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Enkele gedachten over 

onze federatie 
door 

Jhr. Mr. R. A. VAN RIJCKEVORSEL. 

Aan het vererend verzoek der Re
dactie het ontstaan en de inrichting der 
Federatie in het kort te beschrijven, 
voldoe ik met het grootste genoegen. 

Het was in het jaar 1910, toen in het 
Land van Cuyk werd opgericht de 
Bond van Schutterijen in het Land van 
Cuyk, welke de z.g. ,,Schutterijen" — 
de schietverenigingen, geen Gilden zijn
de — aldaar omvatte en waarvan vele 
gildebroeders persoonlijk of in groeps
verband deel uitmaakten. Het doel, dat 
hierbij voorlag, was de beoefening van 
de schietsport op de ,,wip" en het be
vorderen der kameraadschap. In 1935 
herdacht zij haar 25-jarig bestaan, het
welk werd gevierd met een optocht, 
waaraan ook door vele schuttersgilden 
uit de omgeving werd deelgenomen. 
Daarbij kwam duidelijk aan het licht, 
dat de oude gildegebruiken, die naar 
ieders oordeel zo boeiend en aantrek
kelijk waren, de algemene aandacht en 
belangstelling ten volle verdienden, 
doch dat — wilde men de Gilden voor 
verval behoeden •— op korte termijn 
zou moeten worden ingegrepen en 

nieuwe wegen zouden moeten worden 
ingeslagen. 

Onder de Gildebroeders van het 
Land van Cuyk brak toen allerwege de 
mening baan, dat slechts een eigen or
ganisatie hierin redding zou kunnen 
brengen. En zo werd op initiatief van 
de Heren M. Verbruggen te Mill en 
P. Teeuws te Boxmeer, beiden helaas 
overleden, en vooral van de Heer G. 
van Boekholt, de latere secretaris en 
tegenwoordige penningmeester der Fe
deratie, in mei 1935 te Boxmeer opge
richt de Bond van Schuttersgilden in 
het Land van Cuyk, 

De oprichtingsvergadering was druk 
bezocht; vele gildenvrienden, zoals 
Jhr, Mr, A. F, O. van Sasse van 
IJsselt, deze grootmeester der Bra
bantse geschiedenis, en de Heer van 
Beurden, de bekende historicus, — bei
den helaas eveneens ter ziele -— alsook 
vele Burgemeesters en Heren Geestelij
ken, waren aanwezig. Op voorstel van 
de ondergetekende werd toen besloten 
alle medewerking te verlenen aan een 
later op te richten Noord-Brabantse 
Bond van Schuttersgilden, welke de ge
hele provincie zou omvatten en waar
van de Gilden van het Land van Cuyk, 
in een kring verenigd, deel zouden uit
maken. Tot dan toe zou, — zo werd 
besloten, — de Land van Cuykse Bond 
zelfstandig haar werk voortzetten. 
Reeds diezelfde zomer gaf deze Bond 
een drukbezochte Gildendag te Mill, 



De tijd was zeker daar om een alge
mene Gildenbond op te richten. Met de 
dag immers bleek hiervan de noodzake
lijkheid meer en meer, want de Gilden 
hadden vele belangstellende vrienden, 
die dit pogen van harte wensten te 
steunen. 

Met blijdschap kon men weliswaar 
constateren, dat een aantal Gilden, zo
als het H. Bloedgilde te Boxmeer en het 
St. Antoniusgilde te Deurne en ook 
meer andere zich prachtig ontplooiden, 
en dat ook menig oud en vermaard 
Gilde, zoals die van St. Martinus en 
St. Catharina te Tongelre en die van 
St. Sebastiaan en St. Joris te Gemert, 
om slechts enkele te noemen, hun oude 
roem handhaafden, terwijl ook het 
Gildevaandel naar oude trant met kun
stige zwier werd gezwaaid door be
roemde en beproefde vaandrigs, zoals 
die van de Gilden van Beek en Donk, 
Eindhoven en Oirschot, wier namen bij 
een ieder bekend waren. Aan hen allen 
is het Gildewezen bijzondere dank ver
schuldigd. 

