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‘De enquête’  
Het is al weer enige tijd geleden dat we het uiterlijk van ons lijfblad aanpasten en 
meer in overeenstemming brachten met hedendaagse inzichten. We ontvingen daar 
veel positieve reacties over.
Deze verbeterslag zou echter niet compleet zijn als niet ook de inhoud van ons 
magazine getoetst zou worden aan de gestelde doelstellingen, zoals het verder 
verstevigen van de band tussen gildeleden, gilden, kringen en federatie. 
Het opnemen van informatieve artikelen over het gildewezen die bijdragen aan de 
verbetering van de beeldvorming en plaatsing van de vaak eeuwenoude gilden in de 
huidige moderne tijd. Dit alles met respect voor hun oude gewoonten en gebruiken. 
Ook zijn de artikelen waardevol  voor de geschiedschrijving over de gilden en die van 
Noord-Brabant in het bijzonder. Misnoegen uwerzijds ontstaat zo nu en dan als blijkt 
dat artikelen zijn ingekort, verkeerd ingekort of nog drastischer: niet zijn geplaatst. 
Oorzaak is het gewoeker met de beschikbare ruimte (40 bladzijden) onzerzijds. 
Daarom willen we de tweede verbeterslag aangaan. Om de doelstellingen te bereiken, 
moet het blad door veel mensen gelezen worden. Dat lukt alleen als de inhoud de 
lezers raakt. Het antwoord op die vraag kan alleen de lezer – u dus – geven!
Vandaar dat wij onder alle abonnees van ‘De Gildetrom’ een enquête houden, zoals 
die is bijgevoegd in deze editie. Met vragen over het inhoudelijke, de actualiteit ervan 
en over ruimtesparende mogelijkheden in het magazine door overheveling van 
bepaalde informatie. U bewijst ons een grote dienst door mee te doen aan deze 
enquête. Hoe meer lezers de enquête invullen, des te betrouwbaarder wordt de infor-
matie. Invullen duurt nog geen 10 minuten. In de bijgevoegde envelop kunt u uw 
antwoorden toesturen aan het bestuur van De Gildetrom, s.v.p. vóór 1 november 
2010. Een postzegel is niet nodig.

Ik zou zeggen…DOEN!
Karel Berkhof

Voorzitter
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Nadat de laatste wagen vertrokken was, 
startte meteen de optocht van gilden, met 
voorop de drumfanfare Dios uit Oijen. 
Het spektakel wat onder de naam Oss 
G’Litherd schuil ging kon van start gaan. 
Oss G’Litherd is een evenement, dat 
in het kader van de herindeling van de 
gemeente Lith bij de gemeente Oss, 
tot stand is gekomen. Dit initiatief dat 
oorspronkelijk vanuit de Osse Opera en het 
St. Sebastiaangilde, Oss is ontstaan, heeft 
zijn vorm gekregen door een organisatie 
waarin alle deelnemende verenigingen 
vertegenwoordigd waren. Oss G’Litherd 
was een treffen van gilden uit kring 
Maasland en Land van Cuijk met diverse  
muziekverenigingen uit de gemeente Lith 
en Oss.
De middag ging van start met een optocht en 
een traditionele massale opmars, vendelgroet 
en werd door het kanonslag van het 
St. Sebastiaangilde uit Oss pas echt geopend. 
Het regiokoor, een grote groep koorzangers 
uit de gehele gemeente Lith, stond inmiddels 
klaar op het podium voor hun optreden 
waarin diverse nummers op een eigenwijze 
vertolkt werden. Hun optreden werd 
afgesloten met het grote herindelingslied. 
Voor dit speciale evenement waren er twee 
locaties waar er opgetreden kon worden, 
namelijk een groot overdekt podium en 
een afgezet terrein op het parkeerterrein 
Terwaenen in Oss.
Op dit afgezette terrein gaf Dios Oijen 
een spectaculaire taptoe weg. Het publiek 
genoot van de mooie show en de geweldige 
klanken. De optredens vonden de ene keer 
op het podium en de andere keer op het 
parkeerterrein plaats. Het publiek hoefde 
zich alleen maar om te draaien om naar 

dat er maar wat gezwaaid werd en hadden 
geen idee dat het ook nog iets uitbeeldde. 
Dus het publiek is dankzij het vendelgebed 
ook weer wat wijzer geworden. Fanfare St. 
Lambertus uit Lith was als laatste aan de 
beurt om hun mooie klanken te laten horen. 
Het publiek swingde mee op de medley van 
Abba. Aan alles komt een eind, dus ook aan 
dit evenement, wat het publiek als groots 
en mooi werd aangeschreven. Maar zeker 
niet na een geweldige slotact waaraan alle 
deelnemende verenigingen meededen. Als 
laatste klonk het lied Brabant, gezongen door 
alle koorzangers en publiek, gespeeld door de 
fanfare Lith en natuurlijk werd daar massaal 
op gevendeld. Een mooie afsluiting van een 
geweldige dag. n

al het moois te kijken en te luisteren. De 
regie, in handen van Marisca van Lier (St. 
Lambertusgilde Huisseling), verliep goed, 
met wat uitloop na. Nadat er een optreden 
bijna klaar was, zorgde ze dat de volgende 
groep klaar stond, zodat er continuïteit in het 
programma was. Bij de overgang van de Osse 
Opera naar het optreden van de tamboers, 
liep het even spaak. Doordat het evenement 
wat uitliep, moest er helaas een nummer van 
de Osse opera geschrapt worden. Maar ook 
hun optreden, eerst samen met het Regionaal 
Symfonieorkest Oss, was formidabel. De 
tamboers die daarna aan de beurt waren 
stonden op dat moment niet meteen klaar, 
zodat het publiek even moest wachten. Maar 
het wachten was wel de moeite waard, want 
ook de tamboers lieten vijf geweldige marsen 
horen, waarvan Walkers een samenspel was 
tussen de trommen en de bazuinblazers van 
Ravenstein, Huisseling en Oss.
Ook de vendeliers zwaaiden met hun 
vendel de vendelgroet voor het gehele 
publiek, waarbij Wout Heessen (hoofdman 
van het Sint Barbara Gilde Ravenstein) 
het vendelgebed voor las. Dit sprak bij het 
publiek goed aan, want de reacties waren 
lovend en enthousiast. Sommige dachten 

Op zondag 13 juni 2010 startten 143 klassieke wagens (Oss on Classic Wheels), onder een erehaag 
van vendeliers van de gilden Maren-Kessel, Ravenstein, Huisseling, Oss en Neerlangel, voor een 
toerrit door de omgeving van Oss en Lith. Langs de kant veel toeschouwers, maar ook gildeleden, 
zodat het een kleurrijk geheel werd.

reportage 
Door: Marisca van Lier

Vendel en muziek, 
een geweldig festijn in oss
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Op zaterdag 15 mei 2010 is onder grote belangstelling het gildehuis én schietterrein van Sint-
Jorisgilde in Bergeijk geopend en ingezegend. ’s Morgens werd er verzameld op het parkeerter-
rein van het gildehuis alwaar de laatste instructies werden gegeven door ceremoniemeester Henk 
Toonen. Nadat de genodigden, waaronder vele gildebroeders van gilden van het district Zuid van 
Kring Kempenland, ontvangen waren, vertrok het gezelschap naar de pastorie voor het afhalen 
van mgr. Hurkmans, pastoor Penne en het erelid van het Sint-Jorisgilde, pastoor Van Eijndhoven. 
Met slaande trom ging men de kerk binnen. 

reportage
Door: Koos Beenen

gildehuis Sint Jorisgilde 
op feestelijke wijze geopend

De mis begon met een welkomstwoord door 
mgr. Hurkmans. Hij onderstreepte het belang 
van een eigen huis voor een vereniging, 
een huis waar men zich thuis voelt en waar 
verbondenheid wordt ondervonden. Hierna 
volgde een welkomstwoord van hoofdman 
Hein van de Grinten, die iedereen bedankte 
voor de medewerking aan deze viering. In zijn 
homilie ging de bisschop onder meer in op 
de huidige crisis binnen de rooms katholieke 
kerk; hij gaf aan dat na elke crisis weer een 
nieuw begin wordt gemaakt. Mede door de 
medewerking van het herenkoor Jubilate Deo 
en het gemengde koor d´Eyckelbergh, kreeg 
de eucharistieviering een bijzonder karakter. 
Bisschop Hurkmans liet weten dat hij enorm 
had genoten van de zangkoren.
Na de viering werd op het kerkplein de eed 

van trouw aan het wereldlijke en kerkelijke 
gezag gebracht en bracht Henk Jansen van 
het Sint-Martinusgilde Luyksgestel een 
vendelgroet. Vervolgens vond de afmars 
plaats naar het gildehuis. De bisschop en de 
twee pastoors namen plaats in een oldtimer, 
wat een primeur was voor de bisschop. 
Daar aangekomen vond  de opening en 
inzegening plaats. Hoofdman Hein van 
de Grinten gaf in zijn toespraak het belang 
aan van respect voor elkaar, een van de 
peilers van een broederschap. Hij dankte 
alle gildebroeders- zusters, vrijwilligers en 
sponsoren voor hun geweldige medewerking 
aan het tot stand komen van deze fraaie 
accommodatie. Hierna kreeg burgemeester 
Driek van de Vondervoort het woord. 
Hij feliciteerde het gilde met dit mooie 

gildehuis en roemde de zelfredzaamheid van 
het gilde. Hij wenste het gilde veel succes 
met de nieuwe accommodatie. Hierna werd 
overgegaan tot de officiële opening, wat 
gebeurde met een geweerschot, waarna 
burgemeester Driek van de Vondervoort 
de voordeur opende. Vervolgens werd het 
gildehuis en schietterrein ingezegend door 
mgr. Hurkmans. Nadat de bisschop nog 
een schot had gelost met de kruisboog, was 
het tijd voor koffie met broodjes. Daarna 
volgde een receptie, welke zeer druk bezocht 
werd. Iedereen had lovende woorden voor 
het nieuwe gildehuis en de inrichting ervan. 
Nadat de laatste bezoekers vertrokken waren, 
kon laat in de avond deze imponerende dag 
worden afgesloten door  een zeer  tevreden en 
trotse hoofdman. n
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Op 10 mei 2010 overleed John Strijk na een 
kort ziektebed op 54-jarige leeftijd. John 
was kapitein van het Sint Hubertusgilde te 
Drunen, maar ook colonnecommandant van 
het Rode Kruis Culemborg. Aan allebei de 
verenigingen had hij te kennen gegeven een 
uitvaart en begrafenis te willen met de eer van 
twee verenigingen. Een moeilijke opdracht? 
Nee; met broederschap en saamhorigheid 
wist men er een zeer warm en indrukwekkend 
afscheid van te maken waar men in 
Culemborg nog lang over na zal praten. 
Tijdens het condoleren kent het Rode 
Kruis een erewacht bij de baar. Het Sint 
Hubertusgilde kent dit echter niet. In de 
rouwkamer die in het Rode Kruisgebouw was 
ingericht stond een gecombineerde erewacht. 
John lag opgebaard in Rode Kruiskleding. 
Op zijn kist lag het kapiteinszwaard en zijn 
gildehoed. De gildebroeders stonden onder 
de vlag van het Rode Kruis en de leden van 
het Rode Kruis stonden onder de vlag van het 
Sint-Hubertusgilde. 
Dit was een mooi gebaar van broederschap 
en saamhorigheid. 
Door Ton den Teuling, hoofdman en Gerard 
Klerks, koning van het Sint-Hubertusgilde en 
Rob Entjes en Frank Verhoef van het Rode 
Kruis, werd alles ook echt in broederschap en 
saamhorigheid geregeld. 

afscheid en herdenkingsdienst op zo’n wijze 
dat er voor alle twee de verenigingen ruimte 
was om hun eigen waarde en normen te 
mogen en kunnen uitdragen. 
Dit was zeer apart maar ook heel liefdevol en 
warm. 
Na de kerkdienst te voet naar de 
begraafplaats, weer in de juiste formatie. 
Het Sint-Hubertusgilde regelde hier de ter 
aarde stelling van John. Zij weten als geen 
ander hoe je dit moet doen. Tevens werd er de 
laatste gilde-eer bewezen. 
De Rode Kruisers stonden als erewacht achter 
de gildebroeders en hielden de bloemstukken 
vast. Na het loslaten van twee witte duiven 
werd de Last Post op de bazuin geblazen. 
Dit gebaar werd gedaan door Nico Haneveld 
van het Sint-Hubertusgilde uit Berkel- 
Enschot. Wederom indrukwekkend en warm 
ondanks het grote verlies. Na een laatste 
groet vertrok men weer in formatie terug 
naar het Rode Kruisgebouw voor koffie 
en broodjes. 
Ik weet dat er in de Gildetrom weinig tot geen 
reportages staan over het afscheid nemen van 
een gildebroeder of -zuster. Toch hoort ook dit 
bij het gildeleven. Daarom dit stukje. 
Hoe neem je waardig afscheid van iemand 
die je lief en dierbaar was. Dat doe je in 
Broederschap en Saamhorigheid. n

Voor de familie was dit erg waardevol omdat 
er vele honderden afscheid kwamen nemen 
van John. 
Alles werd op een goede manier in juiste 
banen geleid zodat ondanks de grote 
mensenmassa er voor rust werd gezorgd. 
Onder begeleiding van de politie vertrok de 
uitvaartstoet op zaterdagmorgen naar de 
Sint-Barbarakerk 
Het gilde voorop, waaronder Sander, de 
veertienjarige zoon van John en gildebroeder 
van het Sint Hubertusgilde als tamboer. Naast 
het hoofdvaandel een begeleidster van het 
Rode Kruis. 
Daarna alle Rode Kruisers van de afdeling 
Culemborg, gevolgd door de rouwauto, waar 
drie leden van het gilde en drie leden van het 
Rode Kruis naast liepen. Daarachter de familie 
gevolgd door twee Rode Kruisbusjes, één met 
slecht ter been zijnde genodigden en één met 
een zee van bloemen. Daarachter liepen weer 
honderden Rode Kruisers die uit het hele land 
kwamen. John was een zeer geliefd en bekend 
Rode Kruisman. 
Aangekomen bij de kerk werd John door de 
mensen die naast de rouwauto liepen de kerk 
binnen gedragen, langs een erehaag van het 
gilde, Rode Kruis, voetballers en genodigden. 
Dit is zeer indrukwekkend, warm en, hoe raar 
het ook klinkt, mooi. De kerkdienst werd een 

Broederschap en saamhorigheid is de leus van een gildebroeder. 
Maar hoe ga je hier mee om als een gildebroeder overlijdt en lid is van twee verenigingen die hem 
beide even dierbaar waren. Nou gewoon in broederschap en saamhorigheid. 

afscheid nemen in Broederschap 
en Saamhorigheid

reportage
Door: mevrouw Klerks

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



Varia tweehonderd 
woorden!
We willen u er nog eens op wijzen dat het 
aantal woorden voor het kringnieuws niet 
meer dan tweehonderd woorden mag 
bedragen. Houdt u zich daaraan?! n

aanlevering 
foto’s
Nog geregeld worden foto’s voor  
De Gildetrom te klein aangeleverd.  
De foto’s moeten zo groot mogelijk 
aangeleverd worden, met de grootste 
resolutie. Ze mogen niet verkleind worden of 
op een ander manier verwerkt worden. 
Want daar kunnen we niets mee. n
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reportage
Door: Jan van Gelooven

Vijfenzeventigste verjaardag 
Kring Kwartier van oirschot

Het weekend van 15 en 16 mei 2010 werd 
op bescheiden wijze de vijfenzeventigste 
verjaardag van de Kring Kwartier van Oirschot 
gevierd. 
Zaterdag 15 mei werd het weekend ingezet 
met een feestelijke receptie voor een 
groot aantal gasten waaronder colleges 
van burgemeester en wethouders van de 
gilden binnen het werkgebied van de kring, 
overheden van de aangesloten gilden en 
de leden en oud-leden van de technische 
commissies. 
Het jubileum kreeg als motto mee: “75 jaar in 
kring verbonden”.

De feestcommissie had dit keer niet gekozen 
voor een congres en ook niet voor een 
jubileumboek. De kring wilde bij dit jubileum 
bijzondere aandacht geven aan de vele 
vrijwilligers die binnen de kring werkzaam zijn 
als lid van de technische commissie. 
Foto- en videovereniging F.A.K. Lumen uit 
Goirle heeft een jaar lang de werkzaamheden 
van de technische commissies gevolgd. 
Onder de titel: “Voordat de trommels roffelen 
en de vaandels zwaaien” krijgt de kijker een 
goed idee in de “keuken van een gildefeest”.
De schitterende DVD, die tot stand kwam 
door diverse sponsoren, is dan ook een 

eerbetoon aan de leden van de technische 
commissies.
Tijdens de drukbezochte jubileumreceptie 
werd de DVD ten doop gehouden.
Ook werd tijdens de avond het kringvaandel 
aangeboden.
Een ander opmerkelijk onderdeel van de 
avond was de huldiging van Sjaak Nouwens, 
gildebroeder van het gilde Sint Lambertus uit 
Vessem. Hij is, voor zover bekend, de enige 
gildebroeder uit de kring die vijfenzeventig 
jaar gildebroeder is en zich dus eigenlijk 
al vijfenzeventig jaar lid van de kring mag 
noemen. De kringvoorzitter, Jan van Riel, 
bood hem bij deze gelegenheid dan ook 
het kringkroontje aan en eerde in hem alle 
gildebroeders van de Kring Kwartier van 
Oirschot. Zondag 16 mei was de apotheose 
van het jubileumweekend met een geslaagd 
gildefeest, georganiseerd door het gilde 
Sint Joris uit Middelbeers en het gilde Sint 
Sebastiaan uit Westelbeers. Deze gilden 
bewezen dat een goede samenwerking tussen 
gilden kan leiden tot een geslaagd gildefeest.
Het programma van de jubileum-kringdag 
was een standaardprogramma maar toch 
had deze kringdag een speciaal tintje, 
omdat het de opmaat moet zijn naar het 
eerste eeuwfeest van de Kring Kwartier van 
Oirschot, zoals burgemeester Severijns van de 
gemeente Oirschot dat in zijn felicitatiereden 
als missie meegaf. n

Sjaak Nouwens 75 jaar lid van de kring Kwartier van Oirschot.



