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Kerststal Sint-Jan Baseliek, ’s-Hertogenbosch!

Fotograaf Vincent Nabbe.

BARONIE MARKIEZAAT

Driemaandelijks tijdschrift over de Noordbrabantse schuttersgilden



102

’HET MUSEUM aTEliEr’
maakt op ambachtelijke wijze

GILDETROMMEN

in eigen atelier

 drijven en ciseleren van
 patroonheilige
 alle gildetromonderdelen
 en -benodigdheden
 reparaties

Tel.: 06 - 515 03 109
Antoniusstraat 30,
5038 DK  Tilburg

GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR  St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71 
Fax (073) 551 69 68.  Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak. 
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.

 Wij zijn tevens leverancier van:
 Antieke trapspijlen
 Gietijzeren muurankers
 losse onderdelen voor poorten en hekken
 (hekpunten, granaatappels, ringen, krullen, ect.)

LEVENSBOOM

VOORDEUR-
PANEEL

SMEEDWERKEN EXCLUSIEVE INRIJPOORTENGIET-
IJZEREN
RAMEN

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

Blinkt uit in vakmanschap

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

GOuD EN zILvERsMEDERIj

Van Dissellaan 4a, 5531 BR Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

EDELSMEDERIJ

NOL COOPMANS V.O.F. 
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF 

HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

5632 PG  Eindhoven, Kruburg 1a, 
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54
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TER INLEIDING

Was 1 januari 2000 nu het begin van het derde millennium of zal dat 1 

ja nuari 2001 zijn? In beide gevallen staat één ding vast: De Gildetrom heeft 

het tweede millennium ten volle uitgediend en stapt(e) over op het derde. 

Een jaar geleden gonsde de wereld van de geruchten, dat de computers het 

wel eens zouden kunnen begeven met Nieuwjaar en werden tegelijkertijd 

allerwege feesten georganiseerd en weer afgeblazen. De waan van de dag 

heerste ...

Gilden hebben meer van die hektische tijden gezien en veel werden er juist 

vanwege onzekere tijden opgericht. Niet om computers aan de praat te hou-

den of grootschalige feesten door een stevige omzet te financieren, maar om 

de levensvoorwaarden van de medeburgers te waarborgen.

Veiligheid voor ”lijf en leden, have en goed, auter en heerd”, daarvoor laat je je 

eigen werk vallen en riskeer je je eigen gezondheid en desnoods zelfs: leven.

Het behoeft in onze jaren allemaal wel enige uitleg. En wie neemt er tegen-

woordig nog de tijd om een lange uiteenzetting helemaal uit te zitten? Kom 

daar maar eens om bij dertigers, veertigers en vijftigers en vraag maar eens, 

hoe lang hun eigen tieners en twens een verhaal kunnen volgen zonder te 

gaan ’zappen’! 

Misschien is het juist daarom zo mooi, dat er gildebroedertjes en -zustertjes 

opstaan van 10 jaar en jonger, die een (mini-)vaandel gaan draaien en een 

(mini-)trom gaan slaan zonder daarover grote verhalen op te hangen. Ze 

doen het, omdat ze het leuk vinden en best wel graag in een groep mensen 

een rol willen spelen. Of ze dan volgens de statuten volwaardig lid zijn met 

volledig stemrecht en hun gilde mogen vertegenwoordigen tijdens de 

Hoofdliedendag, dat is voor hen geen punt van discussie en al helemaal 

geen reden om wel of niet mee te doen. Zij zijn er, zij staan er en alles wat 

er komt, gaan zij nog meemaken en samen met de ervaren leden oplossen. 

Dat is toekomst.

In de Kerststal van het heden zitten wij als gildebroeder Jozef en gildezuster 

Maria samen met onze tijd- en lotgenoten aan de wieg. Daarin onze liefde, 

overtuiging, zorg en toewijding: de toekomst.

En volgend jaar weer.

Ad Dams

Rectificatie
De foto op het omslag van aflevering 3 vertoonde een imposante standaard-

rijdster op een even imposant paard met veulen. Het bijschrift vermeldde 

ten onrechte, dat dit ensemble thuis zou zijn in Soest. Deze eer komt echter 

toe aan het St. Antonius-St.Catharinagilde in Aalst. De redactie biedt dit 

actieve gilde graag haar excuses aan voor deze vergissing.

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2000: 

collectief abonnement ƒ 13,25; 

  (meer dan twee per gilde)

Particulier abonnement ƒ 18,25

Buitenlands abonnement ƒ 22,50

Aanmaningskosten ƒ 5,-

Abonnement dient bij vooruitbetaling te worden 

voldaan. Het wordt geacht te worden voortgezet, 

tenzij opzegging voor 1 november geschiedt. 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan.

De redactie houdt zich het recht voor, teksten 

naar beste weten en in ieders belang te redige-

ren.

Advertentietarieven worden op aanvrage mede-
gedeeld.
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HET KOST MAAR EEN TIENTJE
Het kost maar een tientje om een advertentie van vier regels in ’De Gilde-

trom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. U kunt de 

tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:

Administratie De Gildetrom, Dr. de la Courtstraat 71, 5421 JG Gemert. 

Voeg het geld in contanten er bij.

Het onderwerp van de advertentie behoeft niet persé op het gilde betrek-

king te hebben.

Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit, infor-

matie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of 

iets te koop aanbieden.



Kring Maasland was dit jaar aan de beurt 

om de hoofdliedendag op te luisteren. 

Het gilde Sint Antonius Abt uit Vorsten-

bosch wilde die klus wel op zich nemen. 

Zij wilden er iets speciaals van maken. 

Niet alleen tijdens de pontificale mis in 

de Sint Jan, maar later tijdens het pro-

gramma met een exclusief ingestudeerd 

optreden van vendeliers, tamboers, een 

dansgroep en het plaatselijke koor onder 

leiding van Hennie van Houtum. Het is 

goed dat de overheid van kring Maas-

land dit aanbod met beide handen heeft 

aangenomen. Het werd iets speciaals.

Het Heilig Jaar
De bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. 

drs. A.L.M. Hurkmans, was hoofdcele-

brant tijdens de gildemis in de Sint Jan. 

Thema van de viering was: Het Heilig 

Jaar (Christus, gisteren, vandaag en 

altijd). Stijlvol werd hij, voorgegaan door 

het federatiebestuur en het gilde uit Vor-

stenbosch, ingeleide gedaan in de kathe-

draal. Na het ontsteken van een kaars bij 

het Sint Jorisaltaar volgde een indruk-

wekkende, stijlvolle eucharistieviering in 

een prachtig versierde kerk. De inbreng 

van het Coral koor was opvallend. Een 

verfrissend, jeugdig zangrepertoire, rit-

misch ondersteund door gitaar en drums. 

Een aanpak die vooral de jeugdige gilde-

broeders en -zusters zal hebben aange-

sproken. Immers, de gilden willen en 

moeten zich meer openstellen voor jon-

geren om verdere vergrijzing tegen te 

gaan.
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Hoofdliedendag 2000

VORSTENBOSCH TOONT ONGEKEND 
MUZIEKVENDELSPEL

Hoogtepunt van de Hoofdliedendag 2000 was ongetwijfeld het door het Sint-

Antonius Abtgilde uit Vorstenbosch zo goed ingestudeerd en uitgevoerd muziek-

vendelspel. Vol bewondering keken de ruim vierhonderd deelnemers aan de 

jaarlijkse bijeenkomst van de federatie naar het bijzonder muziek vendeloptre-

den van vendeliers en tamboers in samenwerking met het Carol koor in de grote 

hal van het provinciehuis.

door Kees van der Bruggen

REPORTAGE

Muziekvendelspel door Sint Antonius Abt 

hogelijk gewaardeerd

Bisschop mgr. drs. A. Hurkmans opent de 

Hoofdliedendag met een H. Mis in de Sint Jan Ruim vijf maanden wekelijkse voorbereiding heeft het gilde uit Vorstenbosch geïnvesteerd

Een samenspel van zangkoor, tamboers, vende-

liers en dansgroep
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Ernstig knelpunt
Later sloot federatievoorzitter mr. Tom 

van der Weijden zich hierbij aan. In zijn 

jaarrede bracht hij in de bomvolle zaal 

Bois le Duc in het provinciehuis deze 

problematiek nog eens fijntjes naar 

voren. „Veel gilden slagen er niet in te 

verjongen”. De aanwas van jeugd binnen 

de gilden noemt hij een ernstig ’knel-

punt’. Hij riep zijn gehoor op onderlinge 

ervaringen uit te wisselen over hoe de 

jeugd te interesseren en te binden.

Ongemeen fel haalde hij uit naar de 

nieuwe hoogleraar dr. Arnoud Bijster-

veld van de Katholieke Universiteit Bra-

bant die in zijn inaugurale rede bij het 

aanvaarden van de leerstoel ’Cultuur in 

Brabant’ etaleerde, van de gilden in het 

algemeen geen hoge pet op te hebben. 

En de postzegel van de gildebroeder, die 

op verzoek van het provinciaal bestuur 

werd uitgegeven ter gelegenheid van 

Brabant 2000, „een miskleun van de eer-

ste orde te vinden”. Bijsterveld wil hier-

mee aangeven dat er een vertekend beeld 

van Brabant ontstaat. Waarin het gevaar 

schuilt dat andere Brabanders, zoals ste-

delingen, vrouwen, allochtonen, mensen 

die van buiten de provincie zijn komen 

wonen, buitengesloten worden.

Kritiek aantrekken  
Desalniettemin is federatievoorzitter Van 

der Weijden van mening dat de gilden 

zich deze kritiek deels moeten aantrek-

ken. „Wij moeten ons daarop aangespro-

ken voelen en nagaan of wij als gilden 

mensen uitsluiten danwel hun het gevoel 

geven dat zij uitgesloten worden. Met 

betrekking tot het volwaardig meedoen 

aan het gilde van tal van personen, die 

niet katholiek zijn en niet behoren tot een 

plattelandsgemeenschap zijn wij al een 

eind op streek. Ten aanzien van alloch-

tonen is er nog een hele weg te gaan. Nu 

geldt dat laatste voor heel veel sectoren in 

de maatschappij, maar de vraag is of de 

gilden, die broederschap en sociale ver-

antwoordelijkheid hoog in het vaandel 

hebben, zich hier achter mogen verschui-

len”, aldus de voorman van de NBFS.

Onderwijspakket compleet
Verder op deze Hoofdliedendag goed 

nieuws over het onderwijspakket. Vorig 

jaar kon met gepaste trots de video voor 

de basisscholen worden vertoond. Dit 

jaar bracht de voorzitter van de federa-

tieve SAT-commissie, Tony Vaessen, het 

begeleidende schriftelijk materiaal (les-

brieven) mee. Het onderwijspakket is nu 

compleet. Een eerste set kreeg Jan Mes. 

De kosten van het complete lesmateriaal 

bedragen slechts ƒ 95,-. Zestig gilden 

hebben al zo’n pakket besteld. Inmiddels 

hebben ruim honderd scholen uit de 

provincie zich voor het pakket ’Daor 

hedde de guld’ aangemeld. Dat is veelbe-

lovend. Alleen zouden nóg meer gilden 

het pakket moeten aanschaffen.

”Dit is genieten”
In harmonie tussen tamboers, vende-

liers, het Coral koor en de gildedans-

groep van Sint Antonius Abt Vorsten-

bosch volgde in de pauze het muziek-

vendelspel. Het was muisstil in de grote 

hal van het provinciehuis toen dit kijk- en 

luisterspektakel van ruim een half uur 

werd opgevoerd. Vijf maanden is er 

intensief voor geoefend en daarnaast 

moest het gilde een kleine drieduizend 

gulden investeren (huur zaalruimte, 

instructeur, kostuums, koor, consump-

ties, enz.) om het echt ten uitvoer te 

brengen. „Dat hadden we er graag voor 

over”, zegt dekenschrijver Jan van den 

Broek. Zonder zichtbare fouten (er viel 

geen enkel vendel) was het een hartver-

warmend en adembenemend schouw-

spel. Vorstenbosch heeft daarmee veel 

eer ingelegd op de Hoofdliedendag. In 

soortgelijke bewoordingen liet ook mr. 

Frank Houben, de Commissaris van de 

Koningin, zich na afloop uit. Hij had er, 

evenals de honderden gildebroeders en  

-zusters en eregasten uit België en Gel-

derland (waaronder Europa-koning 

Harry Ketels en echtgenote Thea), zicht-

baar van genoten. „Dit is werkelijk genie-

ten. Geweldig”.

Adieu Rein Haase
Op het middagprogramma stond een 

lezing van drs. Frank van der Maden 

over het correct bewaren en conserveren 

van oud filmmateriaal. Veel gilden heb-

ben nog oud film- of videomateriaal 

ergens in de kast liggen en springen daar 

onzorgvuldig mee om. In een van de 

komende nummers van de Gildetrom 

wordt uitgebreid stilgestaan bij de opvat-

tingen en tips van Van der Maden.

De slotaccoorden van de Hoofdlieden-

dag waren voor de elfde keer voor gilde-

troubadour Henk Habraken, geassi-

steerd door zijn zoon René en Nico van 

Hoorn. Er stond dus in een keer een 

(prima) trio op de planken. Badinerend 

nam hij de lezing van de voorzitter, het 

optreden van Vorstenbosch en de caprio-

len rond het lied ’Brabant were di’ bij de 

herinrichting van het Geffense gilde, op 

de korrel. Voorts een loflied op de nieuwe 

Europa koning Harry Ketels en last but 

not least een ode aan de vertrekkende 

federatiesecretaris Rein Haase, voor wie 

het zijn laatste Hoofdliedendag in func-

tie was. Op de wijze van ’Visite’ klonk het 

zo:

Rein Haase, Rein Haase, 

   ’k raak haost in extase

As ik heur wè gè vur de guld het gedaon

Ut zen te veul dingen um over te zingen

Ge waart ’n orakel, daor kunde van opaon

O stille kracht exotische wijsgeer

O stille kracht ouw inbreng die is nie klein ■

CdK mr. Frank Houben (r) is uiterst geïnteres-

seerd in de uitleg van instructeur Jan van Hoof 

uit Veghel (m) en hoofdman Jan van Grinsven

Tonnie Vaessen van de federatieve SAT-commis-

sie: ”Onderwijspakket  is nu met lesbrieven 

compleet”

NBFS-voorzitter mr. Tom van der Weijden: 

”Veel gilden slagen er niet in te verjongen”



Het stadje Erkelenz stond dat septem-

berweekend op z’n kop. Geen wonder, 

want daar werd het grote Bundesfest van 

de Duitse schutterijen gehouden. Overal 

grote tenten, tappunten en kermisattrac-

ties. De weergoden werkten niet mee. 

Het regende pijpestelen.

Primeur
Naast het grote schuttersfeest had Erke-

lenz  een primeur. Voor het eerst werd 

hier onder de paraplu van de EGS een 

’internationale’ vendeliersbijeenkomst 

gehouden. Een lang gekoesterde wens 

van secretaris-generaal Lothar Heupts. 

De EGS wil naast grootschalige manifes-

taties, zoals het Europees Schutterstref-

fen, ook met andere activiteiten de gilden 

en schutterijen tot elkaar brengen. Dit 

keer deden twee landen mee (België liet 

verstek gaan), afgevaardigd door vier 

regio’s: Rhein, Niederrhein, Gelderland 

en Noord-Brabant. De bedoeling van de 

bijeenkomst was van elkaar te leren door 

te luisteren en te kijken. Het Onze Lieve 

Vrouwe-gilde uit Aarle-Rixtel was door 

de Noordbrabantse Federatie van Schut-

tersgilden (NBFS) uitgezonden. Namens 

de federatie nam Jo van den Biggelaar 

(secretaris Kwartier van Oirschot) de 

honneurs waar.

College
Tijdens het ochtendprogramma vertel-

den de instructeurs van de vendeliers 

wat de specifieke kenmerken van ieders 

eigen vendelprogramma inhouden. Uit-

voerig werd stilgestaan bij symboliek en 

techniek. Gaandeweg kwamen de ver-

schillende verschillen of overeenkomsten 

naar voren. Deze uiteenzetting vond 
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EGS-REPORTAGE

Vendeliersbijeenkomst in Erkelenz (D)

LUISTEREN EN KIJKEN NAAR ELKAAR

Onder de vlag van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden (EGS) werd 

op zaterdag 16 september in het Duitse Erkelenz de eerste internationale vende-

liersbijeenkomst gehouden. Meest jonge vendeliers met hun instructeurs uit 

Duitsland, Gelderland en Noord-Brabant luisterden en keken naar elkaar. 

Noord-Brabant werd vertegenwoordigd door het Onze Lieve Vrouwe-gilde uit 

Aarle-Rixtel.

door Kees van der Bruggen

Hans van den Heuvel geeft college. Europa-

koning Harry Ketels (l), EGS secretaris-gene-

raal Lothar Heupts en pater Karel de Wilde zijn 

een en al oor

De 16-jarige Martien van den Heuvel (r): 

„Voor mij een leuke dag. Vooral om te zien wat 

andere groepen doen”

Het vendelen van Sint Martinus Greffelkamp (Gld)  toont sterke overeenkomsten met de 

 Brabantse traditie. Het goede overwint het kwade



107

plaats in de zgn. Leonarduskapel, waar-

door de bijeenkomst de allure kreeg van 

een college in een universiteitszaal.

Met verve schetste Hans van den Heuvel 

van het gilde uit Aarle-Rixtel het ont-

staan en de verdere ontwikkeling van het 

vendelen binnen het Brabantse. Hij 

stond uitvoerig stil bij de vraag waarom 

in Noord-Brabant in een gelijkmatig 

tempo wordt gedraaid, in tegenstelling 

tot bij voorbeeld Italië en België. In deze 

landen gaat het er sneller aan toe. Ook de 

rol van de tamboers liet hij niet onderbe-

licht.

Uit de lezing van Johan de Reus, com-

mandant van Sint Martinus uit het Gel-

derse Greffelkamp, bleek dat er veel 

overeenkomst is tussen de Brabantse en 

Gelderse aanpak. Het goede overwint 

het kwade. Alleen gebeurt dit in Gelder-

land veelal op muziek (live of via CD).

Muziek speelt ook een hoofdrol tijdens 

het vendelen bij de oosterburen, zo bleek 

uit de lezingen van Ferdi Haegmans 

(regio Niederrhein) en Willi Sprokmann 

(regio Rhein). Beide sprekers behoren 

tot een Sint Sebastiaanschutterij en daar-

bij staat tijdens de vendeluitvoering het 

knevelen en ontknevelen centraal.. Ook 

is het formaat van de vendels veelal aan-

zienlijk kleiner.

Leren en uitwisselen
Als min of meer wildvreemde groepen 

uit verschillende streken voor de eerste 

keer bij elkaar komen, is het moeilijk om 

tot een uitwisseling te komen. Desalniet-

temin slaagde dagvoorzitter Lothar 

Heupts erin een discussie op gang te 

brengen. Over en weer werden vragen 

gesteld en gezamenlijke knelpunten voor 

het voetlicht gebracht. Zo kampen de 

Duitse schuttersvrienden met dezelfde 

problemen als Gelderland en Brabant 

om jeugd en jongeren voor het vendelen 

te interesseren. Uitvoerig is gesproken 

over jury-systemen bij wedstrijden. De 

aanpak door de Noordbrabantse Fede-

ratie van Schuttersgilden, prima ver-

woord door Hans van den Heuvel, deed 

menigeen de oren klapperen. Het zgn. 

pasjessysteem binnen de federatie levert 

de deelnemers uit de andere regioís in 

ieder geval het nodige huiswerk op.

