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ONZE GILDEN 
Een Hopman heeft begrijpelijk het 
meest op met zijn eigen Gilde Z o 
iemand duldt eigenlijk niet (al weet hij 
beter) dat van een ander Gilde iets 
qezegd kan worden wat op Gildegeb'ed 
meer waarde heeft. 
Maar m de Gildetrom moet alles staan 
A ât alle Gilden aanbelangt. 
Heel lang geleden las ik m het boek 
I ver het Gildewezen van Jolles een zeer 
i elangnjk stuk 
Dat was waarschijnlijk belangrijk alleen 
II mijn oren omdat het over onze Guld 
jing. HIJ schreef (als ik me goed her-
m e r ) - ,,In Oirschot hebben ze altijd 

uraag veel geschreven" Daarom heb 
ik de pretentie dat ik daarvan een nazaat 
ben. En ik meen dat een Hopman van 
een Gilde altijd die pretentie moet heb-

en om een goed Hopman te zijn 
W a t zal ik van onze goede Guld schrij
den"̂  Ik moet zeer kort zijn 
'k ben er van overtuigd dat als ik wat 
vertel, eigenlijk alles hetzelfde is. wat 
J , broeders allemaal hebt medege-
naakt Elke Guld is in wezen hetzelfde. 
-'e grondbeginselen verschillen m gene 
late. Alle zijn opgericht om Kerk 
n Staat te dienen en te verdedigen, 
regenwoordig komt daar wemig van 

terecht Ik wil hier helemaal niet mee 
zeggen dat de Guld daarin te kort 
^chiet, maar onze positie is heel anders 
geworden. Vroeger hadden wij een 
meer actieve taak en tegenwoordig be
hoeven WIJ alleen maar voort te doen 
leven wat wij vroeger bezaten. Rijk 
blijven IS veel kunstiger als rijk worden 
Als WIJ nu allen, zoals ons doel is, ons 

wezen voortdragen, als wij in deze tijd 
laten zien, hoe \MJ vroeger waren, zijn 
WIJ belangrijk m ons doel geslaagd. 
W a t IS eigenlijk een Guld' ' Daarbij 
kunnen slechts achtbare personen zijn 
van onbesproken gedrag Dit houdt alles 
m Onze onvolj^rezen Dr de Brouwer 
uit Hilvarenbeek ziet ons als echte 
onvervalste mensen uit onze streek, 
,,de Brabanters ' . Hij vindt (en het is 
ook zo) dat de Gilden van Brabant het 
best dit kunnen voortdragen. Elk indi
vidu meent dat hij een eigen levens
beschouwing heeft, maar het algemene, 
het Brabander zijn, kan hij niet alleen; 
daarvoor is nodig een groep een ge
meenschap, een samenleving 
Een tot uitdrukking brengen van een 
gedachte Dat kunnen Brabanders niet 
met woorden, dat brengen zij tot uit-

Huub van Erve vast mede'werker 

De redactie van De Gildetrom kan tot 
haai vreugde mededelen dat de Heer 
H A J van Erve te Moergestel zich 
bereid veiklaard heeft toe te treden tot 
De Gildetrom als vast medewerker De 
meeste Gildebroeders zullen de Heer 
van Erve ongetwijfeld kennen als de 
bekende thesaunei van het Gilde Sint 
Sebastiaan en Sint Barbaia te Moer
gestel die door zijn uitgebreide kennis 
van het Gildewezen reeds meerdei e 
malen naar voren is getreden 
Wij heten de Heer van Erve van harte 
welkom iii ons midden en hopen oprecht 
dat hij vele jaien zijn zo gewaardeerde 
krachten zal uillen geven voor onze 
Gildekrant RED 



drukking in hun Gilde. Zij (de Gilden) 
vertolken hun ware aard. Nu kan 
iedere Gilde in Brabant anders zijn. Ik 
zelf ben in zeer veel dorpen geweest in 
ons gewest, maar de samenhang die er 
bestaat is sterker dan wij zelf weten. 
Het geloof van ons is diep geworteld, 
met geen paard is dat er uit te krijgen, 
en de Guld hangt daarmee samen. 
In geen vereniging hier in Brabant is 
de gemoedelijkheid zo voelbaar als in 
de dorpse Guld. Z o bestendig. Zij 
hangt niet aan een zijden draadje, daar
voor zijn wij te gedegen. 
Ik probeer alle goeds van de Gilden te 
vertellen omdat ik er van overtuigd ben 
dat de cultuur van ons goede Brabant 
zo nauw verweven is met het Gilde-
wezen. 

Onze aard komt duidelijk tot uitdruk
king in de Guld. W i j Brabanders zijn 
openlijk. Da t is de gemoedelijkheid, dat 
is de broederschap, de verbondenheid, 
de rijkdom aan traditie, de oeroude 
samenhang van de kern van onze ge
meenschap. M a a r iedere Gildebroeder 
weet ook dat er nooit misbruik gemaakt 
wordt van hetgeen hij op de verschil
lende Gildebijeenkomsten vertelt van 
zijn persoonlijk leven. 
Gildebroeder zijn wij waarschijnlijk 
allen die dit lezen, en wij zijn er van 
overtuigd dat wij soms te openhart ig 
zijn, maar is dit eigenlijk geen goed 
teken? 
Alles met elkaar bespreken kunnen wij 
in de Guld. Hierin zijn wij zoals Bra
banders zijn, open en eerlijk. 
De Guld is in Brabant niet te missen. 
Zij is vergroeid met onze samenleving 
en onze aard. 

Er is geen wezenlijk verschil in de Gilden 
onderling. W i j zijn een homogene massa 
die veel over haar kant laat gaan, maar 
als men onze eer aantas t ongenaakbaar 
zijn. Ons wezen houden wij hoog, daar
aan valt niet te tornen. Met woorden 

KRINGDAG TE 
De grote dag der Brabantse gilden van 
het ,,Kwartier van Oirschot" voor hun 
jaarlijkse wapenschouw was dit jaar 
19 mei. 

Aan de Gilden ,,St. Joris" en ,,St. Se-
bas t iaan" viel de eer te beurt de kring-
dag te mogen organiseren. 

hen gewichtig moment Hopman J. Peeters zei 
d-: nieuwe koning de kroon op. 

kunnen wij dat niet zeggen, maar on
verschillig hoe, ondervinden wel. De 
sporen hebben wij waarachtig hier dooi 
verdiend. 

80 % van onze Gildebroeders kunnen 
met woorden, ja zelfs met gedachten 
niet verklaren waarom zij bij de Guld 
zijn, maar in hun onderbewustzijn zijn 
zij er het nauwst mee verbonden. Dit is 
hun aard, hun karakter. 
God, Koningin en Vader land , God op 
de eerste plaats, daarop volgend Konin
gin en Vader land . W i j behoeven geer 
modern geluk. Wi j zijn gelukkig me! 
wat wij van ouds hebben. 
De Guld is aan de praktijk getoetst 
Zij heeft haar sporen verdiend. W i ; 
lopen niet over een nacht ijs. 
W i j zien hierin de traditie onzer vade 
ren en daarom is het goed Gilde
broeder te zijn. 

J A N P E E T E R S , 
Hoofdman Gilde St. Sebastiaan, 
Oirschot. 

HILVARENBEEK 
Het moet gezegd worden, dat Hilvaren-
beek, een der oudste dorpen in de 
kring, zich wel zeer bijzonder leent 
voor een dergelijk festijn. 

He t prachtige Vrijthof, omzoomd door 
zware bomen en antieke huizen met 
aan de ene zijde de schitterende oude 
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Een zeldzaam iets. De i^.cii.,.i saai verzamelde Gildebroeders. 