Daarnaast kon men echter met be
zorgdheid een groot aantal Gilden ont
waren, die, hoewel beladen met ere
tekenen, als het ware wegkwijnden en 
schenen ineen te schrompelen tot een 
kleine kern van bejaarde mensen, zoals 

Daar het Gilde Sint Sebastiaan plan
nen heeft, het oude Gildewezen in ere 
te herstellen, had men de Heer J. van 
de Mortel uit Vught uitgenodigd om 
voor de Gildebroeders van Goirle een 
lezing te komen houden over het Gilde
wezen. 

De Heer van de Mortel is werkelijk 
een alwetende op dit gebied. Op die 
avond besprak spreker het ontstaan en 
de bloeitijd van de Schuttersgilden, hij 
besprak uitvoerig de betekenis van de 
aloude gebruiken, hij behandelde de 
privilegieën van het Gilde, de symbo
liek van vaandel en standaard, de 
verschillende gebruiken bij koning-
schieten en teerdagen, kringdagen en 
Landjuweel en gaf een duidelijke ver
klaring van het zilverwerk en alles wat 
daarmede verband houdt. Zijn lezing 

men deze zomer op het Landjuweel te 
Eindhoven zo schoon kon zien uitge
beeld in het prachtige Gildenspel van 
de Gildebroeder de Heer Naaykens: 
,,Met vliegend vaandel en slaande 
trom". 

(Wordt vervolgd). 

getuigde van een gedegen kennis op 
dit gebied, was bovendien zeer leer
zaam en boeide iedere toehoorder. Ook 
de manier, waarop de Heer van de 
Mortel dit alles wist te vertellen, was 
uniek. 

Diegenen die zijn lezmg hebben ge
hoord, hebben allen een interessante en 
leerzame avond beleefd. Het is dan ook 
mijn volle overtuiging, dat het voor de 
Gilden, in onze Kring, aanbeveling ver
dient, genoemde spreker eens een avond 
te laten komen spreken over het Gilde
wezen. Zij zullen er heus geen spijt van 
hebben en kunnen er alleen veel goeds 
van leren, het Gilde waardig. 

C. v. d. BERG, 
Thomas v. Diessenstraat 32. 
Goirle. 

Lezing Heer J. van de Mortel 
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Gevoels-vendelen 

De Kling Maasland heeft het voor
nemen naast het groeps- en klasse-ven
delen op den duur ook m te voeren de 
klasse Gevoels-vendelen Men kan 
n 1 ledeie gebeurtenis beleven en al 
\ endelend tot uitdrukking brengen Het 
persoonlijk inzicht en de famasie van 
de vendelier gaan hierbij terdege spre 
ken Men kan tot uitdrukking brengen 
b v Hulde aan God de Koningin her
denking van de Doden het Verzet enz 

Ook bij de begrafenis van de Gilde-
broeder kan men met bijzonder ge\oel 
de laatste groet uitbeelden zoals onze 
Gildebroeder E Gernts de Secretaris 
van de Kring Maasland zich dit voor
stelt 

Vendelgroet bij de begrafenis van 
een oude gehuwde Gildebroeder 

] De vendelier maakt met de \ lag 
in de hand n kruisteken 2 Daarna be
gint hij bi] de voeten (geboorte) gaat 

geleidelijk omhoog tot de lendenen (iij-
peie jeugd) 3 Vendel schiet omhoog 
m vreugdevolle zvv aai tot boven het 
hoofd (huwelijk) 4 Aantal slagen 
qeeft de kinderen aan 5 Zware sla
gen achter de rug geven zorgen aan 
6 Dan gaat de vlag ueer omlaag 
(ouderdom) Vendelier staat krom 
7 Vlak raakt de grond (de dood) 
8 Vlag zwaait plotseling of langzaam 
boven het hoofd (hemel) 9 Kruis ma
ken met de vlag 

Variatie: 1 Bovenaan beginnen 
Doop 2 Schouders Jeugd 3 Achter 
de rug strijd 4 Omlaag zondeval 
7 Naar boven opgang tot God 8 Bo
ven het hoofd overwinning 9 Vlag 
rechtstandig zo hoog mogelijk verrij
zenis 