Duizenden oogjes
Na een ontvangst door de burgemeester 

van Erkelenz van alle deelnemers in het 

historische raadhuis, een warme maaltijd 

in een enorme feesttent en een rondlei-

ding door de stad, volgde het échte werk. 

Vendelen in de praktijk en kijken naar 

elkaar. Hier kwamen de verschillen goed 

tot uiting. Zeker voor de deelnemers aan 

deze vendeliersbijeenkomst die de ach-

tergronden - via de lezingen - wisten. Het 

zelfverzekerde optreden van het Onze 

Lieve Vrouwe-gilde uit Aarle-Rixtel bleek 

een hoogstandje. Duizenden oogjes van 

de honderden bezoekers (aan het Bun-

desfest) zagen hoe, onder de sonore 

klanken van de gildetrommen, het 

gevecht tussen Sint Joris en de draak in 

het voordeel van het goede door de jeug-

dige vendeliers uit Brabant werd 

beslecht..

Voor herhaling vatbaar
Een gezamenlijk optreden van tamboers 

en vendeliers besloot de bijeenkomst. 

Helaas moest het programma vanwege 

het slechte weer in de feesttent worden 

afgewerkt. Daardoor konden van elke 

groep slechts enkelen deelnemen. De 

geplande massale demonstratie in de 

openlucht werd afgelast. Al met al een 

geslaagde eerste vendeliersbijeenkomst. 

Dat vond ook EGS-president Juan graaf 

t’ Kint de Roodenbeke, die zich rond het 

middaguur bij het gezelschap aansloot.

Bijval krijgt hij in ieder geval van Martien 

van den Heuvel (16), vendelier bij het 

Onze Lieve Vrouwe-gilde uit Aarle-Rix-

tel: „Ik vond het een leuke dag. Vooral 

leuk om andere groepen te zien. Toch 

vind ik wat wij doen samen met de tam-

boers mooier. Muziek draaien via een 

geluidsinstallatie als je vendelt, hoort er 

niet bij”. Zijn gilde heeft in ieder geval 

een uitnodiging op zak. Waarheen? Drie 

keer raden... ■

In het oude raadhuis van Erkelenz krijgen de jeugdvendeliers van de burgemeester een ontvangst

Vanaf de collegebanken volgen de jeugdvendeliers uit Aarle-Rixtel de lezingen

EGS-president Juan graaf t’ Kint de Rooden-

beke: „Voor herhaling vatbaar”



Het Sint Catharinagilde uit Strijp had er 

veel eer ingelegd om van dit federatie-

toernooi iets moois te maken. Zij hebben 

al jaren een goede samenwerking met de 

scoutinggroepen van ’De Wielewaal’. 

Die werd ook voor deze grote klus inge-

schakeld.  Onder het motto: voor elk wat 

wils, was de prachtige accommodatie

van het Philips-Van Lenneppark aan de 

Vensedijk in Eindhoven omgetoverd tot 

haast een pretpark. Een eldorado voor de 

plaatselijke jeugd, en de jeugdige gilde-

broeders en -zusters, die op zondag 17 

september zowel met de scouting als met 

de gilden zouden kunnen kennis maken.

Donkere wolken
Op zondagmorgen pakten zich al vroeg 

donkere wolken samen. Niet ideaal voor 

wedstrijden in de openlucht. Sommige 

gilden meldden zich af. Anderen niet. 

Het werd wichelroede lopen in Strijp. 

Zowel voor het gilde als voor de scou-
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Hemelse buien op federatietoernooi

SCHUILEN IN EEN TENT GEEFT 
VERBROEDERING

Voor de organisatoren van het NBFS-toernooi trommen, vendelen en bazuin-

blazen op zondag 17 september in Eindhoven was het niet leuk. Waarom moest 

juist op deze dag  de hemel zich wagenwijd openen? De ene plenspartij volgde na 

de andere en toch bleef de sfeer behouden.

door Kees van der Bruggen

Blikvanger op het toernooiveld. Onder een sta-

ketsel van scouting De Wielewaal hangen de 

vignetten van de zes federatiekringen, alsmede 

de planningen voor de wedstrijden

De jeugd van het Sint Jansgilde uit Soerendonk gezellig met de begelei-

ding bijeen

Een natte veer, een natte broek, een natte vlag. Het hoort er allemaal bij, 

weet ook deze vendelier van het Sint Leonardusgilde uit Donk
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ting. Komen ze wel of komen ze niet? 

De meesten waren er wel toen met een 

kleine, kleurrijke opmars (een goed idee) 

pas werd gezet naar de eretribune. Deze 

bestond uit een fraai vervaardigd staket-

sel van de scouting. Daarna ging het mis 

met het weer.

Krachtig toernooi
Het leek erop dat Onze Lieve Heer alle 

kerstengelen had verzameld (kerstenge-

len liggen tegenwoordig  al vanaf sep-

tember in de winkels, red.) om Strijp te 

besproeien.. Dat gebeurde rijkelijk. Een 

telefoontje naar vliegbasis Welschap hielp 

er geen moer aan. Of wel? In plaats van 

13.00 uur zouden de wedstrijden starten 

om 14.00 uur.

Eer het zover was moest iedereen schui-

len. Hierin zat wellicht de kracht  van het 

federatietoernooi 2000. Iedereen 

schuil de bij iedereen. Grotendeels in 

tenten van de scouting. Zodoende kwam 

iedereen met iedereen in contact. Naar-

mate de regen duurde en de gesprekstof 

over het weer was opgebrand, werd tus-

sen gildebroeders en -gildezusters (veelal 

met familie) gesproken over de betekenis 

van het gilde en... ”waor komde gij van-

doan”... ”wa doede gij”... en.. ”ge moet 

me mar uns belle, dan gaan we eens naar 

disco De Morgenzon”.... Maar ook: ”Ik 

heb geen zin in dienst. Zit bij een IT-

bedrijf”. Gehoord antwoord: ”Ach, jon-

gen bel me eens. Ik zal je vertellen wat je 

moet doen om uit dienst te blijven”. 

Scherp blijven
Terwijl de regen met bakken naar bene-

den blijft vallen, zijn tamboers, bazuin-

blazers en vendeliers scherp. Als de lucht 

enigszins klaart, vertonen zij hun kunst-

jes. Sommige zijn boos, omdat het slechte 

weer ook gewiekste voorkruipers ople-

vert.

Strak-gespannen tromvellen worden  

ontdaan van hun klanken door weersin-

vloeden. Vendels vol water kunnen de 

elegantie niet meer vertonen en uitdra-

gen zoals ze gewend zijn. Een koprol tij-

dens het vendelen door het in en in door-

weekte gras, levert alleen maar frustratie. 

Broeken, kousen en frisgewassen en 

gesteven witte bloezen zien in een mum 

van tijd groen van het grasvocht. Ze doen 

het toch maar. Waardig en enthousiast. 

Hun programma op onderdelen aange-

past  aan de weersomstandigheden.

Gildezusters met jengelende kindjes in 

kinderwagens  sporen hun oudsten aan. 

Vaak onder moeders paraplu, of een 

geleende parasol. De charme blijft, maar 

het publiek laat het afweten. Jammer 

voor het Strijpse gilde en scouting ’De 

Wielewaal’. 

Wat een prachtig visitekaartje zou dit 

federatietoernooi zijn geweest met een 

handvol zonnestralen. ■

Ondanks de regen toch jolijt bij de jeugdleden van het Sint Matthiasgilde 

uit Oploo

Tussen de buien door trommelt de groep van Sint Antonius Abt uit Mook 

er serieus op los

Kringvoorzitter Johan Oomen 

maakt de prijzen bekend
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SBANDIERATORI, 
FAHNENSCHWENCKER 
EN VENDELIERS

De Heilig Hart Basiliek op de Koekelberg torent hoog boven 

Brussel uit. Vanaf de ring rond Brussel is deze kerk al van ver 

te zien. Op zaterdag 23 september jl. was het kerkplein voor 

de basiliek het toneel van het Internationale vendeltreffen. 

Op uitnodiging van het Europeadecomité Vlaanderen waren 

5 vendelgroepen namens de Noordbrabantse Federatie van 

Schuttersgilden naar Brussel afgevaardigd. De vendeliers van 

het Sint Hubertusgilde uit Drunen, het Sint Willibrordus-

gilde uit Alphen, het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde 

uit Erp, het Sint Jorisgilde uit Gemert en het Sint Antonius-

gilde uit Blitterswijck mochten in de Europese hoofdstad 

hun kunnen vertonen. Gesteund door 4 tamboers en geleid 

door de commandant van het Erpse gilde, toonden zij hun 

collega’s uit Duitsland, Italië en België de Brabantse vendel-

tradities. Tussen de optredens door genoten de Brabantse 

gildebroeders van de kunsten die de overige vendeliers voor 

het voetlicht brachten.

Het programma van het vendeltreffen voorzag in 2 optredens 

per groep. Uit Vlaanderen waren de meeste groepen afkom-

stig, zeven in het totaal. Duitsland en Italië waren elk met 1 

groep vertegenwoordigd en Noord-Brabant was in principe 

met 5 groepen van de partij. De organisatie had er echter 

voor gekozen om de afvaardiging van de Noordbrabantse 

Federatie van Schuttersgilden als 1 groep te beschouwen, 

zodat alle 5 de vendelgroepen tegelijk aan de bak moesten. 

Opgesteld in rechte rijen bracht elke vendelgroep haar eigen 

programma. Met 32 vendeliers was de Noordbrabantse dele-

gatie het meest massaal aanwezig. Het kerkplein zelf was dan 

ook te klein voor deze grote groep, zodat de laatste vendelier 

(van Blitterswijck) onder aan de heuvel te vinden was. 

Het tweede optreden dat de Brabantse gildebroeders lieten 

zien, toonde het acrobatisch vendelen. De meeste vendeliers 

namen hieraan deel. De vendelgroep van het Onze Lieve 

Vrouwe en Catharinagilde uit Erp had voor dit doel een aan-

tal judomatten meegebracht, zodat zij op de harde kasseien 

van het kerkplein uit de voeten konden. De vendeliers die 

niet in het gelukkige bezit van een mat waren zochten hun 

heil op het gras naast de basiliek of op de vlakkere, maar toch 

harde, bordessen voor de basiliek.

Naar gelang het evenement vorderde was het duidelijk dat, 

naarmate de vendeliers zuidelijker in Europa wonen het ven-

delspel spectaculairder wordt.

De Vlaamse vendeliers laten naast sierlijke figuren ook hoge 

gooislagen zien. De Vlaamse zwaaivendels zijn ong. 2,5 - 3,5 

kg zwaar en de vlag is 1,80 x 1,80 m. In Vlaanderen wordt 

gevendeld binnen het kader van volkskunstgroepen en de 

KLJ, het Vlaamse zusje van onze KPJ. Elke vendelgroep heeft 

meerdere, zelf ontwikkelde vendelprogramma’s die op 

muziek of met trombegeleiding uitgevoerd worden. Het 

Vlaamse vendelspel, voor nagenoeg alle groepen gebaseerd 

op de traditionele Brechtse reeks, bindt de vendeliers niet aan 

hun plaats. Hierdoor kan een groep tijdens het vendelen in 

een kring lopen, vendels overgooien en in elkaar draaien. Dit 

levert een dynamisch geheel op.

De vendelgroep uit Duitsland vendelt met vendels van onge-

veer 1,5 kg zwaar met hieraan een vlag van ong.1,20 x 1,50 

m (de maatvoering verschilt per regio). Begeleid op blokfluit 

en trom lieten zij als eerste optreden een reconstructie zien 

van een zeer oud thema, het ”Verkehrte Rosenbrechen”. Bij 

dit vendelspel vormde de muziek de basis van de bewegingen 

van de vendels. Als tweede optreden werden figuren getoond 

uit de traditionele Duitse vendelreeks.

De vendeliers uit Italië lieten zien dat het Italiaanse vendel-

spel het beste samengevat kan worden als vendelgooien. Nu 

moet gezegd dat het gewicht en afmeting van de vendels dit 

ook mogelijk maakten. De vlag meet ongeveer 1 x 1 m en het 

geheel weegt iets minder dan 1 kg. De vendelgroep, Sbandie-

ratori Ducato Caentani, baseert hun vendelspel op beschrij-

vingen uit de 16e eeuw en probeert deze zo getrouw mogelijk 

uit te voeren. Om deze reden hebben zij, als een van de wei-

nige groepen in Italië hun vendels niet verzwaard met lood. 

Met gevoel voor drama en begeleid door dieptrommen en 

bazuinen werden twee spectaculaire optredens gebracht.

De afsluiting van het vendeltreffen vormde een gezamenlijk 

optreden van alle vendeliers, waarna het Internationale ven-

deltreffen na het spelen van het Vlaamse volkslied officieel 

afgesloten werd. 

Dat vendelen verbroedert was al gauw duidelijk. Nieuwsgie-

rig zochten de verschillende nationaliteiten elkaar op en wis-

selden vendelstokken uit om hiermee enkele slagen te probe-

ren. Vooral de verschillen in gewicht vormde goede gespreks-

stof, al was het af en toe met handen en voeten. 

De dag werd besloten met een gezamenlijke Breugheliaanse 

koffietafel in het cultureel centrum van Dilbeeke.  ■

FEDERATIETOERNOOI 
STANDAARDRIJDEN

Het derde toernooi van de standaardrijders vond zaterdag 2 

september plaats te Lierop bij het Gilde Sint Antonius-Abt. 

Van de 62 gilden die standaardruiters bezitten hadden 14 

gilden ingeschreven. Op de dag zelf kwamen er zegge en 

schrijve tien ruiters opdagen.

Nadat de ruiters en hun paarden aan de juryleden waren 

FEDERATIE-NIEUWS
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voorgesteld, heette hoofdman Henk Berkers de ruiters, gilde-

afvaardigingen, genodigden en het schaarse publiek welkom. 

De opening werd verricht door federatievoorzitter Tom van 

der Weijden, waarna de ruiters hun kunnen in dit specifieke 

gilderijden op het toernooiveld toonden. Het veld was in 

stromende regen uitgezet, maar gelukkig bleef het tijdens de 

wedstrijd droog. Na een enerverende strijd, was het de stan-

daardruiter van het Heilig-Sacramentsgilde uit Hulsel, Adrie 

de Bruyn met paard Mexican, die met 161 punten NBFS-

kampioen 2000 werd. De tweede plaats was voor Martien 

Winters van het Sint-Jansgilde Soerendonk met het paard 

Happy Boy. Als derde eindigde Lia Verberne van het organi-

serende gilde met het paard Cupido. Somerens wethouder 

Martien Kusters reikte de zilveren schilden uit. Onder drei-

ging van een naderende onweersbui werd het toernooi door 

de voorzitter van Kring Peelland, Mies Sijbers, afgesloten.

Het toernooi 2001 wordt op zondag 16 september gehouden 

in Kring Maasland bij het Sint Jorisgilde Haaren, tezamen 

met het federatietoernooi trommen, vendelen en bazuinbla-

zen. Het kleinschalige standaardrijderstoernooi is dan opge-

nomen in de grootschalige organisatie van het trom- vendel- 

blaastoernooi. De organisatorische voordelen zijn evident en 

ook is te verwachten dat de publieke belangstelling voor de 

ruiters groter is. 

Het federatiebestuur en de commissie standaardrijden hopen 

en verwachten dat deze nieuwe formule een zeer goede 

opkomst van standaardruiters zal geven. Dat aan deze ver-

wachting voldaan mag worden. ■

GESLAAGDE 
KAMPIOENSCHAPPEN 
GEWEERSCHIETEN

Onder ideale omstandigheden werden op een mooie nazo-

merdag de federatiekampioenschappen geweerschieten in 

Beek en Donk gehouden.

In totaal 95 schutters bekampten elkaar om de eer op het 

schietterrein ’t Wipke. De beide gilden Sint Leonardus en 

Sint Antonius tekenden voor de organisatie. De onderhouds-

ploeg had het schietterrein keurig in orde gebracht. Bij het 

persoonlijk kampioenschap opgelegd schieten werd Nico in 

’t Veld van het Sint Martinusgilde Luyksgestel eerste. De 

hoogste eer op het onderdeel vrije hand ging naar A. Verhoe-

ven van het Sint Willibrordusgilde Esch. Op het onderdeel 

korps ging het kampioenschap naar het viertal van het gilde 

van Sint Antonius Abt Blitterswijck. Verder waren er nog een 

drietal vrije wedstrijden schieten op de wip. Op het onderdeel 

personeel won R.Hoeks van het Sint Martinusgilde Luyksges-

tel de eerste prijs. Die ging op het onderdeel vrije hand naar 

A. de Pinth van het Sint Jorisgilde Nieuwkuijk. Op het onder-

deel viertallen tenslotte toonde  het viertal van het Sint Mat-

thiasgilde Oploo zich de beste schutters. De organisatoren 

kunnen terugzien op een zeer geslaagde dag.  ■

KRUISBOGEN EN DE 
WAPENWET

Zoals bekend is de kruisboog sinds enkele jaren opgenomen 

in de Wapenwet. Sinds die tijd zijn er door een groot aantal 

kruisboogschutters en de verschillende kruisboogschietcom-

missies vragen gesteld wat er nu precies is veranderd. De 

meeste voorkomende vragen waren: 

•hetvervoervandekruisboog;
•organisatievanwedstrijden;
•wiemageenkruisboogvoorhandenhebben.

Door de Nederlandse Kruisboogbond (NKB) is er overleg 

gevoerd met het Ministerie van Justitie over de onduidelijk-

heden in de Wapenwet. De NKB heeft deze informatie door-

gegeven aan ondergetekende. De genoemde punten zullen 

achtereenvolgens hier worden toegelicht.

Het vervoer van de kruisboog
De kruisboog moet zodanig worden vervoerd, dat deze niet 

schietklaar is. De schutter dient hiervoor het volgende te 

doen; de lat en pees van de kruisboog dienen in een hoes te 

zijn verpakt, tijdens het vervoer. De hoes dient fatsoenlijk en 

strak om de lat en pees te worden aangebracht. De hoes hoeft 

niet te zijn aangebracht indien de kruisboog wordt gedragen 

in een gildenoptocht. De Wapenwet maakt hiervoor een uit-

zondering.

Dus kruisboogschutters, indien u met uw kruisboog op de 

openbare weg komt moeten de lat en pees in een hoes zijn 

verpakt.

Organisatie van wedstrijden
Indien een kruisboogwedstrijd wordt georganiseerd, die 

vooraf uitgebreid is aangekondigd in de media en waar het 

publiek vrije toegang heeft, dan heeft u officieel toestemming 

nodig van de korpschef van de politie van de gemeente waar 

de wedstrijd plaatsvindt. Als voorbeelden kunnen worden 

genoemd gildedagen, braderieën, straatfeesten, enz. Voor de 

laatste twee kan het een demonstratie zijn van de kruisboog-

schietaktiviteiten (vlak en op wip). Voor een vrije (vlees)wed-

strijd hoeft geen toestemming te worden gevraagd, indien de 

schietwedstrijd plaatsvindt op het schietterrein van het gilde. 