[•cerk van St. Petrus Banden met haar 
monumentale toren en aan de andere 
zijde het nieuwe stijlvol gebouwde 
••aadhuis, dit alles vormt een omgeving, 
vaarin een gildenoptocht past als een 
)loem in het frisse gras. 
/ o e g daar nog bij de immer hartelijke 
on spontane medewerking van het gees-
lelijk en wereldlijk gezag van Hilvaren-
>eek aan de gilden, alsook het feit, dat 
\an de grote priester-werker voor de 
'^3rabantse gilden Mgr . Dr. P. C. de 
3rouwer de vrucht van zijn arbeid voor 
:en deel kon worden getoond en wij 
lebben waarschijnlijk geraden, waarom 
de organiserende gilden het hart van 
'iet dorp uitkozen voor de gildenparade. 
Bn Hilvarenbeek zou Hilvarenbeek niet 
'.ijn, als daar het programma voor de 
Kringdag op gelijke wijze zou zijn inge
kleed als praktisch overal elders. Hil-
•'arenbeek moest iets bijzonders hebben 
oi] die gelegenheid. 

En het had iets bijzonders! Immers een 
plechtige zegening met het Allerhei
ligste van de deelnemers aan een kring-
dag had nog nergens plaats gehad. Een 
goede noot voor de organisatoren voor 
dit origineel idee. 
Men kan van mening verschillen over 
de vorm en de plaats der parade, maar 
het IS boven alle twijfel verheven, dat 

de zegening der geknielde gildebroe
ders met Ons Heer vanaf de loggia der 
St. Petrus Banden een indrukwekkend 
ogenblik was, dat nog op geen enkele 
kringdag werd beleefd. 
Direct na de zegening werden de gilde-
broeders toegesproken door de Edel-
Achtbare Heer Mr . Meuwese , Burge
meester van Hilvarenbeek, die de ver
zamelde gildebroeders een hartelijk 
welkom m zijn gemeente toeriep en 
verklaarde, dat het Gemeentebestuur 
het op zeer hoge prijs stelde, dat Hil
varenbeek was uitverkoren om dit jaar 
de gilden uit de kring te mogen ont
vangen. Uit zijn woorden zal ook elke 
bui tenstaander wel duidelijk zijn geble
ken, dat deze autoriteit zijn hart ver
pand heeft aan de goede Brabantse 
traditie en de gilden in hem een vurige 
verdediger bezitten. 

Overigens was dit reeds gebleken bij 
de ontvangst der hoofdlieden en konin
gen op het raadhuis, waar het Gemeen
tebestuur van Hilvarenbeek, met de 
Burgemeester aan het hoofd, de Bra
bantse gastvrijheid in zijn beste vorm 
beoefende. 
N a de toespraak van de Burgemeester 
trad Mgr . Dr. de Brouwer naar voren 
om — hoe zouden wij anders verwach
ten — ,,zijn" gildebroeders nog iets 



De overheden verzameld Uj Je \corgrond 
Mgr Dr P C. de Brouwer en Burgemeester 
J P M. Meuwese 

, mee te geven" O p de hem eigen 
gemoedelijke, doch treffende wijze be
nadrukte hl) nogmaals de waarde va r 
de Gilden ook m deze moderne tijd 
HIJ deed een klemmend beroep op de 
Gildebroeders om de ware geest m hun 
Gilden te behouden en hun Gildebroe-
derschap op de juiste wijze te beleven. 
Doctor de Brouwer sprak over de ont
wikkeling m Brabant zoals hij die zelf 
mee m gang gestoten heeft 

En zeer kennelijk gegriefd wees hij een 
serie artikelen over Brabant m een 
nationaal katholiek dagblad terug M e n 
hoeft ons niet te zeggen dat m Brabant 
alles niet zo rooskleurig is — zei doctor 
de Brouwer — dat weten we wel M e n 
hoeft ons niet te zeggen dat we ons 
moeten bezinnen op een en ander, want 

daar zijn v e al lang nee bezig A L men 
Brabantia Nost ra een idyllisch avon-
tiiurtjc en de Gilden ee-i folkloristisch 
licfhebberijtje noemt dan orotesteer ik 
daai tegen En ook piotesteer ik er 
tegen dat telkens v\eer gesproken 
wordt over de achterlijkheid van de 
Brabantse geescehjken die óók hebben 
meegedaan aan de sociale ontwikkeling 
Wi] staan open voor iedereen die ons 
helpt maar men moet ons niet aanzien 
voor onnozelaars 
m deze zm sprak doctor de Brouwer 
en hij noemde de Gilden symbolen van 
het heriijzend Brabant en een profetie 
\ oo r het luistervolle Brabant van de 
toekomst 
Hierna werd de optocht wederom ge
formeerd (hetgeen uiteindelijk toch nog 
vlotter gmg als menigeen gedacht had) 
voor het defile voor de plaatselijke 
autoriteiten m aansluiting waarop de 
stoet verder trok naar het feestterrein. 
Evenals op het Vrijthof was ook hier 
een grote menigte verzameld W e r k e 
lijk de belangstelhng was buitenge
woon groot 
De wedstrijden hadden een vlot ve j -
loop alhoewel het vendelzw aaien door 
de straffe wind ernstig werd belemmerd 
en de zwiepende schutsbomen bij menig 
schutter slechts nullen op zijn kaar t 
brachten 
De uitreiking van de prijzen door Bur
gemeester Meuvvcse op vloute joviale 
wijze verricht, zette de kroon op het 
werk van de organiserende Gilden, die 
zich naast clc noodzakelijke afrekening 
evenwel nog zullen moeten bezighouden 
met de vraag hoe z'j het uitgeloofde 
schild voor de schoonst uitgebeelde 
patroonheilige m de optocht zullen 
moeten toekennen 
Het was een schone dag 

V E . 

De diverse ju rys kenden de volgende prijzen 
toe Schoonste gehe.l in de optocht St Sebas-
tiaan en St Barbara Moergestel Beste orde 
in de stoet St Barbara Oisterwijk Grootste 
aantal deelnemers H Sacraments gilde Hulsel 
Schoonste nar Van der Heijden Hulsel Oudste 
gildeleden A Koster Oisterwijk 66 jaar lid. 

„de Gildetrom", periodiek, uitgave van het bestuur van de Kri rg ,,Het Kwartier van Oirschot" 
aangesloten bij de Federatie van Noord Brabantse Schuttersgilden REDACTIE C A B A M. 
Schade en vaste medewerker H A. van Erven, beiden te Moergestel - ADMINISTRATIE: 
M. A Adnaansen, Kloosterstraat 9 te Goirie - Typografische veizorgmg Drukken) Uitgeverij 
„de Hoop", Hoogvensestraat 163 te Tilburg. 
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;os V. d. Velden, Wintelre 65 jaar lid en 
Swaanen, Lage Mierde 64 jaar lid. Oudste 
perkamenten- St. Joris, Tilburg. Mooiste 
konings-schild: St. Joris, Hoogeloon, 1952. Best 
onderhouden zilver: St. Dionysius, Tilburg. 
Mooiste papagaai: St. Willibrordus, Wintelre. 
Schoonste verzameling koning-schilden St. Joris, 
Oirschot. Schoonste vaandel: St. Joris, Middel-
beers. Oudste vaandel: St. Joris, Tilburg. Oudste 
.standaard: St. Catharina en Barbara, Haren. 
Mooiste standaard: St. Dionysius, Tilburg. 
Standaardrijden: 1. St. Joris, Moergestel, 2 
St. Barbara, Oisterwijk, 3 St. Sebastiaan en 
Barbara, Moergestel. 
Trommelen: Gildetrom A: 1. V. Roosmalen, 
St. Lambertus, Vessem, 2. Schilders, St. Bar
bara, Oisterwijk, Kleine trom B: 1. Jacobs, 
St, Dionysius, Tilburg, 2. Rooymans, H. Sacra-
ments-gilde. Hulsel. Tamboers boven 40 jaar: 
1. Jansen, St. Sebastiaan, Oirschot. 
Vendelen: Vendelklasse B: 1. v. Munster, 
St. Barbara, Oisterwijk 53,75 p. Vendelklasse 
A: 1. F. Louwers, St. Sebastiaan, Oirschot 
52 p. Vendelklasse C: 1. Michelbrink, H. Sacra-
ments-gilde. Hulsel 41 p., 2. H. ansen, idem 
J8 p , 3. F. Rokven, St. Barbara, Oisterwijk 
36 p. 
Groepsvendelen: 1. H. Sac.raments-gilde. Hulsel 