Verkeerde naam
Het is de lezer misschien al opgevallen dat op pagina 47 bij het artikel 
over Jan van Rooij bij de foto de verkeerde naam is geplaatst. Het moet 
uiteraard Jan van Rooij zijn!  Onze excuses voor de misplaatsing. n

320 Jaar gildebroeders
Zaterdag 24 april 2010 vierde gilde Sint Joris uit Middelbeers een unieke 
aangelegenheid. Op haar jaarlijkse patroonsdag stond het gilde namelijk 
stil bij het zestigjarig lidmaatschap van maar liefst vier gildebroeders: Jan 
Kolsters, Harrie van Rooij, Piet van Rooij en Harrie Neggers. Dit is een 
bijzonderheid, zeker omdat men pas op negentienjarige leeftijd lid kan 
worden van het gilde. Harrie van Eeten haalde de mijlpaal van zestig jaar 
lidmaatschap net niet, omdat hij een maand eerder overleed. 
Verder werden tijdens deze patroonsdag de gildebroeders Jan van 
Roovert en Jan van de Pas versieringen opgespeld voor hun veertig jaar 
gildebroederschap. n

Jubilarissen bij Sint Joris, 
oirschot 
 
Toon Verhagen heeft een kringonderscheiding ontvangen vanwege 
zijn veertigjarig gilde lidmaatschap en Martien van Loon een zilveren 
Sint Joris draagspeld voor vijfentwintig jaar lidmaatschap. Toon is een 
bekende gildebroeder in Brabant als het gaat om vendelen, hij is maar 
liefst zes keer Brabants 
kampioen geweest en 
heeft veel jonge gilde-
broeders het vendelen 
geleerd. Martien was 
al op jonge leeftijd 
een goed kruisboog-
schutter en is dat nog 
steeds. Beiden zijn 
erg actief in alles wat 
het gildewezen in het 
algemeen aangaat. n
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Koningsschieten:  
Verrast of verwacht? 
 
Het is bij het Sint Joris Gilde Oirschot een ongeschreven wet, dat 
gildebroeders zich niet uitlaten over hun intentie bij het koningsschieten. 
Desgevraagd krijg je van hen een nietszeggend antwoord. Toch waren 
er dit jaar uitzonderingen. Rien van Ruremonde kondigde al ruim voor 
het koningschieten aan, dat hij voor de titel ging. Maar wie nam hem 
serieus? Hij behoorde immers niet bij de grootste kanshebbers en de 
ervaring leert dat degene die ervoor gaat tijdens de wedstrijd door de 
mand valt. Wie goed geluisterd had wist dat de regerend koning,  
Sjef Vingerhoeds, niet voor prolongatie van de koningstitel zou gaan. 
Of hadden we het toch verkeerd begrepen?
Na een mis in het Sint Antonius kapelletje in buurtschap Straten, een 
ontbijt en het gebruikelijke protocol, konden op 31 mei 2010 ‘s middags 
de bogen gespannen worden. Het Sint Joris Gilde schiet sinds de jaren 
vijftig van de vorige eeuw 
op de wip en niet meer op 
de vogel. 
Na drie ronden kwamen er 
vijf schutters in de kamp 
waaronder de oud-koning. 
Ook Rien van Ruremonde 
had de zenuwslopende 
drie ronden verrassend 
goed doorstaan. Hij won 
uiteindelijk de kamp en kon 
nauwelijks geloven dat het 
hem gelukt was. n 

Sint Jorisgilde tilburg 
aanwezig bij inzegening 
standbeeld mgr. Bekkers
 
Op zondag 27 juni 2010 was het Sint.Jorisgilde aanwezig bij de onthul-
ling en inzegening van het monument van bisschop Bekkers.  Het gilde 
was uitgenodigd, omdat Bekkers in 1956 tot het gilde was toegetreden. >

De zes jubilarissen met in hun midden burgemeester Severijns.

Koning Rien van Ruremonde met 

echtgenote / koningin Hanneke.

Een vendelgroet bij het monument van mgr. Bekkers.De jubilarissen Toon met echtgenote en Martien.

KriNgNieUWS 
Kwartier van Oirschot
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geen Keizer bij 
Sint Sebastiaan, Hoogeloon
Onder tropische omstandigheden werd dit jaar op de maandag van 
Hoogeloon kermis, 28 juni 2010, weer gestreden om de koningstitel. 
De regerende koning, Leo Verhoeven, had er twee termijnen opzitten 
en ging voor de keizerstitel. Na het vrijen van de boom, het eerste schot 
door burgemeester Swachten en een schot van pastoor Lemmens, kreeg 
de zojuist onttroonde koning drie schoten vooraf. Na vierenzeventig 
schoten kwam het laatste stukje van de vogel naar beneden. De gelukkige 
schutter was Jan Hendriks. Hij werd na beraadslaging door de overheid 
uitgeroepen tot de nieuwe koning van gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon. 
Na de gebruikelijke ceremonie werd hem het zilver omgehangen. 
Voor Jan is dit niet nieuw. Twee keer eerder lukte het hem ook al deze fel 
begeerde titel te veroveren. Jan zal de komende twee jaren deze functie 
combineren met deken schrijver. In het verleden heeft hij bewezen dat dit 
hem zeer goed afgaat. n 

De zilveren gildebroeders v.l.n.r.: Henk van Kuik, Cor van Boven en 

Toon de Vet.

Koning Jan Hendriks met partner.

KriNgNieUWS 
Kwartier van Oirschot

gilde eert trouwe 
gildebroeders
Maandag 14 juni 2010 organiseerde het Sint Odulphusgilde, Best haar 
jaarlijkse gildedag.
Tijdens de ontvangst op het gemeentehuis werden ondermeer gilde-
broeders gehuldigd die langere tijd lid zijn. Dit jaar kregen Toon de Vet, 
Cor van Boven en Henk van Kuik wegens hun vijfentwintigjarige lidmaat-
schap de gouden Odulphusspeld. Tamboer Jan v. d. Heijden kreeg 
uit handen van kringvoorzitter Van Riel een onderscheiding omdat hij 
veertig jaar lid was en een belangrijke schakel binnen het tamboercorps. 
Vanaf het begin van zijn lidmaatschap heeft hij daarin een belangrijke 
rol gespeeld. In het bijzijn van ondermeer waarnemend burgemeester 
Kortmann en pastoor Brouwers werden ‘s middags op het gildeterrein 
Hans Beerens en León Schepens als nieuwe leden geïnstalleerd.  
Daarna werd om de ‘Jan Swinkelstrofee’ geschoten. Deze kwam in het 
bezit van vendelier/vaandrig Rinus Scheepens. n 

Hij was toen pastoor “van de grote Kerk aan het Heike”, zoals zo mooi 
is opgetekend in het gildeboek. Voorafgaand aan de onthulling en inze-
gening was er in de Dionysiuskerk een herdenkingsdienst. Het gilde ging 
voorop met slaande trom en vliegend vendel. Daarna betraden talrijke 
gasten, waaronder de commissaris van de koningin de kerk.
De onthulling werd verricht door de initiatiefnemer, de heer Jacques de 
Leeuw. Bisschop Anton Hurkmans zegende daarna het monument in.
Het Sint Jorisgilde bracht hierna de vendelgroet voor de kerkelijke over-
heid. Dutch Pipes and Drums begeleidde daarna de aanwezigen naar 
een zaal van Theaters Tilburg voor een welverdiend aperitief. n 
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twee gouden jubilarissen 
in gestel

KriNgNieUWS 
Kempenland

Het gilde trok met vliegend vaandel en slaande trom de kerk 
van de H.H. Harten binnen om met een mis de viering van haar 
patroonsfeest te beginnen. Deze werd voorgegaan door de deken 
van Eindhoven, L. Verhoeven, die in zijn preek de mondiale ophef 
over geestelijken die in het verleden het vertrouwen van jonge 
mensen misbruikten, knap verweefde met het verhaal over de strijd 
van Sint Joris tegen de draak. De lezing en de voorbeden werden 
mooi uitgesproken door de gildebroeders Piet van den Heuvel en 
Piet van Loon. Na de eucharistieviering werd de eed van trouw aan 
het geestelijke gezag door vaandrig Jo van de Vorst vernieuwd met 
een vendelhulde. De patroonsviering werd voortgezet in gasterij De 
Harmonie, waar ten overstaan van ongeveer honderd aanwezigen 
twee gildebroeders werden gehuldigd in verband met hun vijftigjarig 
lidmaatschap. Piet Janssen en Theo Beelen waren op 6 oktober 
1959 tegelijkertijd bij het gilde gekomen. Theo was eerst tamboer 
en daarna van 1981- 2003 zilverdrager. Zowel Theo als Piet Janssen 
genoten in Gestel grote bekendheid. Piet had van 1974-1990 als 
deken-schatbewaarder zitting in de overheid en was van 1987-2008 
mederedacteur van het Guldblaaike, de eigen periodiek van het gilde. 
Ook is Piet al vanaf 1981 zilverdrager. Beide jubilarissen werden 
uitvoerig toegesproken door regerend deken Frans Verhoeven, 
waarna kringvoorzitter Jan Schrurs hen het gouden schild van Kring 

Kempenland 
opspeldde. 
Hoe zeer beide 
jubilarissen 
gewaardeerd 
worden, bleek uit de 
vele felicitaties, die 
zij na de erewijn in 
ontvangst mochten 
nemen. n

Op donderdag 29 april 2010 ontving Dinie van de Voort een 
koninklijke onderscheiding en werd daarmee benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Het lintje werd haar uitgereikt op het 
gemeentehuis van Eindhoven door burgemeester Rob van Gijzel, 
erelid van het Sint Martinus Gilde Tongelre. Deze onderscheiding had 
Dinie te danken voor haar inzet op vele fronten als vrijwilligster in het 
verenigingsleven. Sinds ze in 1968 met het gilde in aanraking kwam, 
verzorgt ze trouw de bardiensten in het gildehuis. 
Ook is Dinie een fanatieke schutster bij het gilde. Vanaf 2009 is Dinie 
toegetreden tot het bestuur en verzorgt ze tijdens gildenevenementen 
de tentoonstelling. Ook zet Dinie zich verder in voor andere 
verenigingen in Tongelre zoals de Sint Nicolaasvereniging en de 
Sociëteit Hofzicht, waar ze ook bestuurslid is sinds 1987. 

Koningschieten bij Sint 
martinusgilde tongelre 
Op zondag 2 mei 2010 ging het 
gilde wederom koningschieten. 
Men gaat dan traditiegetrouw 
naar de Loostraat om daar bij 
de Mariakapel de mis op te 
luisteren. Maar wegens slechte 
weersomstandigheden ging dit 
niet door en moest men uitwijken 
naar de Sint Martinuskerk. Na 
de dienst vond een vendelhulde 
plaats met de uitbeelding van de 
patroon. In het gildehuis in de 
Bogten stond inmiddels een goed 
verzorgde koffietafel klaar. Om 
drie uur zou het koningschieten 
aanvangen. Na drie maal om 
de boom te hebben getrokken 
waarop de koningsvogel was 
geplaatst werd de oude koning, Broer van de Nobelen, ontdaan van 
zijn koningsvest en bedankt voor zijn trouwe toewijding de afgelopen 
jaren. Hierna volgde de loting van het schieten. De boom werd 
gevrijd door onze oudste eredekens Harrie Kuijken en Fried de Wit. 
Hierna was het de beurt aan de jongste eredeken, Rob van Gijzel, 
burgemeester van Eindhoven. De oude koning loste het eerste schot, 
waarna de strijd begon tussen elf gildebroeders en één gildezuster. 
Na een spannende onderlinge strijd schoot Geurt van Gemert met 
het zesenvijftigste schot de vogel naar beneden. Na beraad door 
de bestuursleden werd Geurt uitgeroepen tot nieuwe koning van 
het gilde. Hierop volgde de installatie en werd er een vendelhulde 
gegeven. Aansluitend kon men de nieuwe koning feliciteren. 
De dag werd voortgezet met een gezellig muziekje, verzorgd door de 
Parkblazers uit Nuenen. Ondanks de slechte weersomstandigheden 
kan het gilde toch terugzien op een gezellige en geslaagde dag. nTheo Beelen en Piet Janssen met echtgenoten.

Koning Geurt.

Koninklijke onderscheiding Dinie van de Voort
Ook de Lunetzorg, 
locatie Eckartdal, 
maakt gebruik van 
haar diensten. Hier 
draait ze muziek voor 
de gehandicapten 
en leert ze hen 
volksdansen.
Tijdens de 
drukbezochte receptie 
bracht het gilde haar 
een vendelhulde. n

Dinie met haar koninklijke onderscheiding.



Koninklijke onderschei-
ding J. J. teunisse
J.J. Teunisse, in de volksmond Sjef, is geen onbekende bij het gilden-
wezen. Hij is nu lid in de Orde van Oranje- Nassau. Hij heeft zich met 
(bestuurlijke) activiteiten verdienstelijk gemaakt voor de samenleving 
binnen de terreinen van cultuur, sport en ouderenwelzijn, te weten: 
ruim vijftig jaar actief lid bij St. Annagilde Nederwetten als schutter 
( Nederlands kampioen) en schietleider, pleegt onderhoud aan het 
gildeterrein, organiseert schietwedstrijden. Hij is vijfendertig jaar actief 
lid geweest van de commissie geweerschieten van Kring Kempenland, 
waarvan bijna tien jaar als secretaris en functioneerde enkele jaren als 
koning. Hij is ruim zeventien jaar actief lid van het KBO- biljartclub, 
organiseert competities, zowel regionaal, en jubileumtoernooien, is 
ruim vijfentwintig jaar actief begeleider van nieuwe leden en beheert de  
bardienst van kaartclub De Vrolijke Katers. Op 28 april 2010 mocht hij 
dan de koninklijke onderscheiding ontvangen van de burgemeester van 
Nuenen-Gerwen-Nederwetten. n
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Jubilerende leden in 
Nederwetten
Op 10 juli 2010 had het Sint-Annagilde vijf jubilarissen. Dat waren: 

Jan Migchels, vanaf 1945 lid was als bestuurslid vier jaar secretaris, dertien 
jaar voorzitter, tien jaar jonge deken, schietleider en twee maal koning van 
1980-1982 en 1992-1994. Buiten het trommen was hij een uitstekende 
schutter wat hem diverse prijzen opleverde. 

Tini Sanders, eveneens lid vanaf 1945. Van 1984 tot 1986 koning en tevens 
bestuurslid, ook als tamboer was hij ruim twintig jaar actief. Als geweer-
schutter heeft Tini het gilde vele jaren vertegenwoordigd en menige prijzen 
in de wacht gesleept. 

Theo Coolen, 83 jaar, is een markante gildebroeder en vanaf 1960 lid. Bij 
Café Coolen, waar Theo kastelein was van 1960 tot 1995, heeft het gilde 
heeft geruime tijd onderdak gevonden totdat ze een eigen 
gildehuis bij het Koutergat betrokken. Theo schoot zich in 2002 tot koning. 

Gerard Verhoeven, veertig jaar lid. De trom heeft hij vanaf 1972 vele malen 
geroerd tot zijn koningschap in 2006. Een uitstekende geweerschutter 
die het gilde menigmaal heeft vertegenwoordigd. Als bestuurslid heeft hij 
de kar getrokken. Hij heeft zich in het verleden en ook nu nog zeer actief 
ingezet voor het gilde. 

Jan van Rooij, veertig jaar lid, en in de regio een bekend persoon. Hij 
vertegenwoordigt het gilde letterlijk met vlag en wimpel. Als vaste vendelier 
en ook bij andere gildeactiviteiten verdient hij een ereplaats binnen
het gilde. Jan is dekenschrijver sinds 1975, en van 2002 tot 2004 koning. 
Vanaf 1972 vendelier en schutter met geweer en luchtbuks. Hij was en is 
nog actief voor het gilde als schietleider en onderhoudt het 
gildeterrein. Jan is ook lid van de Stichting Pelgrimage, die elke twee jaar 
een pelgrimsreis organiseert. n

De vijf jubilarissen in Nederwetten.

Sjef Teunisse met onderscheidingen.

In ieder gildegezin 
hoort de Gildetrom thuis!



84

toon van de linden koning

KriNgNieUWS 
Kempenland

Onder zomerse omstandigheden vond het jaarlijkse koningschieten 
plaats bij de St. Antoniusschut Nuenen. Eerder op de middag werd 
oud koning, Paulus Aarts, volgens traditie thuis opgehaald. Hij 
kan terugzien op een succesvol jaar. De animo voor deze eretitel 
was groot getuige het grote aantal deelnemers. Onder ruime 
belangstelling van de dames ontspon zich de strijd en steeg de 
spanning met ieder schot. Eerder dan verwacht gaf de vogel zich 
gewonnen na het negenenveertigste schot. De gildebroeder die dat 
schot loste was Toon van de Linden. Nadat het bestuur van de schut 
zich onderling uitsprak over het feit dat Toon een waardige koning 
zou zijn, bevestigde Toon dit even later bij de officiële installatie, bij 
de St. Antoniuskapel aan de Stationsweg. De uitgebreide Brabantse 
koffietafel met daarna het koningsbier ging er bij de zomerse 
temperaturen, in als zoete koek. Toon van de Linden is ruim twintig 
jaar bij de Schut en was ruim tien jaar lid van het bestuur en was 
onder meer oude dekenschatbewaarder. Tijdens de nieuwbouw van 
de huidige schutshut, zo’n tien jaar geleden, had hij een belangrijk 
aandeel in het tot stand komen van de sanitaire voorzieningen en 
de installatie van de keuken. Bij het vorderen der jaren heeft hij 
noodgedwongen een stapje terug moeten doen, maar tijdens de 
maandelijkse bijeenkomsten is hij nog zeer nadrukkelijk aanwezig. 
Verder heeft hij bij het Enode blad als redacteur een belangrijk 
aandeel bij de totstandkoming van het blad. Toon woont heel zijn 
leven al op het Eeneind. Hij is een verwoede natuurliefhebber en 
heeft veel interesse in alles wat groeit en bloeit. Dit is zijn eerste 
koningschap.n

Drie jubilarissen bij Sint 
Catharinagilde Son
Op zaterdag met Son kermis vindt er bij het Sint Catharinagilde Son 
traditioneel jaarlijks het koningschieten plaats. Op de avond daarvoor 
worden dan steeds de jubilarissen van dat jaar gehuldigd. Dit jaar had 
het gilde drie jubilarissen. 