Dit schiettertein mag dan niet toegankelijk zijn voor publiek.

Ik adviseer daarom degene die een gildedag of andere aktivi-

teit organiseert, waarbij vooraf ruime PR wordt gemaakt bij 

de voorbereiding met de gemeente, burgemeester is hoofd 

politie, aan te geven dat er kruisboogwedstrijden worden 

gehouden of demonstraties worden gegeven. U dient de 

gemeente te vragen of deze overlegt met de korpschef van de 

politie om toestemming te verlenen voor deze wedstrijden. 

Tevens kunt u aangeven dat u de door de federatie opgestelde 

veiligheidseisen in acht zult nemen met eventuele aanvul-

lende eisen door de desbetreffende korpschef.

Wie mag een kruisboog voorhanden hebben
Iedereen in Nederland boven de 18 jaar mag een kruisboog 

vrij voor handen hebben. Onder de 18 jaar mag dit ook, mits 

dat men lid is van een vereniging. De Wapenwet geeft niet aan 

wat voor vereniging dit moet zijn. Dit betekent dat als bij een 

gilde een iemand onder de 18 jaar wil schieten met de kruis-

boog deze lid moet zijn van het gilde.

Moeilijkheden bij bovenstaande feiten
Als gildebroeders of -zusters met hun kruisboog worden 

staande gehouden of als u moeilijkheden met de korpschef 

hebt voor het verkrijgen van toestemming voor het organise-

ren van een kruisboogwedstrijd, ga dan niet in discussie met 

de agent of korpschef. Ga zelf niet bellen naar het ministerie. 

Maar laat de desbetreffende ambtenaar contact opnemen 

met ondergetekende. Ik regel dan de verdere contacten met 

het Ministerie van Justitie.

Om duidelijkheid te scheppen over het gebruik van de kruis-

boog in relatie tot de Wapenwet zal het Ministerie van Justitie 

een circulaire versturen naar korpschefs van de politie over de 

hiervoor besproken materie.

Ik hoop met bovenstaande voldoende te hebben geïnfor-

meerd over de consequenties van de wijzigingen in de Wapen-

wet. 

Indien u nog vragen heeft kunt u zich tot mij richten.

Marc Pijnenburg

voorzitter sectie kruisboog op wip NBFS

0486-411996 prive

0485-338331 werk ■
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KRINGGILDEDAG 2001
Het gilde Sint Catharina en Barbara uit Geldrop is al geruime 

tijd bezig met de voorbereiding en de organisatie van de 

Kringgildedag Kempenland op 10 juni 2001. Talrijke com-

missies werden gevormd om de verschillende onderdelen van 

deze dag degelijk voor te bereiden. Bij het zoeken naar het 

thema rond deze feestelijke dag kwam hoofdman Frits 

Crooymans met het idee om niet alleen Geldrop, maar alle 

dorpen langs de Dommel bij dit feest te betrekken.

Water is leven! De eerste nederzettingen ontstonden in de 

onmiddellijke nabijheid van water en bij voorkeur bij kruisin-

gen van wegen en rivieren. Zo ontstonden de dorpen, waarbij 

het water van de rivieren een noodzakelijke rol vervulde; 

want zonder dit water was leven onmogelijk.

De dorpen aan de Dommel hebben vanouds veel gemeen, 

wat deels nog te zien is in het landschap en in wat de mens 

daaraan toegevoegd heeft.

De hertog van Brabant gaf aan de kloosters de opdracht voor 

schapenhouderij voor de wol. De boeren op de zandgronden 

pachtten van de kloosters. Zo werd de wol grondstof voor de 

lakenindustrie in onze regio. Voor de verwerking van de wol 

waren molens nodig. Ze ontstonden in een rij langs de Dom-

mel. ’n Rivier was vaak de enige toegang tot een bepaald 

gebied. Ook ontstonden alle kastelen en boerderijen langs 

het water.

De Dommel ontstaat in België op de gronden van Exel, 

Neerpelt en Peer in de Belgische provincie Limburg uit het 

moeras De zeven Moeren. Bij Borkel en Schaft komt de rivier 

Brabant binnen. Het stroomgebied van de Dommel is het 

grootste stroomgebied in Brabant dat op de Maas afwatert. 

Daardoor is het voor Brabantse begrippen een belangrijke 

rivier. Bij de uitwerking van deze gedachten is een lessenpak-

ket samengesteld voor zowel de basis- als middelbare scho-

len. Het Geldropse gilde gaat een grote tentoonstelling 

inrichten waarin ook deze aspecten en vooral ook het belang 

van water zal worden benadrukt.

JAN MES-PRIJS 1999 
IN KWARTIER VAN 
OIRSCHOT

Jan Mes heeft een roerende manier om De Gildetrom aan te 

prijzen en als er niet al een Jan Mes-prijs was, dan zou er een 

naar hem vernoemd moeten worden. Alleen al om de manier 

waarop hij zich voor de Gildetrom inzet en anderen daarvoor 

weet te interesseren. Als hij daarmee bezig is, dan hangt het 

publiek aan zijn lippen. En als dat gebeurt tijdens een Kring-

vergadering al helemaal, want dan staat er iets te gebeuren. Zo 

ook op 15 november j.l. in De Gouden Leeuw in Vessem.

Achteraf was het voor iedereen duidelijk, waarom deze ver-

gadering niet in De Leenhoef in Knegsel gehouden werd. De 

verbouwing daar was een plausibele reden, maar de eigenlijke 

oorzaak was, dat één persoon niet voortijdig op ’verkeerde’ 

gedachten gebracht mocht worden. Die persoon zat dan ook 

braaf in De Gouden Leeuw en luisterde aanvankelijk niets-

vermoedend naar de toespraak van Jan Mes. De Prijs was in 

het Kwartier van Oirschot gevallen: de bijdrage ging over 

Janus Pasmans die 80 jaar lang gildebroeder was geweest en 

de auteur van dat artikel was in de zaal: Harrie van den Big-

gelaar.

Voorzitter Ko op ’t Hof van de Stichting De Gildetrom over-

handigde zoals steeds in vol ornaat de verraste auteur de oor-

konde bij de Jan Mes-prijs 1999, alsook de envelop met 

’begeleidend schrijven’. Hij is hoofdman van het Sint Sebas-

tiaangilde Westelbeers, waarvan de standaardrijder een klein-

zoon is van Janus Pasmans.  ■

HOGE INTER-
NATIONALE GILDE-
ONDERSCHEIDING VOOR  
FRANK HOUBEN

De Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-

Brabant, mr. Frank Houben, is op zaterdag 18 november 

geïnstalleerd tot Commandeur in de Nobele Orde van de 

Papegay. Tijdens een plechtige zitting van het Kapittel van de 

Orde in het Kolveniershuis te Antwerpen werd hem de eed 

van trouw afgenomen door grootmeester graaf John de Mar-

nix de Sainte Aldegonde, die hem vervolgens met de bijbeho-

rende versierselen tooide.

De Nobele Orde van de Papegay is in 1975 in België opge-

richt. Het gezelschap stelt zich tot doel gildeleden die zich 

hebben ingezet voor hun gilde of de overkoepelende organi-

saties te eren. De Orde beslaat inmiddels nagenoeg geheel 

Europa. Naast de Benelux, is de Orde onder meer actief in 

Italië, Frankrijk, Hongarije, Engeland, Skandinavië, Oosten-

rijk en de Baltische staten.

De laudatio voor mr. Frank Houben werd uitgeproken door 

Ton Vorstenbosch, Officier in de Orde en hoofdman van het 

gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina uit Nistelrode. Hij 

verwees onder meer naar de grote rol die Houben speelde en 

speelt voor het Brabantse gildewezen. Begonnen als jonge 

burgemeester in Luyksgestel, bemerkte hij dat aldaar het Sint 

Martinusgilde op de laatste benen liep. Hij zorgde ervoor dat 

dit gilde opnieuw tot bloei kwam. Daarna volgde zijn benoe-

ming tot burgemeester van Etten-Leur. Ook hierbij hielp hij 

met raad en daad bij de herinrichting van het Sint Hubertus-

gilde. Thans is Houben beschermheer van het gilde Sint Bar-

bara - Sint Sebastiaan in zijn woonplaats Vught.

Ook na zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in 

Noord-Brabant is hij de gilden trouw gebleven. Door de 

manifestaties in het kader van de viering van het 200-jarig 

bestaan van de provincie zijn, vooral door zijn enthousiaste 

inbreng, de schuttersgilden stevig op de Nederlandse kaart 

gezet. Jaarlijks ontvangt hij vertegenwoordigers van alle gil-

den in ’zijn’ provinciehuis voor de zgn. Hoofdliedendag. Offi-

cier Vorstenbosch van de Nobele Orde: „In zijn visie zijn de 

gilden onlosmakelijk verbonden met het Brabantse cultuur-

goed. Het opvallendste aan de heer Houben is zijn onopval-

INGEZONDEN

Harrie v.d. Biggelaar en zijn vrouw nemen de oorkonde bij de Jan Mes-

prijs en de bloemen in ontvangst



NIEUWS UIT DE KRINGEN

Pausmis

Toen eind 1999 het bestuur van de Kring van Schuttergilden 

Het Kwartier van Oirschot tijdens de jaarvergadering een 

oproep deed aan het gilde om zich kandidaat te stellen om de  

pausmis in ’s-Gravenhage op te luisteren hebben de gilde-

broeders van het kolveniersgilde unaniem besloten zich hier-

voor aan te melden. Het Kolveniersgilde Sint Dionysius uit 

Tilburg is een klein gilde met 25 gildebroeders en zusters, die 

zich allen spontaan beschikbaar stelden om op deze dag pre-

sent te zijn. Het gilde was er zich van bewust dat zij niet die 

uitstraling zouden hebben die menig ander gilde wel heeft, 

kleurrijke kostuums en een groot aantal gildebroeders, maar 

toch was het gilde van mening dat zij ook dit deel van het 

gildeleven mee moesten maken. Het opluisteren van de paus-

mis spreekt veel gilden niet aan, toch kunnen gilden die deze 

gebeurtenis hebben meegemaakt terugkijken op een van de 

hoogtepunten in het gildebestaan.

In de jaarlijkse pausmis wordt door de Nederlandse bis-

schoppen en de apostolisch nuntius een plechtige viering 

gehouden bij gelegenheid van de ’verjaardag’ van de paus-

keuze.

Het gilde Sint Dionysius heeft het opluisteren van de paus-

mis op 15 oktober gecombineerd met de viering van de 

patroonsdag, een week eerder. Met een volle bus trok het 

gilde naar ’s-Gravenhage, waar om 10.15 uur de plechtige 

Eucharistieviering begon, die opgedragen werd door kardi-

naal Simones, daarbij geassisteerd door een groot aantal bis-

schoppen. Het gilde trok met vliegend vaandel en slaande 

trom de volle Jacobuskerk binnen onder bewondering van 

vele genodigden, waaronder diverse leden van het corps 

diplomatiek in Nederland. Hoewel het geen gildemis was, 

werd het gilde in staat gesteld enkele tradities, zoals het offe-

ren op de trom en de vaandelgroet tijden de consecratie uit 

te voeren. Na afloop van de eucharistieviering verliet het 

gilde, na de geestelijkheid, als eerste de kerk onder bewonde-

ring van de aanwezigen. Het slot van de gildebijdrage aan 

deze viering was het hernieuwen van de eed van trouw aan de 

kerkelijke overheid. De apostolische nuntius met aan zijn 

zijde kardinaal Simonis namen de eed van trouw af die de 

vaandrig van het kolveniersgilde namens de Noordbrabantse 

schuttersgilde bracht. Dit vond plaats bij de nuntiatuur, 

waarbij ook de andere Nederlandse bisschoppen aanwezig 

waren. Tenslotte brachten de twee vendeliers onder begelei-

ding van de tamboer een prachtige vendelgroet, die bewon-

dering opleverde van de nuntius en de overige aanwezigen, 

waarna de hoofdman aan de nuntius een herinneringspen-
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lendheid”.

Mr. Frank Houben zei in een dankwoord na zijn beëdiging 

zeer vereerd en erkentelijk te zijn. „Het gildewezen hoort bij 

mijn persoonlijk en bestuurlijk functioneren. Onlangs was ik 

met de gilden in Rome in het kader van het Jubeljaar. Indruk-

wekkend als je dan die vaandels ziet met jaartallen erop die 

teruggaan tot 1200, 1300 en 1400. Dan besef je hoe vitaal de 

schuttersgilden in al die eeuwen zijn gebleven. Het gaat ech-

ter niet alleen om de culturele uitstraling. Het gildegevoel 

moet vooral van binnenuit komen. Recht uit het hart, de 

broederschap die zich vertaalt in vriendschap. Iets voor elkaar 

willen betekenen”, aldus de nieuwe Commandeur in de 

Nobele Orde van de Papegay.

Tijdens de bijeenkomst in Antwerpen was er verder interna-

tionale erkenning voor de nieuwe Europa-Koning, Harry 

Ketels uit Nieuw-Dijk (Gld.). Hij werd benoemd tot Officier 

in de Orde. ■

Commandeur mr. Frank Houben Officier Harry Ketels

Kwartier van Oirschot

Hoofdman overhandigt penning aan Apostolisch nuntius Mgr. A. Acerbi

Driemaandelijks tijdschrift over de Noordbrabantse schuttersgilden

VOOR JONG EN OUD!
U LEEST ’M TOCH OOK?
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ning aanbood. Met trots in het hart kan het kolverniersgilde 

zeggen dat zij de pausmis hebben mogen opluisteren. 15 

Oktober 2000 is een nieuw hoogtepunt in hun gildegeschie-

denis. „Het was een unieke dag, mede doordat wij een 

nevenprogramma hadden georganiseerd. Wij hebben begre-

pen dat het opluisteren van de pausmis bij veel gilden niet 

leeft. 

Wij zijn blij dat wij in de gelegenheid gesteld zijn deze mis op 

te luisteren. Met name voor kleine gilden is dit bij uitstek om 

een nieuwe loot aan hun lauwerkrans toe te voegen. De esta-

fettestok is doorgegeven aan de gilden van Kring Kempen-

land. Het gilde dat hieraan deelneemt wensen wij een suc-

cesvolle dag toe.”

Kringdag in Knegsel
Het 225-jarig bestaan van het 

gilde H.H. Monulphus en Gon-

dulphus is op grootse wijze 

gevierd. De festiviteiten van het 

weekend van 18 augustus 2000 

begonnen met een muzikale 

avond van dorpsgenoot J.W. 

Roy and his One Night Band, 

aangevuld met enkele lokale 

orkesten. Op zaterdag was er 

een goed bezochte receptie ter 

gelegenheid van het 225-jarig 

bestaan van het gilde. Tijdens 

deze receptie verraste burge-

meester mevrouw Houben-Sip-

man de rentmeester van het 

gilde W. Beerens met een 

Koninklijke onderscheiding voor zijn 40-jarig gildebroeder-

schap, waarvan hij al meer dan 25 jaar rentmeester is. Zon-

dag was het hoogtepunt van dit prachtige weekend. Na de 

Eucharistieviering, de koffietafel en erewijn begon de optocht, 

waar 54 gilden deelnamen. Onder het officiële gedeelte kreeg 

W. Beerens uit handen van kringvoorzitter Schreuder een 

kringonderscheiding.

Kringonderscheiding in Hulsel
Tijdens de jaarlijkse teerdag van het Heilig Sacramentsgilde 

uit Hulsel mocht gildezuster Jo Michelbrink-Venhorst een 

kringonderscheiding ontvangen voor haar 40-jarig lidmaat-

schap.

Zonovergoten Heilige Bloedprocessie in Boxtel
Onder een zeer warme zomerzon trok op zondag 18 juni 

2000 (Drievuldigheidszondag) de Heilige Bloedprocessie 

door de straten van Boxtel. Viel verleden jaar de processie in 

het water, deze keer waren de weergoden de 600 deelnemers 

tussen 4 en 70 jaar en de organisatie beter gezind. 

Het verhaal van het Heilig Bloedmirakel dateert uit het jaar 

1308. In de processie worden volgens een eeuwenoud privi-

lege de zogenaamde bloeddoeken aan de bevolking gepre-

senteerd. Deze bloeddoeken bestaan uit altaarlingen waarop 

rode vlekken te zien zijn. Volgens de overlevering ontstonden 

deze vlekken nadat de priester Eligius van den Aker tijdens 

een H. Mis in de Sint Petruskerk een kelk met geconsacreerde 

witte wijn omstiet. Dat deze witte wijn voor rode vlekken 

zorgde, was voor de gelovigen in vroegere eeuwen het bewijs 

dat de miswijn tijdens de consecratie verandert in het bloed 

van Christus. Deze gebeurtenis werd als het miral van Boxtel 

gedoopt en de baron van Boxtel kreeg het recht om de doe-

ken met het H. Bloedwonder eens per jaar tijdens een proces-

sie aan het volk te tonene. 

Twee herauten te paard openden de lange rij van bijbelse, 

liturgische en historische groepen. Ook het in 1996 heropge-

richte Boxtels gilde Sint Barbara en Sint Joris ging in de 

omgang mee en was daarmee een extra bezienswaardigheid. 

Tot verrassing van de vele toeschouwers liep ook bisschop 

Antoon Hurkmans mee. Het was niet de eerste keer dat de 

bisschop van het Bossche bisdom persoonlijk  van zijn 

belangstelling blijk gaf. Telkens wanneer de bisschop onaan-

gekondigd verschijnt, deze keer Mgr. Antoon Hurkmans, 

geeft dit de processie extra glans. De reacties van het publiek 

zijn zeer positief wanneer de hoogste kerkelijke gezagdrager 

van het bisdom aanwezig is. De processie werd met veel 

bewondering door vele duizenden gade geslagen en had dit 

jaar als intentie, vrede en gerechtigheid in het nieuwe millen-

nium.

Wisseling hoofdman en deken
De teerdag op 19 september 

2000 had dit jaar een bijzonder 

tintje, omdat de hoofdman Jan 

Abrahams zijn functie over-

droeg aan gildebroeder Rien 

van Heerebeek, die al eerder 

deken, koning en schatbewaar-

der van Sint Sebastiaan Hilva-

renbeek was. De scheidende 

hoofdman had deze functie 

gedurende 37 jaar vervuld en 

was in die periode ook nog 27 

jaar lid van het kringbestuur en 

afgevaardigde in het bestuur 

van de Noord-Brabantse fede-

ratie. Voor deze werkzaamheden 

ontving hij het zilveren NBFS 

medaillon en het erelidmaatschap van de kring. Bij dit 

afscheid werd hij bedankt voor de vele werkzaamheden bij 

het gilde door de nieuwe hoofdman, die hem meedeelde dat 

hij was benoemd tot erehoofdman. Namens de federatie en 

kring werd hem veel dank gebracht door kringvoorzitter 

Hans Schreuder. 

Ook de burgemeester van Hilvarenbeek bracht zijn dank 

namens het gemeentebestuur over vanwege de vele functies 

die Jan buiten het gilde vervulde. De scheidende hoofdman 

dankte allen die hen op een of andere wijze behulpzaam zijn 

Kringonderscheiding wordt opgespeld

Jubilaris W. Beerens met zijn 

vrouw

Hoofdman en erehoofdman 

gebroederlijk naast elkaar

Bloeddoeken worden aan Boxelse bevolking getoond
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geweest. Hij stelde het erehoofdmanschap op hoge prijs. Met 

deze wisseling zijn er enkele wijzigingen ontstaan in de over-

heid van het gilde. Eerste deken schrijver is geworden Theo 

Ansems en deken schatbewaarder is Dré Michels.