Zo kan elke vendelier elke gebeur
tenis in het leven bevendelen Vende-
liers laat Uw vlag spreken Zij spreekt 
Uw taal 

RED 
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Jaarvergadering 
van het Gewerengilde 

,,St. Maurits" 

De Hoofdman opent deze vergade
ring met gebed, hierna wenst hij met 
'n opwekkend woord de Gildebroeders 
en hun gezinsleden een voorspoedig 
1956 toe en spreekt tevens de wens uit, 
dat 1956 een goed jaar voor ons Gilde 
moge zijn. Namens de Gildebroeders 
dankte de Koning en wenste wederke
rig de beste wensen voor het Nieuwe 
Jaar aan de Hoofdman en zijn echtge
note. Hierna volgden notulen en jaar
overzicht van 1955, dewelke zonder 
aanmerking werden goedgekeurd. De 
kascontrólecommissie bracht verslag uit 
over de gelden van het Gilde, dewelke 
in prima orde werden bevonden. 

Bij de Bestuursbenoeroing werden 
C. Hollanders, regerende Deken en 

J. Smits, als tweede Deken aangewezen. 
De Hoofdman feliciteerde de nieuw be
noemde Deken en hoopte dat hij een 
goed bestuurslid zou zijn, evenals de 
afgetreden Deken J. Verhoeven, die hij 
hartelijk dankte voor de prettige sa
menwerking, die wij van hem als be
stuurslid hebben ondervonden. 

Verder had nog het vaandelverpach-
ten plaats, hetwelk werd gepacht door 
C. van Broekhoven. Mededeling dat 
op a.s. maandag 9 januari, verloren 
maandag naar aloud gebruik, bier voor 
het Gilde zal getapt worden. 

Hierna sluit de Hoofdman met een 
woord van dank deze Jaarvergadering 
met gebed, en bleven de Gildebroeders 
nog een tijdje gezellig bijeen om de ge
boden rondjes van Hoofdman en kaste
lein te consumeren. 

De Secretaris, 
C. V. d. BERG, 
Thomas v. Diessenstraat 32, 
Goirle. 
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Gilde ,,St. Dionysius" op het witte doek 

Dinsdag 21 februari j 1 s middags 
om 4 uur gmg in het Chicago thea
ter te Tilburg de premiere van de Til-
burg-Film Harmonie en gemeen
schap Ook ons Gilde was uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zi]n Zo zag men 
dan hoe op 3 september j 1 een dertig
tal Gildebroeders naai de Schutsboom 
trokken om m vol ornaat met wappe 
rende vaandels en slaande trom op pro
visorische wijze Konmg te gaan schie
ten Hierbij waren o m aanwezig de 
loco-burgemeester L Jarssens de 
Zeereerw Heer Pastoor van Dun en 
onze beschermheer de Weledele Heer 

autoriteiten waaronder de Edelacht
bare Heer Burgemeester Baron E H J 
Baron van Voorst tot Voorst met zijn 
Wethouders de voltallige gemeente
raad diverse Directeuren der Tilburgse 
grootbednjven en vele kerkelijke Hoog
waardigheidsbekleders heten er geen 
twijfel over bestaan dat het Gildewezen 
nog steeds in hoog aanzien is Na af 
loop van de film werd aan allen m het 
Paleis-Raadhuis een verversing aange
boden 

Hoewel WIJ als gilde niet meer als 
eertijds op rijke bezittingen kunnen bo 
gen genieten we nog steeds eer en aan 

StW* ^ ,1, 

Een flits uit de film „Harmonie en gemeenschap 

Emile Verbunt Vanzelfsprekend ont
brak ook de erewijn niet en van de 
smaak hiervan getuigden de glundere 
gezichten der gildebroeders 

Dit alles kwam in de film zeer goed 
tot zijn recht en de zeer vele aanwezige 

zien en kunnen w ij ons nog steeds met 
gepaste trots beschouwen als mededra
gers van de religie m de Brabantse ge-
meenschao Laat ons trachten deze eer 
ten koste \an alles te behouden 

