier kinderen volgden
haar. Echtgenoot Wim van den Eijnde als
koningsgemaal. Dochter Coby als de eerste
koningin-koning, Martien als koning en Albert
tweemaal ook als koning. En tenslotte Petra tweemaal als koningin. We nemen dan ook afscheid
van een echte koningsmoeder.

Sint Catharina, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Henk de Brouwer, mede(her)oprichter van het
gilde, was hoofdman van 2012 tot en met 2014
en lid in de Orde van Oranje-Nassau. Henk is
vooral gekend dankzij zijn inzet voor de bouw
van de eerste overdekte schiethal en zijn inzet
richting de verjonging van het gilde.

HENK VAN BEUSEKOM (75)
GILDEBROEDER/OUD-KONING
† 9 augustus 2015
Sint Joris, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

MIEN VAN DEN BOOM – LINDERS
OUD-KONINGIN/GILDEZUSTER
† 27 augustus 2015
Sint Joris Gemert (Peelland)

Zij was de koningin van 1995 tot 1997. Samen
met haar man Toon van den Boom vormden
ze het trotse koningspaar. Ze genoten van hun
koningschap. Mien genoot volop van het gilde
en het gilde van Mien. Haar betrokkenheid bleef
groot, ook na het overlijden van haar man Toon.

Henk was een gildebroeder pur sang, altijd
enthousiast, altijd vol ideeën. Hij heeft voor
het Beekse gilde erg veel betekend. Hij schoot
zich in 2009 koning, was zeven jaar dekenschrijver en schonk het gilde een fraaie zilveren
hoofdmansketen.

HUUB DAEMEN (88)
GILDEBROEDER/OUD-VAANDRIG
† 28 augustus 2015
Sint Joris, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

PAUL VAN GULICK
GILDEBROEDER
Sint Joris Gemert (Peelland)

Paul werd in 1988 lid. In 2010 organiseerde het
gilde een kringgildedag en het voorzitterschap
van dit evenement werd door Paul van Gulick
waargenomen. Hij motiveerde de gildebroeders
en gildezusters om er iets moois van te maken.
Hij initieerde onder andere een scholenproject,
waarin de jeugd zich tijdens dit gildefeest kon
presenteren als een eigen gilde per school. Trots
liepen de kinderen in een grote optocht door
Gemert, aandachtig bekeken door Paul. Dit
gildefeest, waar Paul een grote steen aan heeft
bijgedragen, roept binnen het gilde nog steeds
zeer warme gevoelens op. Hij was een man met
vele verdiensten voor ons Sint Jorisgilde Gemert.

Een trotse Huub Daemen kreeg op Verloren
Maandag 2011 de kringonderscheiding voor 40 jaar
lidmaatschap opgespeld. Huub is deken, ouderling en vaandrig geweest. Bij het pausbezoek aan
Brabant presenteerde hij het vaandel aan de paus.

ANNE DE WIT - DE BROUWER (83)
GILDEZUSTER
† 16 augustus 2015
Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Een sterke vrouw……. Wij gaan haar missen.
Anne was sinds 1969 lid van ons gilde.
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ANNIE MERCKX - VAN DIJCK (84)
GILDEZUSTER

JAN VAN EUPEN (74)
GILDEBROEDER

† 3 januari 2015

† 7 oktober 2015

Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Sint Jan, Soerendonk (Kempenland)

Annie was sinds 1999 lid. Annie was een gelovig
en groot vrijwilligster voor de Hilvarenbeekse
Stichting MIZEON, wat staat voor Missie,
Zending En Ontwikkelingswerk.

Jan van Eupen is in 1996 ingewijd als lid en
sindsdien hield hij zich bezig met de kostumering
van het gilde. Daar lag zijn deskundigheid en zijn
passie. Voor Jan van Eupen was het vanzelfsprekend aanwezig te zijn bij de activiteiten van het
gilde, zelfs toen zijn gezondheid hem in de steek
begon te laten.

JOHAN VAN OORT (84)
GILDEBROEDER
† 19 juli 2015
Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Johan was sinds 1979 een gedreven en
gewaardeerd lid. Zolang hij het lichamelijk kon
opbrengen heeft hij, met de handboog op doel,
deelgenomen aan de wekelijkse schietavond en
wedstrijden in regionaal- en kringverband.

LEONARD VAN DE WIEL (76)
GILDEBROEDER
† 21 augustus 2015
Sint Ambrosius, Loon op Zand (Kring Maasland)

Leonard begon als schutter met de handboog,
welke hij later verruilde voor de kruisboog. Ook
beoefende hij jarenlang het jeu de boules. Leonard
was bijna 32 jaar lid en genoot van het broeder- en
zusterschap bij het gilde.