60 jaar gildebroeder in Vessem
Op 27 september 2000 was de 

jaarlijkse teerdag van Gilde Sint 

Lambertus uit Vessem. Het is 

een zeer oud gebruik, dat vroe-

ger op de patroonsdag van Sint 

Lambertus werd gehouden. 

Toen kon dat beter omdat men 

toen meer thuis op de boerderij 

of in het dorp in loondienst 

werkte. Nu wordt het op een 

woensdag zo dicht mogelijk bij 

de patroonsdag gevierd. Als er 

een jubilaris is, dan wordt hij in 

de bloemetjes gezet. Dit jaar viel 

gildebroeder Piet de Rooy de 

eer. Piet is beschermheer van 

het gilde en dit jaar 60 jaar lid. Door de hoofdman werd een 

zilveren speld opgestoken en door wethouder Maas een zil-

veren schild wat hem aangeboden door het gemeentebestuur 

van de gemeente Eersel. Ook werden er woorden van dank 

uitgesproken voor de grote belangstelling en het warme hart 

dat de jubilaris de verschillende verenigingen toedraagt. De 

jubilaris werd nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst 

en mevrouw de Rooy werd in de bloemetje gezet.

Op school geweest
De donderdag voorafgaande aan het koningschieten zijn ze 

van het gilde op school geweest. In de hoogste drie groepen 

is toen het koningschieten uitgelegd en hoe het nu heden ten 

dage nog in zijn werk gaat. Dit is heel positief ontvangen door 

zowel de leerkrachten als de leerlingen. De drie groepen met 

leerkrachten werden  uitgenodigd voor het koningschieten 

van Gilde Sint Lambertus uit Vessem op kermismaandag. Na 

de gebruikelijke rituelen schiet Martien Michielse na het 

178e schot koning.

Thomas van Eeten in de bloemen
Hij was nog maar net gildebroeder toen de functie van vaan-

drig bij het gilde van O.L. Vrouw en de H. Willibrordus uit 

Wintelre vrijkwam. 22 Jaar was hij en overmoedig deed hij 

een bod op het vaandel, zoals dat bij het gilde uit Wintelre 

gebruikelijk was. Of hij er nu ƒ 32.- of ƒ 34.- voor betaalde 

weet hij niet meer, maar hij had het vaandel en was vanaf dat 

moment vaandrig, hij Antonius Nicolaas van Eeten, maar in 

de verre omtrek bekend als Thomas van Eeten. Al 40 jaar 

draagt hij nu het vaandel, steeds over de schouder, zoals de 

hoofdman het toendertijd vertelde. „Ze hebben toen gezeed, 

dat het zo moes en zo bleef ik het doen”. Als vaandrig moest 

hij vroeger toen er nog geen vendeliers waren ook vendelen: 

„Zo ze ut nouw doen hen ik ut 

moit gekunne, mer enkele sleeg 

kon ik toch wel”. Tegelijk met 

het vaandrigschap werd hij vol-

gens de toen geldende regle-

menten ook raadsheer. „Ik was 

toen den innige, die n’en auto 

hai. Ik moes dan ook overal mee 

d’n hoofdman henne, dur hek 

veul van geleerd”. Het raads-

heerschap heeft hij dit jaar na 40 

jaar opgegeven, hij vond dat er 

wat jong bloed in moest. In die 

40 jaar zijn veel gildebroeders 

bij hem onder de vlag doorge-

gaan. Op de ledenlijst staan 

maar vijf gildebroeders die hij 

niet heeft ingevendeld. Eigenlijk wel een jong gilde waar de 

zesde van boven pas 62 jaar is. Dat vindt Thomas ook, maar 

hij begint de jaren toch te voelen, lang staan en een lange 

optocht dat wordt soms toch teveel en dan dat vaandel. Een 

paar jaar geleden is een nieuw vaandel gekocht, maar de stok 

was zo zwaar dat hij de oude stok maar weer in gebruik geno-

men heeft. Op de teerdag, maandag na 8 september, Maria 

geboorte, werd hij gehuldigd; een zilveren speld van het eigen 

gilde en een oorkonde van de kring en natuurlijk bloemen 

voor Rina zijn vrouw, evenzeer gildezuster als Thomas gilde-

broeder is. In zijn dankwoord draaide Thomas er geen doek-

jes om: hij was „fräät mee de onderscheiding” en of hij het 

verdient had? „Nee, want gullie het het allemaal verdient, 

want wor heb ik het aan verdient, dat smergens een hil leger 

gildebroeders me af komt halen, ik hur ze al wääd aankom-

men, dè is prachtig”. Of hij de enige gildebroeder in de kring 

of in de federatie is die al 40 jaar vaandrig is dat weet hij niet, 

maar het zullen er niet veel zijn. In België is een vaandrig 

gesignaleerd die het al 50 jaar was, maar gezien heeft hij hem 

niet, maar misschien melden ze zich wel na dit schrijven.

Eigen bier bij Sint Joris Hilvarenbeek
Het Hilvarenbeekse Sint Jorisgilde bracht op zaterdag 17 juni 

2000 een oude traditie terug. Op die dag werd ’s middags om 

drie uur in de Zwaan een eigen gildebier gepresenteerd. Het 

bloeiende Sint Jorisgilde stamt uit de veertiende eeuw. In die 

tijd en ook in latere eeuwen was het gebruikelijk dat een gilde 

een eigen bier had, dat betrokken werd van één van de vele 

brouwerijtjes die het dorp rijk was. Met de introductie van het 

gildebier is deze traditie in ere hersteld. Het bier is op advies en 

met bemiddeling van de Beekse brouwerij De Roos naar oud 

Brabants recept gemaakt door brouwerij Maaskant in Oss. 

Vooralsnog is de gebottelde hoeveelheid beperkt gehouden. 

Voor de feestelijke bijeenkomst waren bevriende gilden uit de 

omgeving uitgenodigd. De afdronk werd in aanwezigheid van 

loco-burgemeester Jan Bols verricht door de gildebroeders Sjef 

Heefer, Henk Kleinheerenbrink en Anton van Schendel, die 

zich uitermate tevreden toonden over de smaak. 

Als enige 40 jaar vaandrig?

Beschermheer Piet van Rooy

Opschrift T-shirt ’De gilde is mooi, mer de guld is veul schônder’

Gezondheid
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Bart van Roy nieuwe koning
Op 28 augustus 2000 is Gilde O.L. Vrouw uit West- en Mid-

delbeers na drie jaar onder zeer grote publieke belangstelling 

weer gaan schieten om een koning. Na het wekken van de 

gildebroeders en zusters, het eten van ouderwetse peperkoek 

en andere gildische tradities kon het koningschieten begin-

nen. Wim van de Zanden slaagde er niet in zijn koningstitel 

te prolongeren en verloor daarmee zijn kansen op de keizers-

titel. Bart van Roy schoot met het 106e schot de koningsvo-

gel naar beneden. Bart was al eens in 1987 koning.

Het 80e schot
Op 13 augustus 2000 heeft het 

gilde Broederschap van Onser 

Liever Vrouwe uit Oirschot 

koning geschoten. Na de H. 

Mis, de koffietafel bij de 

beschermheer en vrouw en het 

uithalen van koning, genodig-

den en hoofdman ging het gilde 

naar de gildetuin. Na het vrij-

schieten van de boom door de 

kerkelijke, de wereldlijke en 

gilde-overheid begon de span-

nende strijd onder de vier 

koningskandidaten. Bij het 

80ste schot bezweek de vogel en 

Ad Aarts veroverde de konings-

titel. Eerder deed hij dat in 1966 en 1974.

Tip voor een rechtgeaarde boogschutter...
Musée de L’Archerie te 

Crépy en Valois

Op weg naar Parijs (A1) neemt 

u de afslag Senlis en volgt verder 

de borden naar Crépy en Valois, 

waar u de pijltje naar ’Chateau’ 

volgt en u staat voor het impo-

sante kasteel van de hertogen 

van Valois uit de twaalfde en 

dertiende eeuw. In dit kasteel is 

sinds 1949 het museum van het 

boogschieten gevestigd. Crépy 

en Valois en omliggende dorpen 

zijn er in geslaagd om de traditie 

van het edele boogschieten bijna 

onaangetast te bewaren. Het 

museum geeft dan ook een breed overzicht van het ontstaan 

en ontwikkeling van de boog over heel de wereld. In het bij-

zonder de handboog, maar ook aan de kruisboog wordt aan-

dacht besteed. Daarnaast bijkomende verschijnselen, zoals 

de boog in de kunst en filatelie. In ruime mate wordt aan-

dacht geschonken aan Sint Sebastiaan, alleen al dit onder-

werp geeft een bijna kompleet overzicht van de beeldhouw-

kunst van de veertiende tot de twintigste eeuw. Naast  

deze verzameling herbergt het kasteel ook het kunstpatrimo-

nium uit de kerken uit de omgeving en daarin bevinden zich 

ook gildepatroonheiligen uit onze streek, zoals bijvoorbeeld 

Martinus, Sint Antonius Abt en Sint Dionysius. Het mu seum 

is een aanrader. Openingstijden: vanaf de derde zondag in 

maart tot 11 november elke dag, met uitzondering van dins-

dag, van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. ’s Zondags van 10 

tot 12 en van 14 tot 19 uur.

Nieuwe kroon, oude koning
Kermisdinsdag, 26 september 2000, is voor gilde Sint Sebas-

tiaan uit Oirschot een heugelijke dag geworden met twee 

hoogtepunten. Deze dinsdag is traditioneel de dag waarop de 

tweejaarlijkse strijd om de koningstitel plaatsvindt.  

Het eerste hoogtepunt vond plaats in de ochtend. Tijdens het 

uithalen van de keizer werd het gilde meer dan aangenaam 

verrast door de schenking van een schitterende zilveren kei-

zerskroon door de heer J.M. Hagemeijer. De heer Hageme-

ijer ging in zijn speech kundig in op de verbinding tussen zijn 

(vroegere) tuin in de Koestraat, die eens onderdeel was van 

de oude gildetuin van gilde Sint Sebastiaan, en zijn idee om 

een nieuwe kroon te schenken. De schenking werd vervol-

gens door hoofdman Toon van Overdijk  in grote dankbaar-

heid namens het gilde in ontvangst genomen. De kroon heeft 

een strak, modern ontwerp, is van 925/1000 gehalte zilver en 

weegt met een plaatdikte van 0,8 mm ongeveer  650 gram. 

Middels handgravure is de naam van het gilde, de naam van 

de regerend keizer C. van Rijen en de naam van de schenker 

op de kroon aangebracht. De nieuwe kroon vervangt een 

kroon uit de jaren vijftig, die als keizerskroon werd gebruikt. 

De kroon is vervaardigd door de heer Smeijsters van de firma 

Nol Coopmans te Eindhoven.

Het tweede hoogtepunt was de strijd om de koningstitel. De 

nieuwe gildetuin van Sint Sebastiaan, gelegen aan de Wintel-

resedijk, zou voor het eerst gebruikt worden voor dat koning-

schieten. In een zonovergoten gildetuin vielen gaandeweg de 

strijd meer en meer kandidaten af. Uiteindelijk wist regerend 

koning Willy Kuijpers, na een buitengewoon spannende 

tweestrijd met gildebroeder en oud-koning Jos Smetsers, zijn 

titel te prolongeren. 

13e Europees Schutterstreffen te Garrel Duitsland
Op 26 augustus heeft de Oostelbeerse guld van Sint Joris 

deelgenomen aan het Europees koningschieten te Garrel in 

Duitsland. Vrijdagavond zijn ze daar aangekomen en hebben 

toen meteen hun intrek genomen in de schuren van een 

vakantieboerderij. De vaste slaapplaatsen waren voor de 

gehuwde stelletjes, en het hooi voor de vrijgezellen. Deze 

hadden volgens eigen zeggen goed geslapen, maar ’wel  

hunne kop gestoten’, omdat het erg donker was. Het eten was 

prima en er was drank in overvloed.  Zaterdags schoten 

koning Wim Aarts en de koning van Middelbeers Jan Tim-

mermans mee voor de koningstitel. Zij eindigden beiden bij 

de laatste vijf, maar Harrie Ketels uit Nieuw-Dijk behaalde 

de koningstitel. ’s Zondags was de grote optocht. Vertrek om 

Koning en hoofdman in vol ornaat

De oude en de nieuwe kroon

Drie keer isscheepsrecht

Sint Dionysius
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14.00 uur, maar door de veel grotere deelname van gilden, 

die op het laatste moment nog deelnamen konden zij pas om 

18.00 uur vertrekken. „Zelden hebben wij zoveel, en zo’n 

enthousiast publiek meegemaakt, het was ongelooflijk mooi. 

Het was de eerste keer dat wij aan zo’n groots spektakel heb-

ben deelgenomen, maar het was zeker de moeite waard, en 

voor herhaling vatbaar. De organisatie was perfect, het eten 

en drinken betaalbaar en in overvloed.” Tevreden en voldaan 

zijn ze zondag na de optocht weer naar de 3 Beerzen vertrok-

ken.

Nieuwe koning bij Sint Sebastiaan in Tilburg
Op zondag 17 september 2000 legde bij het Koninklijk 

Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III in 

Tilburg de keizer Joop Sleddens na negen jaren het konings-

zilver af en ontving daarvoor in de plaats het speciaal voor 

hem gemaakte keizersteken (voor een afbeelding zie De Gil-

detrom, jrg. 46 (1999), afb. 4). Bij het daaropvolgende 

koningschieten was Jan Franken (62) de meest bekwame en 

gelukkige schutter. Het gilde was blij met deze nieuw koning. 

Jan is docent Nederlands aan Fontys Hogescholen en woont 

in Berkel-Enschot. In feite is hij door dat laatste de verper-

soonlijking van de integratie, ook in de gilden, binnen de 

nieuwe gemeente Tilburg. Maar nog meer is zijn koning-

schap het bewijs van de continuïteit, ondanks tijdelijk verval, 

van de gildetraditie in de Tilburgse gemeenschap. Jans over-

grootvader Louis Franken was in 1878 de laatste koning van 

Sint Sebastiaan voordat het gilde tot 1966 indutte, en de oom 

van zijn grootmoeder Louis Broekhans was in 1891 de laatste 

gekozen hoofdman. Met zo’n familieverleden kan hij zijn 

gilde beslist leiden naar een mooie toekomst, zeker in het 

zicht van het 500-jarig bestaan in 2004.

Frans van der Sanden voor de tweede keer koning van 
Gilde Sint Sebastiaan & Barbara Moergestel

Het is Frans van der Sanden 

gelukt om voor de twee achter 

een volgende keer koning te 

worden van zijn gilde. Na aan-

komst op het gildeterrein moch-

ten eerst pastor van den Tillaart 

en Burgemeester Kortmann 

hun schietkunsten met de hand-

boog op de vogel vertonen om 

daarmee de schutsboom vrij te 

geven aan de schutters die hun 

zinnen hadden gezet op de titel 

van schutterskoning. Er waren 

een achttal schutters die ambitie 

hadden voor het koningschap 

en er werd driftig geschoten om 

de vogel naar beneden te halen. Maar na een goed half uur 

van strijd was het Frans van der Sanden die de vogel er af wist 

te schieten en zich daarmee voor de tweede keer de konings-

titel toe-eigende. Na de gebruikelijke installatie en aanvaar-

ding van het koningschap kan Frans zich wederom voor vier 

jaar koning noemen van het Gilde Sint Sebastiaan en Bar-

bara Moergestel, welke hij in de voorgaande jaren met toewij-

ding en energie vervulde.

Jubilarissen Sint Lucia Steensel
Tijdens de teerdag op zaterdag 1 juli j.l. stond het gilde Sint 

Luzia stil bij het feit dat Hans Bierens en Roeland en Albert 

van Hooff 25 jaar lid waren. De jubilarissen zijn niet zo maar 

de eerste de beste. Voor alle drie geldt dat ze door hun  

ouders, die ook lid zijn of waren van het gilde, als kleine jon-

gen al meegenomen werden naar het gilde om te vendelen 

(Hans) te trommelen (Roeland), of bazuin te blazen (Albert)

Zonder muzikanten of vendeliers kan het gilde niet naar bui-

ten treden. Vandaar dat deze gildebroeders, naast de koning 

en de vaandrig, beschouwd dienen te worden als de belang-

rijkste leden van het gilde.

Gilde Sint Lucia is deze gildebroeders dan ook zeer veel dank 

verschuldigd voor het feit dat zij al 25 jaar trouwe dienst 

bewijzen aan het gilde. Hun betekenis wordt pas echt duide-

lijk op het moment dat een van hen verhinderd is.

In het voorjaar is Roeland van Hooff zijn vader opgevolgd als 

hoofdman van het gilde. 

Daardoor beschikt het gilde nog slechts over een tamboer. 

Deze tamboer is door werkzaamheden niet altijd in staat om 

aanwezig te zijn als het gilde uitrukt. Dan merken we pas hoe 

belangrijk vendeliers en tamboers zijn.

Het gilde feliciteert de drie gildebroeders en spreekt de hoop 

uit dat ze nog tot in lengte van dagen lid zullen blijven om 

voor het gilde muziek te kunnen maken of te vendelen.

Nieuwe koning O.L. Vrouwe Gilde Zeelst
Onder grote belangstelling werd op kermismaandag 7 augus-

tus 2000 het driejaarlijks koningsschieten van het O.L.Vrouwe 

Gilde betwist.

Nadat Opperdeken N. de Groof de burgemeester van Veld-

hoven had verwelkomd en deze het eerste schot had gelost, 

begon de strijd tussen een zestal gildebroeders.

Het was Theo Senders die bij het 243e schot de vogel neer-

haalde en dus voor de komende drie jaar koning is. De dag 

werd feestelijk besloten met een koffietafel in het gildehuis.

Koning en Keizer bij het Sint Catharina en 
Barbaragilde in Geldrop

Kermiszondag is een speciale activiteitendag in de agenda 

van het gilde.

De traditionele H.Mis was wel erg bijzonder. Deze eucharis-

tieviering werd gehouden in de tent van de autoscooter op 

het kermisterrein op de Heuvel in Geldrop. Voor de eerste 

Vendelier Bierens, hoofdman Roeland van Hooff en bazuinblazer 

Albert van Hooff

Hoofdman/keizer Frits Crooymans spreekt de nieuwe koning Ad Arens 

en zijn echtgenote toe

Kempenland

Frans van der Sanden
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keer een kermiseucharistieviering o.l.v. pastoor Spooren en 

de kermispastor.

Enkele gildebroeders assisteerden hen daarbij, de overige gil-

debroeders hadden plaatsgenomen in de  botsautootjes.

’s Middags schoot deken hoofdman Frits Crooymans zich in 

het park van het kasteel tot keizer. Crooymans verwierf deze 

keizerstitel omdat hij in 1985 en in 1991 reeds koning was. 

Daarmee heeft het gilde voor het eerst weer een keizer sinds 

1987 toen de vorige keizer Jules v.d. Ven overleed.

Koning werd vervolgens Ad Arens, een nieuwe gildebroeder 

die daags tevoren pas als lid was gedoopt. Onderkoning werd 

vervolgens Rinus Verhoeven.