M C VAN DE VEN 



Gloriedag voor 't Gilde ,,St. Sebastiaan " 
Twee broeders onderscheiden ^^ x l l i V a r e n D e e K 

Dinsdag 24 januari hield het Gilde 
St Sebastiaan te Hilvarenbeek de jaarl 
teerdag Is dit anders reeds een hoogtij
dag nu werd hij met bijzondere luister 
gevierd m verband met het feit dat een 
zestal gildebroeders een langdurig lid
maatschap moesten herdenken 

Dat waren namelijk de 80-jarige Jan 
van Gestel (Voort) en de 74-jarige 
Nardus de Kort die beiden 40 jaar lid 
waren Daarbij was de eerste ouderling 
en de tweede 30 jaar vaandrig 25 jaar 
lid waren de oud-hoofdman Kees Kie-
menei] de hoofdman Jan de Kort en de 
broeders Jan Moonen en Jan Timmer
mans 

De dag begon op traditionele wijze 
met een H Mis voor de levende en 
overleden broeders waaronder een al
gemene H Communie waarna alle 
gildebroeders en gildezuster*; gezamen
lijk naar t Gildehuis Concordia gm 
gen om zich daar te goed te dcen aan 
een maaltijd van worstebrood 

Des middags werden de jubilarissen 
naar oud gebruik bedanst door de ove
rige gildebroeders en zusters 

Inmiddels verscheen Burgemeester 
Meuwese m t Gildehuis die eeist als 
ere-hoofdman zijn gelukwensen aan
bood en daarna als burgemeester In 

warme bewoordingen bracht hij hulde 
aan de jubilarissen, die hij roemde om 
hun bewonderenswaardige plichtsbe
trachting Zi) hebben t gilde mee m 
stand gehouden ook m moeilijke tijden 
Zij waren reeds een \ oorbeeld \oor de 
jeugd en hun werk is \an grote beteke
nis geweest voor het qeestelijk-cultu-
rele leven 

Tot aller verrassing deelde hij mede 
dat het Hare Majesteit de Koningin be
haagd had om de twee 40-jarige jubi
larissen te onderscheiden met de zilve
ren ere-medaille van de Orde van 
Oranje-Nassau Hierna speldde hu 
beide jubilarissen die zichtbaar getrof
fen waren door deze onderscheiding 
de medailles op de borst 

Namens het Gilde St Joiis bood de 
heer van Roermund gelukwensen aan 
waarbij hij tevens de hoop uitsprak dat 
de bestaande goede samenwerking tus
sen de gilden tot m lengte van daqeji 
zou bestendigd blijven 

Na deze plechtigheid liet het dmer 
zich uiteraaid uitstekend smaken Hier
onder bood de koning de jubilarissen 
een huldeblijk aan In de avonduren 
bracht Harmonie Concoidia de mb'la-
rissen een muzikale hulde De voorzit 
ter Jan Smolders memoreerde dat ge-

]ck henstel 

Jleótawcaüe aan QiCdeAchatten 

jCeaeting. aan J{aning.ó&cfïiCden, medaliiea etc. 

Erkend Goud- en 
Zilverreparatie- inrichting J O S . H E E R E I N 

Ringbaan Oost 62 - Telefoon 22437 - TILBURG 
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ALBERT K O S T E R S . 

Ouderl ing van het Gilde Smt Bar

bara te Oisterwijk en met onderbreking 

van twee jaar lid van de Gilde vanaf 

10 november 1898, word t op 26 mei 

a.s. 80 jaar en viert dezer dagen zijn 

Diamanten Bruiloft! 

woonlijk de teerdag binnenskamers 

plaats vond. Niet temin was deze hulde 

volkomen op haar plaats, aangezien de 

jubilarissen de dank van de gehele ge

meenschap verdienden. 

Als bijzonderheid kan nog vermeld 

worden, dat Na rdus de Kort, vergezeld 

door een deputat ie , bes taande uit Bur

gemeester en Hoofdman, en getooid 

met zijn onderscheiding, naar het zie

kenhuis te Ti lburg trok om zijn vrouw. 

die daar is opgenomen, te doen delen 

in de feestvreugde. 