HANS VAN DEN POL (71)
GILDEBROEDER
† 8 september 2015
Groot Gaesbeeker, Soest (Land van Cuijk)

Hans van den Pol was voorzitter van het comité
landjuweel 1987 in Soest. Op basis van zijn inzet
en nadat de statuten in 1989 waren aangepast,
werd hij voorgedragen om gildebroeder te
worden. Hans was namelijk niet in Soest geboren
en dat is een voorwaarde om als gildebroeder te
kunnen worden ingeschreven. Hans vervulde in
zijn leven tal van maatschappelijke functies in de
gemeenschap.

JAN VAN DEN EIJNDE (83)
OUD-KONING/GILDEBROEDER
† 22 september 2015

TOON VAN DE BURGT (59)
GILDEBROEDER
† 13 september 2015
Sint Antonius Abt, Mierlo-Hout (Peelland)

Toon overleed vrij plotseling en geheel onverwacht
op de terugweg na een dag gedane arbeid! Toon
was bij het gilde vaak de gangmaker en verleende
de nodige hand- en spandiensten. Hij was lid
sinds 2005, samen met zijn vrouw Marietje. Zij is
marketentster bij ons gilde.

Gilde Sint Lambertus, Someren Eind (Peelland)

Jan was lid sinds 1953. Hij was koning van 1973
tot 1975. Met hem vierden we in 2013 nog een
geweldig zestigjarig jubileum. Jan was een
optimistische persoonlijkheid en altijd bereid om
hand en spandiensten te verlenen.

LEO PASSIER (80)
GILDEBROEDER/OUD-KONING
† 4 oktober 2015
Sint Dionysius, Tilburg (Kwartier van Oirschot)

WIM AMSEN (72)
OUD KONING/GILDEBROEDER
† ------ 2015
Sint Anna, Nuenen-Dorp (Kempenland)
Wij herinneren Wim als een geweldig gildebroeder
en alleskunner binnen ons gilde.

ADRIAAN VAN BREDA (67)
GILDEBROEDER/KANONNIER
† 16 september 2015
Sint Barbara, Ravenstein (Land van Cuijk)
Adriaan was 47 jaar een trouw gildebroeder van
ons gilde. Jarenlang was hij actief als vendelier.
Van 1996-1999 was hij koning en van 1998-1999
hoofdman. De laatste vijftien jaar was hij de
kanonnier, oftewel vuurwerker.

Gedurende zijn 47-jarig lidmaatschap heeft Leo,
met uitzondering van het hoofdmanschap, alle
bestuursfuncties binnen het gilde vervuld. Leo
was een verdienstelijk schutter. In 1983 sleepte hij
de koningstitel in de wacht. Leo was als oudraad
de hoeder van de tradities, maar steeds met het
oog op de toekomst gericht.

THEO ADAMS
GILDEBROEDER
† 10 september 2015
Sint Joris, Udenhout (Maasland)

Theo was pas lid van het gilde, samen met zijn
vrouw Ria. Hij was altijd aanwezig, zoals een goed
gildebroeder betaamt. Zijn passies waren: zijn
gezin, de natuur en het gilde als handboogschutter.

65

IN MEMORIAM
DOLF VAN DEN LANGENBERG (77)
GILDEBROEDER

JAN VAN DER LINDEN(70)
BESCHERMHEER

† 7 oktober 2015
Sint-Catharina Valkenswaard (Kempenland)

† 6 september 2015,

Dolf was lid sinds 1979. Hij was een zeer trouw
en betrokken gildebroeder. Met name de tamboers waren voor hem zeer belangrijk. Ook heeft
hij veel gedichten over het gilde geschreven. Dolf
was een zilverdrager. Altijd keurig verzorgd deed
hij dat met veel trots om zo een voorbeeld voor
anderen te zijn.

Jan was als adviseur voor de deken rentmeester bij het gilde betrokken en vanaf 1997
beschermheer.
Op voordracht van Jan mochten wij in december
2014 de koninklijke ere-penning in ontvangst
nemen en dit voelde echt als een bekroning op
zijn werk. Hij was regelmatig aanwezig bij onze
vereniging tot zijn gezondheid hem in 2014 in de
steek liet.

Sint Antonius Abt Vorstenbosch (Maasland)

NOUD VAN OVERBEEK (79)
GILDEBROEDER/OUD-VAANDRIG

JAN GOOS (66)
GILDEBROEDER

† 10 september 2015
Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Noud, 44 jaar lid, heeft gedurende 25 jaar het
hoofdvaandel gedragen. Verder maakte hij
deel uit van de overheid als deken en was hij
gedurende 28 jaar acoliet. Hij heeft geruime tijd
aan de jeu de boules competitie deelgenomen en
was bovendien actief als konings-begeleider.

† 18 maart 2015

ANTOON DAANDELS (74)
GILDEBROEDER

† 25 juli 2015

† 25 april 2015

Ad was lid vanaf 1986 en actief bij alle gildeactiviteiten als schutter.
Ad heeft onlangs zijn 25-jarig jubileum gevierd.

Sint Jan, Wernhout (Baronie en Markiezaat)

Jan was vanaf 2004 lid en actief bij alle
gilde-activiteiten.