54 p. Beste vendelier boven 40 jaar: 1. Jos 
Scheffers, St. Dionysius, Tilburg 53,25 p. 
Schieten: Koningsschieten: Kruisboog op wip: 
}. v. Raak, Hoge Mierde. Kruisboog op doel: 
J. Brok, Goirle, Handboog op doel: J. Peeters, 
Diessen. Handboog op wip: V. d. Berg, Goirle. 
Kampioens- en korpsprijzen: Handboog op wip 
Kampioen Kwinten, Moergestel, Korpsprijs 
St, Barbara en St, Sebastiaan, Moergestel. 
Geweer op wip: Kampioen Liebregts, Vessem, 
Korpsprijs 1. St. Martinus, Goirle. Handboog 
op doel: Kampioen Hermus, Goirle, Korpsprijs 
St. Sebastiaan, Goirle. Kruisboog op wip: 
Kampioen Willems, Hoge Mierde, Korpsprijs 
1. St. Barbara, Oirschot, 2. St. Joris, Hoge 
Mierde. Kruisboog op doel: Kampioen C. 
Bruurs, Lage Mierde, Korpsprijs St. Joris, 
Tilburg. 

Personele prijzen: Kruisboog op wip: I. Wil
lems, Hoge Mierde, 2. Meewis, Oirschot, 3. 
Hoeven. Moergestel, 4. v. d. Loo, Oir
schot. Voetboog op wip: St. Odulphus, Best. 
Kruisboog op doel: 1. P. Brok, Goirle, 2 v. Dijk, 
Goirle. Handboog op doel: 1. Kolster, Westel-
beers, 2. Manders, Westelbeers, 3. Vissers, 
Goirle. 4. Buter, Goirle. Geweer: 1. Huijbregts, 
Vessem, 2. Liebregts, Vessem, 3. Hamers, 
Moergestel, 4. v. d. Heijden, Vessem. 

Het Gilde St. Ambrosius bezocht het Schützenfest in Zülpich 

/ a n de hand van de Heer J. Toorians , 

de bekende vendel-expert, en voorzitter 

van de Vendelcommissie van de Fede

ratie voor Noord-Brabantse Schutters-

qilden, ontvingen wij onders taand inte-

essant artikel, hetgeen wij belangrijk 

jenoeg achten voor onze lezers, hoewel 

Jit Gilde niet tot onze Kring behoort. 

.ioals is aangekondigd heeft het Gilde 
iSint Ambrosius een bezoek gebracht 
Tan het Sint Sebastianusgilde te Z ü l -
oich ( D . ) . Za te rdagmiddag 20 juli ver-
;rok het gezelschap van 42 personen 
oer , ,Musa Express ' om half vier. De 
erste halte was Roermond, waar eerst 

;ets werd gebruikt, om daarna de reis 
i'iet meer te behoeven onderbreken om 
i-ijd te winnen. Aan de grens had men 
oeen moeilijkheden; met een half uur 
vertraging wegens wegomlegging in 
Duren, bereikte men om ku'art over 
acht de rand van de Eifel, en in de 
verte doemden reeds de twee forse 
burchttorens van het oude romeinse 
Tolbiacum op. 

Op de markt aangekomen werd het 
gezelschap ontvangen door de s tads-
direktor, Her r Mortier, die de gasten 
naar de Schützenhalle begeleidde. Bij 
de aankomst in de hal, zette de muziek 

direct de aankomsttoast in ter ere van 
de Hollandischen Schützenbrüder. 
De begroeting was direct al zeer har
telijk, want velen herkenden hun oude 
gasten, die in 1954 in Loon op Z a n d 
het Gildefeest meemaakten en die zij 
hier toen onderkomen verschaften. Snel 
werd het inkwartieren bij de leden ge
regeld, om zich na gewassen en gegeten 
te hebben, weer met hun schutters
vrienden in de feesthal te verenigen. 
's Avonds om 7 uur hadden de Zü l -
pichers hun nieuwe koning geschoten, 
n.l. He rmann Muller, die later op de 
avond feestelijk door de gehele stad 
VvJerd ingehuldigd. T e 11 uur startte 
de Pestzug met de nieuwe koning en 
koningin in open rijtuig. Meteen bij het 
eerste huis dat gepasseerd werd, knal-
Het Gilde St. Ambrosius uit Loon op Zand 
defileert voor de autoriteiten op het Marktplein 
te Zülpich. 

Jg^ssST rmmk. 



B den de eerste vuurwerkschoten. Z o ging 
K'.'. het de gehele stad door, totdat alles 

zich weer op de Mark t , voor het raad
huis, verzamelde, voor het slot-vuur-

I;' werk ter ere van Majestat König Her 
mann Muller. 

; , De stad was een kleurenzee van Ben
gaals vuur, spat tende, draaiende en 

"• • fluitende vuurwerkstukken. De Schütze 
werd begeleid door de brandweerl ie
den allen met brandende fakkels. De 
Muziekkapel zorgde voor speciale 
marsmuziek, presentati^/onen, parades 
en taptoe. 

O p de Mark t dansten de leden van het 
Duitse Gilde de oude bekende Hu t -
schentanz, waaronder de vendeliers van 
Sint Sebastian en Sint Ambrosius bei
den een vendeldemonstratie gaven. Dat 
de gasten deze avond laat, of 's mor
gens vroeg, het bed zagen, laat zich 
begrijpen, want het Bruderschaft T r in -
ken und Z u m W o h l klinken, was niet 
van de lucht. 

's Z o n d a g s t raden allen aan om deel 
te nemen aan de Hoogmis met vaandel
wijding. De Deken van Zülpich (die 
Brabant zeer goed ken t ) , droeg de 
H . Mis op, geassisteerd door een Bel-

\. gisch pater, die de Hollandse gasten 
toesprak in zijn preek in eigen taal. He t 
priesterkoor was omzoomd door vaan-

kenkelijke kunst 
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dels, hellebaarden, tambours en func
tionarissen der beide Gilden. 
Onde r de Consecratie zwaaide een Hol 
landse vendel.er, zoals het hier gebrui
kelijk is. de Koningsgroet. 
Na de Hoogmis verzamelden!' zich de 
Schützenbrüder voor het Frü ïchoppen 
in de hal, a lwaar het gebruikelijke 
ochtendbiertje werd gedronken en con
cert werd gegeven. Dit was de officiële 
ontvangst der gasten door de Burge
meester, Her r Peiffer. 
Verschil lende redevoeringen werden 
gehouden, waarin de verhouding tot de 
beide Federaties en hun Schuttersgilden 
werd geschilderd. De heer J. v. d. 
Hoven, Overdeken, bood namens Sint 
Ambrosius aan de Burgemeester een 
zilveren herdenkingsschild aan, en zei 
dat het hem een groot genoegen was 
dit Duitse Schützenfest mee te maken. 
Vervolgens werd aan de beide koningen 
der Gilden een vendelhulde gebracht 
door de twee Loonse vendeliers, ge
volgd door een driewerf ,,hoch" voor 
ons Vors tenhuis . Deze plechtigheid 
werd besloten met de beide volks
liederen. 