Alles bijeen was het een triomfale 

dag, die ongetwijfeld met gulden letters 

in de toch al roemrijke geschiedenis van 

't Gilde St, Sebast iaan zal worden op

getekend. 

Secretaris J. KIEMENEIJ. 

Noord Brabantse 
Federatie 

R O O S T E R G I L D E F E E S T E N 1956. 

13 mei: Kringdag Land van Cuyk bij 

het Sint Laurentius Gilde te Vie r -

lingsbeek. 

20 mei: Kr ingdag Kempenland bij het 

St. Mar t inus Gilde te W a a l r e . 

27 mei: Kr ingdag Kwart ier van Oir-

schot bij het Smt Odulphus Gilde te 

Best. 

22 — 29 juli: Vrij Gildefeest bij Sint 

Sebast iaan en Barbara te Moer 

gestel. 

G E L D E R S E F E D E R A T I E . 
13 mei: Landjuweel te Huissen. 

H O G E G I L D E R A A D D E R 
K E M P E N . 

10 juni: Gildefeesten bij Sint Sebas

tiaan te Z a n d h o v e n (achter Oos t 

malle) . 

15 juli: Gildefeesten bij Sint Sebas

tiaan te Schelle (achter A n t w e r p e n ) . 

TE KOOP : Een Gildegeweer 
Caliber 7 - 9. Machtiging voorhanden 

Zachte prijs. 

J. VAN LOON, Secretaris van het gilde 

,,Kwartier van Oirschot". C 70, Oirschot 
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Nieuws uit de Kring 

In een van de volgende nummers 
van de Gildetiom zal het officiële 
reglement-standaardrijden worden ge
publiceerd hetu elk is goedgekeurd 
door de Heer W J Dirkx te Lage 
Mierde adviseur van het Kringbestuur 
voor het standaardrijden 

Daar deze reglementen ook gesten 
cild zi)n IS de Heer Dirkx gaarne be
reid op aanvrage aan de liefhebbers een 
exemplaar te zenden 

RED 

M 

De Heer A van Eyndho\en te Laqe 
Mierde heeft zich op verzoek van het 
Kringbestuur bereid verklaard om m 
de toekomst op te treden als adviseur 
van het trommen Het Bestuur \ an 
onze Krmg pii]st zich gelukkig in de 
persoon van de Heer \ an Eyndhoven 
die als dirigent van de fanfare het klap 
pen van de zweep als de beste kent 
een uiterst kundig raadsman te hebben 
uitgekozen 

RED 

Nieuws uit andere 
MAASLAND Kringen 
EEN STIJLVOLLE GILDENDAG 
MET VELE HOOGTEPUNTEN 

Zaterdag 17 maart 1956 u a s voor 
het Gilde van St Catharma te Vught 
een zeer bijzondere dag Om half \ier 
waren een 150-tal personen verzameld 
m het mooie Gildehuis Hotel Modern 
om getuige te zijn van de overdracht 
m bruikleen van een dooi de kunst
schilder Reinier Pijnenburg vervaar
digde portret van de Koning van het 
Gilde R Geurts door het Gemeente
bestuur aan het Gilde 

Behalve de Gildebroeders en Gilde 
zusters in vol ornaat waren vele auto 
riteiten aanwezig alsook de Voorzit-

54 

ter en Secretaris van de Federatie en 
vele Gildebroeders van St Barbara 
Vught St Joris Berlicum St Ambro-
sius Loon op Zand en St Cathaiina 
Helmond 

Allereerst nam de Burgemeester Jhr 
Mr F I van Rijckevorsel het woord 
Met een zeer sympathieke lede waax-
bi] sterk de belangstelling en waar
dering van de Overheid voor de Gil
den naar voren kwam droeg hij het 
schilderij namens het Gemeentebestuur 
over aan Hoofdman C P de Laat 
Deze laatste dankte op hartelijke wijze 
belovende dat de Gildebroeders voor 
het schilderij zorg zouden hebben als 
ware het haar eigendom 