Theo Coolen koning Sint Anna-Gilde Nederwetten
Op kermismaandag 21 augus-

tus 2000 hield het Nederwet-

tense Sint  Anna-gilde haar tra-

ditionele koningschieten.

De pastoor en de oud-wethou-

der waagden een poging, de 

houten vogel naar beneden te 

halen met de openingsschoten, 

hetgeen niet lukte. Hierna gin-

gen de gildebroeders ten volle in 

de aanval op de vogel die bij elk 

schot onrustig heen en weer 

wipte.

De door gildebroeder Frans 

Sanders gemaakte vogel bleek 

echter een taaie rakker te zijn. 

Na een hevige strijd om de fel 

begeerde koningstitel was het Theo Coolen die met het 196e 

schot de vogel (of wat daar nog van over was) naar beneden 

haalde.

Nadat Theo de felicitaties van de gildebroeders en het talrijk 

aanwezige publiek in ontvangst had genomen kreeg hij het 

koningszilver omgehangen van de vorige koning Tinus Ren-

ders. Daarna togen de gildebroeders naar beschermvrouwe 

Kluytmans-Toirkens om de trotse nieuwe koning aan haar 

voor te stellen. Samen met haar overleden man is zij al gedu-

rende 40 jaar beschermheer c.q. beschermvrouwe van het 

Nederwettense Gilde.

Als dank kreeg zij bloemen en een vendelhulde aangeboden.

Kostuums voor gilde Sint Catharina en 
Barbara Leende

Het gilde Sint Catharina en Barbara heeft na een periode van 

17 jaar een nieuw kostuum laten ontwerpen. Op zaterdag 12 

augustus 2000 is dit ingezegend in de parochiekerk te 

Leende.

In de vergadering van juli 1999 was ingestemd met het voor-

stel om nieuwe kostuums aan te schaffen bij gebrek aan 

reservestof en de oude kostuums begonnen danig te slijten. 

Na kontakt met het Sint Joris Gilde Zesgehuchten, werd 

besloten om  de firma Rodito uit Geldrop te verzoeken een 

ontwerp te maken waarin toch de huidige kleuren terug kwa-

men. Na enkele bijeenkomsten werd het ontwerp goedge-

keurd en kon mevrouw Dian v.d. Ven een kostuum maken 

wat op de teeravond klaar zou zijn. Iedereen was zeer te spre-

ken over het ontwerp en de order kon bevestigd worden.

Na maanden van hard werken met hulp van mevrouw Ton-

gerloo de Werdt zijn de nieuwe kostuums op vrijdag 4 augus-

tus geleverd.

Op zaterdag 12 augustus werden de nieuwe kostuums inge-

zegend en aan de Leendse bevolking en sponsors getoond, 

waarna in het gildehuis een toast op deze gebeurtenis werd 

uitgebracht.

Kermis-maandag
Op maandag 21 augustus 2000 hield het Gilde Sint Catha-

rina en Barbara Leende haar jaarlijkse kermismaandag-vie-

ring. Om 8.30 u. werden de gildebroeders en -zusters in het 

gildehuis verwacht om gezamenlijk naar de kerk te gaan voor 

de H.Mis.

Na de vendelhulde aan het geestelijk en wereldlijk gezag kre-

gen de gildebroeders en-zusters koffie met vlaai aangeboden 

door het wereldlijk gezag. Hierna werd ook een vendelhulde 

gebracht aan het verzorgingshuis ’Leenderhof’ zodat ook 

deze mensen het in het nieuw gestoken gilde konden aan-

schouwen. Natuurlijk moest er een nieuwe groepsfoto 

gemaakt worden. In het gildehuis bood de gastvrouw een 

koffietafel aan. 

Hierna kreeg beschermvrouwe Neeltje Koerts-Otten een 

huldebetoon. De jaarlijkse schietwedstrijd kon helaas geen 

doorgang vinden, doordat men bezig is met de plaatsing van 

nieuwe kogelvangers. Voor verplaatsing van het schietterrein 

was de vergunning nog niet helemaal rond. Wel was er een 

mondelinge toezegging van de gemeente, maar de buurt 

maakte bezwaar en het plaatsen van de masten werd stilge-

legd. Ook na overleg met de gemeente en de bezwaarmakers 

kwam men niet tot overeenstemming.

Wel mocht er geschoten worden met een mobiele kraan, 

maar dat werd voor het gilde veel te duur.

Opening schietterrein Sint Martinus Luyksgestel
Robuust, schietveilig en milieuvriendelijk: zo kan het volledig 

gerenoveerde schietterein van het Sint Martinusgilde te 

Luyksgestel genoemd worden. Burgemeester I. Bakker van 

Assen zei het zeer treffend: „Hier is overheidsgeld op een zeer 

professionele wijze ingezet; het resultaat is bijzonder: de 

gemeente Bergeijk is trots op u”.

Het oude schietterrein gelegen aan de Postelheideweg onge-

nummerd te Luyksgestel dateert van 1971. Negen houten 

schietbomen hebben jarenlang hun dienst bewezen. In 1999 

is beslist het schietterein met de financiële hulp van de 

gemeente volledig te renoveren. Door de gildebroeders zijn 

ruim 5000 avond- en weekenduren besteed. Dit alles heeft 

geleid tot een schietterrein met 9 gegalvaniseerde schutsbo-

men voorzien van ricochet-kogelvangers. Al met al een ter-

rein dat voldoet aan de wet milieubeheer. Op de schutsbo-

men kan met de kalibers 0.22, 0.32 en 0.45 inch geschoten 

worden. Het terrein kan/mag gebruikt worden voor lokale, 

regionale, nationale en eventueel internationale wedstrijden. 

Met de reeds eerder  aangebrachte schuilhut is het Sint Mar-

tinusgilde voorzien van een accommodatie die in lengte van 

jaren in een niet onbelangrijk onderdeel: het wipschieten kan 

voorzien.

De officiële opening is verricht door gildeheer en Commis-

saris van de Koningin mr. F.J.M. Houben en heeft plaatsge-

vonden op 17 juni.

Nieuwe koning Sint Martinus Luyksgestel
Op zondag 13 augustus was het 

weer het tweejaarlijks koning-

schieten bij het gilde Sint Mar-

tinus uit Luyksgestel. Na een 

gezamenlijke opmars naar de 

schutsboom gelegen aan de 

Kapellerweg werd de konings-

vogel losgeschoten door de bur-

gemeester I. Bakker van Assen. 

Bij het 153e schot werd René 

Das de nieuwe koning. Rene 

was reeds 2 keer eerder koning 

in zijn gildeloopbaan.

Schietwedstrijd tijdens koningsschieten Garrel
Zoals zo vele andere gildebroeders heeft ook Nico in ’t Veld 

zijn geluk beproefd tijdens de gehouden schietwedstrijden 

klein kaliber te Garrel. Van zaterdag 26 augustus tot en met 

Koning René Das

Theo Coolen getooid met 

koningsvest en zilveren vogel



119

zondagmiddag 27 augustus stond de naam van Nico boven 

aan de erelijst. Uiteindelijk behaalde Nico een prachtige 5e 

prijs. Namens het gilde Sint Martinus nogmaals hartelijk 

gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Eddy Heerings Lid in de orde van Oranje Nassau
Bij de gezamenlijke openbare 

koffietafel, ter gelegenheid van 

de 43e Brabantse Dag te Heeze,  

was ook het Sint Jorisgilde 

Heeze aanwezig. Eddy Heerings 

had plaatsgenomen tussen de 

gildebroeders en -zusters. Zijn 

familie was aangeschoven bij de 

andere deelnemers van de kof-

fietafel. Toen iedereen goed en 

wel zat, kondigde Frans Baker-

mans, voorzitter van de Bra-

bantse Dag, mevrouw de burge-

meester aan. Noor van den 

Heuvel-Planje kent Eddy als 

een echte Brabantse Dag-man 

en gildebroeder. De kwaliteiten 

van Eddy werden uitvoerig aan de orde gesteld. In de eerste 

plaats zijn verdienste voor de Brabantse Dag. Al vanaf 1958 

is hij hierbij bedrokken. Ook heeft Eddy vele verdiensten op 

het sociale en culturele vlak binnen de gemeenschap van 

Heeze en is hij al vanaf 1984 actief lid van het Sint Joris-

gilde.

Na deze lovende woorden speldde de burgemeester hem de 

versierselen op die horen bij de orde van Oranje Nassau. 

Eddy was met stomheid geslagen en kon haast geen woorden 

uitbrengen. En dat wil heel wat zeggen voor hem. Samen met 

zijn vrouw Nellie Heerings-Lodewijks nam hij daarna de 

gelukwensen van alle aanwezige in ontvangst. Een extra 

kleurrijk geheel vormden de gildebroeders en -zusters van de 

15 aanwezige gilden. Deze gilden namen alle deel aan het 

verbroederingsfeest dat deze dag werd gehouden. Voor Eddy 

en Nellie was het een enerverende ervaring en een dankbe-

tuiging voor het vele werk wat hij heeft gedaan en nog doet 

voor de Heezer gemeenschap.

Voor de tweede maal koning!
Traditiegetrouw is er om de drie 

jaar koningschieten bij het Sint 

Jorisgilde Heeze, steeds op ker-

mismaandag. Op 14 augustus 

2000 is het weer zover. Na de 

gildemis en de vendelhulde bij 

de kerk, voor pastor Mennen, 

trekken de gildebroeders met 

slaande trom en vliegend vaan-

del naar het gildeterrein De 

Santen. Om 11.00 uur begint 

het koningschieten. Na het 

voorlezen van het reglement 

wordt de volgorde van schieten 

bepaalt door loting. 

Regerend koning Henk Stienen 

vrijde de koningsvogel die tradi-

tiegetrouw de zaterdag ervoor al geplaatst was. Na Henk 

schoten de loco-burgemeester en de wethouders van de 

gemeente Heeze-Leende. Ook pastor Mennen en ere-deken 

pastoor Somers losten een schot. Als laatste van de ere-schut-

ters was Frans van Stratum, 87 jaar, aan de beurt.

Zes gildebroeders gingen de strijd aan. Onder grote publieke 

belangstelling, meer dan 100 personen, was Henk Stienen bij 

het 90e schot aan de beurt. Gespannen stilte, jawel hoor, het 

laatste stuk van de koningsvogel kwam naar beneden. Na 

for meel beraad van het bestuur werd Henk Stienen tot 

koning van het Sint Jorisgilde Heeze uitgeroepen, nu dus 

voor de tweede maal achter elkaar. Bij de derde maal zal hij 

de titel van keizer kunnen veroveren. Echter: er is al een kei-

zer, hij zal dan wachtende keizer worden. Dit is echter wel 

heel voorbarig.

Na de officiële installatie door voorzitter Jan van Lierop en 

kapitein Jan Cuijten werden Henk en zijn vrouw Jenny door 

alle gildebroeders en de grote schare belangstellenden gefeli-

citeerd. Later op de dag kwam het gilde van Sint Agatha een 

vendelhulde brengen.

Verbroederingsfeest te Heeze
Zondag 20 augustus 2000 was het dan zover. Na maanden 

van voorbereiding, organiseren en regelen nam het verbroe-

deringfeest in aanvang. Alle gilden die grensden aan de 

Heeze waren uitgenodigd en aanwezig. Dit verbroedering-

feest werd georganiseerd in het kader van de Brabantse Dag 

en de verbroedering van alle verenigingen in de nieuwe 

gemeente Heeze-Leende. Het was een heel aparte ervaring 

voor de organiserende gilden uit Heeze, die geassisteerd 

werden door de gilden uit Leende om samen met de Stich-

ting Brabantse Dag dit evenement gestalte te geven. De ver-

welkoming van de gilde-overheden in gemeenschapscen-

trum d’n Toversnest was heel geanimeerd. De gildemis in de 

Sint Martinuskerk verliep geheel in gildetraditie. Het tijd-

schema werd tot op de seconde gehaald. De kerk zal vol met 

kleurrijk getooide gildebroeders en -zusters. De zang van het 

koor Levensvreugde zorgde voor een heel devote ambiance. 

De ontvangst door het gemeentebestuur van Heeze-Leende 

en het heffen van het glas met erewijn gebeurde in een gilde-

broederlijke sfeer. 

Aan de gezamenlijke koffietafel namen ook de organisatoren 

van de Brabantse Dag deel. Deze openlucht-koffietafel kreeg 

een extra feestelijk tintje door de koninklijke onderscheiding 

voor Eddy Heerings van het Sint Jorisgilde Heeze.

Het opstellen voor de optocht, paarden, gildebroeders, gilde-

zusters, tamboers, vendeliers, zilverdragers en verdere deel-

nemers, alles krioelde door elkaar. Klokslag 13.00 uur kon 

het eerste gilde vertrekken. De kapitein van het gilde van Sint 

Agatha gaf het commando en de bonte stoet zette zich in 

beweging. Het was druk langs de kant van de straten waar de 

15 gilden doortrokken. Aan het einde van de Kapelstraat 

draaide de bonte stoet af, de oprijlaan van kasteel Eymerich 

tegemoet. Een machtig gezicht was dat. Eeuwenoude gildes 

in vol ornaat met vliegend vaandel en slaande trom optrek-

kend naar het machtige kasteel. Net voor het kasteel draait de 

stoet af, langs de slotgracht richting feestterrein. Op het feest-

terrein was een kiosk geplaatst. Alle hoogwaardigheid bekle-

ders waren present om de parade af te nemen. Een grote 

schare was al verzameld op het terrein. Een nog grotere men-

senmassa liep de tocht naar het kasteel mee. De tijden van 

weleer herleefden in Heeze.

Na een aantal toespraken en de hernieuwing van de eed van 

trouw was het tijd voor de massale opmars. De standaardrui-

ters maakte het terrein leeg. 15 Compleet uitgedoste gilden, 

opkomend over een breed front, met het kasteel als achter-

Henk Stienen schiet zich voor 

de 2e keer op rij tot koning

Eddy Heerings Lid in de Orde 

van Oranje Nassau

Verbroederingsfeest
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grond kwamen op de toeschouwers af. Indrukwekkend 

schouwspel, de Heezer bevolking liepen de rillingen over de 

rug. Maar ze genoten met volle teugen.

Na de massale optocht was het de beurt aan de gildebroeders 

en -zusters om zich met elkaar te meten in de diverse gilde-

disciplines. Er werd gestreden in de disciplines: standaardrij-

den, trommen, vendelen en geweerschieten. Bij het geweer-

schieten werden het konings- en het keizerskruis verschoten 

met het grootgeweer kaliber 12. Dit gaf een extra klank aan 

het geheel.

Om klokslag 18.00 uur begon de prijsuitreiking. Hierbij ging 

de aandacht uit naar het verbroederen, het samen zijn en de 

gildesfeer samen proeven en beleven. Het herinneringsschild 

dat alle deelnemende gilden kregen uitgereikt had de afbeel-

ding van het logo van de 43e Brabantse dag. Een massief en 

grandioos schild.

Het gilde van Sint Agatha Heeze en het Sint Jorisgilde Heeze 

kijken terug op een zeer geslaagde gildedag. De dag die goed 

is verlopen door de volle inzet van alle gildebroeders.

Huldiging Pieter van den Hoogenband
Een honderdtal tamboers, vendeliers en gildebroeders uit 

Geldrop en omstreken begeleidden Pieter van den Hoogen-

band, lnge de Bruyn en Jacco Verhaeren op hun triomftocht 

door Geldrop. Op 5 oktober pakten rond 18.00 uur donkere 

wolken zich samen boven huize Van den Hoogenband. 

Muziekkorps Euphonia en de gildebroeders trokken op naar 

de Eindhovenseweg. Een hevige regenbui barstte los.

Ondanks de regen stonden er honderden mensen langs de 

route om de mooie stoet gade te slaan. Een open rijtuig met 

de zwemmers en twee dichte koetsen met de familie. Naast 

de rijtuigen een erewacht van gildebroeders. Tot op de Heu-

vel mochten ze de kampioenen begeleiden. Op het podium 

nam waarnemend burgemeester mevrouw van den Heuvel 

het woord om de kanjers te huldigen inclusief Geldroppenaar 

Dirk Lippits. Hij won een zilveren medaille met het roeien.

Ook voor deze gebeurtenis kon een beroep gedaan worden 

op de gildebroeders uit de regio die graag hun medewerking 

aan deze unieke happening wilden geven.

Twee leden van Heilig Kruisgilde koninklijk 
onderscheiden

Op vrijdag 28 april zijn ter ere van Koninginnedag 2000 in 

de Theaterzaal van het Klooster in Nuenen enkele konink-

lijke onderscheidingen door de burgemeester van Nuenen 

c.a., drs. H.J.A.M. Terwisse, uitgereikt.

Bij de onderscheidenen bevonden zich twee gildebroeders 

van het Heilig Kruisgilde uit Gerwen.

De huidige Kapitein van het gilde, Nol van Baardwijk, werd 

onderscheiden vanwege zijn lidmaatschap vanaf 1977, 

bestuurslidmaatschap vanaf 1983. Deken-schrijver  was hij 

vanaf 1985 en Kapitein vanaf 1994, Lid van de Kringcom-

missie S.A.T. vanaf 1985, plaatsvervangend raadsheer van 

District Noord vanaf 1994. In 1982 was Nol Koning van het 

Heilig Kruisgilde en in 1999 vijftig jaar getrouwd. Hij is ove-

rigens niet alleen onderscheiden vanwege zijn verdiensten 

voor het gildenwezen; ook op ander maatschappelijk gebied 

was en is nog steeds actief, o.a. bij het Gerwens Gemengd 

Koor Sint Caecilia, het Burgercomité Nuenen tegen Annexa-

tie en de politieke groepering Gemeenschappelijk Belang, 

waarvan hij van 1977 tot 1985 voorzitter was.

Gildebroeder Piet Schuts werd onderscheiden vanwege zijn 

vele verdiensten en lidmaatschappen van veel Gerwense ver-

enigingen. Voor het Heilig Kruisgilde met name betekende 

dit o.a. in 1983 de zilveren speld voor het feit dat hij 25 jaar 

lang de oudste dieptetrom (uit 1572) heeft geslagen. Ook 

heeft hij in zijn rijke loopbaan als gildebroeder reeds een drie-

tal Kringgildendagen mee helpen organiseren.

Tijdens zijn bestuurslidmaatschap van 1966 tot 1983 zijn 

veel evenementen georganiseerd om de kas te spekken, zoals 

de vlooienmarkt en de antiekmarkt. Andere verdiensten heeft 

hij voor o.a. de Nuenense Harmonie, het Kerkkoor, Zangver-

eniging Vankklank, de K.P.J., Zangvereniging Sint Cecilia, de 

Gerwense carnavalsvereniging ’De Narrekappen’, de organi-

satie van Zwarte Piet en Sint Nicolaas van de gehele gemeente 

Nuenen en de Gerwense voetbalclub R.K.G.S.V.

30 Jaar lang was hij bloeddonor en 10 jaar van de Bescher-

ming Burgerbevolking. 40 Jaar werkte hij bij Campina waar-

van de laatste 30 jaar als melkbezorger in een en dezelfde wijk 

in Eindhoven. Momenteel is Piet verantwoordelijk voor het 

totale onderhoud van het gildeterrein. 