AD WOUTERS (68)
GILDEBROEDER
Sint Jan Wernhout (Baronie en Markiezaat)

Sint Antonius Abt, Vorstenbosch (Maasland)

Antoon vervulde de functie van commissielid
voor de jeu-de-boulescommissie van 2005 tot
2015.
In 2002 werd hij als lid ingevendeld. Hij was
altijd met het jeu-de-boulesspel bezig en van
daaruit is hij lid geworden van de commissie.

BART VERHEIJEN (84)
GILDEBROEDER
† 6 september 2015
Sint Jan Wernhout (Baronie en Markiezaat)

Bart was lid sinds 1970. Hij heeft de laatste jaren
vanwege zijn gezondheid niet
meer actief aan de gilde-activiteiten deel kunnen
nemen.

HENK GROOTHUIJSE (75)
PASTOOR/GILDEHEER
† 17 februari 2015
Sint Antonius Abt, Vorstenbosch (Maasland)

Henk was 25 jaar aan ons gilde verbonden en is
enkele jaren geleden als erelid benoemd, nadat
hij eerst lange tijd als gildeheer van Gilde Sint
Antonius Abt Vorstenbosch betrokken was. Hij
was emeritus-pastoor van de parochies Heilige
Lambertus Nistelrode en Vorstenbosch.
Begiftigd met de koninklijke onderscheiding lid in
de orde van Oranje-Nassau.
Eerder ontving hij ook gemeentelijke eretekens:
de Gouden Korenaar en de Gemeentepenning
van Verdienste De Wever.

WIM SNELDERS (67)
GILDEBROEDER
† 21 augustus 2015
Onze Lieve Vrouw en Heilige Willibrordus, Wintelre
(Kwartier van Oirschot)

Wim was 27 jaar lid en in die periode 18 jaar
hoofdtamboer. Verder was hij deken en heeft hij
meegedaan aan diverse schietwedstrijden.

Mogen zij allen rusten in vrede
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FOTO
OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
Op de valreep hebben we nog een reactie ontvangen op de foto in
De Gildetrom nr. 3 (2015).
Tijdens het Landjuweel te Vught in 1949 poseerden de standaardruiter
Theodorus (Dorus) van der Linden en zijn begeleider Bart Vervaart voor
deze foto. Beiden waren lid van het Oisterwijkse Sint-Barbaragilde.
Dit gilde is momenteel niet actief. Voorheen was het nog lid van gildekring
Maasland en later is het aangesloten bij kring Kwartier van Oirschot.
Helaas is er geen ruimte in deze rubriek om het verhaal omtrent het
harnas uit de doeken te doen, maar het is meer dan de moeite waard om
een artikeltje hieraan te wijden. Een tip voor de redactie!

Welke deelnemende gilden worden door hun standaardruiters vertegenwoordigd? En herkent wellicht iemand het drapeau?
Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of
naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be). n

WIE WAT WANNEER?
Met betrekking tot de nieuwe foto blijven we bij het onderwerp de standaardruiters. Op 16 mei 1931 maakte R.K. Foto-Persbureau Het Zuiden
deze opname tijdens het vrije gildefeest ter gelegenheid van het 300 jarig
bestaan van het Sint Sebastiaan Gilde te Diessen. Op hun eigen website
wordt hierover nauwelijks iets gerept. Ook in het overzicht, gepubliceerd
in het jubileumboek van het Kwartier van Oirschot uit 1984, is dit feest niet
opgenomen. Merkwaardig of is hierover niets bekend?

Gildekleintje
Te koop

Opleiding voor instructeur

Gildeboek De Historie van het Sint Jorisgilde Deurne 1400 – 2015.
Prijs inclusief verzendkosten € 31,Over te maken naar NL 89 RABO 0110803590
Inf. bij h.engelen@upcmail.nl

Vendelen - Trommen - Bazuin
Meld je aan: 0162-512760
h.muskens@hetnet.nl
Federatieve commissies VTB
Commissie Jeugd NBFS
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AGENDA

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
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.

GILDEFEESTEN IN 2016

17 april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip bij Sint Joris & Sint
Catharina en Sint Anthonius – Sint Sebastiaan Gemonde.
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 Willibrordusgilde 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 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 Sint Antoniusgilde uit St. Anthonis.
11 juni
Kringdag Peelland bij Sint Jorisgilde Someren.
09 juli
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Ambrosiusgilde Teteringen.
03 september
Landjuweel bij Groot Gaesbeeker Gilde te Soest.
17 september
NBFS-toernooi-VTBS.

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 augustus
Vrij gildefeest Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, Wintelre.
06 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Kwartier van Oirschot.
13 september
Kringdag Peelland bij Sint Lambertusgilde Someren-Eind
(onder voorbehoud).
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.

GILDEFEESTEN IN 2018

10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem.
26 augustus
Vrij gildefeest bij Gilde Sint Sebastiaan Oirschot.

68