De Burgemeester daarop wederom 
het woord nemende memoreerde dat 
deze plechtige overdracht geschiedde 
op de dag dat de Hoofdman zijn 74ste 
verjaardag vierde en tevens het feit 
herdacht dat hij 60 jaren lid is van het 
Gilde van St Catharma Hij prees en 
dankte de Hoofdman voor het onnoem-
li|k vele dat hij voor het Gilde had ge
daan waarna hij tot grote vreugde van 
allen kon mededelen dat het H M de 
Koningin had behaagd hem te belonen 
met de eremedaille m zilver m de Orde 
van Oranje Nassau Daarna werd hem 
de onderscheiding op de borst gespeld 
De staande deken J \ an de Mortel 
huldigde daarop de Hoofdman namens 
de Gildebroeders Naast een klem mo
del draagmedaille bood hij hem een 
fraai horloge aan Volkomen beduusd 
en overrompe'd over de niet gedachte 
onderscheiding en geschenken dankte 
Hoofdman C de Laat op \lotte harte
lijke wijze 

Vervolgens hield J van de Mortel 
een causerie over de betekenis van het 
koningschap en het konmgszilver Hij 
deed dit zeer gedocumenteerd daarbij 
aanhalende vele aardige en interessante 
gegevens en artikelen welke zich be
vinden m het reeds kostbare documen 
taire Gildenarchicf welk archief voor 
deze gelegenheid op tafels met een 
lengte van 15 meter was tentoongesteld 
Aanwezig was de Archivaris van het 
Gilde de Heer M van Hoogstraten uit 
Dordrecht Terecht werd hem hulde 
gebracht voor zijn prachtig reeds ver
richte en nog te verrichten werk Aan 
hem werd evenals aan de Burgemees 



HH. SCHUTTERS, Wij komen hier met onze nieuwe artikelen voor de SCHIETSPORT! 
Wij kunnen U aanbieden: Nieuwe prima passende Beaumonthulzert; 
Mauserhulzen; Bukshulzen cal. 8.15 x 46; Bukshulzen cal. 9.5 mm. 

Vele soorten slaghoedjes, buskruit, kogels, diverse maten wipvogels, versnellers, kogelvormen, 
slaghoedjestangen, vizieren diopters, korrels, foudralen, lederen vizierbeschermers, geweer-
riemen, kogelvet etc. 

Beaumontgeweren cal 11.5 — Buksen col. 8.15 en 9.5 — Buksen cal, 22 Long Rifle 
VALKENBURG's BUKSEN cal. 22 mm. met versneller en diopter, geschikt voor patronen die 
U zo bi] 50, 100 of meer stuks kunt kopen. Geen kogelgieten meer ! Geen kruidladingen en geen 
vuile handen meer! Koopt daarom een VALKENBURG-BUKS. — Bosquette buksen 6 mm. 

Steeds 2000 wapens 

' in voorraad! 
FIRMA W. A. M. VALKENBURG 
WILLEM II-STRAAT 58 TELEFOON 04250 - 22802 - TILBURG 

ter, de Wethouder Walter en de Ge
meentesecretaris J. van Rooy het boek 
verschenen bij het Landjuweel 1955 
aangeboden. 

Een aardig hoogtepunt was nog dat 
de Heer van de Mortel kon mededelen 
dat het eerste deel Brabant van het ar
chief door van Hoogstraten en hem. 
was opgedragen aan Dr. P. C. de 
Brouv.'er te Hilvarenbeek. 