Zowel Nol van Baardwijk als Piet Schuts zijn benoemd tot 

Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vijf Nuenense Gilden organiseerden Gildendag
In het kader van het feit, dat het 700 jaar geleden is, dat het 

dorp Nuenen en Gerwen gemeenterechten kreeg, hebben de 

vijf Nuenense Gilden op 24 september een gildendag geor-

ganiseerd. Dit onder andere in samenwerking met de Stich-

ting Nuenen 2000, die de festiviteiten rond deze gebeurtenis 

op verzoek van de gemeente coördineert. Ook een in het ver-

leden gedane wens van de Commissaris der Koningin in 

Noord-Brabant om een massale opmars te organiseren werd 

hierin betrokken. De vijf Nuenense Gilden zijn: Het Heilig 

Kruisgilde uit Gerwen, het Sint Anna Gilde uit Nederwetten, 

het Sint Catharina Gilde uit Nuenen-Boord, het Gilde van 

Sint Anna Nuenen-Dorp en Sint Antoniusschut uit Een-

eind.

Zoals het bij een goede verjaardagviering gebruikelijk is om 

de buren uit te nodigen, zijn ook voor deze verjaardag alle 

gilden uit de buurgemeenten van Nuenen uitgenodigd. Hier-

van hebben er 25 hun deelname toegezegd.

Dat betekende dat er op zondag 25 september onder stra-

lende weersomstandigheden de Gildedag met zo’n zeshon-

derd gildebroeders en-zusters gehouden werd met een Gil-

demis in de Nuenense kerk, gevolgd door een Brabantse 

koffietafel voor genodigden in de Vank. Vanaf het Vincent van 

Goghplein startte om 13.00 uur de optocht door het cen-

trum van Nuenen.

Op dit plein werd ook na afloop van de optocht de eed van 

Defilé op het gildefeest te Nuenen ter ere van het 700-jarig bestaan van de gemeente Nuenen
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trouw afgelegd aan het wereldlijk gezag, in dit geval aan de 

Commissaris der Koningin in Noord-Brabant en burge-

meester Terwisse. Op hetzelfde plein werd ook de massale 

opmars gehouden en werd door middel van een slangende-

filé langs de eretribune voor genodigden de aftocht geregeld. 

Op diverse locaties in het centrum van Nuenen werden de 

traditionele gildewedstrijden gehouden zoals het geweer-en 

kruisboogschieten, het vendelen en het trommen. Ook waren 

er speciale activiteiten voor het publiek. In een grote tent op 

een braakliggend terrein in het centrum van Nuenen kon de 

inwendige mens verzorgd worden en hierin vond ook de 

prijsuitreiking plaats. De succesvolle dag werd afgesloten met 

een voor iedereen gratis toegankelijk Gildebal in de tent.

Mede door de schitterende weersomstandigheden en het feit 

dat alle activiteiten in het centrum van het dorp werden 

gehouden, plus de massale publieke belangstelling en de uit-

stekend verlopen wedstrijden mogen de vijf Nuenese gilden 

terugzien op een geslaagde dag.

Peer Maas koning in Borkel
In verband met het koning-

schieten werd de H.Mis op 2 

september gevierd om 13.30 

uur. Na afloop trok het gilde 

van Sint Sebastiaan Borkel naar 

het schietterrein. De vier kandi-

daten maakten er voor henzelf 

en voor het publiek een span-

nende wedstrijd van. De vogel 

gaf zich pas bij het 146e schot 

gewonnen en besliste daarmee, 

dat Peer Maas de nieuwe koning 

werd. Zijn vrouw Cobie, zijn gil-

debroeders en de talrijke toe-

schouwers konden hem einde-

lijk feliciteren en horen, hoe 

hoofdman Toon Versmissen in 

zijn toespraak de nieuwe koning prees voor zijn vele verdien-

sten voor het gilde: de opleiding van jonge gildebroeders als 

schutters en vendeliers.

Nieuwe koning voor het Heilig Kruisgilde uit Gerwen
Tijdens de jaarlijkse traditionele 

teerdag van het Heilig Kruis-

gilde heeft bij het koningsschie-

ten Piet Schuts heeft kans gezien 

om in de veertiende ronde met 

het 269e schot de laatste restan-

ten van de mooie en taaie vogel 

naar beneden te halen. In totaal 

streden 20 gildebroeders mee 

om deze eer.

Op zaterdagmorgen 16 septem-

ber om 9.00 uur verzamelden  

zich de gildebroeders bij 

gemeenschapshuis ’D’n Heu-

vel’ om daarna in optocht naar 

de Sint Clemenskerk te trekken 

voor het bijwonen van de speci-

ale Eucharistieviering, waarin 

gildebroeders de voorbeden lazen. In het Gildehuis aan het 

Lankveld stond inmiddels de traditionele koffietafel met 

warme worst en koude ribben klaar. Tijdens deze koffietafel 

zou de sponsor de nieuwe bierpullen officieel overdragen, 

maar dit kon helaas niet doorgaan vanwege ziekte van de heer 

Bouw. Toen om 13.00 uur de schutsboom ingewijd was en 

door de pastoor het vrijwaringsschot gelost was, kon de 

’oude’  koning het eerste schot verrichten. Geteisterd door 

regenbuien werd het een langdurige strijd, die bij het 269e 

schot en na ca. 2 uur schieten (inclusief een half uur regen-

pauze)  beslist werd in het voordeel van Piet Schuts. Na het 

voorlezen van het protocol, de verklaring van de nieuwe 

koning dat hij het koningsschap wilde aanvaarden, kon de 

traditionele installatie beginnen en de koning ’ ingedronken’ 

worden met de nieuwe bierpullen voorzien van naamsinscrip-

tie.

De jaarlijkse teerdag werd besloten met een gezamenlijke 

avondmaaltijd  in het Gildenhuis.

Bart Konings koning Sint Willibrordus Waalre
Traditiegetrouw schoot het Sint 

Willibrordusgilde Waalre op 

kermismaandag 21 augustus 

om een nieuwe koning. Na de 

H.Mis en het voorlezen van het 

reglement bij het koningschap 

schoten pastoor Van Beers, de 

loco-burgemeester, de 

be schermheer en de keizer de 

boom vrij. Drie kandidaten leg-

den de vogel het vuur aan de 

schenen, tot en met het 107e 

schot tevergeefs. Ook het 108e 

schot leek hem niet te deren en 

schutter Bart Konings had zich 

al omgedraaid, toen de beslis-

sing alsnog (letterlijk!) viel.  Bart is al 37 jaar lid van het gilde, 

heeft al meermaals geprobeerd het koningschap te bemach-

tigen en mag zich nu 4 jaar lang een waardig koning tonen.

Afscheid nemen van Peter Bakermans
In de loop van vrijdag 27 oktober vernamen wij als Cathari-

nagilde Tongelre, het droeve nieuws van het onverwachte 

overlijden van onze gildebroeder Peter Bakermans.

Vol ongeloof moesten we de bittere werkelijkheid onder ogen 

zien. Hij was herstellende van een hartinfarct, dat wel, maar 

alles weer er op dat het de goede kant op was gegaan.

De klap kwam hard aan. Want Peter was zowel bij ons als bij 

bevriende gilden een zeer geziene figuur. Gildebroeder in 

hard en nieren! Daarnaast heeft hij ons gilde ook op allerlei 

manieren gediend: als lopertje, als jeugdtamboer, als tam-

boer, als vendelier, als overheidslid, als deken-schrijver. Maar 

ook voor de kring en het district heeft hij veel betekenis 

gehad. Vanwege zijn verdienste voor het Sint Kristoffel-Kol-

veniersgilde te Merksem (België) was hij daar benoemd in de 

functie van Ouderman. In 1998 werd hij onderscheiden met 

het zilveren medaillon van Kring Kempenland. Op 25 

november zou Peter tijdens onze Patronesdagviering worden 

gehuldigd met zijn 40-jarig gildelidmaatschap. We zullen 

hem dan, postuum, onderscheiden met het zilveren schild 

van Kring Kempenland en met de zilveren Sint Cathrien, een 

ereteken van ons eigen gilde.

Op donderdag 2 november hebben we in een overvolle Sint 

Clemenskerk te Nuenen tijdens een indrukwekkende 

Eucharistieviering afscheid genomen van Peter. Daarna 

hebben we hem op het parochiekerkhof met gilde-eer ter 

ruste gelegd.

Wij zullen hem missen.

Nieuwe koning bij Lieropse gilde
Op kermismaandag schoot Jos van Lieshout zich tot nieuwe 

koning van het gilde Sint Antonius Abt Lierop. Bij het 191ste 

schot haalde hij het laatste gedeelte van de vogel naar bene-

den. Hij werd hierdoor de opvolger van Gerard Berkers, die 

de laatste twee jaar deze titel met ere heeft gedragen. Het 

koningschieten vond plaats onder grote publieke belangstel-

ling onder een stralende herfstzon. De openingsschoten wer-

den gelost door burgemeester Veltman, pastoor Sanders, wet-

Nieuwe koning Bart Konings

Nieuwe koning Piet Schuts loopt 

over het vaandel Den Schuts-

herd in

Nieuwe koning Peer Maas met 

zijn echtgenote Cobie

Peelland
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houder Kusters, kringvoorzitter 

Sijbers en de scheidende koning. 

Nadat de nieuwe koning op de 

gebruikelijke wijze was geïnstal-

leerd werd hij aan ”den volke” 

getoond. Dit gebeurde tijdens 

een rondgang door het dorp 

met als eindpunt het gildehuis ’t 

”Jagershuis.” Daar volgde een 

druk bezochte receptie. Een 

vendelhulde van het gilde Onze 

Lieve Vrouw van de Zeven 

Weeën sloot de receptie af. Het 

feest werd daarna door de beide 

gilden gezamenlijk voortgezet. 

Rond zes uur werd de familie 

naar huis begeleid. Hier werden 

de festiviteiten met een vendelhulde van het eigen gilde afge-

sloten. Jos van Lieshout (41) woont met zijn vrouw Ine van 

de Ven en hun drie zoons Rens, Lars en Sven aan de Brui-

seldonk in Lierop. In het dagelijks leven is hij als hardware 

designer werkzaam bij Philips Medical Systems in Best. In 

zijn vrije tijd is hij een verwoed hardloper en jeugdleider bij 

de plaatselijke voetbalclub. 

Kringonderscheiding voor Frits Aarts
Tijdens de najaarsvergadering 

van de kring Peelland kreeg 

Frits Aarts van het gilde Sint 

Antonius Abt Lierop een 

kringonderscheiding uitgereikt. 

Het zilveren draagschild en de 

oorkonde werden hem uitge-

reikt door kringvoorzitter Mies 

Sijbers. Frits Aarts ontving deze 

onderscheiding voor zijn vele 

verdiensten voor de SAT-com-

missie (Studie-Archief-Ten-

toonstelling). In de periode eind 

tachtiger en begin negentiger 

jaren was hij een van de mensen 

die de commissie in haar hui-

dige vorm hebben opgezet. Frits 

Aarts was jarenlang secretaris. In 1995 was hij de grote drijf-

veer achter het boek ” De waarden van het gildewezen bele-

ven en bewaren.” Dit boekwerk werd uitgegeven in het kader 

van het zestigjarig bestaan van de kring Peelland.

Nieuwe verzamelplaats in gebruik genomen
Voorafgaand aan de opening van Lierop kermis heeft het 

gilde Sint Antonius Abt Lierop op 16 september officieel 

afscheid genomen van haar verzamelplaats bij Frits Aarts. 

Een kwart eeuw kwamen de gildebroeders voor deelname 

aan gildefeesten en gilde-activiteiten bijeen bij de familie 

Aarts om van daaruit naar de plaats van bestemming te ver-

trekken. Het opbergen van de gilde-attributen, het verzame-

len en vertrekken bij Frits Aarts was eigenlijk een tijdelijke 

oplossing. Door het ontbreken van een goede opbergruimte 

van de gildeattributen in het voormalige gildehuis Manders. 

Na de verbouwing van het huidige gildehuis ’t ”Jagershuis” 

kreeg het gilde een eigen ruimte. De opening van de nieuwe 

verzamelplaats en vertrekpunt kreeg een officieel tintje. Een 

van de belangrijkste atributen , een oud gildevaandel, werd 

door Frits Aarts van zijn woning naar het nieuwe onderko-

men overgebracht. Hoofdman Henk Berkers sprak een dank-

woord uit voor al die 25 jaar waarbij soms bij nacht en ontij 

gildebroeders vertrokken of terugkeerden van een activiteit 

voor het gilde. Als dank werd Frits Aarts een attentie aange-

boden.

Eerste schot door een vrouw op de koningsvogel
Voor het eerst in de geschiedenis van het gilde Sint Antonius 

Abt Lierop mochten vrouwen aan het koningschieten deel-

nemen. Van deze historische mogelijkheid maakten vier vrou-

welijke leden gebruik. Het was Petra van Bree-Sijbers die als 

eerste een (raak) schot op de koningsvogel loste.

De Koning wordt koning
De kermisdagen in Beek en 

Donk waren opnieuw drukke 

dagen voor het gilde Sint Leo-

nardus. Het begon al op vrijdag 

met een vendelgroet bij de jubi-

lerende wethouder Noud van 

Geffen. Een dag later werd 

samen met burgemeester van 

Beers de kermis op het Piet van 

Thielplein geopend. 

Op kermismaandag werd in alle 

vroegte koning Adriaan Ver-

schuren afgehaald. Er werd een 

vendelgroet gebracht, terwijl de 

scheidende koning voor brood-

jes en brandewijn zorgde. 

Het programma werd voortgezet met een gebedsdienst in de 

Leonarduskapel die werd geleid door gildepastor Theo van 

Rossem. Bij gildehuis de Zwaan werd vervolgens de erwten-

soep opgediend. De stoet trok daarna naar de schutsboom 

aan de Goorloop. De eerste schoten werden gelost door de 

gildepastor en de wethouder. Tijdens het koningschieten 

schoot Cor de Koning bij het 68ste schot de vogel naar bene-

den. De nieuwe koning met de toepasselijke achternaam is al 

lid vanaf 1966. Op kermisdinsdag mocht de nieuwe koning 

voor het eerst in deze functie aantreden. Hij reikte de konings-

kruisen uit aan Thijn van der Bruggen, Annie van Lankveld, 

Maria Huybers-Leenders en Fons de Loos.

Koninklijke erepenning voor Sint Jorisgilde Deurne
Onder het motto ’Wij roeren de trom’ opende het gilde Sint 

Joris op zaterdag 30 september een overzichtstentoonstelling 

in het gildehuis Van Baars aan de Stationsstraat. Dit in het 

kader van een driedubbele jubileumviering. Vooraf werd de 

trom al flink geroerd. Maar daar zorgden anderen voor. Bur-

gemeester Daandels overhandigde het gilde namens Hare 

Majesteit de Koningin de koninklijke erepenning met oor-

konde. Beschermheer Martien van Doorne bood het gilde 

vier nieuwe gildetrommen aan. Maar dat was nog niet alles. 

Het gilde ontving ook een zilveren schild van de kinderen Van 

Kessel. Van 1963 tot 1965 was hun vader Jan van Kessel 

koning van het gilde. Die kon bij die gelegenheid door omstan-

digheden geen zilveren schild aanbieden. Dat verzuim werd 

op die zaterdagmiddag meer dan goedgemaakt. Tenslotte was 

er ook een zilveren schild van de familie Engelen, die al 125 

jaar actief aan het gilde verbonden zijn. Mede namens zijn 

betovergrootvader Antonius Engelen en alle andere familiele-

De nieuwe koning Cor de Koning

Vaandeldrager Frits Aarts (links) wordt thuis opgehaald om het vaandel 

naar het nieuwe gildehuis over te brengen 
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den overhandigde Charles Engelen als vijfde generatie het 

schild aan zijn vader hoofdman Hubert Engelen. Het Deur-

nese gilde had ook een fraai cadeau voor zijn beschermheer. 

Een prachtig tinnen bord met daarop gegraveerd de zilveren 

beeltenissen van zijn ouders en hemzelf. Op deze dag her-

dacht het gilde het feit dat het 600 jaar geleden werd opge-

richt, dat in 1925 het gilde na een slapende toestand werd 

heropgericht door dokter Hendrik Wiegersma en anderen en 

dat de naam van de familie van Doorne vijftig jaar aan het 

gilde verbonden is. Burgemeester Gerard Daandels stelde op 

de eerste plaats vast dat gilden en kerken iets met elkaar heb-

ben. Maar Daandels wees ook op het feit dat het Sint Joris-

gilde in Deurne een belangrijke plaats inneemt. „Jullie dragen 

een voorbeeldfunctie uit en de gemeenschap van Deurne doet 

nooit een tevergeefs beroep op jullie.” De burgervader zei ver-

der dat dr. Hub van Doorne, die in 1950 beschermheer van 

het gilde werd, een scherp oog had voor de dorpscultuur. De 

koninklijke onderscheiding was daarom volgens de burge-

meester dik verdiend. Beschermheer Martien van Doorne 

had veel waardering voor het werk van hoofdman Hubert 

Engelen. „De leden weten maar half wat jij er allemaal voor 

doet.” Hij vroeg zich af waar de hoofdman zoveel moed van-

daan haalt om zoveel ”gildehooi op zijn vork te nemen.” Ten-

slotte stelde de hoofdman vast dat het gilde in Deurne en 

omgeving in de loop der jaren in alle eenvoud een prachtige 

staat van dienst heeft opgebouwd. Volgens hem heeft het gilde 

dat voor een groot gedeelte te danken aan de familie van 

Doorne en het gemeentebestuur. „Zij hebben altijd achter 

ons gestaan.” De feestelijkheden werden in de avonduren in 

het gildehuis voortgezet met een druk bezochte receptie. 

Eredeken in Lieshout geïnstalleerd
Tijdens de patroonsviering van 

het gilde Sint Servatius Lies-

hout op 13 mei is Karel Berkhof 

geïnstalleerd als eredeken van 

het gilde. Deze gebeurtenis 

vond plaats na afloop van de 

eucharistieviering in de Sint 

Servatiuskapel. Hij ontving deze 

titel als dank voor zijn inzet als 

voorzitter van het organisatieco-

mité Vrij Gildenfeest ’97 in 

Lieshout en zijn huidige voor-

zitterschap van het comité dat 

zich bezig houdt met de realisa-

tie van het gildeterrein aan de 

Beemdkant. Het gilde hoopt 

nog lang van de kennis en ener-

gie van de nieuwe eredeken gebruik te kunnen maken.

Koninklijke onderscheiding voor Jan Verheijen
Tijdens de patroonsdagviering van het gilde Sint Lambertus 

Someren-Eind op 17 september werd Jan Verheijen (64) 

door burgemeester Veltman 

benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Hij ontving 

deze onderscheiding voor zijn 

verdiensten voor het Brabantse 

gildewezen. Hij is 33 jaar lid van 

het gilde, een kwart eeuw deken-

schrijver en momenteel hoofd-

man. Jan Verheijen was vele 

jaren secretaris/penningmeester 

van de schietcommissie. Even-

eens al 32 jaar een goede schut-

ter met vele eerste prijzen. Het 

archief van het gilde wordt door 

hem al een kwart eeuw beheerd. 

Ook stond hij aan de wieg van 

de bouw van de kapel. Die werd 

door het gilde bij het eeuwfeest in 1995 aan de Eindse 

gemeenschap geschonken. Hij maakt inmiddels 23 jaar deel 

uit van het kringbestuur, waarvan zestien jaar als secretaris. 