Wim van Rijssel, vijfentwintig jaar lid, kreeg de zilveren gildespeld. 
Vanaf het begin is hij tamboer, ook was hij eenmaal koning. Wim van 
Rijssel deze avond echter verhinderd, zodat de huldiging de volgende 
ochtend vóór het koningschieten plaatsvond. 

Dook Theunisse, vijfentwintig jaar lid. Voor hem was het, wat 
je noemt, een late roeping. Dook is een gildebroeder die altijd 
op een gezellige en vrolijke manier zijn bijdrage levert aan de 
gildenactiviteiten. Dook kreeg de zilveren gildespeld uitgereikt. 

Gerard Swinkels, vijftig jaar lid met de langste staat van dienst 
als hoofdman. Zijn opvolger, Ad Ras, somde de belangrijkste 
wapenfeiten van zijn lange staat van dienst nog eens op. Gerard 
begon zijn carrière als vendelier, daarna maakte hij de overstap naar 
de gilde-overheid, waarvan hij dertig jaar lid was. De laatste twaalf 
jaar, tot afgelopen maart, was hij hoofdman. Zijn belangrijkste 
drijfveer bij de bestuurlijke activiteiten was, het gilde haar traditionele 
taak in de dorpsgemeenschap op een waardige manier te laten 
vervullen. Onder zijn voorzitterschap vond uitbreiding en verjonging 
van het ledenbestand plaats, werden kostuums en het hoofdvaandel 
vernieuwd, en het aantal muziekinstrumenten uitgebreid. 
De voorzitter van Kring Kempenland, Jan Schrurs, reikte Gerard het 
gouden schild van de kring met robijn uit. nToon van de Linden na zijn installatie voor de St. Antoniuskapel.

Felicitaties voor Gerard Swinkels.



evenement aanwezig. Het ontwerp van de zilveren hartvormige schilden 
voor de dekenpenningmeester en dekenschrijver komen van zijn hand. 
De laatste jaren is hij 
kapitein. De boeken-
beurs die het gilde al 
vele jaren organiseert 
is een idee van Jean. 
Een lidmaatschap 
van veertig jaar kan 
niet onopgemerkt 
blijven. Jean heeft 
een enorme bijdrage 
geleverd aan de 
geschiedenis en het 
voortbestaan van het 
gilde. n

Wim van rijssel koning 
Op de zaterdag, met Son 
kermis, stond het jaarlijkse 
koningschieten van het Sint-
Catharinagilde weer op het 
programma. Het koning-
schieten werd traditioneel 
geopend door het kerkelijke 
en wereldlijke gezag. 
Vanaf de start schoten de 
gildebroeders met scherp. 
Binnen de kortste keren was 
de eerste voorronde dan ook 
gewonnen door vendelier 
Rien Swinkels. In de tweede 
ronde was het een van 
de jubilarissen, namelijk 
tamboer Wim van Rijssel 
die de vogel naar beneden 
haalde. Voor Wim was dit 
het tweede jaar op rij dat hij 
in de finale kwam. Wim liet 
hij zich niet afleiden, want 
in de spannende tweekamp 
haalde hij met het 170ste 
schot het laatste stukje 
van de vogel naar beneden, 

waarmee hij zichzelf tot koning schoot. Voor Wim was dit de tweede 
keer, want in 2001 veroverde hij ook het koningschap. Op deze kermisza-
terdag waren nu voor de tweede keer op een dag bloemen en hulde voor 
hem en zijn familie. Want ’s morgens was Wim eerst nog gehuldigd voor 
zijn vijfentwintigjarige lidmaatschap. n

gildekoning in maarheeze
Na een spannende 
strijd tussen acht 
gildebroeders, die 
een koningschap 
wel zagen zitten, 
wist Harrie Maas 
bij het Sint Joris 
-Sint Barbaragilde 
in Maarheeze met 
het 175e schot de 
laatste resten van de 
koningsvogel naar 
beneden te schieten. 
De dag begon met 
stralend weer, koffie en vlaai ten huize van oud-koning Wim Vestjens en 
een korte mis. 
De burgemeester loste samen met de kapelaan de eerste schoten.  
Na de ervaring van drie jaar geleden - de koningsvogel gaf toen na 816 
schoten nog geen krimp - was de vogel door Frits Meulendijk uit beter 
hout gesneden. Mede door het goede weer was de stemming voor veel 
gildebroeders dan ook lang in gebleven. 
Koning Harrie is bijna dertig jaar gildebroeder. In deze periode heeft 
Harrie actief en trouw gediend onder negen voorgangers. Van 1996 tot 
2003 is hij deken geweest en dat zal hem van pas komen nu hij opnieuw 
deel uit maakt van de overheid. Door zijn medebroeders wordt recht-
doorzee-Harrie - met het onafscheidelijke sigaartje - omschreven als een 
droogkomiek die met rake opmerkingen het hele gilde kan laten lachen. 
Koning Harrie begint zijn regeerperiode in een tijd van bloei; binnen het 
gilde wordt door de tamboers, blazers en vendeliers vaak geoefend om te 
komen tot steeds betere prestaties bij de optredens er is geregeld aanwas 
van nieuwe leden. Er zijn vergevorderde plannen voor de bouw van een 
nieuw verenigingspaviljoen. n
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Wim van Rijssel en echtgenote.

De aftredende koning Wim Vestjens biedt de wijn 

aan zichzelf, de nieuwe koning en zijn vriendin en 

hoofdman Mart van Og.

Jean Coenen krijgt van hoofdman Arjen Vrijburg 

de zilveren speld van het gilde opgespeld.

Op Sint-Jorisdag, 25 april 2010, vierde het gilde het veertigjarige 
lidmaatschapsjubileum van Jean Coenen. Naast de onderscheiding van 
Kring Kempenland uit handen van Felix Crooijmans, ontving hij van het 
gilde de zilveren penning van verdiensten met kroon. Als veertienjarige 
jongen werd Jean op 23 oktober 1970 lid. Hij leerde vendelen met de 
methode ‘Strijbosch’ van de legendarische Renier Strijbosch en Jan van 
Dooren van het Strijpse Catharinagilde. Samen met Harrie de Greef, 
Cleo van Kemenade en Jaap Verseput werd er geoefend in en buiten een 
oude fabriek (Kodijko) bij de ophaalbrug over het Eindhovenskanaal in 
Eindhoven. Mede dankzij zijn lengte groeide Jean uit tot een voorbeeldig 
voorvendelier, die op zijn beurt de kunst van het vendelen doorgaf aan 
andere gildebroeders. De huidige voorvendelier, Dirk-Jan Doensen  
behoorde tot de ’vendelschool’ van Jean. In 1996 schoot hij zich koning 
en heeft in die functie en later als koningsdeken zes jaar zijn bijdrage 
aan het bestuur geleverd. Hij was altijd erg betrokken. Ondanks dat 
hij met zijn gezin in 1998 naar Maasbracht verhuisde, was hij bij ieder 

Jean Coenen veertig jaar lid Sint-Joris Zesgehuchten
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Nieuw vaandel Sint petrus 
Banden Schaft 

Jubileum gildebroeders
Het Sint Lambertusgilde, Meerveldhoven had drie gildebroeders, die 
elk vijftig jaar actief zijn. Daarnaast was er ook een zilveren gildebroeder 
in hun midden. We laten ze even de revue passeren.
Jo Dams, vijftig jaar lid. Hij Is vanaf het begin de enige vendelier van het 
gilde. In 1970 schoot hij zich voor de eerste keer koning. In 1985 deed 
hij dat voor de tweede maal. 

Simon Dams, vijftig jaar lid. Vanaf het begin van zijn gildebroederschap 
een trouwe gildebroeder. In 1964 schiet hij zich koning. In 1991 wordt 
Simon voor de tweede keer koning. Sinds zijn laatste koningschap 
is Simon ook lid van de overheid waarin hij de functie van kapitein 
vervult. 

Hein Dams, vijftig jaar lid. Hoewel hij als een zeer bekwame schutter 
bekend staat, schoot hij zich pas in 2003 voor de eerste keer tot koning. 
Een huzarenstukje dat hij in 2006 herhaalde. Hein zit  ook in het bestuur 
waar hij in de schietcommissie actief is. Ook draagt hij de zorg voor het wel 
en wee rondom het schietterrein en de daarop gebouwde schuilhut. 

KriNgNieUWS 
Kempenland

Na de bouw van het nieuwe gildelokaal in 2008 was het een 
vervelende ervaring, dat begin 2009 het hoofdvaandel niet meer te 
repareren was. Er moest een nieuw hoofdvaandel komen. 
Na veel wikken en wegen werd besloten een geldthermometer aan 
de wand te hangen en kijken op hoeveel giften we konden rekenen. 
In september 2009 kreeg het bestuur van de leden toestemming 
om tot bestelling over te gaan. Een ontwerp werd gemaakt door Leo 
van de Sangen. Na goedkeuring door de leden werd aan mevrouw J. 
M. J. Willigers opdracht gegeven het vaandel te maken. Op 14 maart 
2010 werd in de parochiekerk van Borkel en Schaft het hoofdvaandel 
ingezegend door pastor Jac. Mutsaers. Dit in het bijzijn van de 
ontwerper, de maakster, en veel gildebroeders uit omliggende 
dorpen, wethouder Wijnen en de heren Schrurs en Schoenmakers 
namens het kringbestuur. Na de mis werd met het nieuwe vaandel 
de eed van trouw afgelegd aan de geestelijke en wereldlijke gezag. 

De tevredenheid over 
het resultaat straalde van 
ieders gezicht. Na het 
officiële gedeelte vertrok 
men naar het gildegebouw 
aan de Schatrijk waar 
onder het genot van een 
kop koffie met gebak en 
een drankje nog lang na 
werd gepraat over het 
nodige nieuwe vaandel 
en andere belangrijke 
gildeactiviteiten. n

Jac Hakkens onderscheiden
Op zaterdag 19 juni 2010 is Jac Hakkens onderscheiden met het 
zilveren schild van Kring Kempenland. Jac was vanaf de herinrichting 
van het Gilde St. Jan Baptist, Duizel in 1971, eerste regerend deken. 
Hij heeft deze functie altijd met volle overtuiging en grote inzet 
vervuld. Op de dag dat hij 67 is geworden heeft hij zijn functie 
overgedragen aan de jongere generatie. Negenendertig jaar lang heeft 
Jac deze functie dus vervuld. Al die jaren was hij waakzaam dat de 
aloude gildetradities niet verloren zouden gaan. Ook de protocollen 
die gelden bij een gildeoptreden werden door hem nauwkeurig 
beschreven. Veel informatie heeft hij verzameld en laat hiermee een 
mooi dossier achter. Het secretariaat is ondertussen ondergebracht 
in de huidige overheid, en zal ter zijner tijd zijn opvolging krijgen. 
Tijdens de feestdag van de patroon ontving hij uit handen van 
kringpenningmeester Roeland van Hoof het zilveren schild van Kring 
Kempenland en werd hij tevens benoemd tot eredeken van zijn eigen 
gilde, dit als dank voor de jarenlange inzet. n

Vaandrig Richard Vorstenbosch, 

met ontwerper en maakster van het 

hoofdvaandel.

Jac Hakkens, midden met rechts zijn echtgenoot Nelly, en links zijn zoon 

en gildebroeder Roeland en schoondochter Saskia.

Jos van de Heijden, vijfentwintig jaar lid. Hij is vlak voor het honderd 
jarig bestaan van het gilde lid geworden. Ook hij heeft zich eens tot 
koning geschoten, en wel in 1988. En hoe! Hij schoot de vogel met spil 
en al naar beneden! 
De jubilarissen werden zaterdag 12 juni 2010 op het schietterrein in 
Zeelst gehuldigd. n

V.l.n.r.; Jo Dams; Simon Dams, Hein Dams, Jos van de Heyden.



ledenwerving via 
Haoneschieten 
Tijdens de viering van de patroonsdag van het Sint-Luciagilde Steensel 
op 14 december 2008, bood koningin Miriam Hermans een prachtig 
schild aan. De bedoeling was dat er jaarlijks om geschoten ging worden 
door koppels. Een gildelid nodigt iemand uit die nog geen lid is, om met 
hem of haar deel te nemen aan de wedstrijd. Op tweede pinksterdag, 
24 mei 2010, vond de wedstrijd voor de tweede keer plaats. Maar liefst 
veertien gildeleden hadden iemand uit het dorp bereid gevonden deel te 
nemen aan de verschieting. 
Het was een prachtige dag, het weer was prima! De familie Hermans 
had de ontvangst perfect verzorgd. Er heerste een geweldig leuke sfeer 
tussen de gildeleden en de genodigden. De gasten vonden het leuk mee 
te schieten. In de eerste ronde werd er op twee bomen geschoten. De 
koppels stonden bij elkaar en zowel de gildebroeder als zijn gast deden 
hun best. In de finale werd er op één boom geschoten en daar mochten 
alleen de gasten schieten. Het was Frans Kennis die het laatste stukje van 
de vogel naar beneden haalde en hiermee Peter van der Aalst opvolgde 
als drager van het prachtige wisselschild. Samen met zijn gastheer, Peter 
van de Ven, werd hem het overwinningsbier aangeboden. De dag werd 
besloten met een heerlijke barbecue. Frans mag een jaar lang gratis lid 
zijn van het gilde. Op deze manier wil het gilde mensen uit het dorp 
kennis laten maken met het gilde met de hoop dat er uiteindelijk aanmel-
dingen voor het gilde uit voortkomen. n

Tijdens de viering van haar patroonsdag op 9 mei 2010 werd Jan Kruger 
gehuldigd vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap. Opperdeken Mack van 
de Gevel zette hem voor zijn verdiensten in het zonnetje en speldde hem 
de daarbij behorende onderscheiding op en ook van Kring Kempenland 
kreeg hij een onderscheiding uitgereikt. Al deze jaren heeft Jan zich 
ingezet voor het gilde en nooit werd er tevergeefs een beroep op hem 
gedaan. Bij werkzaamheden op het gildeterrein is hij altijd aanwezig om 
de handen uit de mouwen te steken. Als een van de ouderen fungeert hij 
als zilverdrager en loopt trots met het Mariabeeldje in de optocht. 
Tevens is hij de bezorger van het clubblad van het gilde, “De Tamboer”. 
Op dinsdagmiddag is hij altijd present in het clubgebouw, d’n Inloop, 
voor het leggen van een kaartje. n

Jo mollen tweede maal 
koning onze lieve 
Vrouwe gilde eersel
Met kermismaandag 
5 juli 2010, werd 
door het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde Eersel  
het nieuwe koning-
schap verschoten.  
Het gilde schiet 
koning voor een 
periode van drie jaar. 
Nagenoeg het voltal-
lige gilde was in vol 
ornaat uitgetrokken 
om de regerende 
koning, Jo Mollen, 
thuis op te halen. 
Hij kon toen nog niet bevroeden, dat hij enkele uren later opnieuw 
koning zou worden. Na het vrijen van de boom, welke na het vrijgeven 
door burgemeester mevrouw Anja Thijs als Koningsschutsboom werd 
betiteld, kon het schieten aanvangen. Traditioneel werd er geschoten met 
de kruisboog op een vogel van gips. Er waren maar liefst negen kandi-
daten voor het nieuwe koningschap. Het Mariagilde verkeert  al jaren in 
een springlevende periode,  met in de laatste jaren veel nieuwe gildebroe-
ders. Het was een mooie wedstrijd welke door zo’n 240 bezoekers werd 
gadegeslagen. Op de vogel werd in totaliteit 148 keer geschoten waarbij 
74 rake schoten. Op het eind werd het heel spannend vanwege het 
minimale stukje van de vogel wat nog op de schutsboom stond. Bij het 
148e schot viel dit laatste stukje vogel van de boom en kon de regerende 
koning Jo Mollen zich opnieuw uitroepen tot koning van het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde voor de komende drie jaar.
Na het afleggen van de eed van trouw en een vendelhulde, werd de 
koning verrast met een serenade van harmonie de Goede Hoop. 
Veel bezoekers hebben op het prachtige Eerselse gildeterrein in volle 
verbroedering genoten van een mooie traditionele middag. n
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Jo Mollen voor de tweede maal koning!

Een toost met het overwinningsbier.