In de namiddag werd een grote Fest -
zug gehouden, waaraan ook nog de 
Gilden uit de omgeving deelnamen. In 
deze optocht, de gebruikelijke ,,presen-
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ationen' , d.w z. inspecties en parades 
De Gast-konmg reed met de Zulpicher 
koning m de calèche mee O n d e r de 
tonen der marsmuziek, met slaande 
trommen en zwaaiende vendels, schreed 
de stoet door het prachtige stadje op
nieuw naar de Schutzenhalle, waarna 
t schijf- en stangschieten begon 
Tegen de avond begon het grootse 
Könmgsball ter ere van de nieuwe 
koning, doch dit kon wegens het ver-
tiek niet meer worden bijgewoond 
Rond 8 uur vertrok de autobus naar 
Nederland Allen hadden een hartelijk 
afscheid genomen van hun kwartier-
leute 
Het scheen niet gemakkelijk tot een 
vertrek te komen, hetgeen het gevolg 
was van de zeer goede Freundschaft 
die daar beklonken werd. De Burge
meester, Her r Peiffer, en de s tads-
direktor, Her r Mortier , deden de gasten 
bitgeleide. Met ,ein baldiges Aufwie-
dersehen", reed men onder de Bach-
turm door, de stad uit, via Horn, om 
daar nog geruime tijd over het prach
tige en gastvrije onthaal te discussieren' 
Alleszins IS dit een zeer vriendschappe
lijk bezoek geweest, da t niet licht ver-
c:ten zal worden Zulpich heeft Sint 
/^mbrosius een waardige ontvangst be-
r^'id, waa r Loon op Z a n d dankbaar 
^.oor IS, en het Sint Ambrosiusgilde 

heeft hiermede weer de culturele ban
den der Gilden, der Gildebroeders, der 
Federaties en die der vrije landen van 
het vrije Europa aangehaald. Het Gilde-
devies voor hen ,,Um Glaube, Sitte 
Heimat" , en voor ons ,,Voor God, 
Koningin en Vader land , voor Auter en 
H e r d " is gelijk. 
Moge deze reis er toe bijgedragen heb
ben, de Gildegedachte met trots te 
bewaren, en waar nodig ze te bescher
men en ze te verdedigen, dan is het 
contact dat m 1954 is gelegd met 
vruchteloos geweest 

J A A R V E R G A D E R I N G V A N D E 
K R I N G H E T K W A R T I E R V A N 
O I R S C H O T . 

De Jaarvergadering zal plaatsvinden m 
Concordia te Hilvarenbeek op 9 novem
ber 1957 om 4 uur precies Evenals 
vorige jaren ligt het m de bedoeling op 
deze vergadering de af te dragen con
tributie- en abonnementsgelden van de 
Gildetrom te vereffenen. Dit zal echter 
geschieden m de pauze, en niet zoals 
vroeger voor de vergadering, opdat 
stipt op tijd kan worden begonnen. De 
agenda luidt als volgt 
1 Opening door Voorzi t ter Wil lem 

Luyten. 
2 Notulen van de Jaarvergadering 

6 oktober 1956 te Best. 
3 Kasverslag van de Penningmeester 

J van Loon. 
4 Bestuursverkiezing, aftredend zijn 

de Heren J van Loon, Oirschot en 
W^ Kolsters, W^estelbeers. Beide 
Gildebroeders stellen zich herkies
baar Voor het geval tegencandida-
ten wolden gesteld, dienen deze 
schriftelijk te woiden ingediend 
vóór 7 november bij de Secretaris 
J van Loon, C 70, te Oirschot. 

P a u z e . 
Gedurende de pauze zullen de contri
buties en abonnementsgelden worden 
geïnd. 
5. Vaststel len van de datum Knngdag 

1958 te Oisterwijk bij het Gilde 
,,Sint Barbara 

6 Loten vooi de K n n g d a g van de 
drie volgende jaren tussen die Gil
den die nog geen K n n g d a g hebben 
georganiseerd 

7 Mededelingen door de Voorzit ter . 
8 Rondvraag en sluiting. 



Gildenfeest van St. Sebastiaan te Hoogeloon 
11 augustus 1957 stond Hoogeloon m 
het teken der belangstelling O p die 
dag werd het feit herdacht dat het 
Gilde St Sebastiaan 350 jaar ge
leden werd opgericht 
Er was dus reden tot feesten en op 
welke \Mjze zou een gilde dat beter 
kunnen doen dan door het organiseren 
van een groot feest der broederschap 
waaraan elk Brabants gilde zou kunnen 
deelnemen 

Dit indachtig heeft Gilde St Sebastiaan 
een klinkend feest op touw gezet en 
zijn uiterste best gedaan om de deel
nemende gilden hun verblijf m Hooge
loon zo aangenaam mogelijk te maken 
En het is daarin bijzonder goed ge
slaagd 
De deelname van 40 gilden, waaronder 
20 uit de eigen kring 15 (meest promi
nente) gilden uit andere kringen, als
mede 3 Belgische en zelfs 2 Duitse 
gilden spreekt voor zichzelf 
Geen wonder dat een wel zeer talrijk 
publiek van hemde en \ e r r e was opge
komen om getuige te zijn van dit fleu
rige feest dat zelfs de aandacht ge
trokken had van de Neder landse 
Televisie-Stichtmg die hiervan een 
reportage maakte voor de televisie-uit-
zendmg op Grote Lieve-Vrouwedag 
(15 augustus) 

N a de plechtige Gildenmis in de paro
chiekerk volgde op het kerkplein de 
vendelgroet aan het geestelijk en 
wereldlijk gezag vertegenwoordigd door 
de Zee rEe rw Heer Pastoor F A 
Clercx en de EdelAchtbare Heer Bur
gemeester J T h van W o e n s e l 
In verband met een m uitvoering zijnde 
verbouwing had de ontvangst van 
Hoofdlieden Koningen en Keizers niet 

plaats m het Raadhuis doch m de 
n ieuue kleuterschool Deze was zelfs 
amper groot genoeg om alle belang
stellenden te bevatten Niettemin was 
de ontvangst allerhartelijkst en vierde 
de zo vaak geroemde Brabantse gast
vrijheid ook hier hoogtij Men voelde 
zich hier thuis 

De felicitatie aan het adres van het 
jubilerende Gilde St Sebastiaan en het 
welkomstwoord aan de verzamelde gil-
denoverheden gericht door Burgemees
ter V W o e n s e l bevestigden nog eens 
te meer de goede verstandhouding tus
sen plaatselijk gezag en gilde 
Ook onze Federat ie-Voorzi t ter Jhr 
M r R A van Rijckevorsel onder
streepte dit op de hem eigen wijze met 
verwijzing naar de historie der gilden, 
waarbij \MJ weer eens gelegenheid kre
gen iets te horen uit deze rijke geschie
denis 
Daarna trad de Hoofdman van de 
St Helena Schutze Bruderschaft uit 
Rhemdahlen (Dui ts land) naar voren, 
die in zijn toespraak de nadruk legde 
op de verbroedering die in het gilde-
wezen daadwerkelijk wordt beoefend en 
die aldus een steentje bijdraagt tot de 
zo dringend nodige verbroedering tus
sen de volkeren Hij besloot zijn toe
spraak met het overhandigen van een 
souvenir van zijn Schutze Bruderschaft 
aan Hoofdman F J van den W i l d e n -
berg van Gilde St Sebastiaan 
Een hartelijk applaus besloot de spre
kers u a a r n a Burgemeester v W o e n s e l 
voorstelde de inmiddels geserveerde 
wijn te drinken op het heil der gilden 
en het welslagen van het feest Over 
dit voorstel u e r d niet gestemd' 
De optocht vormde — zoals altijd — 

]ck heRStel 

Jtcótaivcaüe aan Qiideócdatten 

£eae'ang^ aan Jianlng-A&cfiiiden, medaiiCeó etc. 