Daarnaast nam hij zestien jaar lang zitting in het federatiebe-

stuur, was 23 jaar kringcommandant en fungeerde tien jaar 

lang als redacteur van het gildetijdschrift de ’Gildetrom’. 

Naast zijn werkzaamheden voor het gildewezen was Jan Ver-

heijen ook actief in het maatschappelijk leven in Someren. In 

de periode van 1962-1966 maakte hij deel uit van de Some-

rense gemeenteraad. Hij was 26 jaar lid van de Katholieke 

Arbeiders Beweging, waar hij binnen het bestuur 12 jaar als 

secretaris fungeerde. Daarnaast maakte hij zes jaar deel uit 

van Oranjecomité. Verder was hij betrokken bij de oprichting 

van wandelsportvereniging Hermodé. En was 22 jaar lid van 

de politieke groepering Someren-Eind. Verder was hij lid van 

de Raad van Elf en Prins Carnaval van de ’Plattevonder’. 

Dankzij verhuizingen was hij voorzitter van twee verschil-

lende buurtverenigingen. Daarnaast collecteert hij voor de 

Hartstichting en het Anjerfonds. Jan Verheijen was werkzaam 

op de Hogeschool Eindhoven, waar hij in 1998 met de VUT 

ging.

Communiegangers zonder brood
Op zondag 17 september werd het naamfeest van de patroon-

heilige van het gilde Sint Lambertus Someren-Eind gevierd. 

Dit gebeurde tijdens een heilige Mis in de open lucht. Vijf jaar 

geleden bij het eeuwfeest van het gilde hebben de gildebroe-

ders een gedachteniskapel gebouwd. De kapel werd door 

Mgr. Hurkmans met veel ceremonieel ingezegend en vervol-

gens aangeboden aan de bevolking van Someren-Eind. De 

bisschop sprak toen de wens uit dat er een herhaling zou 

komen van de heilige Mis. Helaas kon dit keer de bisschop 

niet aanwezig zijn. Celebrant was nu pater van Rooij  

uit Asten. Medewerking werd verleend door harmonie  

Juliana en zangvereniging Con Amore. Er werden gezangen 

uit ’die Deutsche Messe’ ten gehore gebracht, afgewisseld 

door enkele harmonienummers zoals ’Tears in heaven’ en 

’Leningrad’. De viering, die als thema ’Geborgenheid’ kende, 

werd door zo’n zeshonderd belangstellenden bijgewoond. 

Pater van Rooij had het aantal bezoekers lager ingeschat. 

Omdat er niet genoeg hosties waren moest een deel van de 

communiegangers het zonder heilig brood stellen. Het 

Eindse gilde is een gilde dat geborgenheid geeft aan mensen. 

Dit getuige het grote aantal zilveren jubilarissen. Twaalf jubi-

larissen werden in het gildehuis ’Jan van Tieskes’ gehuldigd. 

De jubilarissen werden lovend toegesproken door hoofdman 

Jan Verheijen. In zijn betoog gaf hij een analyse van de door-

snee Someren-Eindse gildebroeder en gildezuster. Hij had 

voor iedere jubilaris een toepasselijk dankwoord, vergezeld 

van een blijvende herinnering met oorkonde. Bloemen en 

een fles wijn waren er voor de wederhelften. Tijdens de bij-

eenkomst werd ook de hoofdman zelf in de bloemetjes gezet. 

Vice-hoofdman Henny Lammers benadrukte de inzet van 

Jan Verheijen voor het gilde van Someren-Eind en voor het 

De installatie van Karel Berk-

hof tot eredeken

De koninklijk gedecoreerde 

Jan Verheijen

Burgemeester Daandels overhandigt de oorkonde behorend bij de legpen-

ning aan hoofdman Hubert Engelen



124

gildewezen in het algemeen. Hij stak de loftrompet over de 

hoofdman. Een kwart eeuw deken-schrijver en sinds enkele 

jaren hoofdman. Twee functies binnen het gilde. Twee A-4tjes 

waren waren er nodig om diens verdiensten op te noemen. 

Zijn echtgenote werd ook bij de huldiging betrokken. Zij ont-

ving een dankwoord en een prachtige bloemenruiker.

Een nieuwe koning en erekoning in Someren
Op kermismaandag 25 september vond het koningschieten 

plaats van het gilde Sint Joris Someren. ’s Morgens werden 

de koning en ere-koning per taxi thuis opgehaald en naar het 

gildehuis gebracht. Daar werden ze opgewacht door de ove-

rige gildebroeders en -zusters. Daarna volgde de gildemis in 

de Lambertuskerk. De hernieuwing van de eed van trouw 

aan het kerkelijk gezag werd afgelegd, waarna er voor de pas-

toor en de beide koningen een vendelgroet werd gebracht. 

Vanaf de pastorie trok het bonte gezelschap naar het gilde-

huis. 

Hier lieten de koffie en belegde broodjes zich goed smaken. 

Na de maaltijd ging het richting schietterrein Jorisveste. Hier 

waren intussen de genodigden door de hoofdman ontvan-

gen. Bij aankomst van het gilde trok men vervolgens drie keer 

rond de schutsbomen en werd het ceremonieel verricht 

waardoor de oud-koning en erekoning terugkeerden als gil-

debroeder. Zij boden het gilde een prachtig zilveren schild 

aan. Als blijvend aandenken ontvingen zij zelf van het gilde 

een tinnen drinkbeker met inscriptie. Na het inschrijven van 

de kandidaten voor de titel erekoning werd de boom ’gevrijd’ 

door burgemeester Veltman. Het was een spannende strijd. 

Omstreeks het 150ste schot viel de helft van de vogel naar 

beneden. Het duurde toch nog tot het 170ste schot voordat 

Patrick Bukkems de vogel naar beneden haalde. Hij aan-

vaardde de door het gilde opgestelde eisen en werd erekoning 

van het gilde. Vervolgens was het de beurt aan de gildebroe-

ders. Onder de vrolijke klanken van een draaiorgel deden 

negentien leden een gooi naar de Koningstitel 2000-2002. 

Een onderlinge strijd waaruit Martien Damen als winnaar 

tevoorschijn kwam. Hij bracht de houten vogel naar beneden 

bij het 206e schot en werd daarmee koning.

Een gelukkige en ook emotionele gildebroeder. Mede door 

zijn uitspraak „Ik heb het voor onze Wiel gedaan”. Martien is 

gildebroeder geworden nadat zijn broer Wiel in 1995 op nog 

jonge leeftijd plotseling kwam te overlijden. 

Meteen werd echtgenote Ricky gebeld. Na haar aankomst 

kon men beginnen met het installeren van de beide konin-

gen: de traditionele handwassing, het betreden van het vaan-

del door de koning, de felicitaties met het ’offeren van een 

zilverstuk’ op de trom, de erewijn en de vendelgroet. Het gilde 

keerde vervolgens terug naar het centrum en werd daar onder 

luid applaus ontvangen. Onder grote belangstelling volgde 

een korte vendelgroet en werd er erewijn aangeboden aan de 

uitbaters van het gildehuis de familie van Vlerken. Het mooie 

weer nodigde uit om nog enkele uurtjes na te ’buurten’. 

Federatiekampioenen uit Beek en Donk
Op zondag 17 september namen de vendeliers en tamboers 

van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk deel aan het 

federatietoernooi Vendelen en trommen. Dit werd georgani-

seerd door het gilde Sint Catharina Strijp in Eindhoven. De 

diverse onderdelen werden onder zeer slechte weersomstan-

digheden afgewerkt. Bij het onderdeel groepen werden de 

tamboers van het gilde Sint Leonardus voor de vijfde keer 

kampioen. Het viertal bestond uit Geert-Jan van Rixtel(Bzn), 

Geert-Jan van Rixtel(Fzn), Mark van Rixtel en André van 

Nunen.

Jonge gildekoning in Lieshout
Het gilde Sint Servatius Lies-

hout heeft komend jaar de jong-

ste koning sinds 1400. Het is de 

22-jarige Willem van Pelt uit 

Lieshout die zijn vriendin San-

dra van de Vossenberg tot konin-

gin verkozen heeft. Het koning-

schieten vond traditioneel plaats 

op kermismaandag op het 

nieuwe schietterrein aan de 

Beemdkant. Bij het 175ste schot 

viel de vogel door toedoen van 

Jan Cardol. Hij werd daarmee 

voor de tweede achtereenvol-

gende keer erekoning. Aan het 

schieten op de tweede vogel 

namen alleen die gildebroeders 

deel die ook in de eerste ronde 

hadden geschoten. Willem van 

Pelt schoot de vogel bij het 29ste schot aan flarden. Eerder op 

de dag mocht hoofdman Toon Gevers uit Mariahout tijdens 

een ontvangst op het gemeentehuis een plaquette in ont-

vangst nemen. Dit omdat hij zich gedurende twintig jaar 

heeft ingezet voor het gilde. De plaquette in de vorm van een 

schild krijgt een plaats op het nieuwe schietterrein. 

Onze Lieve Vrouwe en Catharina luistert huwelijk op
Gildebroeder Cees v.d. Boom, 

vendelier en deken-schrijver van 

het Onze Lieve Vrouwe en 

Catharinagilde uit Erp, trad op 

12 mei in het huwelijk met Imke 

Knoop. 

Bruid en bruidegom verlieten 

na de kerkelijke inzegening de 

kerk door een erehaag van ven-

deliers. Het gilde bracht daarna 

aan Cees en Imke een vendel-

hulde. 

Tot slot werd als aandenken het 

gilde samen met het bruidspaar 

op de foto gezet.

Nulands gilde op bezoek in Polen
De gemeente Nuland heeft samen met het gilde Sint Anto-

nius Abt in het weekend van 17 en 18 juni een bezoek 

gebracht aan de zustergemeente Gòra in Polen. Na een lange 

heenreis arriveerde het gezelschap op vrijdagochtend 16 juni 

in het plaatsje Leszno, een kleine 25 kilometer van Gòra. Hier 

waren de hotelkamers. De vrijdagmiddag was meteen al 

gereserveerd voor een H. Mis waarbij de officiële opening 

plaatsvond van de feestelijkheden in Gòra. Evenals Nuland, 

dat vorig jaar haar 700-jarig bestaan vierde, bestaat Gòra 

zevenhonderd jaar in 2000. Dat was ook de reden van het 

Zittend de nieuwe koning Wil-

lem van Pelt met zijn vriendin 

Sandra van de Vossenberg en 

links erekoning Jan Cardol

Erehaag voor het bruidspaar

Koning Martien Damen (links), erekoning Patrick Bukkems en hun 

echtgenotes Ricky (links) en Nellie

Maasland
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bezoek van Nuland aan de zustergemeente. Daarna volgden 

enkele, langdradige, toespraken door de diverse plaatselijke 

en provinciale notabelen. De dagen erna werden gevuld door 

vele optredens. 

Hierbij kregen zij telkens weer de volle aandacht en bewon-

dering van de plaatselijke bevolking. Als blijvend aandenken 

aan deze reis hadden een twee gildebroeders een passend 

cadeau in petto. Daniël van Rosmalen en Antoine van der 

Schoot bedachten een speciale bestrating. Een afbeelding 

van het oudste in het bezit zijnde schild van het gilde met 

daarin de gegevens ’Nuland 2000’. Reeds vorig jaar hadden 

zij eenzelfde bestrating gemaakt ter gelegenheid van het 400-

jarig bestaan van het Nulandse Gilde. Deze is altijd nog te 

bewonderen op de gilde-accommodatie. In verband met het 

zeer drukke tijdsschema in Polen waren zij zelf helaas niet in 

de gelegenheid om de bestrating aan te leggen. Door de 

gemeente Gòra is gezorgd dat e.e.a. alsnog een plaats kreeg 

voor het gemeentehuis. Met een prachtig resultaat. Op maan-

dagochtend namen de Nulanders moe maar voldaan een 

aanvang met de terugreis.

Terugblikkend op het hele weekend, concluderen de gildele-

den dat het mede dankzij het drukke programma een ver-

moeiend, maar zeer leerzaam verblijf is geweest. Een prachtig 

weekend. Niet alleen voor het Nulandse gilde een belevenis, 

maar zeker ook voor de plaatselijke bevolking.

Nulands gilde succesvol op kringdag
Het Nulandse Sint Antonius Abtgilde nam zondag 21 mei 

succesvol deel aan de kringdag Maasland in Elshout. De 

buit: acht zilveren schilden. Opvallende successen zijn de 

eerst prijs in de optocht voor mooiste geheel en daarnaast de 

eerste prijs voor het mooiste gildevaandel na 1975, en dat 

terwijl dit vaandel pas voor de eerste keer (na de inzegening 

vorig jaar) beoordeeld werd. Voorts werd er ook hoog gescoord 

bij het (groeps-)trommen en vendelen. Vooral de jeugd boekte 

succesjes. Daar is de overheid van het Nulandse gilde zeer 

trots op.

Feestdag Johannes de Doper brengt Frank de Jong 
geluk

Frank de Jong mag zich de 

komende jaren de zevenender-

tigste koning van het gilde Sint 

Jan Baptist uit Kaatsheuvel noe-

men. Deze titel wordt eens om 

de vier jaar verschoten, altijd in 

een schrikkeljaar. Op de kerke-

lijke feestdag van Sint Jan de 

Doper, 24 juni, kwamen de gil-

debroeders en -zusters al vroeg 

bijeen om hun oude koning 

Rick van Nooij in Waalwijk af te 

halen. Het gilde werd gastvrij 

ontvangen op het traditionele 

worstenbrood en brandewijn 

met kandij. Per bus vertrok men 

weer naar Kaatsheuvel voor het bijwonen van de gildemis, 

die in de Sint Janskerk werd gecelebreerd door pastor Sma-

rius en waarbij gezongen werd door het parochiale gemengd 

koor. Na de H.Mis werd pastor Smarius voor de pastorie de 

vendelgroet ge bracht. Nadat in het gildehuis de inwendige 

mens werd versterkt kon men beginnen met de verschieting. 

Maar niet alvorens de boom gevrijd werd en burgemeester 

Weierink en pastor Smarius de openingsschoten hadden ver-

richt. De vogel bleek, mede door de regen, van een taaie kwa-

liteit te zijn. Juist op het moment dat een enkele gildebroeder 

begon te twijfelen of het die dag nog wel zou lukken, begon 

de vogel tekenen van slijtage te vertonen. Bij ieder volgend 

schot met de kruisboog werd het duidelijk dat het nog een 

kwestie van hooguit enkele schoten zou worden. Het was uit-

eindelijk vaandrig Frank de Jong die de door hem felbegeerde 

titel in de wacht sleepte. Frank droeg zijn titel op aan zijn 

vader, die ondanks zijn ernstige ziekte samen met zijn vrouw 

toch even naar het schietterrein kon komen om zijn zoon te 

feliciteren met het behaalde koningschap. Reeds eerder 

bekleedde een andere zoon het koningschap. De geslaagde 

dag werd met een barbecue afgesloten.

Met jubilerende pastor door het dorp
Op 11 juni begeleidde het gilde Sint Antonius Abt pastor G. 

Verbakel tijdens zijn 40-jarig jubileum als priester. ’s Mor-

gens werd pastor Verbakel afgehaald bij de pastorie om 

daarna gezamenlijk onder tromgeroffel, vendelgezwaai en de 

klanken van de bazuinblazers de feestelijk versierde kerk bin-

nen te trekken. Na een plechtige H. Mis werd aan pastor 

Verbakel voor de kerk op passende wijze een vendelgroet 

gebracht. Hierna ging het gezelschap naar gemeenschaps-

huis De Meent voor de receptie.

Jeugdspelletjesdag in Heeswijk geslaagd
Zaterdag 8 juli organiseerde het Sint Willebrordusgilde uit 

Heeswijk voor hun jeugdleden een spelletjesdag. In totaal 

Sierbestating als cadeau van en naar ontwerp uit Nuland in het Poolse 

Gòra

Voor de stoet vertrekt, even tijd nemen voor een staatsiefoto

Drie jeugdtamboers versterken de inwendige mens tijdens de kringdag

Eerst vaandrig, nu koning
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namen 23 kinderen deel. Voor de jeugd van 4 t/m 9 jaar was 

er een tekenwedstrijd georganiseerd. Vanaf 10 t/m 18 jarige 

leeftijd werd met de kruisboog op de gipsen vogel geschoten. 

Als eerste deel van deze dag hadden we zes droge spellen. 

Deze spelletjes bestonden uit het doelschieten, spijkerpoe-

pen, evenwichtspel, steltlopen, zaklopen, ringsteken, ring-

gooien en basketbal. Na drie spelletjes van tien minuten was 

er een pauze waarin iedereen voorzien werd van meloenen, 

wat drinken en uiteraard wat snoep. Maar lang stilzitten was 

er niet bij. Scheidsrechter Jo van de Rakt was onverbiddelijk. 

Na tien minuten blies hij weer op zijn zware toeter en begon-

nen de spelen weer. Na afloop van de (droge) spelletjes kwam 

het spannende moment, wie zou dit jaar met de beker van de 

beste schutter op de gipsen vogel naar huis toe gaan. Gilde-

koning Ad Heesakkers had de eer het eerste schot te lossen. 

Na een spannende strijd met veel voltreffers was het Mark 

Brekelmans die de gipsen vogel naar beneden haalde. Hierna 

kon de jury de prijzen van de tekenwedstrijd bij de kleine 

jeugd bekend maken. Alle kinderen hadden tekeningen 

gemaakt die betrekking hadden op het gilde. De jury was tot 

de uitslag gekomen dat iedereen op zijn eigen manier zijn 

belevenis van het gilde op een geweldig mooie creatieve 

manier tot uiting had gebracht. Ze vonden dat iedereen wel 

gewonnen had, zodat ze voor alle deelnemers een mooie prijs 

hadden. Hierna begonnen de (natte) spelletjes, sponzen 

gooien, waterwip, appelhappen, water dragen, waterbalk en 

het ballonprikken. Als laatste spel moesten de groepen uit 

twintig vragen de goede oplossingen zoeken. Het werd uitein-

delijk Roy Laros met zijn groep ’De Gildebroeders en zusters’ 

die de eerste prijs in de wacht sleepten. Tweede werden ’De 

Schildjes’ met als groepsleider Stefan Laros. Derde werd 

groep ’FC Knudde’ met als leider Teun Pepers. Rond de klok 

van half vier uur vertrokken de kinderen moe en voldaan met 

een volle snoepzak en beladen met prijzen naar huis.

Nieuwkijk troeft Drunen en Heesbeen af in schieten
De schutters van het Sint Hubertusgilde uit Drunen hebben 

op eigen terrein geen wonderen verricht. Datzelfde geldt voor 

het Sint Jorisgilde uit Heesbeen. Het derde en laatste treffen 

tegen Nieuwkuijk en Heesbeen van het afgelopen seizoen is 

wel spannend verlopen. Soms met wat regen. Dat was wel 

een handicap voor de schutter onder de boom. Omdat van 

elk gilde om de beurt een schutter startte, kreeg men wel 

gelijke kansen. Echter de een weet wat beter met het hemel-

vocht en concentratie om te gaan dan de ander. De einduit-

slagen luidden: korps Sint Jorisgilde Nieuwkuijk (41.84 

gemiddeld), persoonlijk vrije hand Marco de Pinth Nieuw-

kuijk (18 punten), persoonlijk opgelegd Marco de Pinth 

Nieuwkuijk (48 punten). Volgend jaar zal dit evenement weer 

op de kalender van deze drie gilden aanwezig zijn.