Jan Kruger met het Mariabeeldje.

onze lieve Vrouwegilde Zeelst huldigt jubilaris



Henk Honings koning 
Sint antoniusgilde 
Stiphout
Op zondag 6 juni 2010 vond traditiegetrouw het driejaarlijks koningschieten 
plaats bij het Sint Antoniusgilde uit Stiphout. De dag begon met een eucha-
ristieviering in de Sint Trudo kerk. Aansluitend werd de vendelgroet gebracht 
aan het  geestelijk en wereldlijk gezag, waarna de tocht door het dorp werd 
gemaakt richting schietterrein. Op het schietterrein werd na het vrijen van 
de schutsboom de koningsvogel geplaatst. Burgemeester Jacobs van de 
gemeente Helmond loste het openingsschot, waarna de strijd kon beginnen. 
Het weer speelde die dag nog parten, door een fikse regenbui moest de wed-
strijd een kwartier stilgelegd worden. Na deze gedwongen pauze ging de strijd 
in alle hevigheid door. Uiteindelijk was het Henk Honings die met het 137ste  
schot het laatste stuk van de vogel neerhaalde en zich de komende drie jaar 
koning mag noemen. Na de officiële handwassing werd het zilvervest omge-
hangen. De nieuwe koning mocht traditiegetrouw over het vaandel lopen. De 
erewijn werd geschonken en hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten.  n

Het Sint Catharinagilde Helmond heeft op zaterdag 1 mei 2010 haar staande 
deken Martien van Santvoord in het zonnetje gezet. Het gilde bracht een be-
zoek op het huisadres waar de jubilaris totaal “overvallen” werd door het gilde.  
Oude deken, Ron Peters reikte de Gouden Catharinaspeld uit met Robijn. 
De jubilaris , die tweeënnegentig jaar is, was zeer vereerd met de uitreiking en 
de vendelhulde die door de vendeliers van het gilde werd gegeven. 
Een zestigjarig jubileum komt maar zelden voor, vandaar dat het gilde in vol 
ornaat en met slaande trom uitrok om de jubilaris te verrassen. n

Verbroedering tussen drie 
gilden
 
Eindelijk was de dag dan aangebroken dat de drie gilden uit de gemeente 
Gemert-Bakel een verbroederingsdag hielden. Het heeft heel wat voeten 
in de aarde gehad voor het zover was. De gruujn van Gimmert had de 
organisatie op zich genomen. Zaterdag 26 juni  2010, zo rond de klok 
van drie verzamelde de gilden zich bij het gildhuis van Antonius en 
Sebastiaan en trokken gezamenlijk “dur de stroat”, langs het gildehuis 
van het Sint Jorisgilde richting de atletiekbaan waar een schietwedstrijd 
zou plaats vinden. Er werd geschoten met de kruisboog en hiervoor was 
hulp ingeroepen van het Sint Agathagilde uit Boekel. Uiteindelijk was het 
Hans van Dinther, Sint Willibrordusgilde die zich tot gemeentekoning 
schoot. De gemeente had hiervoor een mooi wisselschild aangeboden. 
Na de prijsuitreiking was er een gezellige barbecue. Om negen uur keer-
den de gildebroeders richting Ridderplein waar het feest werd besloten 
met een drankje. Ook dankzij het prachtige weer was het een mooie en 
gezellige bijeenkomst die wellicht over een paar jaar weer zal plaats vin-
den. Tot die tijd is de prijzenkast van de Baokelse schut  voorlopig weer 
een schild rijker. n

martien van Santvoord 
zestig jaar gildebroeder
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Hans van Dinther tussen het groene koningspaar.Koning Henk Honings en Jeanne Honings van Kessel.

KriNgNieUWS 
Peelland

Martien van Santvoord met de Gouden Speld



Fred luijben koning Sint 
Catharinagilde Helmond
Tijdens het jaarlijkse koningschieten is Fred Luijben koning van het 
Sint Catharinagilde Helmond geworden. Bij het 85e schot wist hij het 
koningszilver te bemachtigen. Tijdens een zinderende strijd wist Fred 
Luijben, die nog nooit koning is geweest, het laatste stukje van de vogel 
er af te schieten. 
Fred  is sinds 2001 lid van het Catharinagilde. Het Catharinagilde was te 
gast op het terrein van  het Sint Antoniusgilde in Stiphout. Ere-schutter 
werd Henk Heesakkers van het Valkenroth uit Blomberg (Duitsland). 
Bij de jeugd wist Jolijn Tappel voor de tweede maal het erekruis voor de 
jeugd te bemachtigen. n
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Erekoning(in) Maria Oomen.

Koning Fred Luijben met echtgenote Nelly als Koningin. 

eerste gildezilver 
Kring peelland voor 
bazuinblazen
Op de Kringgildedag 
bij het Sint Jorisgilde te 
Gemert schreef Johan 
Manders, gildebroeder 
van het Liesselse Sint 
Hubertusgilde, geschiede-
nis door het behalen 
van de eerste prijs bij het 
bazuinblazen.
Het kringbestuur had 
besloten om voor het 
bazuinblazen ook een zilve-
ren schildje beschikbaar te 
stellen..
Manders was de beste van 
de twee deelnemers bij het 
bazuinblazen. Het uitge-
ven van dit eerste schild 
is mogelijk een stimulans 
voor andere gildebroeders 
om ook aan deze discipline 
mee te doen, dit zou goed 
zijn voor de concurrentie. 
Het Sint Hubertusgilde is het enige gilde bij Kring Peelland met bazuinblazers. 
Wie volgt? n 

Zaterdag 26 juni 2010 vierde het Sint Hubertusgilde het Sint Jansfeest met 
onder andere  het schieten om de titel erekoning en het schieten voor het 
tinnen bord. Bij de jeugd was het na negenentwintig schoten al juichen. Geert 
Loverbos was de winnaar. Het schieten om het erekoningschap duurde iets 
langer, maar met het honderdste schot was het Maria Oomen die de vogel 
naar beneden schoot en zodoende een jaar erekoning is.
Na het erekoningschieten vond de loting plaats voor het schieten om het 
tinnen bord, waaraan alle Liesselse mensen boven de zestien jaar mochten 
deelnemen. Ook voor de jeugd was een nieuw vogeltje geplaatst. Het was 
wéér de goed op dreef zijnde Maria Oomen die met het 247e schot de vogel 
naar beden schoot en zo ook het tinnen bord opeiste.
Bij de jeugd was het Rigo Welten die met het 216e schot hun vogeltje omlaag 
schoot, waarmee hij een mooie beker won. n 

Bazuinblazer Johan Manders.

Sint Jansviering en erekoningschieten



Jubilaris bij 
Sint Hubertusgilde liessel
Op zaterdag 26 juni 2010 werd gildebroeder Jan van de Berkmortel door het 
gilde een receptie aangeboden vanwege zijn veertigjarig gildebroederschap. 
Het schieten om het erekoningschap werd even onderbroken voor een 
vendelgroet aan de jubilaris en zijn vrouw Mien. In de veertig jaar dat Jan lid is, 

was hij de eerste zes jaar tam-
boer, daarna elf jaar vendelier 
en twintig jaar kapiteinsknecht.
Vanaf 2006 tot heden is hij 
bazuinblazer. Verder heeft Jan 
allerlei klusjes opgeknapt voor 
het gilde, vooral als het om 
sierwerk in staal ging. Kijk maar 
naar de grote en klein poort bij 
“Ons Gildehuis”. De afgelopen 
jaren is hij veel gevraagd om 
op gildefeesten te jureren bij 
het vendelen. ‘s Avonds was er 
een druk bezochte receptie in 
Gildehuis de “Marma Bar”.  n

erelid bij het 
Sint Hubertusgilde liessel
Voor aanvang van de schietwedstrijd voor de nieuw erekoning werd gildebroe-
der Ties Joosten benoemd tot erelid van het Sint Hubertusgilde. Ties Heeft 
zijn erelidmaatschap te danken aan zijn grote inzet voor het gilde. In 1963 

werd Ties lid van het gilde, hij 
was toen de enigste tamboer 
van het gilde. 
Hij heeft nog verschillende 
jaren in zijn eentje als tam-
boer de kermis aangezegd. 
Daarna is het tamboerge-
deelte van het gilde flink 
uitgebreid, en heeft Ties in 
1987 de trom aan de kant 
gezet. Verder was Ties vier 
jaar kapitein en van 1987 tot 
1991 koning. In 1990 en 1997 
was hij erekoning. Vanaf 1995 
is hij lid van het gildekoor 
van de vier Deurnese gilden. 
Ties Joosten is met zijn 81 
jaar momenteel het oudste 
lid. Hij kreeg van hoofdman 
Willy Rijnders een oorkonde 
aangeboden . n

Van tamboer tot koning en 
omgekeerd
Zaterdag 24 april 2010 vierde Sint Jorisgilde Asten de jaarlijkse Sint 
Jorisdag. Dit jaar kwam het traditionele tweejaarlijkse koningsschieten 
aan bod. Tijdens de mis, werden door de gildeheer de nieuwe trommen 
en vaandels gezegend. ’s Middags werd naar het schietterrein getrok-
ken, waar onder prachtige weersomstandigheden het koningsschieten 
begon.  Tot grote verrassing schoot tamboer Eric Joosten met het 94e 
schot de vogel er af. Volgens oude gildegebruiken, werd eerst overlegd 
door de overheid over het aanvaarden van de koning. Eric mocht de 
vogel oprapen en werd daarna geïnstalleerd als koning. De oude koning 
Rob Fritsen neemt zijn tamboertaak weer op zich. Afwisselend werd ook 
geschoten om het erekoningschap. Erekoning Toon Feijen moest zijn 
titel overdragen aan Patrick van Veghel. bij het 182e schot haalde Patrick 
de vogel naar beneden. Na de ceremoniën werd in optocht door Asten 
getrokken, waarbij in twee cafés de koningen aan “den volke” werden 
getoond. Op het Koningsplein werden de nieuwe trommen en vaandels 
met een demonstratie aan het publiek getoond. 
De uitbreiding van het materiaal werd mede mogelijk gemaakt door 
twee  plaatselijke sponsoren. De dag werd afgesloten met een gezellig 
samenzijn in het gildehuis. n

90

Jubilaris Jan van de Berkmortel.

Erelid Ties Joosten.

ing Eric Joosten met gemalin en Ere-koning Patrick van Veghel.

KriNgNieUWS 
Peelland

Koninklijke onder-
scheiding toon Bergh
Toon Bergh, hoofdman van het Sint 
Jorisgilde Someren en kringkapitein van 
Kring Peelland is op 29 april 2010 onder-
scheiden als Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Toon is sinds 1998 bestuurslid van 
het gilde en in 2000 werd hij hoofdman. 
In 2003 is hij benoemd  in het bestuur van 
Kring Peelland en in 2005 werd hij kring-
kapitein. Behalve bij het gilde is Toon ook 
actief in de Somerense gemeenschap. Meer 
dan vijfentwintig jaar is hij de organiserende 
kracht bij de Stichting Contactcommissie 
Someren-Noord, die de feestelijkheden rond 
sinterklaas en kerst organiseren. n

Toon Bergh koninklijk 

onderscheiden.



gildebroeder Klaas van der 
Zanden geïnstalleerd
Zaterdag 15 mei 2010 heeft het Sint 
Servatiusgilde uit Lieshout de jaarlijkse 
patroonsviering ofwel d’n teerdag 
gevierd. Sinds de bouw in 1996 
van de Sint Servatiuskapel aan het 
Ginderdoor, begint het gilde daar de 
teerdag met een eucharistieviering. 
Pastoor Beekman, lid van de Pastorale 
eenheid ”De Emmaüsgangers” 
Lieshout/ Mariahout, ging voor. Op 
het einde van de viering vond de 
installatie van een nieuwe gildebroeder 
plaats. Met de hand aan het hoofd-
vaan heeft Klaas van den Zanden de belofte, die door hoofdman Toon 
Gevers werd voorgelezen, afgelegd. De installatie werd bekrachtigd 
door de hoofdman  die de oorkonde  ondertekende om zo de installatie 
te bevestigen. Klaas kreeg zijn “eigen” op maat gemaakte hoed als 
afsluiting van de ceremonie. Aansluitend gingen de gildebroeders naar 
buiten en werd de hernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijke 
gezag afgelegd. Na zending en zegening en met het gezamenlijk 
zingen van het Sint Servaaslied, was het kerkelijke gedeelte van de 
teerdag ten einde. De “verse” gildebroeder Klaas kon op dat moment 
de felicitaties in ontvangst nemen van zijn familie, de broeders en de 
vele anderen. n

Koningschieten Sint-
antonius abt, Vorstenbosch
Op 15 mei 2010 klonk ’s morgens vroeg  in Vorstenbosch tromgeroffel 
en bazuingeschal, het gilde ging koning Theo van der Heijden afhalen. 
Na inspectie van de koningsvogel en loting voor het koningschieten 
werd de vogel in de schietbak geplaatst en de boom gevrijd. Daarna 
bood de koning zijn koningsschild in klassieke vorm aan, met zijn 
woonboerderij en jeu-de-bouleshal erop afgebeeld. Met dertig leden 
werd de strijd om het koningschap begonnen. Na 278 schoten werd 
Maarten Derks “gildekoning”, omdat hij de koningsvogel naar beneden 
schoot. Daarna werd er geschoten voor de titel “schutterskoning”. 
Eenentwintig schutters deden mee. Er werd sterk geschoten, na zes 
kampronden van drie schoten was Bert van de Wetering de enige 
schutter die alle drie de 
schoten raak had en 
dus “schutterskoning” 
werd. Onder mooie 
weersomstandigheden 
werd gildekoning 
Maarten geïnstalleerd 
met het omhangen van 
vest en koningsvogel. 
Schutterskoning Bert 
kreeg ook zijn schild 
omgehangen. Beide 
koningen werd een ven-
delhulde aangeboden. n

opening jeu de bouleshal 
In de avond van 2 juli 2010 klonk in Vorstenbosch weer tromgeroffel 
en bazuingeschal. Deze keer ging het gilde de multifunctionele hal 
offiiceel openen, met aanwezigheid van burgemeester en wethouders 
en sponsoren. De opening werd verricht met het doorknippen van 
een lint, dat de toegang vanuit de kantine naar de hal versperde. Deze 
handeling werd door hoofdman Maarten Hoefs en voorzitter van de 
bouwcommissie Antoon van Roosmalen uitgevoerd. De bouwcommissie 
leidde vervolgens de aanwezigen rond in de aangebouwde jeu de boules 
hal. Na de openingsreceptie werd de avond tot in de late uurtjes voortgezet 
onder muzikale begeleiding van band Touche. Door het vele werk van de 
bouwcommissie en inzet van de gildeleden, en met hulp van diverse spon-

soren en vrijwilligers, 
is deze prestatie 
geleverd om de 
multifunctionele hal 
van 15 bij 25 meter, 
deelbare repetitie-
ruimte en uitbrei-
ding van bestaande 
berging binnen iets 
meer dan een jaar te 
realiseren. n

Jo Vluggen koning gilde 
Sint agatha Boekel

Jo Vuggen heeft zich zondag 18 
april 2010 tot koning van gilde 
Sint Agatha geschoten tijdens het 
jaarlijkse koningschieten. 
Hij was pas in februari van dit jaar 
als lid geïnstalleerd. Zijn vrouw 
Marij staat hem bij als koningin. 
Jo  schoot met de kruisboog het 
laatste stukje van de houten vogel 
aan flarden, die  aan de top van 
de schutsboom was  bevestigd. 
Negen gildebroeders en één gilde-
zuster schoten in totaal 158 keer. 

Er werden 143 voltreffers genoteerd. De koning kreeg tijdens de plech-
tige ceremonie de koningsstaf uitgereikt en liep daarna diagonaal over 
het vaandel. Koningin Marij werd geëerd met onder andere een zilveren 
kroontje. Het koningschieten in Boekel was dit jaar extra spannend, 
omdat Jan Leenders al tweemaal achterelkaar koning was en zich dus 
tot keizer kon schieten. Helaas mocht het niet zo zijn; Jo Vluggen stak 
daar een stokje voor. n
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Klaas van der Zanden, 
gildebroeder.

Jo Vluggen koning in Boekel.

De beide koningen van Vorstenbosch.

Toespraak bij opening jeu de bouleshal.
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Henk maas koning gilde 
Sint-Catharina
Zaterdag 5 juni 2010 vond het koningschieten plaats bij Gilde Sint-
Catharina in Den Dungen. De middag begon met het inhalen van 
regerend koning Jan Munsters. Om twee uur sloten ook de partners en 
gasten aan in het gildehuis. Het koningschieten werd geopend met het 
inleveren van de mooie hes met koningszilver. Twee jaar lang heeft de 
koning dit mogen dragen bij de gilde-activiteiten. Voor het schieten met 
geweer waren twee houten vogels gemaakt, de koningsvogel en een 
vogel voor partners en genodigden. Het schieten op de koningsvogel 
was heel spannend, wel twintig tot dertig schoten lang dacht men 
telkens dat de vogel zou vallen, telkens dacht een van de gildebroeders 
of gildezuster dat de koningstitel binnen bereik lag, maar de vogel bleek 
zeer taai te zijn. Bij het 196e schot was de koningstitel voor Henk Maas. 
Bij de partners werd de vogel geveld door Jeanne Toelen. n

Op zondag 13 juni 2010 vond het vierjaarlijkse koningschieten plaats 
bij het gilde Sint-Catharina/Sint-Joris, Rosmalen. De dag begon met 
een mis in de Sint-Lambertuskerk waar de koningsvogel gezegend 
werd en een gebed uitgesproken dat, wie het laatste stuk er af schoot 
een waardige koning mag worden. Om één uur ging het gilde de 
koning Jo van Nuland thuis ophalen en vertrok men in een stoet naar 
het gildeterrein. Na het vrijen van de schutsboom werd door burge-
meester Rombouts het eerste schot gelost, gevolgd door plebaan 
Van Rossum en beschermvrouw mevrouw Dollevoet. Hierna mocht 
de koning en daarna door loting de vijf andere deelnemers aan het 
koningschieten, beginnen. Bij het 72e schot lukte het Toon den Ridder 
het laatste stukje van de houten vogel van de paal te schieten. Toon 
mag zich nu voor vier jaar koning noemen. Hierna volgde de instal-
latie en de overdracht van het mooie schild dat door Jo van Nuland 
aan het gilde geschonken werd. Als afsluiting bracht men hem een 
vendelgroet. n

Beeld Sint-Catharina 
krijgt plaats in rosmalense 
Sint-lambertuskerk

Een lang gekoesterde wens van het Rosmalense 
gilde Sint-Catharina/Sint-Joris ging op zondag 
21 maart 2010 in vervulling. Sint-Joris te 
paard met de draak hangt al jaren in het 
portaal van de kerk. Het gilde wilde ook een 
Sint-Catharinabeeld in deze kerk. Na een 
speurtocht van een aantal jaren werd er 
een beeld van de patroonheilige gevonden, 
dat paste bij de andere beelden in de kerk. 
De kunstcommissie keurde het beeld goed 
en het parochiebestuur gaf toestemming 
om het beeld in de kerk te plaatsen. Op die 
morgen werd door onze patroonheilige Sint-

Catharina, samen met gilde, het beeld de kerk 
ingedragen. Tijdens de eucharistieviering 
werd het beeld bewierookt, waarbij een 
speciaal gebed werd uitgesproken. Hierna 
bracht de gildekoning Jo van Nuland het 
prachtige beeld naar een vaste plaats in 

de Sint-Lambertuskerk. Het gilde is trots dat 
de patroonheilige Sint-Catharina nu in de 

kerk staat. n

Koning Henk Maas en winnaar bij partners, Jeanne Toelen. Het beeld van Sint-Catharina.