Erkend Goud- en 

Zilverreparatie-inrichting J (_) o . JTl E E R E I N 
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Aanbieding van de erewijn door de Edelachtbare Heer Burgemeester van Hoogeloon. Ue vocrzitter 
van de Federatie Jhr. Mr. R. A. van Rijckevorsel spreekt de burgemeester toe. 

•̂ en uniek schouwspel van kleur en 
Jeur . De talrijke toeschouwers, die zich 
;angs de route hadden opgesteld, heb
ben volop kunnen genieten van de 
literlijke schoonheid der gilden, die 
elkenjare blijkt te zijn opgevoerd. W a s 

het op de kringdag in Hilvarenbeek 
iet Gilde St. Sebastiaan uit Goirle, dat 
;ich voor het eerst in een geheel nieuw 
jniform vertoonde, thans kwam het 
H. Sacramentsgilde uit Hulsel geheel 
geüniformeerd voor de dag. De belang-
'ijke financiële offers, die voor een 
dergelijk doel door de betrokken gilde-
oroeders in deze tijd gebracht worden, 
zijn toch wel tekenend voor de goede 
qeest in die gilden, die ongetwijfeld ook 
^p deze wijze bijdragen tot de opgang 
Ier gilden, die wij de laatste jaren 

' 'ooral mogen constateren. 
O p het feestterrein aangekomen beleef-
ien wij met de nodige spreekbeurten 
(waaronder een speciaal woordje in 
iet Duits van Hoofdman v. d. W i l d e n -
öerg aan de Duitse gasten) en de 
/olksliederen een machtige gilden-
oarade, geleid door de Heer Jos Schroe-
ders, Federat ie-Secretaris . In sierlijke 
jlingers trokken hoofdlieden, koningen 
in keizers, tamboers, vaandrigs en ven
deliers over het feestterrein, omzoomd 
door een grote menigte. De groepen 

splitsten zich herhaaldelijk om zich 
even later weer bijeen te voegen. He t 
was een imposant geheel. W i e de ont
werper van deze parade was, is ons niet 
bekend, doch het was prachtig. Alleen 
mogen wij opmerken, dat deze naar 
onze smaak niet te lang moet duren. 
Een verkorting van de duur zal aan 
het geheel beslist geen afbreuk doen. 
De wedstrijden, die daarna een aan
vang namen, hadden een vlot verloop, 
terwijl het uitgeloofde (en ook uitge
reikte!) zilver de goedkeuring van een
ieder kon wegdragen. 
He t was een mooi feest, waaraan wij 
de beste herinnering zullen behouden. 

v. E. 
Tijdens de gildefeesten werden wedstrijden ge
houden, waarvan wij hieronder de uitslag laten 
volgen 
Beste orde optocht: gecostumeerd' O, L. Vrouw, 
Aarle-Rixtel; niet gecostumeerd: St. Joris, 
Reusel. 
Schoonste geheel in de optocht: gecostumeerd: 
St. Barbara, Oisterwijk; niet gecostumeerd: 
St. Joris, Hapert. 
Schoonste patroonheilige in optocht- St. Sebas
tiaan en St. Barbara, Moergestel. 
Beste standaardrijder in de optocht St. Barbara, 
Oisterwijk. 
Marsslaan gildetrom 1. Aarts, St. Jansgilde, 
Soerendonk: 2. Meeuwissen, Et. Jansgilde, 
Soerendonk. 
Mar.sslaan muziektrom 1. v. d. Steen, St. Wil-
librordus, Vlierden; 2. Verhoeven, St. Jan 



Baptist Leende Strijp 
Marsslaan adspirant-leden 1 Verhagen, O L 
Vrouw Aarle Rixtel, 2 Schilders St Joris, 
Hapert Tioostpri)S H Wijnands (7 jaar oud) 
Waalre 
Vendelen, klasse A 1 Aarts, St Jan Soeren-
donk 2 Bax St Jan Baptist, Leende-Strijp 
Vendelen, klasse B 1 Boelens, St Jan Soeren-
donk 2 Klomp, St WiUibrordus Vlieiden 
Vendelen klasse C 1 M Boelens, St Jan 
Soeiendonk, 2 G van Hoppe, St Cathanna 
en St Baibara Leende, 3 "W Vos, St Willi 
brordus Waalre 
Gioepsvendelen 1 St Jan Baptist, Leende-
Stiijp 2 St Jan, Soerendonk. 
Vendelen boven 40 jaar 1 G Hulzen St Jan 
Baptist Leende Strijp (met lof) 
Schoonste vendel St Dionysius Tilburg 
Schoonste standaard St Helena, Schutzebiuder-
schaft Rheindahlen (Duitsland) 
Schoonste standaaidrijder 1 St Joris, Moer
gestel 2 St Jan, Soerendonk 3 St Sebastiaan, 
Lage Mierde. 

Oudste perkamenten St Joris Helvoirt 
Oudste koningsschild St Joris Reusel 
Best onderhouden zilver St Sebastiaan, Oir-
schot 
Meeste konmgsschilden St Antonius-Abt Nu 
land 
Schoonste papegaai O L Vrouw Aaile-Rixtel 
Schoonste nar H Sacrament Hulsel 
Verstkomende gilde St Joachim, Schutzebruder-
schaft Duren (Duitsland) 
Oudste gildebroeder m lidmaatschap F Kosters, 
St Barbara, Oisterwijk 
Volksdansen 1 St Sebastiaan Wespelaar 
(België), 2 St Sebastiaan Oud Tuinhout 
(België) 3 St Sebastiaan Arendonk (België) 
Drumband 1 St Joachim Schutzebruderschaft, 
Duren (Duitsland) en H Sacrament Hulsel, 
2 St Willibrordus Vlierden 
Geweer op wip )korps) 1 St Wilhbro'-dus, 
Esch 2 St Hubertus Berkel 
Kampioen C Konings, Esch 
Konmgskiu's A Klessens, Wirtelre 
Geweer op wip (personeel) 1 Leeimakers, 
Berkel, 2 Clerks Elshout 3 v Nunen Uden-
hout, 4 Konings, Esch 5 Verspaandonk. 
Berkel 
Kruisboog op wip (korps) 1 St Joiis, Hooge-
Mierde, 2. St Sebastiaan, Oirschot, 3 O L 
Vrouw Broederschap, Oirschot, 4 St. Barbara, 
Oirschot 
Kampioen M Meeuwis Oirschot 
Koningskruis M v d Wouw Moergestel 
Kruisboog op wip (personeel) ! M Meeuwis, 