Een sympathiek dankwoord van de 
Doctor werd voorgelezen. Dr. de 
Brouwer noemde het voor zichzelve een 
grote eer. Daarom werd deel 2 van 
Brabant opgedragen aan Jhr. Mr. F. A. 
van Rijckevorsel, Voorzitter van de Fe
deratie, hem daardoor eer en dank 
brengende voor het zeer vele hetwelk 
hij deed en doet voor onze Brabantse 
Schuttersgilden. Hiermede was de 
plechtigheid afgelopen. Men ging even
wel niet uiteen, want op de allereerste 
plaats kwam nu eenieder de Hoofdman 
persoonlijk gelukwensen. Het docu
mentair archief trok enorme belang
stelling en men stak zijn bewondering 
over de prachtige verzameling niet on
der stoelen of banken. Om 5 uur kwam 
de Harmonie ,,Kunst en Vriendschap" 
een serenade brengen, waarna de ven
delaars van het Zustergilde St. Bar
bara uit Vught, de Hoofdman de ven-
delgroet bracht. Een prachtmiddag, 
welke niet zal nalaten bij velen het be
grip en respect voor de Gilden te ver
stevigen of te bevestigen. 

Moge wij alle Gildebroeders 
vriendelijk verzoeken tijdig hun 
copie of bijdragen in te zenden. 

BRABantse 
Qilöen 

Onder bovenstaande titel gaf de 
Stichting Landjuweel Eindhoven in 
] 955, een fraai geïllustreerd boekje uit, 
waarin door verschillende vooraan
staande schrijvers het Brabantse Gilde 
en veel wat daarmede verband houdt, 
op aantrekkelijke wijze wordt behan
deld. 

Namen als Antoon Gooien, Knuvel-
der. Dr. de Brouwer, Prof. Verberne 
en Lucas van Hoek, zeggen hier vol
doende. 

Het prachtig uitgevoerde werkje 
wordt besloten miet een volledig over
zicht van alle Brabantse Gilden, en 
dient in het bezit te zijn van iedere 
Gildebroeder, die behalve van zijn 
eigen Gilde, ook iets meer wenst te 
weten van het Gildewezen in het alge
meen. 

De Stichting Landjuweel heeft nog 
een kleine 2000 stuks beschikbaar en 
stelt deze ter beschikking voor de helft 
van de kostende prijs, namelijk voor 
ƒ 1,25, grotere aantallen 25 cent reduc
tie. Bestellingen te richten tot de Fede
ratie-Secretaris Jos. H. }. Schroeders, 
Rielseweg 58, Eindhoven. 

REDACTIE. 

S.'i 



öe qilóetRom in België 
De Opperdeken van de Hoge Gilde-

raad der Kempen, de WelEdele Heer 
L. van Rijswijck te West Malle, ver
zocht ons om regelmatige toezending 
van de Gildetrom, aan welk eervol ver
zoek door ons gaarne werd voldaan 

RED. 

Van de hoofdman Joris Lambrechts 
te Haacht, aan vele van onze Gilde-
broeders bekend, ontving de redactie 
bijgaand hartelijk schrijven, hetwelk 
voor zichzelve spreekt: 

Haacht, 28-12-55. 

W^eledele en Hooggeachte Heer, 

Met dank heb ik de twee nummers 
van de Gildetrom ontvangen en met 

veel belangstelling van de verschillende 
bijdragen kennis genomen. 

Uw geëerde bijdrage ,,Nieuws uit 
België" heeft me aangenaam verrast. Ik 
heb het deze week op onze gildever-
gadering voorgelezen. Een hartelijk ap
plaus, U ter ere, was het antwoord. 
Het was wel een spontaan bewijs dat 
de Haachtse Gildebroeders en -zusters 
Ued. nog niet vergeten zijn. 

Met mijne hartelijke Nieuwjaars
wensen en in afwachting dat ons vol
gend jaar opnieuw de gelegenheid ge
geven wordt elkaar te ontmoeten, groet 
ik Ued. 

Met de meeste hoogachting. 

J. LAMBRECHTS. 

Aan de Weledel geb. Heer 
C. A. B, A. M. Schade, Moergestel. 

GULF liëD eo ilooFüffleerïdleD l ï i : ! : : " 
VOOR ALLE MERKEN TRACTOREN EN LANDBOUWMACHINES 
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Bindt met vaste knoop . . . . 

Uw drukwerk aan „DE HOOP" ! 
De HOOP 

HBUCG-

DRUXêftU VOOC 

l l r i i k k e r i j «Jle H^^op** 
M. C. van de Ven & Zonen — Hoogvensestraat 163 
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