De nieuwe koning van Rosmalen.
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Koning gilde Sint-Catharina/Sint-Joris, rosmalen
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opening nieuw stadhuis 
in Waalwijk
Op donderdag 10 juli 2010 waren de twee gilden uit Waalwijk aanwezig 
bij de officiële opening van het nieuwe stadhuis van Waalwijk. Het 
gilde Sint-Crispinus & Sint-Crispinianus van Besoijen en het gilde 
Sint-Ambrosius uit Baardwijk waren door de gemeente Waalwijk 
uitgenodigd om de commissaris van de koningin en de burgemeester 
te begeleiden naar het nieuwe stadhuis, waar door beide gilden de 
vendelgroet werd gebracht. Door deze handeling hebben beide gilden 
zich weer eens op een mooie manier gepresenteerd aan de gemeente 
en de bevolking van Waalwijk. n

Nieuwe koning in Drunen
Met het jaarlijks koningschieten wordt er bepaald wie zich een jaar lang 
koning van het Sint-Hubertusgilde Drunen mag noemen. 
Vanaf een hoogte van ongeveer zestien meter moet de houten vogel 
naar beneden geschoten worden. Een loting bepaalt de volgorde van de 
schutters. Diegene die het laatste stukje naar beneden schiet is koning. 
Bij het 143ste schot is de eer ten deel gevallen aan Ton den Teuling. 
Gerard Lamboo junior is bij het 39ste schot als jeugdprins uit de bus 
gekomen. Ton den Teuling is nu sinds de heroprichting in 1958 voor de 
vierde maal koning geworden. “Gigantisch!” roept Ton; ”die snor gaat 
er vandaag nog af”, dit als gevolg van een weddenschap. 
Ter ere van de broederschap en de nieuwe koning lopen alle leden met 
luid tromgeroffel drie maal rond 
de ‘schutsbomen’. In een kring 
ontvangt de prins zijn speld, de 
koning wast zijn handen voor 
een zuiver geweten en neemt 
zijn koningszilver in ontvangst. 
De grootste eer is wellicht het 
lopen over het gildevaandel 
wat enkel weggelegd is voor de 
koningin, de paus en de koning 
van het gilde. Voorzichtig en op 
sokken loopt Ton de Teuling dan 
ook over het vaandel. n

Een standaardruiter voor het gilde is een droom. Het is een pronkstuk 
dat vooraan mag gaan in de optocht. Een prachtig beest en met haar 
berijder en standaard een schitterend juweel.
Vorig jaar stormde Floor Warmendam het gildeterrein op, ze had een 
paard gekocht en niet zomaar een, een heuse Bels, Maxima geheten en 
ze zou het een eer vinden om onze standaardrijder te worden. 
Wij twijfelden geen moment en er werden direct de nodige attributen 
geregeld. Een kostuum voor Floor, een dek met logo voor Maxima en 
het al in ons bezit zijnde standaard. Zij hadden er beiden veel zin in 
om met de gildedag aanwezig te zijn samen met stalknecht Renee, 
de vriend van Floor. Zondag 30 mei 2010 was het zover, ’s morgens 
de laatste puntjes op de i gezet en daar stonden ze, een parel in het 
geheel. Samen met negen andere standaardruiters gingen ze de 
wedstrijd aan om parkoers af te leggen in stap en draf. Helaas viel ze 
niet in de prijzen, maar meedoen was belangrijker. Wij zijn blij met 
haar aanbod en hopen dat ze lang veel plezier mag hebben met het 
standaardrijden. n

Aandachtige toeschouwers bij de vendelgroet.

Maxima, het prinsesje van het gilde Sint-Hubertus, Loon op Zand

De nieuwe koning met zijn 

koningin.

Sint-Hubertusgilde loon op Zand is trots op maxima!

Koning gilde Sint-Catharina/Sint-Joris, rosmalen

(Auteur:  Marjolijn Langens-van Spaandonk, Heusdense Courant )



De Bertus van Balkom  
wisselbokaal en een plein 
naar hem vernoemd
Om de naam van Bertus binnen het gilde in ere te houden, wordt bij 
Sint Jan Baptist te Kaatsheuvel al een aantal jaren om de Bertus van 
Balkom bokaal gestreden. Een prijs welke eerst door Bertus zelf aan 
de winnaar werd uitgereikt, en na zijn overlijden door zijn vrouw en 
dochter Lia. Op 21 maart 2010 mocht André van Seeters zich de beste 
schutter noemen en werd hem door mevrouw van Balkom en dochter 
Lia de wisselbokaal overhandigd. Tijdens deze verschieting was er een 
verassing voor mevrouw van  Balkom, dochter Lia, kleinkinderen en 
partners. Als blijvend herinnering aan de man die zo veel voor het gilde 
betekend heeft, werd het plein voor het gildehuis naar hem vernoemd. 
Mevrouw van Balkom, dochter Lia en hoofdman Leo Wagemakers 
onthulden hiervoor het straatnamenbord met daarop de naam Bertus 
van Balkomplein. De familie was zeer ontroerd. Lia sprak een woord 
van dank uit namens de familie.
Als achttienjarige melde Bertus zich als aspirant lid aan bij het gilde. Tot 
aan zijn overlijden in 2003 is hij lid gebleven en heeft hij veel betekend 
voor het gilde. Jaren was hij hoofdman en mede door zijn inzet is 
het gilde voor inslapen behoed. Voor zijn lange lidmaatschap en zijn 
verdiensten voor het gilde en de Kring Maasland is hij meerdere keren 
gehuldigd. Zo werd hij koninklijk onderscheiden en ontving hij op 28 
april 1978 de zilvergouden medaille van Kring Maasland. n
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NBFS-Kruisboog 
op wip schieten
 
Op maandag 24 mei 2010 organiseerde het gilde Sint-Joris, Haaren 
het NBFS-kruisboog op de wip schieten. Het was een mooie zonnige 
dag en er kwamen 103 schutters op deze wedstrijd af. Het waren span-
nende wedstrijden. Winnaar en kampioen werd Johnny van de Leest 
van het Sint-Joris/Sint-Catharinagilde uit Gemonde. Het winnende 
korps was het Sint-Jorisgilde uit Diessen. Het winnende viertal werd het 
Sint-Joris/Sint-Catharinagilde uit Gemonde. De winnaar bij de jeugd, 
die voor het eerst mee schoten, werd Jordy Colijn van het gilde Sint-
Catharina/Sint-Joris uit Rosmalen. n

twee jubilarissen 
Sint-Jorisgilde, Helvoirt
Tijdens het feest van de patroonheilige Sint Joris zijn Harrie Pijnenburg, 
veertig jaar lid, en Peter Coppens, vijfentwintig jaar lid, gehuldigd. 
peter Coppens is vanaf 2000 tot 2006 hoofdman geweest. Al die zes 
jaar zijn de gildebroeders gastvrij ontvangen voor een vorstelijk ontbijt 
op kermismaandag. Peter heeft een aantal keren deelgenomen aan het 
koningschieten, maar tot op heden is het hem niet gelukt zich koning 
te schieten.

Harrie pijnenburg is 
sinds 1970 lid van het 
gilde, maar ook daarvoor 
was hij al vele jaren lid. 
Vroeger was Harrie ven-
delier en schoot zich drie 
keer achtereen koning, 
in 1979, 1982 en 1985. 
Nu is hij keizer van het 
gilde. Op het Landjuweel 
in Soest heeft hij zich 
tot Keizer der Keizers 
geschoten. n
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Gilde Sint-Joris, Haaren.

Winnaar André van Seeters 

wordt door mevrouw van 

Balkom gefeliciteerd.

De onthulling van h
et naambord. De twee jubilarissen van Helvoirt.
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gilden Crans gestel heeft 
nieuwe koning
Op 15 mei 2010 
waren de vijf gilden 
uit de gemeente St. 
Michielsgestel te gast 
bij het Sint-Jorisgilde te 
Berlicum. Hoofdman 
Tiny Pijnenburg heette 
allen hartelijk welkom, 
gevolgd door een 
woordje van burge-
meester Pommer. Na 
het “vrijen” van de 
schutsboom verrichtte 
de burgemeester 
het openingsschot. 
Van de vijf deelne-
mende koningen 
schoot Tonnie van Oirschot van het gilde Sint-Joris & Sint-
Catharina, Gemonde met het 111ste schot de houten vogel 
naar beneden. Hij is voor een jaar de koning van Gilden Crans 
Gestel en de opvolger van Paul van Lith uit Berlicum. 
Tevens werd er gestreden om de wisselbokaal (algemene klassement). 
De resultaten van de “team”wedstrijden op de onderdelen; viertal 
geweer, viertal kruisboog en triplette jeu de boules worden hiervoor 
opgeteld. Het gilde Sint Joris & Sint Catharina eindigt hierbij op de 
hoogste trede en neemt de gemeentelijke wisselbokaal een jaartje mee 
naar Datmunda, de accommodatie van beide Gemondse gilden. n

Op 24 mei 2010 werd voor de elfde maal het NBFS-toernooi Kruisboog 
op wip schieten, georganiseerd door het Sint Jorisgilde, Haaren. Voor 
de eerste maal deed de jeugd ook mee. Ruim honderd schutters waren 
aanwezig, waarvan een achttal van het gilde Sint Joris & Sint Catharina 
uit Gemonde. Het eerste Gemondse viertal, bestaande uit Martien van 
de Loo, Henry van der Schoot en de gebroeders Johnny en Wilfred van 
der Leest, wist beslag te leggen op het federatieve viertalkampioen-
schap. Korpskampioen werd het eerste viertal van het Sint Jorisgilde 
uit Diessen; zij schoten de maximale score van zestig punten. 
Een prestatie welke nu pas voor de tweede maal op het federatietoer-
nooi is behaald. Ook het tweede Gemondse viertal, bestaande uit Harry 
Geerts, Johan van der Schoot, Godelieve en Wim van der Leest, wist de 
op twee na hoogste score van deze dag te behalen. Individueel komt de 
Brabants kampioen ook uit Gemonde. Er waren in totaal tweeëntwintig 
schutters die allen vijftien punten raak schoten. Geschouderd werd 
er gekampt op vijf wippen. In een uiteindelijke zenuwslopende strijd 
tussen Johnny van der Leest en Ed de Laat uit Diessen, wist Johnny met 
zijn negentiende kampschot op de kleinste wip het pleit in zijn voordeel 
te beslechten. Henry van der Schoot eindigt op een zeer verdienstelijke 
vierde plaats en de achtste plaats is er voor Wilfred van der Leest. n

Koningschieten in elshout
Dinsdag 27 april 2010 vond 
het koningschieten van het 
Onze Lieve Vrouwe Schuts, 
Elshout plaats. De dag begon 
met een mis in de kerk van 
Sint-Jan Evangelist, voorgegaan 
door gildeheer Van Overbeek. 
Hierna trok de schuts op 
naar de stal van het nieuwe 
paard van standaardruiter Jan 
Knippels die door gildeheer 
Van Overbeek werd gezegend, 
opdat het de schuts nog lange tijd en in 
goede gezondheid mag voorgaan. Na de 
koffietafel volgde een vergadering waarin 
door de Rabobank een cheque van 
€ 1.500,- werd overhandigd vanuit het 
investeringsfonds. Dit voor de restauratie 
van het harnas van de standaardruiter. 
Onder de boom moest de huidige koning 
Luciën Klerks zijn attributen inleveren. 
Nadat de boom was gevrijd namen 
achtendertig schutters deel aan het koningschieten. Waarbij Henk 
Bruurmijn zich tot koning wist te schieten. Bij de jeugd ging de titel 
naar Jochem Scheij, de jongste gildebroeder van de schuts. Met zeven 
jeugdschutters werd verwoed gestreden, maar na zevenendertig 
schoten wist Jochem de vogel naar beneden te halen. Nadat Henk 
zijn handen had gewassen ten teken van reinheid werd hem door 
hoofdman Leon Klerks de sjerp en de koningsketting omgehangen. n

Koning Tonnie van Oirschot krijgt het gemeen-

telijke wisselschild omgehangen.

De kampioenen, aangevuld met afgevaardigden van de federatie en het 
organisatorisch gilde. Onderste rij, tweede van links: persoonlijk kampioen 
Johnny van der Leest.

twee federatietitels behaald door gemondse gildeleden

De zegening van standaardruiter met nieuw paard.

De nieuwe koningen van Elshout.
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Koningen bij 
St. anthonius Beers
Zondag 27 juni 2010 vond in Beers het jaarlijkse koningschieten plaats. 
Het was een prachtige dag voor deze buitensport en de aanwezigen, 
onder wie oud-minister president van Agt en oud-burgemeester 
Schoots van Cuijk (beiden buitenlid van het St. Anthoniusgilde) 
genoten dan ook volop. Er waren drie titels te winnen bij het koning-

schieten, te weten gilde-, 
publieks- en jeugdkoning. 
Winnaar bij het jeugd 
werd de twaalfjarige 
Rik Vos, telg uit een oud 
Beers gildengeslacht, die 
in 2008 al publiekskoning 
was. Henk Jans schoot 
de publieksvogel naar 
beneden. Koning 2010 
van het St. Anthoniusgilde 
werd Nico Hendriks, die 
in 2005 ook de konings-
staf mocht dragen. n

pinksteren 2010 bij 
St. anthonius en St. 
Nicolaasgilde groeningen
Met prachtig weer begon op Pinksteren de drumband van het St. 
Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen met een reveille en rond-
gang door Groeningen. Op schietterrein “de Lêmse Kuul” werden de 
koningsvogels op de schutsbomen geplaatst, die gevrijd werden door 
de herenscheuten van erehoofdman Jan de Vos, beschermheer Karel 
van Soest, kapelaan Kerssemakers, hoofdman Theo Kuijpers, keizer 
Rini Peters, koning Jeroen Kuijpers en jeugdkoning Tom van Buijtene.
Bij het schieten om de publieksvogel schoot Peter Smits het laatste 
hout naar beneden. Bij de jeugd werd Fons Stam de nieuwe jeugdko-
ning. Bij het koningschieten zelf schoot Jan Jans zich met het 313ste 

schot weer koning. Jan was al eerder koning in 2006. De prijsvogel 
gekostumeerde leden was voor Jan de Vos, die de geldprijs in de wacht 
sleepte. Daarna vond het omhangen van het koningszilver bij de 
koning en de jeugdkoning plaats. Rini Peters spelde de keizerster op 
het gildekostuum van Jeroen Kuijpers en Jeroen Kuijpers hing vervol-
gens bij Rini Peters het schild “Keizer van Verdienste” om. Toen ging 
het gilde naar de kapel, waar door Marcel de Vos en Erwin Vousten een 
aantal saluutschoten werden gelost om de inwoners van Groeningen 
aan te geven dat het gilde een nieuwe koning heeft. n

Nico Hendriks, koning.

Een schutter in actie.