Oirschot 2 H Louwers Oiischot 3 P Lou-
wers, Oirschot, 4 J Smetsers, Oirschot 5 P 
V d Borne, Hooge-Mierde 
Kruisboog op doel (koips) I St Ambrosius 
Lage-Mierde 
Kampicen C Bruurs Lage Mierde 
Kiuisboog op doel (peisoneel) 1 J van Loon, 
Lage-M'erdc 58 pt 2 Jos Maas Lage Mierde, 
57 pt 
Handboog op wip (koips) 1 St Sebastiaan, 
Dicssen 2 St Sebastiaan Lage-Mieide 
Kampioen C Bruurs Lage-Mierde 
Konmgskiuis F Veron St Sebastiaan Lage-
M erde 
Handboog op wip (personeel) 1 W van 
Haren, Diessen, 2 H van Ei ven. Lage Mierde, 
3 W Dirks Lage-Micide 4 B Kramer Lage-
Mierde 
Handboog op doel (korps) 1 St Sebastiaan, 
Goirle, 47 pt , 2 St Ambrosius Lage-Mierde, 
43 pt 
Kampioen A Visser, St Sebastiaan, Goirle. 
Koningskruis A Hermes, Goirle 
Handboog op doel (personeel) 1 A Hermes, 
Goirle 62 pt , 2 A Adams, Hooge-Mierde, 
57 pt , 3 P Buster, Goirle, 56 pt 

E E N G U L L E G A V E 

Het Gilde ,,Sint Barbara" te Oisterwijk 
werd verblijd met een cadeau van 
Mevrouw Verbunt-Janssens te Tilburg, 
moeder van de Beschermheer van het 
Gilde ,,Sint Dionysius" aldaar. T o e n 
haar zoon Emile bi) haar collectie 
antieke stukken een houthak ontdekte 
die kennelijk afkomstig was van het 
Gilde ,,Sint Barbara" te Oisterwijk 
(1771) , was ZIJ onmiddellijk bereid om 
deze ten geschenke te geven aan het 
desbetreffende Gilde. De houthak bleek 
niets anders te zijn dan het omhulsel 
van een oude Gildetrom, welke door de 
goede zorgen van de Heer Verbun t 
v.eer in de oorspronkelijke staat zal 
wolden teruggebracht. Wi j kunnen er 
dan trots op zijn dat een werkelijk oude 
Gildetrom weer m ere is hersteld. 
Hartelijk dank aan Mevrouw Verbun t -
Janssens voor haar bijzondere geste. 

R E D . 

GUL Fii eD ioorsinemeüe!! :^Z^T 
VOOR ALLE MERKEN TRACTOREN EN LANDBOUWMACHINES 
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Bestuursvergadering van de Kring 

Op zondag 20 oktober vond een Be 
stuursvergadering plaats m cafe Kies 
ens te Diessen waarbij het volledige 

De tuur aanwezig was alsmede onze 
ad'> iseurs Rijnen (vendelen) en Dirks 
^standaardr jdeii) De Voorzi t ter heette 
111 het bijzonder welkom het nieuwe 
Lestuurslid de Heer G A C Beex uit 
Hoogeloon die op zijn beurt verklaarde 
zijn beste krachten te zullen inzetten 
\oor de Krmg hoewel hij eigenlijk deze 
functie niet had willen aanvaarden 
Vervolgens wordt de agenda vastge
steld voor de ledenvergadering op 
9 november m Concordia te Hilvaren-
beek In afwijking van vorige jaren 
\ erd besloten precies om 4 uur met de 
vergadering te beginnen en tijdens de 
pauze de financiële aangelegenheden te 
regelen De Heer J van Loon gaf te 
kennen als secretaris te willen aftreden 
ioch V as wel bereid het pennmgmees-
erschap te blijven waarnemen Na 
angdurige discussies is de Heer W 
^ van Gils te Diessen bereid voor een 
aar het secretariaat waar te nemen, 
vaarvoor de Voorzi t ter hem hartelijk 
ank zegt De Heer van Loon wordt 

Lirote dank gebracht voor al zijn v.erk 
jedurende de vele jaren en iedereen 
-> opgelucht dat hij het penningmeester 
' 'hap w îl blijven vervullen Besloten 
/ordt op de Jaarvergadering te loten 
Dor de eerste drie volgende jaren o \er 
e Kringdag Deze lot ng zal gaan tus-
^n de Gilden die nog geen Kringdag 
ebben georganiseerd 
)aarna komt ter tafel de kwestie van 
aryleden op een Gildefeest Het is 
amelijk gebleken dat op het Gildefeest 
» Hoogeloon juryleden uit een andere 
\ring aanwezig waren welke er andere 
aeeen op na hielden dan onze mensen 
^nze adviseur de Heer W A Rijnen 
lad daardoor moeilijkheden ondervon-
ien hetgeen de goede gang van zaken 
met kan bevorderen Ook de Heer 
Dirks had klachten en daarom besloot 
net Bestuur eenstemmig dat m het ver
volg m de Krmg hetzij Krmgdag of vrij 
Gildefeest de organiserende Gilden de 
j u r y s dienen samen te stellen m over
leg met de desbetreffende adviseur van 
de Krmg Ook op het gebied van de 
oudheden is nog veel te doen Hoe 
dikwijls V. orden geen autoriteiten uit

genodigd om als Jury op te treden 
ve lke deze materie maar amper beheer
sen De Heer Beex die op dit gebied 
goed thuis is stelt zich beschikbaar om 
op te treden als adviseur en tevens te 
willen medewerken bij het samenstellen 
van coTimiss es welke de Gildeschatten 
moeten beoordelen N u er toch hoe 
langer hoe meer met specialisten wordt 
gewerkt teneinde de Gildezaken zo goed 
mogelijk te kunnen behandelen kwam 
ook de vraag naar voren of er geen 
expert was op het gebied van oude 
vanen Hiernaar zal de Heer van Erve 
informeren De Kringvaan blijkt ver
sleten te zijn en er is geen vaste vende-
lier O p de Jaarvergadering moet hier 
een oplossing voor worden gevonden 
De Heer van Berkel te Tilburg welke 
\>'as aangev/ezen als commissaris voor 
het geweer heeft hiervoor om gezond
heidsredenen bedankt De gedachten 
van het Bestuur gaan nu uit naar zijn 
zoon C van Berkel te Hoogeloon De 
Heer Beex zal contact met hem op
nemen De Gildetrom kost nog steeds 
belangrijk meer dan er binnenkomt Het 
Bestuur vmdt dat er te wemig adver
tenties zijn die voor een groot gedeelte 
de kosten kunnen goedmaken Gezien 
de verhoging van de porto wordt de 
prijs thans vastgesteld op ƒ 1 —• per 
jaar De Heer van Gils stelt voor het 
abonnement voor alle Gildebroeders 
verplichtend te stellen waarbij echter 
de helft wordt bijgedragen door de 
Gildekas Deze kwestie zal op de Jaar
vergadering wederom ter tafel moeten 
komen De Gildebroeders dienen wel 
te begrijpen dat het Gildeblad door 
hen zelf moet worden betaald Tot op 
heden is er dik geld bijgegaan en het 
kan niet zo blijven duren N a a r schat-
tmg zijn er 1200 Gildebroeders m onze 
Krmg en ruim 500 abonne s Gezien 
de moeite die de redactie en haar 
medewerkers zich getroosten om het 
Gildeblad uit te geven kon er toch wel 
een v.at tegemoetkomender houding van 
het gros van de Gildebroeders worden 
verwacht de goeden natuurlijk niet te 
na gesproken 

Voor t s wordt besloten om de adviseurs 
a rmbanden te geven waarop hun kwali
teit IS vermeld zodat iedereen weet met 
v.ie hij op een Gildefeest te doen heeft 
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Deze armbanden zijn dus voor de 
Heren Rijnen (vendelzwaaien) , Dirks 
(s tandaardr i jden) , en van Eijndhoven 
( t rommen) . 

Te r tafel wordt verder gebracht dat 
Mgr . de Brouwer in dit najaar zijn 
60-jarig priesterfeest viert, een feit 
waa r de Kring iets aan moet doen, dit 
zal nog nader v/orden besproken, doch 
het Bestuur rekent er vast op dat bij 
die gelegenheid de Kring goed voor de 
dag zal komen. 