St. anthonius en 
St. Nicolaasgilde 
groeningen wint ereprijs
Tijdens de kringgildedag van Land van Cuijk in Boxmeer, 16 mei 2010, 
wist het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit Groeningen de ereprijs 
in de wacht te slepen. Deze prijs wordt toegekend aan het gilde dat in 
het algemeen klassement het meeste aantal punten behaald voor de 
totale presentatie en deelname aan de verschillende wedstrijden. De 
laatste keer dat het gilde uit Groeningen hierin slaagde was in 2007. n

theo van Haare erelid
Op 5 juni 2010 werd Theo van Haare benoemd tot erelid van het Sint 
Dionysiusgilde Heijen. Theo werd gehuldigd  voor zijn veertigjarig  
lidmaatschap. In 1975 werd hij lid van de overheid, een taak die hij 
vijfendertig jaar met verve heeft ingevuld. In 1975 was het aan Theo en 
Anneke van Haare om de jaarlijkse kerstactie van onderdak te voorzien. 
Dit gebeurt nu nog ieder jaar. In 1980 viel Theo het geluk ten deel om 
de laatste resten van de houten koningsvogel van de spil te schieten. 
Dit gebeurde ook in 1989 en 2001. In 1980 namen zij het onderhoud 
van de gildekostuums over, een taak die ze nog steeds vervullen. 
Sinds de opening van het schietterrein in 1982, brengt Theo daar veel 
tijd door voor het onderhoud van het gras en beplanting. 
Theo en Anneke zijn vaste deelnemers van de pelgrimagereizen van de 
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Brabantse schuttersgilden. Theo 
is een vaste rots in de branding 
bij het gilde waar je altijd op kunt 
rekenen, zeker bij de verschil-
lende acties voor de broodnodige 
financiële middelen. Ook sjouwt 
hij wekelijks veel oud papier en 
oud ijzer bij elkaar om de kas nog 
eens extra te vullen. De woorden 
broederschap, trouw en dienst-
baarheid aan het gilde en de 
Heijense gemeenschap zijn hem 
op het lijf geschreven. n

Als erelid van het gilde ontving Theo 

van Haare een oorkonde.
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Koningschieten 
St. Jacobusgilde Zeeland     
Het derde koningsjaar van Leo en Corrie Rijkers duurde wel geen heel 
jaar, maar was wel goed gevuld met activiteiten. Bij zijn vertrek bood hij 
het gilde een schitterend koningsschild aan en kreeg zelf een oorkonde 
uitgereikt waarop de jaaractiviteiten 2009-2010 stonden vermeld. Dit 
gebeurde voordat de nieuwe koning, Cor van Loy,  geïnstalleerd werd. 
Na een spannende strijd gaf de gevederde vogel het op en werd met 
het 232ste schot de nieuwe 
koning aangemeld. Na het 
beraad onder de boom door de 
overheid, kon Cor als de achten-
dertigste koning sinds herople-
ving in 1971, worden ingehul-
digd. In 2003 was Cor ook al 
koning. Bij het schieten op de 
vogel voor de partners en derge-
lijke werd de jeugdige Iris van der 
Ven barones. Na een danklof in 
de kerk en de erewijn door gilde-
heer M. Dorssers, werd deze 
schitterende dag afgesloten. n

Nieuwe koning Sint 
matthiasgilde oploo
Op zaterdag 15 mei 2010 vond bij het Sint Matthiasgilde Oploo het 
jaarlijkse koningschieten plaats. ’s Morgens vroeg moest oud-koning, 
Chris Cornelissen, voor het laatst aantreden met zijn koningin Nelly. 
Een eucharistieviering opende deze jaarlijkse feestdag. 
De door Chris gemaakte houten vogel werd al vroeg in de middag naar 
beneden geschoten door Riny van de Bungelaar, die de nieuwe koning 
werd. Riny verkoos zijn echtgenote Berty als koningin. De houten vogel 
bleek dit jaar opnieuw van een gemiddelde sterkte: 131 schoten waren 
nodig om koning te worden. Na het schieten werden eerst de rituelen 
voor de aanvaarding van het koningschap met eerbied doorlopen. Een 
optocht door het dorp, met het maken van een groepsfoto en het 
leggen van een krans bij het oorlogsmonument volgden. Hierna begon 
het toosten op de nieuwe koning. n

Koning Riny van de Bungelaar met koningin BertyOpening Kringdag land van Cuijk

Barones Iris van der Ven en 

koning Cor van Loy.

Kringgildedag 2010 
grandioos evenement
Maandenlang is men bezig geweest met de organisatie van de 
Kringgildendag in Boxmeer, dat naar aanleiding van het 560-jarig jubi-
leum door het Heilig Bloedsgilde werd organiseert. In alle vroegte 
werden zondagmorgen 16 mei 2010 de delegaties van de deelnemende 
gilden door burgemeester Van Soest op het nieuwe gemeentehuis 
ontvangen. Na een welkomstwoord vertrok het gezelschap naar de 
Sint-Petrusbasiliek. De overweging van gildepastor Falco Thuis had als 
thema: Gilde, vroeger, vandaag, morgen? Bewaken, beschermen, 
behoeden? Hij benadrukte hier het samenbinden, verzoenen en ver-
broederen van het gilde, dat zelf  ‘eenheid in verscheidenheid’ wil zijn. 
Iedereen kan lid worden en bijdragen aan bescherming, bewaring en 
realisatie van bepaalde kerkelijke en maatschappelijke waarden. Om in 
verbondenheid de gemeenschap helpen opbouwen tegen de huidige 
vervreemding, tegenstellingen en spanningen tussen groepen in onze 
samenleving. Langs duizenden toeschouwers trok de kleurrijke stoet, 
voorafgegaan door een Boxmeerse standaardruiter met het kring-
vaandel, naar het feestterrein. In zijn toespraak dankte burgemeester 
Van Soest ondermeer de Zusters van Julie Postel voor het gebruik van 
de terreinen bij het kasteel. Daar vond de massale opmars met slan-
gendefilé plaats, voor het eerst onder leiding van de nieuwe kringkapi-
tein Harry Gooren. Kringvoorzitter Bouwmans feliciteerde de nieuwe 
kringkapitein uit Blitterswijck met zijn benoeming, en dankte oud kring-
kapitein Toon Driesen voor zijn  jarenlang bewezen diensten. 
Hij wenste de deelnemers succes en een sportieve strijd toe. 
De tevreden eerste deken, Jan Hendriks, nam in het begin van de 
avond afscheid van honderden gildeleden. De organisatie kan terug-
zien op een geslaagd verlopen  evenement. n



98

Nieuwe koningen 
onze lieve Vrouwe gilde 
Holthees

Op tweede pinksterdag werd er in 
Holthees gestreden om het koningschap. 
Het was aan gildezuster Jacqueline 
Pingen - Denissen haar titel te verde-
digen. En, het was wéér Jacqueline die 
na 401 schoten de vogel naar beneden 
bracht. Het is voor haar dus de tweede 
opeenvolgende keer dat zij koning is. 
Volgend jaar maakt zij kans om keizer 
te worden. Haar prins is Willy Pingen. 
Jacqueline is penningmeester en 
actief bij de drumband. Jeugdkoning 
werd Yordi Fleuren. n

Wind maakt strijd koning 
St. antoniusgilde in St. 
anthonis extra spannend
Onder stralende weersomstandigheden vond op de lommerrijke Brink 
van St. Anthonis het koningschieten 2010 plaats. Tijdens de eucharis-
tieviering was er sinds lange tijd weer een korte processie door het 
dorp. Pastoor Roland Kerssemakers droeg onder het baldakijn het 
Heilig Sacrament rond de Brink, waarna men in de kerk terug ging voor 
de afsluiting van de viering. Onder belangstelling van velen, was het de 
wind, die na veertig schoten de los hangende vogel deed vallen. Wie 
was nu de nieuwe koning: de laatste die raak schoot of de laatste 
schutter?  Na beraad binnen de overheid en overleg met de schietcom-
missie, werd een reservevogel geplaatst en kreeg de wedstrijd een extra 
spannend vervolg. Bij de tweede vogel waren negenentachtig rake 
schoten nodig om de vogel te laten vallen. Het was vaandrig Marcel 
van Erp die dat presteerde. Trots liet koning Marcel zich door 

hoofdman Jos Verbeeten het 
juweel omhangen. 
Marcel zal met zijn koningin 
Maria het komende jaar deze 
belangrijke rol bij het gilde 
vervullen. Zoals gebruikelijk 
werd de erewijn geschonken 
bij de tronen voor het 
gemeentehuis en beierden 
de klokken in de toren van 
de parochiekerk om het 
einde van de strijd om het 
koningschap en de winnaar 
bekend te maken. n

Het koningspaar van 

Holthees.

Zestigjarig priesterschap 
gildepriester Koninklijke 
Sint Willibrordusgilde 
geijsteren
 
Een mooie zondag was het die 16e 
april 2010. Het koninklijke Sint 
Willibrordusgilde Geijsteren trok 
erop uit om een mooi en waardig 
jubileum te vieren ter ere van het 
zestigjarig priesterschap van gilde-
priester Wim van Kempen, die 
sinds 1991 gildepriester is van het 
Geijsterse gilde. Een man met hart 
voor het dorp, de kerk en in het 
bijzonder het gilde.
De jubilaris werd afgehaald bij het 
gildehuis om daarna met slaande 
trom de kerk binnen te trekken 
voor een mis met gilde-eer. Na de 
mis vond er buiten een vendel-
groet plaats en werd aan de jubi-
laris een bijzonder boek aangeboden. Een boek met unieke fotomo-
menten over de afgelopen jaren van het gildenpriesterschap, wat erg 
werd gewaardeerd. Aansluitend trok het gilde met de jubilaris in haar 
midden naar zaal de Kei. Daar vond in een ongedwongen sfeer de 
receptie plaats, waar Wim van Kempen namens het dorp nog een mooi 
cadeau aangeboden kreeg. Het was een mooie afsluiting van de dag 
voor een zeer bijzondere man. n

KriNgNieUWS 
Land van Cuijk

Koning Marcel van Erp met zijn 

koningin Maria.



opening gildeterrein 
St. antoniusgilde te 
St. anthonis
Op 13 juni 2010 vond de officiële opening plaats van het gildeterrein 
van het St. Antoniusgilde met het lossen van het eerste schot op de 
schutsbomen. Na een dienst in de dorpskerk, trok het gilde naar het 
gildeterrein. Na de inzegening van de schutsbomen door de gildeheer, 
loste wethouder Willems het eerste schot. Hij schoot als een ervaren 
schutter, want het eerste schot was raak. Zowel de gildeheer als wet-
houder spraken over broederschap en samenwerking die binnen het 
gilde heerst, en waarbij zoiets tot stand kan komen. 
Hoofdman Jos Verbeeten dankte de gildebroeders en –zusters voor 
hun inzet voor de realisatie van het terrein. Hij noemde de opening een 
bijzonder moment in het leven van het gilde. Een moment waarbij ook 
vooruit gekeken moet worden en de ogen gericht zijn op de realisatie 
van een eigen gildehuis. ’s Middags was er  een open wedstrijd in wip-
schieten. n
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Kringdag Baronie en 
markiezaat geslaagd
Schutsgilde Sint Hubertus kan terugkijken op een zeer geslaagde 
kringdag op 13 juni 2010.
Afwijkend van het doorgaans gebruikelijke programmaboekje had het 
gilde een krant uitgegeven met de belangrijkste wetenswaardigheden. 
Deze krant is eveneens bij alle bewoners van Etten-Leur bezorgd. 
De dag werd geopend met de gebruikelijke mis, voorgegaan door de 
bisschop van Breda, mgr. Van Den Hende. De optocht door de straten 
van Leur werd opgefleurd met bijna tweehonderd heraldieken aan 
lantaarnpalen. Deze waren door de jeugd van de Leurse basisscholen 
gemaakt in het kader van het project om de jongeren te laten kennis 
maken met het gilde. De festiviteiten vonden plaats midden in de 
nieuwe wijk Schoenmakershoek waar de straten gildennamen hebben 
gekregen. Op een ruim, braakliggend terrein was het gilde in staat alle 
disciplines rondom de feesttent te laten plaatsvinden. Mede dankzij de 
prima weersomstandigheden werd goed van het buitenterras gebruik 
gemaakt. De sfeer was gemoedelijk en er werd door veel deelnemers 
gekampt om het prijzenzilver.
Tot kringkoning schoot zich Sjaak Lips van Sint Bavo Rijsbergen.
Cees Martens van Sint Joris Rijsbergen mag zich keizer der keizers 
noemen en Toon van Kaam van Sint Sebastiaan te Bergen op Zoom 
werd koning der koningen.
Zowel jury als publiek verkozen Sint Willibrordusgilde uit Alphen tot het 
mooiste gilde in de optocht.
Het gilde dankt alle deelnemers en medewerkers, ook voor de vele 
foto’s die zijn toegestuurd. Deze zijn allemaal terug te vinden op 
www.st-hubertus-leur.nl n

De inzegening van de schutsbomen.

Het Sint Hubertusgilde trekt door Leur.

BARONIE MARKIEZAAT

KriNgNieUWS 
Baronie & Markiezaat

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

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

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



Nieuwe koning Sint 
Hubertusgilde leur
Het schutsgilde Sint Hubertus heeft zondag 27 juni 2010 haar twee-
jaarlijkse koningschieten gehouden. Onder tropische omstandigheden 
werd geschoten op de houten vogel. Het aantal kandidaten voor 
de titel leek dit jaar groter dan ooit. Meer dan eens werd de vogel 
geraakt. Echter, één schot telt en dat is het schot waarbij de gehavende 
vogel naar beneden stort. De schutter mag zich dan bij het Sint 
Hubertusgilde voor twee jaar koning noemen. Dat was dit jaar Johan 
Bos. Hij is een gildeman in hart en nieren. Vanaf het begin heeft hij het 
gilde mee vorm gegeven en was hij lange tijd schatbewaarder. Het is 
zijn eerste koningstitel. Hij volgt Piet Teunissen op, die eerder die dag 
het gilde een prachtig koningsschild schonk.
Johan vroeg zijn echtgenote Joke zijn koningin te willen zijn en zij ant-
woordde met een volmondig ja.
Hierna ging het in optocht naar het gilde-
huis ‘De Mouterij’. Daar kon Leur kennis 
maken met de nieuwe koning. Bij De 
Mouterij volgde de handwassing en de 
aflegging van de koningseed, waarna 
Johan over het gildevaandel naar binnen 
trad. Door de koning werd volgens 
eeuwenoude traditie een vat bier 
geschonken. Een balkonscène, waarbij 
de koning en koningin het gilde toe-
spreekt sloot het ceremoniële gedeelte af, 
waarna het feest écht kon beginnen. n
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regiowipverschieting 
in alphen
Het was koud, zeg maar gerust bitter koud in Alphen toen het 
Sint-Bavogilde Raamsdonk op 13 mei 2010 aanwezig was bij de 
regiowipverschieting. Ondanks dat was er een behoorlijke opkomst, 
van de negen gilden waren er zeven present. Ondanks de kou zat 
de ambiance er goed in. Gelukkig was het prachtige gildehuis van 
het Sint Willibrordusgilde de ontmoetingsplaats, waar tussendoor 
bij een kopje koffie even opgewarmd kon worden. Tegelijkertijd 
was er ook een schietfestijn voor alle inwoners van Alphen en 
omgeving, waarbij men kennis kon maken met schieten op doel 
met kruisboog en handboog, schieten op de wip met handboog 
en geweer. Ook waren er diverse spellen voor jong en oud. Hoewel 
de organisatie op zich goed was, was het geheel wel een tik-
keltje onoverzichtelijk, maar dit mocht de pret niet drukken.
Het was duidelijk dat oefening kunst baarde, want voor het Sint-
Bavogilde ging het illustere viertal Marie-Elze de Bont, Marvin Martens, 
Arnaud Boer en Michiel de Been als beste viertal naar de finale.

Maar, zoals verwacht, waren zij 
geen partij voor de uiteindelijke 
winnaar. Maar de vijfde plaats 
was toch een verassing! Verder 
mochten de jeugdschutters 
Michiel de Been en Arnaud 
Boer respectievelijk de eerste 
en tweede prijs op gaan halen, 
een mooi resultaat dus. n

Werd voorheen door het Sint-Sebastiaansgilde van Hoogerheide een 
Cloutverschieting georganiseerd binnen de Kring Baronie en 
Markiezaat, sinds enkele jaren heeft het Sint-Bavogilde uit Raamsdonk 
deze regioactiviteit voor zijn rekening genomen. Op zondagmiddag 30 
mei 2010 stonden ruim veertig schutters aangetreden om naar best 
vermogen deze traditionele sport te beoefenen.  Aan de uitnodiging 
hadden gilden uit Alphen, Bergen op Zoom, Hoogerheide, 
Oudenbosch, Rijsbergen en Sprundel  gehoor gegeven.  Ook gilden 
dus waar normaal nooit met de handboog geschoten wordt.
Bij het cloutverschieten moet men met pijl en boog over een grote 
afstand zo dicht mogelijk bij een cloth / vlag schieten, waarbij de pijl 
met een grote boog door de lucht vliegt; de ervaren schutters schieten 
over een afstand van 165 meter, degenen die minder ervaren zijn over 
130 meter, de grote jeugd eveneens over 130 meter. Een sterke wind 
maakte het de gildebroeders en –zusters nog een stuk moeilijker. 
Maar ondanks de minder gunstige weersomstandigheden viel er geen 
onvertogen woord bij de schutters. In plaats van bier en fris werd er 
meer koffie en thee gedronken, ook een warme hap was een welkome 
aanvulling. Het was een plezierige ontmoeting, een activiteit die traditie 
en sport op een harmonische manier met elkaar verbindt. n

De pijlen zijn gericht…

BARONIE MARKIEZAAT

KriNgNieUWS 
Baronie & Markiezaat

Johan Bos koning.

Raakt de pijl de clout?

Cloutverschieting in raamsdonk
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iNgeZoNDeN

gildedag in 2011 straks worden voortgezet, 
is er al heel wat bereikt. Als over enkele jaren 
alle gilden kunnen zeggen we hebben nu 
toch wel een gildedag gecreëerd met meer 
schouwspelwaarde waar het publiek en de 
gildebroeders en zusters meer plezier aan 
beleven dan zijn we waar we zijn willen. 
De plannen zijn nu doorontwikkeld tot een 
uitvoerbaar geheel.

Op donderdag 22 juli 2010 werd met 
medewerking van enkele gilden uit de directe 
omgeving de praktische haalbaarheid van 
enkele onderdelen uitgeprobeerd, zodat de 
plussen en minnen van de nieuwe opzet later 
alsnog de revue kunnen passeren en waar 
nodig aanpassingen gedaan kunnen worden.

De gildedag van gildekring “Hoge 
Schuts”hebben we naam “De 
Uitdaging”gegeven omdat op deze dag 
de gilden elkaar uitdagen in de diverse 
wedstrijden en tegelijk is het een enorme 
uitdaging om een gildedag op een geheel 
nieuwe wijze te brengen. 
Zet 15 mei 2011 in uw agenda, de gildedag 
van gildekring Hoge Schuts te Dinther mag u 
beslist niet missen.

Hans de Visser, deken van het Sint-Barbaragilde 
Dinther.

Vanaf 1948 zijn er wel diverse disciplines 
bijgekomen zoals onder andere het jeu 
de boules spel en er zijn wel wat kleine 
aanpassingen geweest maar steeds geschoeid 
op dezelfde leest.
Het ligt in de bedoeling om een nieuw 
concept te brengen, uiteraard is hier de 
medewerking voor nodig van de diverse 
commissies die allemaal een inbreng hebben. 
Ook de instemming en medewerking van alle 
dertien gilden uit gildekring “Hoge Schuts” 
zijn onontbeerlijk.
Uiteraard ligt het in de bedoeling om de 
tradities zo veel mogelijk te handhaven. 
Tradities kunnen ook gestileerd worden 
zonder ze geweld aan te doen.

Het is echter onmogelijk om een gildedag 
op een andere leest te schoeien zonder dat 
belanghebbenden water bij de wijn doen waar 
het deze organisatie betreft. 
Het Sint-Barbaragilde heeft de gilden van 
gildekring “Hoge Schuts” uitgenodigd om 
ideeën aan te dragen die een bijdrage kunnen 
zijn voor deze toch wel zeer speciale gildedag. 
De ideeën van de diverse gilden worden als 
dit mogelijk is ingepast in deze vernieuwing. 
Het is voor alle gemeenschappen in de 
gildenkringen daarom uitermate interessant 
om in Dinther te gaan kijken hoe deze 
gildedag dan gestalte heeft gekregen.

Het Sint-Barbaragilde Dinther huldigt de 
gedachte, als enkele onderdelen uit deze 

gildedag van kring Hoge Schuts 2011
“De Uitdaging”
In gildekring Maasland werd al eerder de 
opmerking geplaatst dat het langzamerhand 
wel eens tijd kon worden voor een 
ommezwaai in het houden van een gildedag.
In overleg met Kring Maasland heeft het 
Sint-Barbaragilde Dinther de handschoen 
opgenomen en heeft de eerste plannen 
voorgelegd, uiteraard zeer prematuur maar 
toch plannen.
Met plannen alleen ben je er nog niet, 
veranderingen moeten gedragen worden.
In de kleine kring, gildekring Hoge Schuts 
werd een vergadering belegd in Dinther 
waarvoor alle hoofdlieden en secretarissen uit 
de Hoge Schuts waren uitgenodigd. In deze 
vergadering bleek dat het wel degelijk leefde 
onder de gilden, een overgrote meerderheid 
van de aanwezigen stemden voor het anders 
opzetten van een gildedag. Wachttijden voor 
de jeugd tijdens de wedstrijden, wachttijden 
voor de prijsuitreiking, overal wedstrijdveldjes 
met geen of weinig publiek, dit zou anders 
moeten kunnen was de opvatting.

Het Sint-Barbaragilde te Dinther is de 
uitdaging aangegaan om een gildedag van de 
gildekring Hoge Schuts te organiseren in een 
andere stijl dan traditioneel.
De gildedag van kring “Hoge Schuts” wordt in 
2011 in Dinther gehouden, het Dintherse gilde 
is er van overtuigd dat door deze gildedagen 
op een andere manier te organiseren er meer 
schouwspel gebracht kan worden dan nu het 
geval is.

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

Op vrijdagavond 2 april 2010 stond het Indoor Karten op het pro-
gramma op de Kartbaan in Valkenswaard. Dit voor alle jeugd en belang-
stellenden van het Gilde St. Catharina en St. Barbara Leende. Om vijf 
uur was het verzamelen bij het clubgebouw van het gilde en wat bleek, 
iedereen was ruimschoots voor tijd aanwezig. Deze spectaculaire start 
van het nieuwe gildeseizoen wilde blijkbaar niemand missen. Bij het 
vertrek werd er al druk gespeculeerd wie dan wel de snelste zou kunnen 
zijn. Er werden groepjes van zes personen geformeerd op leeftijd. Na 
eerst grondige uitleg door het personeel van de kartbaan over veiligheid 
en wat er wel en niet mag op de kartbaan werden ook alle waarschu-
wings vlaggen besproken. Daarna werden alle rijders voorzien van een 
speciale jas en helm. Er was een leeftijdsgroep tot elf jaar gemaakt, die 
speciaal tegen elkaar konden rijden in kinderkarts, twee groepen tot en 
met zestien jaar en twee groepen van zeventien jaar en ouder. Er werd 
naar harte lust gestreden om de eerste plaats en wie het snelste rondje 
kon rijden. Voor de meest jongere kinderen was het de eerste keer dat 
ze in een kart reden. Maar de reacties waren er niet minder om. Het 
was “vet cool”, zei Juul, omdat je zo door de bochten kon slippen. Ik 
kreeg de blauwe vlag zei Michel omdat ik Barry voorbij moest laten. 
Joris van negen jaar en Eva van negen jaar vonden het gas geven tegen 
de helling op het leukste. Barry, onze snelste jonge racer vond het door 
de bochten driften en spinnen het leukste. Nick vond dat het “nog” 
te langzaam ging en Danielle was er gewoon stil van. Bij de oudere 
jeugd werd er regelmatig met vlaggen gezwaaid omdat hier de snelheid 
behoorlijk hoog was. Ook het bestuur liet zich van zijn beste kant zien, 
waarvan Frank van Dijk de snelste was en iedereen op een ronde zette. 
Frank had voor dit evenement de kortingskaarten geregeld, waarvoor 
hartelijk dank. Na terugkomst in het gildegebouw had Joost gezorgd 
voor de friet met frikadellen en werden de lijsten met rondetijden nog 
eens doorgenomen. De jongeren vonden het een geweldige avond en 
het is zeker voor herhaling vatbaar, was een veel gehoorde reactie. n

Jeugdkoning in Drunen
Gerard Lamboo is jeugdkoning van het Sint Hubertusgilde, Drunen. 
Kijkend naar de CD over het vijftig jaar bestaan van de Gildetrom, 
waarin Gerard in 2002 en 2003 werd gevolgd als jong vendeliertje, 
werd aan het einde gezegd; “ik hoop dat Gerard nog eens zilver haalt, 
en welja, op 22 mei 2010 werd Gerard Jeugdkoning van het Sint 
Hubertusgilde te Drunen.

Spectaculaire start 
gildeseizoen 2010 voor jeugd 

De nieuwe jeugdkoning.
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Eén van de gevolgen van de Cloutverschieting in 2009 was een nadere 
kennismaking met elkaar van jeugdleden uit Raamsdonk en Sprundel. 
Zo kwam er een uitnodiging van het Gilde Sint Jan Baptist uit Sprundel 
aan het Sint-Bavogilde, Raamsdonk voor een gezamenlijk treffen 
van de jeugd, dat bestond uit een schietwedstrijd met de kruisboog. 
Zaterdagavond 24 april 2010 waren er zestien jeugdschutters aanwezig 
in ‘De drie zwaantjes’ in Sprundel, waar het Gilde Sint Jan Baptist over 
een prachtige schietbaan beschikt. Alleen, in de winterperiode schiet 
men niet met de sint jansboog op de 61 meterbaan buiten, maar 
met een kleinere kruisboog binnen op zes meter. Voor de leden van 
Sprundel een wekelijks beoefende sport, voor de jeugd van Raamsdonk 
een nieuwe kennismaking. Bovendien bleek al gauw dat het Sprundelse 
gilde over uitstekende jonge schutters beschikt. De uitwisseling was 
een plezierige en stimulerende ervaring. Op deze manier groeit een 
samenhang tussen jeugdleden van gilden.
Een jeugdlid uit Raamsdonk, Michiel de Been, verwoordde het als 
volgt:
‘We vertrokken om half zeven bij het gildehof om kennis te maken met 
het kruisboogschieten. We gingen  naar het gilde Sint Jan Baptist te 
Sprundel, waar we hartelijk welkom waren. Na  wat uitleg hoe je met 
een kruisboog moet schieten en nog lekker wat drinken werden we  in 
koppels verdeeld, een schutter van het Sint-Bavogilde en een schutter 
van Sint Jan Baptist.  Het werd goed uitgelegd, het was allemaal heel 

Op de kringgildedag van Maasland en tevens het honderdenvijftigjarige 
bestaansfeest van Gilde Sint Hubertus te Berkel, wisten de gebroeders 
Sander en Jeroen Bierens beiden met het vendelen een eerste prijs te 
bemachtigen. Sander in de C-klasse met promotie naar de B-klasse 
voor 2011; Jeroen in de jeugdklasse dertien t/m vijftien jarigen. De 
jongste vendelier, Henri Michels behaalde in dezelfde klasse de 
tweede prijs. Zij ontvingen een mooi zilveren schildje van het Sint 
Hubertusgilde uit handen van kringhoofdman Jack Goudsmits. 
Zoals bekend zijn regen en wind altijd een extra handicap voor 
vendeliers en juist op deze jubileumdag kregen de gildebroeders een 
onbarmhartige lading vanuit den hoge over hen uitgestort. Velen, 
waaronder zéér ervaren vendeliers, werden telkens opnieuw door wind-
vlagen verrast. In dit licht bezien een sterke prestatie van de jongens, 
die op bijgaande foto Jeroen van de Ven van het Sint Willibrordusgilde 
uit Esch bedanken voor zijn inzet en vriendschap, om hun beheersing 
van het vendel mede op dit niveau te brengen. Jeroen zelf was tijdens 
de goed georganiseerde kringdag buitengewoon op dreef. Hij werd 
eerste in de vaandelklasse, kampioen geweerschieten én winnaar met 
het Essche viertal (geweer).
Het Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan uit Enschot-Heukelom kijkt 
niettegenstaande het slechte weer terug op een gezellige kringdag bij 
de buren en vrienden uit Berkel.         

Vendeliers van Sint Joris en Sint Sebastiaan, 
enschot-Heukelom succesvol in Berkel

Jeugd ontmoet elkaar in Sprundel
duidelijk. Nadat we in koppels hadden geschoten moesten we een 
competitie met leden van het gilde Sint Bavo houden. Dat was heel 
leuk. Daarna werden de punten bij elkaar opgeteld.  Ondertussen 
werden de jeugdleden verwend met een paar stokjes saté. Na nog wat 
drinken werden de punten bekend gemaakt.
We waren allemaal dik tevreden. En na iedereen een hand  gegeven te 
hebben gingen we weer terug naar Raamsdonk’. 

De binnenbaan in Sprundel.
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Verslagboek 15e gildecongres
Onlangs is het verslagboek van het vijftiende 
gildecongres als extra uitgave van de 
Gildekrant van het gilde St. Sebastiaan 
Bergen op Zoom / Borgvliet verschenen. Dit 
gildecongres werd gehouden op 25 april 2009!  
Je wilt als redactie dat zo’n verslagboek binnen 
één of twee maanden kan verschijnen, maar 
dat kan wel heel anders uitpakken!
De redactie is erg blij met het verschijnen 
van dit verslag. De belangrijkste teksten van 
het congres liggen gebundeld voor ons, 
zodat die nu ook voor gilden die niet op het 
congres aanwezig waren toegankelijk zijn. De 
toespraken van de beide inleiders, prof. dr. 
Gerard Rooijakkers en prof. dr. Hans Geybels 
zijn met hun medewerking en toestemming 
opgenomen. Deze verdienen de aandacht 
van alle gilden binnen de Noordbrabantse 

Federatie, de Hoge Raad van Brabant en de 
Hoge Raad van de Kempen. Maar ook andere 
geïnteresseerden kunnen nu kennisnemen 
van deze interessante inleidingen.
De gilden die op het congres aanwezig waren 
hebben al een exemplaar van het verslagboek 
ontvangen met een dvd waarop de foto’s, 
die op verzoek gemaakt werden door Dick 
Vermaas, te vinden zijn. Zijn naam staat 
helaas niet in het verslagboek! Op deze dvd 
is ook het verslagboek in een digitale versie 
opgenomen.

FOuTJE!                                                                                                                            
Ook wij waren verrast toen een opmerkzame 
lezer ons attendeerde op een fout die wij  niet 
eerder hadden opgemerkt. In het congresboek 
is ook de tekst opgenomen die eerder in De 

Gildetrom was opgenomen. In die tekst werd 
gesproken over het 9e gildecongres  terwijl het 
ging over het 15e congres. Zelfs op de cover 
van de Gildetrom (56e jaargang 2009, nr. 2) 
stond met grote letters  “ 9e Gildecongres 
Bergen op Zoom ”. Jammer!  De lezer van De 
Gildetrom die al eerder opmerkte dat hier iets 
niet klopte had zich (nog) niet gemeld!

BESTELLEn                                                                                                  
Geïnteresseerden kunnen het verslagboek per 
e-mail bestellen. Hiervoor zal een bescheiden 
vergoeding van € 4,- gevraagd worden. Indien 
ook de dvd besteld wordt zal de prijs € 7,50  
(prijzen inclusief verzendkosten) bedragen.  
Bestellingen graag per e-mail: jstaps@hetnet.nl.

De redactie

Varia

landjuweel oirschot 1980
Het feestveld ligt gereed,
de molen draait zijn wieken
met vlaggetjes rood wit blauw,
reeds bij het ochtendkrieken.

Met warme hartelijkheid
ontvangt oirschot haar gasten,
de broeders in de gild
en vele enthousiasten,
gekomen om te zien
het landjuweel van tachtig
de vele vendeliers
met vlaggen, kleurig, machtig
beschermd door St. Catrien en 
St. Sebastiaan
en vele anderen nog
die op de standaards staan,
die ruiters fier te paard,
rijdend in regelmaat,
ons tonen, wijl de trommelaar
de gildetrom beslaat.

De stoet trekt statig voort
langs Markt met oude kerk
men draagt de zilveren schilden mee
vermeldend vaak het werk,

van die met vaste hand,
verdiende als beloning,
bij het schieten van de vogel,
de eretitel koning.

En donkere wolkenlucht,
een regenbui, wat wind,
de vendelgroet majestueus,
de wedstrijddag begint,
en in de overgrote tent
lest iedereen de dorst,
men ziet elkaar, de zon komt door,
dankzij Sint Clara’s worst.

Tentoongestelde dracht
van het leven rond de gilden
op vanen uitgebeeld,
of gegraveerd in schilden,
het vendelen, schieten, dansen,
het roeren van de trommen,
het speels-gezellige samenzijn,
wat kan er beters kommen.

Blijft spannen uw kruisboog
en houdt u aan uw trouw,
tot glorie van het Brabants’ land

dat is wat ik zeggen wou.

Frits van Vugt.

Eerder geplaatst in De Gildetrom jaargang 
27, afl. 3 – najaar 1980, blz.51
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landjuweel oirschot 1980



106

FEESTELIJKE STEMMInG 
Op zaterdag 26 juni 2010 kwamen de gilde-
broeders ’s middags samen in hun schietlo-
kaal. Daarna begonnen de eerste genodigden 
binnen te druppelen: koningen, keizers en 
andere leden van bevriende gilden verschenen 
in hun kenmerkende traditionele kleding. 
Ook bestuursleden van gildekring Baronie 
en Markiezaat hadden hun kostuums aange-
trokken. Hiernaast werden ook een aantal 
sponsoren welkom geheten. De meeste 
gasten spoedden zich meteen naar Frans 
Aarts, de toen huidige koning van het gilde, 
om hem geluk te wensen. Aarts was al acht 
jaar koning, en als het hem dit jaar wéér zou 
lukken de vogel van de wip te schieten, krijgt 
hij na zijn derde periode als koning, de titel 
keizer. Vier jaar geleden had hij hiervoor maar 
één schot nodig. Die herinnering beloofde 
veel goeds en de feestelijke stemming zat er 
al vroeg in.

JunIzOn
Vlak voor het vertrek naar het schietterrein, 
hing Frans Aarts een nieuw schildje aan de 
breuk bij de rest van het koningszilver: één 
van de verplichtingen die de koning heeft. 
Hierna stelde het gilde zich buiten op. In het 
gildelokaal was de temperatuur inmiddels 
flink gestegen, maar in de buitenlucht bleek 
het niet veel anders: één van de nadelen van 
een wollen kostuum in de brandende junizon.

openingsschot lossen, maar omdat hij nog 
niet helemaal van een operatie was hersteld 
liet hij dit over aan wethouder van sportzaken 
Jan Suijkerbuijk. Hierna deden koningen en 
keizers van de andere gilden en de sponsoren 
een schot en toen waren de leden van Sint Jan 
Baptist zelf aan de beurt.
Volgens traditie kreeg de huidige koning drie 
kansen om de vogel van de wip te schieten. 
Het eerste schot was raak, het tweede ging 
naast, en het derde was weer raak. Maar de 
vogel bleef zitten waar hij zat en de spanning 
steeg. Vervolgens waren de andere gildebroe-
ders aan de beurt. Op volgorde van leeftijd 
(van oud naar jong) namen ze plaats onder 
de schutsboom, maar het lukte ook geen van 
hen de vogel te laten vliegen. Ook niet koning 
Frans Aarts, die in deze doorgang nog een 
poging deed. 
Dit betekende dat alle leden nog een keer 
moesten schieten. Hoofdman Konings liep 
de lijst weer af, en op het moment dat de 
naam van Frans Aarts vanuit de geluidsinstal-
latie over het veld galmde werd het doodstil. 
De koning liep naar zijn plaats en spande de 
boog. Hij legde aan: de pijl trof zijn doel, de 
vogel viel met een doffe klap naast de schuts-
boom in het gras, en de doodse stilte veran-
derde in een daverend applaus.

WEER VOOR VIER JAAR
Frans Aarts was dé gildebroeder die de 

Leden van de plaatselijke drumband 
begeleidde het gezelschap en lieten zich goed 
horen, waardoor onderweg veel nieuwsgierige 
gezichten vanachter de gordijnen verschenen. 
Achter de drumband liepen de gildebroeders, 
met de overheid voorop. Leden van andere 
gilden sloten de stoet af.