N a de rondvraag, welke geen belang
rijke punten opleverde, sloot de Voor 
zitter deze geanimeerde vergadering 
met de Christelijke Groet. 

IN MEMORIAM 
J A N U S V A N D E L A N G E R I J T f 
Donderdag 10 oktober, daags na de 
naamdag van ,,St. Dionysius", hebben 
wij wederom een lid van de oudere 
garde met corpseer ten grave gedragen. 
Adr ianus Josephus van de Langerijt, 
geboren 28 maart 1877, oud-raad van 
het Gilde ,,St, Dionysius" te Tilburg, 
was een trouw lid. Ieder is het niet 
gegeven op de voorgrond te treden, 
doch in de vele jaren, dat het Gilde bij 
hem onderdak vond, heeft hij vaak van 
zijn goede hoedanigheden doen blijken. 

-; Evenzo was hij een Christen, die zich 
.' inspande voor God en Zijn huis; een 

goede echtgenoot en vader, die zorg 
had voor de zijnen. Moge God de zijnen 
sterken om het verlies te dragen. 
Da t hij ruste in vrede. 

M. C. V A N D E V E N . 

Huldiging Jubilarissen 
O p 24 juni 1957 was het Gilde Sint 
Sebastiaan en Barbara te Moergestel in 
feestvergadering bijeen voor de huldi
ging van drie gildebroeders m.n. Nor -
bertus Boogaers, Huber tus van Elderen 
en Cornells J. van Elderen Czn., in 
verband met hun resp. 60-, 50- en 40-
jarig gildebroederschap. 
Er heerste reeds een gezellige stemming 

• toen Hoofdman G. Jansen de feest
vergadering opende en in welgekozen 
woorden de jubilarissen feliciteerde met 
hun jubileum. De Hoofdman wees er 
op, dat zij in al de jaren van hun gilde-
broederschap mededragers zijn geweest 

v.r.n.l.; Norb. Boogaers, ouderling - Hub. van 
Elderen, ouderling - Corn, van Elderen, konings
deken. 

van de beste Brabantse traditie. Hij 
prees hun trouw aan het gilde zowel in 
goede als minder goede tijden. Uit hun 
jarenlang lidmaatschap meende de 
Hoofdman echter ook de conclusie te 
mogen trekken, dat het nog steeds goed 
is gildebroeder te zijn en de gilden hun 
aantrekkingskracht nog steeds niet heb
ben verloren. Hij stelde de jubilarissen j 
ten voorbeeld aan de andere gilde- '. 
broeders, speciaal voor wat betreft hun 
trouwe opkomst bij alle voorkomende 
gelegenheden. Daa rna speldde hij elk 
der jubilarissen een zilveren d raag-
schild met inscriptie op de borst en 
sprak de hoop uit hen nog lang met 
dit ereteken gesierd te mogen zien. 
(Deze draagschilden worden bij over
lijden voorzien van de naam van de 
gildebroeder en toegevoegd aan de zil-
verschat van het gilde.) Vervolgens 
bood een lange rij van gildebroeders en 
gildezusters hun gelukwensen aan de 
jubilarissen aan, terwijl de nodige foto's 
voor het archief werden gemaakt. D a t 
het gildebier niet ontbrak is vanzelf
sprekend. 

Het was van het Bestuur een goede 
gedachte om de installatie der nieuwe 
leden in deze feestvergadering te doen 
plaats hebben op de wijze, waarop 
zulks eeuwen geleden reeds plaats had. 
Onde r voorlezing van de betreffende 
regelen uit het oude reglement stonden i 
de nieuwaangenomen gildebroeders met 1 
de rechterhand op het ontplooide moe- 1 
dervaandel broederlijk naast elkaar, om, J 
na kennisneming van hun verplichtin- • 
gen, de belofte van trouw uit te spreken I 
t enaanhore van alle gildebroeders. D e I 
Hoofdman omhing hen daarna met een I 



ip en reikte hen een uniformhoed 
Met een kort woord feliciteerde hij 
nieuwe gildebroeders m.n. August 

! amers, Gerardus de Laat en Josephus 
' V^olfs, daarbij de hoop uitsprekend, 
cat hun lidmaatschap moge bijdragen 
lot bloei van het gildewezen m het 
algem.een en van het Gilde St. Sebas-

ian en Barbara m het bijzonder. 

iloningschieten bij 
Gilde „St. Dionysius" 
te Tilburg 

M. V A N N I E U W B U R G 

P R O L O N G E E R T Z I J N T I T E L . 

Maandag 26 augustus j . l . werd door 
Gilde St. Dionysius te Tilburg op tradi-
tonele v/ijze koning geschoten. 

Reeds in de prille ochienduren trokken 
c!e tambours door de nog slapende stad 
cm de gildebroeders ,,uit te trommelen" 
Cii hen uit te nodigen bij dit drie-jaar-
iijkse festijn aanwezig te zijn. 

Cïehoor gevende aan deze oproep, trok-
k 'n zij in de middag op naar het schiet-
t -rrem aan de Hilvarenbeekseweg, 
\ ^orafgegaan door het zustergilde 
, jt. Joris". 

C'nder de boom aangekomen verrichtte 
c • Hoogedelachtbare Heer Mr . Becht 
z n eerste officiële daad m zijn functie 
a s n euvi/e burgervader, door met een 
V --Igericht schot de boom vrij te schie-
ten. Als plaatsvervanger van de uit-
s^cdige pastoor-deken F . van Oort , 
v.ïlgde kapelaan Ariaans dit voorbeeld. 
V aarna de beschermheer van het gilde, 
d ' Welede le Heer Em. Verbunt , het 
P esteerde om twee flinke stukken van 
d' vogel omlaag te halen. N a d a t ook 
ö.; Hoofdman van Huijgevoort het doel-
\ it nog op de korrel had genomen, 
b^gon de eigenlijke wedstrijd. 

1 r werd fel gestreden om de begeerde 
t iel, totdat om circa kwart over vier 
ce oud-koning M. van Nieuwburg het 
laatste restant van de vogel omlaag 
Qeed tuimelen. Hiermede behield hij 
Zijn koningschap en mocht hij kans zien 
dit huzarenstuk m 1960 te herhalen, 
dan kan hij zich keizer noemen. 

Hoofdman van Huijgevoort omhing 
hem met de tekenen zijner waardigheid, 
waarna allen zich naar de woning van 
de koning begaven om de erewijn, welke 
door de beschermheer was geschonken, 
af te wisselen met een goed-vader
landse borrel. 

Voor de pastorie van 't Heike zwaaide 
vendelier Scheffers zijn dundoek, daar-

De LdeUchibare Heer Mr. Bcchr, Burgemeester 
van Tilburg, lost het eerste schot op de vogel. 
Achter deze, vaandrig van de Poel en de wel
edele Heer Ena. Verbunt, de beschermheer van 
Gilde „St. Dionysius" 

mede eer bewijzende aan het kerkelijke 
gezag. Dit ceremonieel herhaalde zich 
voor het gemeentehuis, waar de wereld
lijke overheid eer werd gebracht in de 
persoon van burgemeester Becht. 

Tenslot te begaf het gezelschap zich 
naar het gildehuis hotel ,,De Linde
boom", waar uiteraard nog vele uren 
in gezelligheid werden doorgebracht. 

- 0 -

Indien wordt beweerd dat m een grote 
industriestad geen plaats meer is voor 
traditie en folklore, dan is dit op deze 
dag door gilde ,,St. Dionysius" toch 
wel duidelijk gelogenstraft. 



Uit de Brievenbus van de Redactie 

Ter geruststelling 

Hooge en Lage Mietde-Hulsel , 

12 juni 1957. 

Aan 

de Weledele Heer Schade 

te Moet gestel. 