SInT JAn
Het vierjaarlijkse koningschieten vindt plaats 
op 24 juni, als die dag op een zaterdag valt, 
of op de eerste zaterdag daarna. Deze datum 
is namelijk de feestdag van Johannes de 
Doper. Sint Jan is niet alleen de bescherm-
heilige van de schutters, maar ook een naam 
die onlosmakelijk met Sprundel verbonden 
is. Het koningschieten vindt bijvoorbeeld 
plaats tijdens het weekend van de jaarlijkse 
Sint Jansfeesten. Maar ook de kerk, met de 
monumentale toren die daar al vijfhonderd 
jaar staat, is naar hem vernoemd. De hoofd-
straat van het dorp heet simpelweg de Sint 
Janstraat. En één van de twee basisscholen 
die Sprundel tot voor kort rijk was, heette Sint 
Janschool.

DRIE KAnSEn
Aangekomen op het voetbalveld richtte 
hoofdman Frie Konings het woord tot de 
aanwezigen en las hij het reglement van 
die middag voor. Aftredend overhoofdman, 
burgemeester Rinus Everaers, mocht het 

Eens in de vier jaar, aan het begin van de zomer, stellen de leden 
van het nog enige actieve gilde van Sprundel zich even na het 
middaguur op voor café De Drie Zwaantjes in de Sint Janstraat, 
waar hun gildelokaal zich bevindt. Gekleed in kostuum en 
begeleid door luid getrommel trekken ze dan in een stoet, langs 
de kerk waarmee ze hun patroonheilige delen, naar sportpark 
De Kerlinge. Op het voetbalveld staat de wip opgesteld: een paal 
van ongeveer vijftien meter hoog waarop een houten vogel is 
bevestigd. Ook dit jaar was het weer zover: kruisbooggilde Sint 
Jan Baptist ging koningschieten.

reportage
Door: David Koenen

over vier jaar heeft gilde 
Sint Jan Baptist Sprundel een keizer!

BARONIE MARKIEZAAT
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Op dinsdagavond 15 juni 2010 bereikte 
ons het trieste bericht, dat gildekeizer Wim 
van Dijk die avond op 75-jarige leeftijd was 
overleden. Op 3 maart 1970 werd Wim lid van 
het gilde. Hij was  één van de eerste bazuin-
blazers die het gilde toen rijk was. 
Zes jaar lang heeft hij het gilde met bazuin-
spel begeleid. In die periode was hij ook leider 
van de bazuinblazers. 
Maar als snel vond Wim passie in het 
schieten. Vanaf 1976 werd hij dan ook 
schutter. En een zeer verdienstelijke. Niet 
minder dan achttien prijzen wist hij als 
schutter te winnen. Ook presteerde hij het 
om meteen het eerste jaar zich als schutter 
gildekoning te schieten. Het tweede jaar deed 
hij dat weer en het derde jaar ook. Kortom 
binnen drie jaar als schutter, werd Wim gilde-
keizer. Dit jaar zou hij dan ook tweeëndertig 
jaar keizer zijn geweest.
Verder presteerde Wim het om vijf maal 
doelkoning te schieten, de laatste keer was dat 
in 2005. 
Maar niet alleen als schutter zette Wim zich in 
voor het gilde. 
Ook was hij bijna twintig jaar schuttersleider, 
zat hij bijna twintig jaar in het bestuur van het 
gilde, had hij ruim twintig jaar zitting in de 
schietcommissie van de kring en onderhield 

vogel van de wip schoot. Zonder aarzeling 
aanvaardde hij opnieuw het koningschap voor 
de komende vier jaar en werd officieel aange-
steld. Hij kreeg de breuk met het koningszilver 
weer omgehangen, en na het in ontvangst 
nemen van gelukswensen, keerde hij samen 
met de rest van het gilde tegen het einde van 
de middag terug naar hun lokaal. Daar werd 
de dag volgens traditie afgesloten met het 
schenken van de erewijn: enkele borrels op 
kosten van de koning.

TRADITIE 
Koningschieten heeft in Sprundel een lange 
traditie. In de caert (het officiële reglement) 
van het gilde uit 1618 zijn hierover al regels 
opgenomen. Toentertijd was de koning 
bijvoorbeeld verplicht “een Ton biers met 
eenen Schaepsbout” te schenken. Ook toen 
werd er al op de wip geschoten.
Nadat ‘Meester’ Marinus van de Riet het 
gilde in 1955 heroprichtte werd er jaarlijks een 
nieuwe koning gekozen. Dit gebeurde omdat, 
voordat het gilde in de oorlog slapende werd, 
het vierjaarlijkse wipschieten in 1935 was 
afgeschaft. De oude wip was toen versleten, 
en omdat het gilde nog maar tien leden had 
liep het animo flink terug. In 1978 is de oude 
traditie in ere hersteld, en sindsdien wordt er 
weer elke vier jaar geschoten. n

iN memoriam

Frans Aarts voor de derde maal koning.

gildekeizer Wim van Dijk, 
een voorbeeld voor iedereen

hij ruim achttien jaar het kringmateriaal. Voor 
dit alles ontving hij in 2003 een zeer verdiende 
kringonderscheiding en om dit alles nog meer 
kracht bij te zetten, ontving hij in 2004 de 
onderscheiding van de federatie.
Maar buiten alle prijzen en onderscheidingen, 
bleef Wim altijd zichzelf. Je kon altijd op hem 
rekenen als er een beroep op hem gedaan 
werd. 
We waren dan ook allemaal geschokt toen we 
hoorden dat hij een hartaanval had gehad en 
dat de vooruitzichten niet gunstig waren. De 
hoop dat hij er nog bovenop zou komen werd 
die dinsdag weggenomen door het bericht 
van zijn overlijden.
Voor iedereen binnen het gilde wordt zijn 
overlijden als te vroeg ervaren. Zijn levenslust 
en dienstbaarheid waren een voorbeeld voor 
elke gildebroeder en gildezuster.
We verliezen in hem dan ook een groot gilde-
broeder, die geliefd was bij iedereen.

Onze gedachten gaan voor alles uit naar zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij hopen 
dat zij zich in deze moeilijke periode gesteund 
mogen zien door de mensen om zich heen en 
wensen hen veel sterkte toe.

Overheid Sint Willibrordusgilde, Alphen.

Dit wapen is sinds 1981 in gebruik. 
Het kwam tot stand dankzij de inzet van 
de historische commissie van de kring 
met medewerking van J. Toorians uit Loon 
op Zand en W. A. van Ham uit Bergen 
op Zoom. In aansluiting op de histori-
sche dubbelnaam Baronie en Markiezaat 
moest het wapen een twee-eenheid 
uitdrukken. Het borstschild voert de drie 
schuinkruisjes van de stad Breda, terwijl 
op het schild van Bergen op Zoom deze 
ook voorkomen. Alleen komen onderaan 
de bergen van Bergen op Zoom voor. 
Deze zijn op het kringwapen weggelaten. 
Als schildhouders fungeren voor Breda 
de Nassau-leeuwen en voor Bergen op 

Het wapen van Kring Baronie 
en markiezaat

Zoom de Wildemannen. Gekozen werd 
voor de Nassau-leeuwen. Boven het 
schild is de markiezenkroon van Bergen 
op Zoom geplaatst. De markiezenkroon 
heeft namelijk voorrang op de Bredase 
baronnenkroon.

(Bron: De Gildetrom, 28e jaargang afl. 2 
zomer 1981, blz. 35)

BARONIE MARKIEZAAT

BARONIE MARKIEZAAT
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Jan van RoiJ

Sint-Margaretha, Aarle-Rixtel (Peelland)

Op woensdag 28 april 2010 overleed 
gildebroeder Jan van Roij (83). Jan was ruim 
vierenveertig  jaar lid en heeft in die periode 
de rol van jacquetdrager vervuld. Ook heeft hij 
zich in meerdere perioden zeer verdienstelijk 
gemaakt als bestuurslid. In 2006 werd Jan 
gehuldigd voor zijn veertigjarig gildebroeder-
schap. De laatste jaren kon Jan om gezond-
heidsredenen helaas niet vaak meer aanwezig 
zijn bij gildeactiviteiten.

Theo FabRie

Sint-Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

Op 8 april 2010 ontving het Sint Willibrordus 
gilde uit Casteren, het droevig bericht dat Theo 
Fabrie toch nog plotseling was overleden. 
Theo was gildebroeder sinds 1974, en een 
trouw gildelid en handboogschutter.

Kees Klessens

Sint-Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

Voor de tweede achtereenvolgende dag werd 
het Sint Willibrordus uit Casteren op 9 april 
2010 opgeschrikt door het overlijdensbericht 
van een gildebroeder, Kees Klessens. 
Hij was sinds 1954 lid. De laatste jaren deed 
Kees het wat rustiger aan maar dat was geen 
belemmering zich nauw betrokken te voelen 
bij zijn gilde.

John sTRiJK

Sint-Hubertus, Drunen (Maasland)

Op 10 mei 2010 is na een kort ziekbed John 
Strijk (54) overleden. John was bijna negen 
jaar lid van het gilde. Hij was lid in de orde van 
Oranje Nassau. Hij Ontving de Koninklijke 
vrijwilligersmedaille voor de openbare orde en 
veiligheid en het Kruis van Verdienste in zilver 
van het Nederlandse Rode Kruis.

MieT Kox - van MonTFoRT

Sint-Jan Baptist, Duizel (Kempenland)

Op 30 januari 2010, overleed gildezuster Miet 
Kox -van Montfort (91). Miet was zolang zij 
kon een actief lid. Haar altijd vrolijke humeur 
en humor zal het gilde missen. Op 90-jarige 
leeftijd werd ze vereerd met een vendelgroet 
waar ze intens van genoot, ze was meer dan 
vijfendertig jaar lid van het gilde.

 

Theo van den velden

Heilig Kruis, Gerwen (Kempenland)

Op zaterdag 13 februari 2010 heeft het Heilig Kruisgilde in het 
Mortuarium te Eindhoven met gilde-eer afscheid genomen van 
Theo van de Velden (71). Hij zou dit jaar zijn veertigjarig gildebroeder-
schap gevierd hebben. Theo was een trouw gildebroeder die nooit of 
zeer zelden verstek liet gaan.

GeRRiT de KRuiJF

Sint-Joris, Goirle (Kwartier van Oirschot)

Op 28 juni 2010 overleed Gerrit de Kruijf 
(82), gildebroeder van het gilde Sint Joris uit 
Goirle. Met het overlijden van Gerrit de Kruijf 
verliest het gilde  een trouw gildebroeder, die 
veel betekend heeft voor het gilde. Gerrit was 
zestien jaar dekenschrijver.

ad van onzenooRT

Sint-Catharina, Hilvarenbeek (kwartier van 

Oirschot)

Op 13 juni 2010 is Ad van Onzenoort (80) in 
zijn middagslaap  overleden. Hij was negen-
entwintig jaar lid van het Sint Catharinagilde, 
Hilvarenbeek. Vele jaren heeft hij zich op 
geweldig wijze ingezet voor de schietcommis-
sie kruisboog op doel voor het Kwartier van Oirschot. Op 22 november 
2005 ontving hij daarvoor de zilveren onderscheiding. Vele prijzen wist 
Ad te behalen, maar zijn mooiste prijs was toch wel het koningschap in 
2004.

dRiKa van den boRne - van GisbeRGen

Sint-Joris, Hooge-Mierde (Kwartier van Oirschot)

Op zaterdag 10 april 2010 overleed, de oudste 
gildezuster van het gilde, Drika van den Borne 
(98). Zij was lid van het gilde sinds 1 januari 
1951. Haar man Frans, overleden in 1976, wist 
zich twee keer achter elkaar koning te schieten 
in 1960 en 1963. Drika volgde het wel en wee 
van het gilde tot op het laatst op de voet.
 
Wil CoppelMans

Sint-Joris, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

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

MieT van deR heiJden - RoesT

Heilig Sacrament, Hulsel (Kwartier van Oirschot)

Op zaterdag 12 juni 2010 heeft het Heilig 
Sacramentsgilde uit Hulsel haar oudste 
gildezuster, Miet van der Heyden - Roest (86) 
met gilde-eer begraven. Na een lang ziekbed is 
zij van ons heengegaan. Zij was 61 jaar lid van 
het gilde.

iN memoriam
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MevRouW anTonie van boeCKel van RuMpT 
– van heiJsT

Sint-Antonius Abt, Liempde (Kwartier van Oirschot)

Op 5 januari 2010 overleed mevrouw Antonie 
van Boeckel van Rumpt - van Heijst (95). 
Vanaf haar benoeming tot beschermvrouwe in 
1990 was zij op een bijzondere wijze betrok-
ken en leefde met veel belangstelling mee met 

het wel en wee van het gilde en haar leden.

aRie zielhoRsT

Sint-Brigida, Netersel (Kwartier van Oirschot)

Op 18 mei 2010 is gildebroeder Arie Zielhorst 
(75) overleden. Arie, die zeven jaar geleden 
toetrad tot het gilde, was een trouw lid. Hij 
was een fervent kruisboogschutter en was 
altijd bezig zijn materiaal te optimaliseren. 

Jan zeGeRs

Sint-Antonius Abt – Sint-Catharina, Nistelrode 

(Maasland)

Jan Zegers (70) geboren op 8 juli 1939, 
overleed op 7 juli 2010. Hij was lid sinds de 
heroprichting van het gilde in 1991. Jan was 
een enthousiast geweerschutter en vendelier. 
Ook was hij intensief betrokken bij de bouw 

en het onderhoud van het nieuwe gildenonderkomen. Jan schoot zich 
binnen het gilde herhaalde malen tot schutterskoning, een eretitel voor 
de beste schutter.    

WiM banKeRs

Sint-Joris, Someren (Peelland)

Tijdens zijn vakantie in zijn geliefde Canada 
is plotseling overleden gildebroeder Wim 
Bankers (57). Wim was lid vanaf 2003, kwam 
in 2008 in het bestuur en werd schatbewaar-
der. Hij was een actief schutter. De laatste 
verbouwing van de Jorisveste in 2009 werd 

onder zijn leiding en inzet gerealiseerd.

andRé bRuiJns

Sint-Antonius Abt, Terheijden (Baronie en 

Markiezaat)

Op 25 juni 2010 overleed geheel onverwachts 
gildebroeder André Bruijns (61). André was 
sinds 30 januari 1983 lid. Zijn vakmanschap 
als timmerman toonde hij niet alleen bij de 
bouw van de gildekamer, maar ook bij het 

maken van de koningsvogel. Zevenentwintig jaar lang fabriceerde hij ze.

 

FRiTs pRinsen

Sint-Nicolaas, Valkenswaard (Kempenland)

Op 9 maart 2010 overleed gildebroeder Frits 
Prinsen(77). Zijn grootste hobby was het 
gildewezen, in brede zin, gezien zijn archief 
waarin hij jaren arbeid heeft gestoken, met een 
heel mooi resultaat. Jarenlang was hij kapitein, 
wat hem op het lijf geschreven was. Ook zag 
hij twee keer kans zich koning te schieten. 
Zijn inspanningen werden beloond met diverse onderscheidingen en 
oorkonden.

Jan ebelinG 
Sint-Barbara, Veghel (Maasland)

Op 9 juni 2010 overleed onverwacht Jan 
Ebeling (81). Jan was in 1980 één van de me-
deoprichters van het Sint Brabaragilde. 
Als voorzitter van de regelementencommissie 
waakte hij over de normen en waarden van 
het gilde en van 1986 tot 1998 maakte hij als 
deken rentmeester deel uit van de overheid.
 
Jean Coenen

Sint-Joris, Zesgehuchten (Kempenland)

Op woensdag 2 juni 2010 is Jean Coenen 
(54), kapitein van het gilde, overleden. Jean 
was veertig jaar lid en heeft in die tijd een 
enorme invloed gehad op de geschiedenis en 
toekomst daarvan. Wij missen in hem een fijn 
mens en een groot gildebroeder.

Mogen zij allen rusten in vrede
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Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.

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

E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl

drukkerij vos

v
a

n
 

s
t

a
n

d
a

a
r

d
 

d
r

u
k

w
e

r
k

 
t

o
t

 
m

a
a

t
w

e
r

k
 

c
o

m
m

u
n

ic
a

t
ie

Dommel 36 T  0492 39 11 11
5422 VH  Gemert  E  info@vosdruk.nl 
    I  www.vosdruk.nl

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

periodieke uitgave.
Jubileumboeken, brochures en folders 

voor uw evenementen.

Wij informeren u graag 
over de vele mogelijkheden 

binnen uw budget.

Bel Frans Vos, 06-533 661 45.
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CHUTTERSZILVER 

JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 18
5708 GH  HELMOND (STIPHOUT)

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

Leenderweg 37

5554 CK  Valkenswaard 

TEL. 040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl 

www.goudsmidbijsterveld.nl 

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

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

Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm

voor een herkenbare
identiteit en een

stijlvolle
presentatie.

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

info@seezo.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

www.seezo.n l

111

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

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

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

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

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

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

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

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

03 juni Kringdag Kempenland, St.-Jorisgilde Stratum
03 juni  Kringdag Land van Cuijk, Sint Matthiasgilde Oploo
10 juni  Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde O.L.Vr. en de  

H. Willibrordus Wintelre.
17 juni Kringdag Baronie en Markiezaat, gilde St.-Jan Wernhout.
24 juni Kringdag Peelland , St.-Servatiusgilde Lieshout.
24 juni Vrije gildedag, Kon. Sint Willibrordusgilde Geijsteren
18 aug Vrij gildefeest, St.-Jorisgilde Oostelbeers.

GILDEFEESTEn In 2013
 
Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e (VTBS) zondag van september 
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

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

GILDEFEESTEn In 2014
 
Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e(VTBS) zondag van september 
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

01 juni Kringdag Peelland, St.-Antonius Abtgilde Lierop

GILDEFEESTEn In 2015
 
Federatieve toernooien: 1e(GW) en 3e(VTBS) zondag van september 
en 4e (KBW) zondag in mei zijn daarvoor gereserveerd.

07 juni Kringdag Peelland, Sint-Jorisgilde Asten.