In verband dat mij, ondergetekende bij 

geruchte ter ore is gekomen, als zouden 

er zich op de Gildedag te Hilvarenbeek 

onregelmatigheden hebben voorgedaan 

bij de H Sacraments Gilde, heb ik de 

eer U E d zeer beleefd het volgende 

ter Uwer kennis te brengen 

Al de leden behorende bij de D ium-

Band te Hulsel, alsmede de vendeliers, 

zijn alle als adspirant-l id aangesloten 

bij de H Sacrament*- Gilde. 

He t bestuur van de Drum-Band zijn 

twee leden van de Gilde en deze zijn 

verantwoording verschuldigd aan het 

bestuur van de Gilde 

Uit bovenstaande moge U blijken dat 

geen onregelmatigheden zijn voorgeval

len, doch het wat jaloezie zal zijn, daar 

het kleinste kerkdorp van de gemeente 

het grootst voor de dag komt 

Hoogachtend, 

T H M I C H E L B R I N K , 

Hoofdman van bovengemelde Gilde 

Naschttft redactie. 

O p de Krmgdag te Hilvarenbeek kwam 

het H. Sacramentsgilde uit Hulsel voor-

I n g e z o n d e n mede 

d e l i n g e n van o n z e 

, ,Gi lde trom"- lezers 

treffelijk \oor de dag met een <-plinter 
n ieuue drumband waarvan de leden 
hebben deelgenomen aan de wedstrij
den V a n verschillende zijden werd ge 
suggereerd dat deze drumband wa* 
medegenomen om gccd voor de dag tt 
komen, doch dat de leden geen echte 
Gildebroeders waren N a a r aanleiding 
hiervan stelt de redactie het op prijs 
bovenstaand schrijven te publiceren 
teneinde de betrokkenen te kunnen ge
ruststellen 

W e l moge naar aanleiding van dit 
ge \a l , de aandacht erop gevestigd wor
den dat het ontoelaatbaar is om niet-

Gildebioedcts te laten deelnemen aan 
de wedstrijden. Voor de optocht is dit 
wèl toegestaan, waar zij ter opluistering 
van een Gilde kunnen meetrekken 

R E D 

Algemeen contactblad noodzakelijk 
Soerendonk, 27- l - '57 

Zeer geachte Heei Schade, 

Zoals op de Federat ievergadering van 
gisteren was afgesproken, zou ik U 
schrijven aangaande ,De Gildetrom' 
Toevallig hadden wi) vanmorgen nog 
een bestuursvergadering van ons Gilde 

J. MenMÈach 
WAPENHANDEL 

Alle reparaties Een nieuwe zware achtkante 

loop cal 9 5, 75 cm lang, op Uw buks, ge

blauwd en ingeschoten van f125 tot f150-

Dorpsstraat A 173, 
Lieshout, tel. K 4992-292 

Mauser 98 Schurterrj-geweren (cal 9 5. voor 
Engelse hulzen) mer nieuv/e Bohler Chroom-
Vanadium loop. Reeds vanaf f 135 — Met 
versneller en dioprer f 185 — Alle onderdelen 
en hulzen blijvend leverb.iar tegen lage prrjs 

Verder de bekende merken ca', 22 floberibuksen als' 
Walther, B S.A , j G.A e a . Diverse artikelen zoals 
hulzen, slaghoedjes, kruit, kogels, poetibenodigdheden 
diopters, vizieren, korrels, ver'^nellcrs, kolfschoenen in 
gietstaal en lichtmetaal. 



\>.aar ik dit ook even ter sprake he3 
gebracht 

Wi) achten het zeer nuttig zo met 

noodzakehjk dat er een algemeen con 

tactblad komt voor alle Gildebroeders 

\ a n heel de Federatie Daar U voor 

uiv ciqen kiinj daatin teeds ten zeerste 

geslaagd is met De Gildetrom en 

reeds vele ervaringen op dat gebied 

hebt opgedaan li]kt het ons het meest 

opportuun uw blad uit te breiden tot 

Federatieniveau Hopenhjk kan m de 

Federat ievergadermgen hiervoor een 

modus Vivendi gevonden worden 

Intussen organisatorisch is uw blad 

natuurlijk speciaal afgesteld op uv 

^igen kring maar door de uitstekende 

^itikelen van algemene aard is het be

langrijk voor iedere Gildebroeder uit 

\e lke krmg dan ook In ons bestuui 

con ik dan ook vootlopig drie abonne 

rienten plaatsen Verder hebben v, ij 

hesloten voor een jaar 10 abonnementen 

e betalen uit de Gildekas deze te laten 

ouleren onder de leden en er zo toe 

e komen dat zoveel mogelijk leden een 

persoonlijk abonnement nemen 

^[openlijk vare er De Gildetrom en 

e Gildegeest wel bij 

Met Gildegroet 

L V A N E X E L 
Raadsheer krng Kempenland 

Kopi) voor het Kerstnummer 
3elanghebbenden worden er op gewezen 

lat bijdragen voor het Kerstnummer van 

de Gildetrom", uiterlijk op zaterdag 7 

december a s in het bezit moet zijn van 

Ie redactie 

Vanzelfsprekend 
Ja, het IS inderdaad vanzelfsprekend, dat 

Ie Gildebroeders bij hun inkopen die 
'aken bevoordelen, welke metterdaad tonen 
netgiidewezen een warm hart toe te dragen. 

Vooral onze adverteerders, die toch de 
'iitgave van dit blad mogelijk maken, 
lebben er recht op nog eens bijzonder 

onder Uwe aandacht gebracht te worden 
met hun artikelen 

Voor kerkelijke kunst paramenten, vlaggen 
en vaandels, verwijzen wij U naar J A 
Verbunt, Langestraat 27, te Tilburg 

Olie en vetten voor alle soorten tractoren 
en landbouw machines levert Oliehandel 
van Voilenhoven en Smulders Nieuwland 
straat 41 , te Tilburg 

Geweren en alle daar bijbehorende onder 
delen worden IJ in grote verscheidenheid 
geboden door J Merkelbach te Lieshout 

Jos Heeren te Tilburg komt graag eens 
met U praien als Uw gildeschatten res 
tauratie behoeven 

BIJ officie'e gelegenheden drinkt de gilde 
broeder erewijn, maar op alle andere tijden 
IS Nederland Meder land 

En tenslotte nog deze slagzin onder Uw 
aandacht gebracht Bindt met vaste knoop 
Uw drukwerk aan ,,de Hoop" 

'ne Goeie Raod 
„'n Zondag heb ik oe gemist. 

Waarde me op t Gildefist ' 

W I J wonnen de twee schonste schilden 

Veur t vendelen en 't oudste gilde 

Hadde gij de griep misschien 

D e k oe hillemol me heb gezien''" 

,,Nou, Kees, des me nog noot gebeurd 

Mar ik had r echt niks van gebeurd 

Want aanders kost er van opaon, 

De'k zeker wel mee was gegaon 

Ik snap gewoon me hoe de kan 

Mar ik wies er gin bliksem van " 

,,Nou, maokt U ege mar me kwaod 

Ik geef gere ne goeie raod 

As ge alles me wit van de Guld 

Dan IS de ok oew ege schuld 

Doe in 't vervolg niemir zo stom 

Mar leest vort ok ,,de Gildetrom". 

LECHIM 
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DRUKKERIJ EN UITGEVERfJ 

M C VAN DE VEN & Z O N E N 

Btndt met 

vaste knoop 

Uw drukwerk 

aan ,,de Hoop" 

Hoogvensestnaat 163, T i lburg 

Telefoon 25444. bij geen gehoor telefoon 23090 

Ook drukkers van „de ^ildetrom^ 

^ . y 