Leo Telgenkamp landjonker in Schijndel
Zondag 9 juli werd op de boulesbanen van de gildebroeder-

schap der Sint Catharina en Barbara te Schijndel de jaarlijkse 

Landjonkersdag gehouden. 

Helaas zat deze dag het weer 

niet mee. Het advies van pastor 

Van Korven ’s morgens in de 

eucharistieviering om bij het 

verlaten van de kerk allen flink 

te blazen, zodat de wolken zou-

den verdwijnen, had niet gehol-

pen. „Wordt het vandaag dag 

geen mooie dag, dan kan het 

altijd nog een historische dag 

voor onze Broederschap wor-

den”, zei hoofdman Teun Smits 

bij de opening. Want zou land-

jonker Rien Kwaks er in slagen 

nu voor de derde keer achtereen 

landjonker te worden dan zou hij de titel van landheer krij-

gen. Dit was na de herinrichting van het gilde nog niet eerder 

voorgekomen. Hij wenste daarom Rien in het bijzonder veel 

succes toe, maar spoorde ook de overige gildebroeders aan 

hun uiterste best te doen, opdat de winnaar ook de beste zou 

zijn. De oproep was goed over gekomen want in de drie pou-

les werd met volle inzet gestreden. Landjonker Rien verloor 

tot veler verrassing zijn eerst partij tegen Ad van Grinsven, 

doch hij herstelde zich keurig in de volgende partijen. Toen 

hij echter in zijn partij tegen Henk van Roessel een tweede 

nederlaag opliep, waren zijn kansen voor een plaats in de 

finaleronde verkeken. Op dat moment was het ook duidelijk, 

dat de Broederschap geen landheer rijker zou worden.

Uiteindelijk waren het Leo Telgenkamp, Hans Cornelius en 

koning Peter Hellings die de eindronde behaalden. In de 

finalepartijen was Leo Telgenkamp duidelijk de beste en 

kreeg daarmee de titel landjonker. Hans Cornelius werd 

tweede (heerboer), terwijl Peter Hellings als derde pachter 

werd. Bij de gildezusters kon freule Annemarie Smits haar 

overwinningenreeks niet voortzetten. Dit keer waren het de 

gildezusters Addy en Riëtte Vervoort die in de finalepartij 

moesten gaan uitmaken wie eerste zou worden. In een aan-

vankelijk gelijk opgaande wedstrijd, was het uiteindelijk Addy 

Vervoort die eerste en daarmede tevens gildedame van de 

Broederschap werd.

Het was al rond achten toen de oud-landjonker Rien Kwaks 

na een optocht rond de molen werd ’begraven’. Direct daarna 

werden de nieuwe landjonker, heerboer en pachter geïnstal-

leerd en werd de gildezusterspeld aan de gildedame uitge-

reikt. 

De pachter droeg daarna het vaandel over aan vaandrig Peter 

Vermeer. En zoals dat meestal het geval is, toen het afgelopen 

was, had het opgehouden met regenen.

Kermistitel voor Gerard Klijn
Op kermiszondag 2 juli werd bij 

het gilde Sint Jan Baptist in 

Kaatsheuvel om de jaarlijkse 

titel schutterskoning gestreden. 

Onder een stralende zon begon 

men aan de voorronden, waar-

bij vooral de nieuwe leden van 

het gilde zich van hun goede 

zijde lieten zien. Eén van hen, 

Gerard Klijn, wist met maar een 

misser zich te plaatsen voor de 

finaleronde. Hij had daarbij de 

tegenstand van de torenhoge 

favoriet Adwan de Pinth. Maar 

wat niemand verwachtte, 

ge beurde. Het eerste kampschot 

van Adwan miste zijn doel waarna Gerard Klijn met een 

bewonderenswaardige koelheid de vogel raakte en daarmee 

zijn eerste en zeker (gelet op zijn kwaliteiten) niet zijn laatste 

titel in de wacht sleepte.

Bekerwinnaar Gerard Klijn

Leo Telgenkamp

Koning Ad Heesakkers verricht de prijsuitreiking voor de mooiste teke-

ningen
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Essche gilde brengt eerbetoon
Door het Essche Sint Willebrordusgilde werd op 8 augustus 

een vendelgroet gebracht aan Ties en Stiena van Schijndel-

Konings, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksfeest. 

Bruidegom Ties is al 54 jaar lid van het gilde en is destijds tot 

het gilde toegetreden op aandringen van zijn schoonvader, de 

toenmalige hoofdman Hannes Konings. Het optreden van 

het gilde werd door het gouden bruidspaar en de talrijke brui-

loftsgasten bijzonder gewaardeerd. Na afloop werden alle gil-

debroeders uitgenodigd om met het bruidspaar het glas te 

heffen.Op 8 september trok het gilde op naar het schutshuis 

café De Twee Zwaantjes waar gildelid Hans van der Aa en zijn 

vrouw Els afscheid namen als kasteleins-echtpaar. Gedurende 

vijftien jaar fungeerden zij als gastheer en gastvrouw voor het 

gilde en in de beginjaren was het schietterrein van het gilde 

gelegen in hun achtertuin. Als dank voor de genoten gastvrij-

heid bracht het gilde een vendelgroet, waarna het afscheids-

feest tot in de kleine uurtjes werd voortgezet.

Engeltje op schouder Wim Schoonen
Zondagmiddag 20 augustus zat er een engeltje op de schou-

der van Wim Schoonen. Deze aimabele gildebroeder van Sint 

Barbara-Sint Sebastiaan uit Vught slaagde erin kampioen 

kruisboogschutter 2000 te worden. Na een spannende strijd 

tussen achttien gildeleden, bleek er uiteindelijk een engeltje 

op de schouder van Schoonen te zitten, waardoor hij het 

kampioenschap behaalde. 

Het kruisboogkampioenschap van het Vughtse schuttersgilde 

werd gehouden op het parkachtige landgoed Beukenhorst 

van Bib en Mary van Rijckevorsel. Het gilde was in grote 

getale aanwezig op deze zonnige zomerdag. Ook ruim twee-

honderd gasten van het echtpaar Van Rijckevorsel, waaron-

der CdK mr. Frank Houben met echtgenote, burgemeester 

Jan de Groot en het oud-burgemeesterspaar Van Hövell van 

Wezeveld tot Westerflier woonden de gezellige zomermiddag-

bijeenkomst bij.

Nuland hanteert kruisboog
Zaterdag 26 augustus hield het gilde Sint Antonius Abt uit 

Nuland de onderlinge schietwedstrijd kruisboogschieten. Dit 

gebeurt om het jaar als er geen koningschieten plaats vindt. 

Na het sluiten van de inschrijvingstermijn bleek dat de animo 

voor dit evenement goed aanwezig was. Maar liefst achttien 

schutters meldden zich voor de eerste inschietronde.

Na een zware strijd, want een echte gildebroeder geeft zich 

niet zo gauw gewonnen, kwam er toch een winnaar uit de 

bus. Het werd Jan Maas.

       

Bert Lamboo koning Sint Catharinagilde
Onder een stralende zon heeft het Sint Catharinagilde uit 

Vught op zaterdag 26 augustus geschoten om een nieuwe 

koning. De dag begon met een H. Mis die werd opgedragen 

in de Sint Petruskerk door pastoor Martin Mesch, tevens 

buitengewoon gildelid. Na de mis werd de eed van trouw aan 

het kerkelijk gezag hernieuwd 

en een vendelgroet aan de pas-

toor ge bracht. In gildehuis café 

Van Berkel werd voor een 

broodje en een kopje koffie 

gezorgd. De prachtige konings-

vogel was dit keer gemaakt door 

Frans van Gerven. Burgemees-

ter Jan de Groot loste het eerste 

schot om de boom te vrijen. 

Daarna werd er geschoten door 

de oud-koning, en vervolgens 

naar loting. Zeventien gilde-

broeders streden om het koning-

schap.

In de 22e ronde bij het 370e 

schot wist Bert Lamboo de gehele vogel naar beneden te 

halen, waarna hij na beraad door het bestuur onder de boom 

aangenomen werd als de nieuwe koning en vervolgens geïn-

stalleerd. De nieuwe koning kreeg de vendelgroet. Eenmaal 

in het gildehuis werd hier het koningsbier geschonken.  

Mari Brekelmans voor de vierde keer koning 
Zaterdag 26 augustus is Mari Brekelmans uit Kaatsheuvel 

van het gilde Sint Ambrosius Baardwijk erin geslaagd voor de 

tweede achtereenvolgende keer de koningstitel in de wacht te 

slepen. Eerder behaalde hij die titel in 1982, 1986 en 1998. 

De verschieting om de titel vindt om de twee jaar plaats. ’s 

Ochtends werd eerst regerend koning Mari Brekelmans 

opgehaald en een rondgang door Baardwijk gemaakt. Gilde-

heer deken M. van Zutphen maakte de boom vrij. Daarna 

kon de strijd beginnen. Brekelmans had negen prima voltref-

fers en behaalde de titel voor de vierde keer. Na de eindstrijd 

is de nieuwe koning door hoofdman Henk Pullens officieel 

geïnstalleerd. Mocht Mari er in 2002 in slagen wederom 

koning te worden dan zal hij een gooi kunnen doen naar het 

keizerschap. Daarvoor zal hij dan de strijd moeten aanbinden 

met de huidige keizer Mari van Daelen.

 

Kampioenschieten Sint Catharinagilde Vught
Het Sint Catharinagilde uit Vught heeft zondag 27 augustus 

geschoten om het kampioenschap van het gilde van het jaar 

2000. Zeventien gildebroeders deden mee. Tegelijkertijd 

schoten elf gildezusters om het zgn. LAS-wisselschild. Er 

werd geschoten in vijf ronden. Na deze ronden waren er drie 

gildebroeders die geen enkele misser hadden. Dat waren 

Frans van Gerven, Frank van Wetten en de kersverse koning 

Bert Lamboo. 

In de kampronde was Frank van Wetten de enigste die niets 

miste. Bert Lamboo werd tweede en Frans van Gerven derde. 

Nummer vier was Jos van Gogh. Deze eerste vier vormen een 

viertal die bij gildedagen uitkomen als korps. Bij de gildezus-

ters werd Flora van Wetten eerste.

Bert Lamboo uit Vught  

Gouden bruidspaar Ties en Stiena van Schijndel nemen de vendelgroet 

in ontvangst

Keizer Mari van Daelen, tweede hoofdman Bertus van Daelen, koning 

Mari Brekelmans en hoofdman Henk Pullens (v.l.n.r.) van Sint 

Ambrosius Baardwijk 
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Vendelgroet tegen zinloos geweld
Op maandag 28 augustus vierde het Nulandse Sint Anto-

nius-Abtgilde de jaarlijkse kermismaandag. Gelukkig waren 

de weergoden goed gezind waardoor er terug gezien kan wor-

den op een geslaagde dag. Tijdens de gebruikelijke H. Mis 

aan het begin van de dag werd Gerard Clement als nieuwe 

gildebroeder ingevendeld. Hierna werd de vendelgroet 

gebracht bij de kerk en de pastorie. Vandaar uit was er een 

kleine rondgang door het dorp tot het oude gemeentehuis. 

Daar werd ten overstaan van burgemeester Hans Netten van 

de gemeente Maasdonk de vendelgroet gebracht. De burge-

meester memoreerde de gebeurtenissen van de afgelopen 

tijd. Met name die gebeurtenissen die betrekking hadden op 

zinloos geweld werden genoemd. Om die reden wilde Hans 

Netten de gebruikelijke vendelgroet niet alleen voor God, 

Koningin en Vaderland laten plaatsvinden, maar zeker ook 

tegen het zinloos geweld, specifiek in de gemeente Maasdonk 

en in Nederland in het algemeen. Na deze bijzondere vendel-

groet werd de aftocht geblazen richting het clubhuis, alwaar 

de jaarlijkse schietwedstrijden konden beginnen. Omdat er 

dit jaar geen koningsschieten was, werd er geschoten op de 

prijsvogel. Behalve op de prijsvogel kon er ook op de wip 

geschoten worden. Tevens was er voor de dames de gelegen-

heid om óók op een vogel te schieten. De prijsvogel haalde 

Piet van der Linden (184 schoten) naar beneden. De dames-

vogel velde Coby Voets (198 schoten). Zij werd zgn. Dagko-

ningin 2000. Het schieten op de wip werd na een spannende 

competitie gewonnen door Johan Schel.

Elmar Gille koning Sint Baslius Heusden
Met het 596ste schot door Elmar Gille van het Sint Bas-

liusgilde uit Heusden kwam op 2 september de vogel naar 

beneden en mag hij zich twee jaar koning noemen. Die dag 

zijn ook wedstrijden gehouden voor de jeugdleden. Na een 

spannende en leuke strijd velde jeugdlid Patrick Raaijmakers 

met het 172e schot de vogel. Ook hij is twee jaar in functie. 

De dag werd besloten met een barbecue.

Gerben Verkuylen wordt koning in Dinther
Gerben Verkuylen is op zater-

dag 2 september na een mooie 

en spannende strijd met het 

negentigste schot de nieuwe 

koning van het Sint Barbara-

gilde in Dinther geworden. Op 

deze dag is ook (voor een sym-

bolisch bedrag) door de 

gemeente het gildehuis overge-

dragen aan Sint Barbara. Hier-

voor bedankte hoofdman 

Eugène van Bouwdijk Basti-

aanse jr. burgemeester me vrouw 

J. van Gorp hartelijk en bood 

haar als aandenken een zilveren 

schild aan. Oud-koning Wim 

van der Leest had dit keer een extra verrassing bij het koning-

schieten. 

Als de vogel in de eerste ronde naar beneden werd gehaald, 

kreeg iedereen die niet geschoten had een fles wijn. Hij 

hoefde niets te vrezen, want de vogel hield het meer dan vier 

ronden vol. Twintig gildebroeders namen aan de strijd om de 

koningstitel deel. De gelukkige, Gerben Verkuylen, was ook 

in 1993 koning. Op zondag 10 september is hij in de Sint 

Servatiuskerk geïnstalleerd. Tijdens en na het koningschieten 

werd de jeugd vermaakt met een jeu de boulestoernooi. Dit 

werd gewonnen door Roy van der Heyden. Hij versloeg Koen 

van Kaathoven in de finale. Een derde plaats veroverde Niels 

Hermans. 

Later op de avond, na een heerlijke maaltijd, haalde Henk 

Habraken zijn gitaar voor de dag en zong een mooi lied over 

de gildebroeders en de nieuwe koning.

Drie gilden trekken ’Effe naor Geffen’
Zondag 3 september nam het gilde uit Nuland deel aan de 

opening van de Boerenmarkt van Geffen, ’Effe naor Geffen’. 

Samen met de gilden uit Rosmalen en Nistelrode en het Gef-

fense Sint Jorisgilde heeft het Sint Antonius Abt de opening 

verzorgd door het bijwonen van de plechtige openluchtmis 

waar, na een rondgang door Geffen, met een massale vendel-

groet de markt officieel geopend werd.

Haarense gilden schieten al dertig jaar samen
De drie Haarense gilden, Sint Antonius en Sint Sebastiaan 

(handboog wip) , Sit Joris (kruisboog) en Sint Catharina en 

Sint Barbara (eveneens kruisboog) schieten al dertig jaar 

samen. Zondag 3 september werd dit op passende wijze 

gevierd. Elk gilde schiet met het eigen wapen. Dit keer waren 

achtenveertig schutters present. Onderling wordt dan bepaald 

wie de beste schutter is en die mag een wisselbeker in ont-

vangst nemen. Dat bleek Frank van Beers (kruisboog) van 

Sint Joris. Theo Swinkels (Sint Antonius en Sint Sebastiaan) 

werd tweede. Bij de dames werd Marij Dankers (kruisboog) 

Haarens kampioene. Frank v.d. Pas (kruisboog) werd beste 

jeugdschutter. Met een goed verzorgde barbecue en een 

drankje werd het lustrum besloten.

Donateurschieten Sint Catharinagilde
De donateurs van het Sint Catharinagilde uit Vught hebben 

zondag 17 september geschoten om de titel ’koning of konin-

gin van ere’. Aan de wedstrijd deden 23 deelnemers mee. Er 

werd geschoten op een houten vogel. Dinie van Hoogwaar-

den wist bij het 89e schot een vleugel eraf te schieten. Goed 

voor een derde prijs. Bij het 144e schot wist ILona van Bijnen 

de tweede vleugel eraf te schieten. Deze was goed voor de 

tweede prijs. Bij het 214e schot wist Han Janssen de gehele 

vogel naar beneden te halen en werd zo de ’koning van ere 

2000’.

Federatiekampioen vrije hand geweer blijft in Essche 
handen

Tijdens het federatietoernooi 

geweerschieten dat op 3 sep-

tember in Beek en Donk werd 

gehouden had de deken-rent-

meester van het Essche Sint 

Willebrordusgilde de zware taak 

om de in 1999 veroverde titel 

individueel kampioen vrije hand 

te verdedigen. Een taak waar hij 

jammer genoeg niet in slaagde. 

Toch bleef de titel individueel 

federatiekampioen vrije hand in 

Essche handen. Na vijftien 

kampschoten streden nog vier 

schutters om de hoogste eer, 

waaronder tamboer Adrie Ver-

hoeven. Hij was de enige die 

voor de laatste drie schoten een treffer liet noteren en mag 

zich daarom voor een jaar NBFS-kampioen vrije hand geweer 

noemen. Uit handen van de voorzitter van de federatie-

schietcommissie ontving hij een fraai zilveren schild en een 

draaginsigne.

Moergestel wint wisselbokaal handboog op wip
Bij het Oisterwijkse Sint Sebastiaangilde was op zondag 17 

september de verschieting met de handboog op wip om de 

gemeentelijke wisselbokaal. Helaas vanwege het slechte weer, 

was de deelname van het Heukelomse gilde Sint Joris en Sint 

Sebastiaan en de drie gilden uit Moergestel niet overweldi-

gend. Het gilde Sint Sebastiaan en Sint Barbara uit Moerge-

stel won de bokaal die in 1999 door het Oisterwijkse gemeen-

tebestuur beschikbaar is gesteld. Frans Becx van het Sint 

Catharinagilde won de persoonlijke prijs als beste individuele 

Adrie Verhoeven, NBFS-

kampioen vrije hand geweerGerben Verkuylen
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schutter. Bij de jeugd verdiende Reinier Raaijmakers de eer-

ste en Michiel Swaans de tweede prijs. Beiden zijn lid van het 

organiserende gilde. Totaal waren er 25 deelnemers en even-

zovele belangstellenden van de gilden.

Nieuwe koning Sint Barbara Veghel
Het Veghelse Sint Barbaragilde 

heeft een nieuwe koning. Deken-

rentmeester Gerry Verbruggen 

won zondag 17 september de 

jaarlijkse schietwestrijd. Hij 

haalde met het 105e schot de 

houten vogel neer en werd 

zodoende opvolger van Joost 

Vlassak.

Het was druk op zondagmor-

gen, de feestdag van Sint Lam-

bertus, kermiszondag en ook 

werd 55 jaar bevrijding Veghel 

gevierd. De H.Mis werd opge-

dragen door vicaris-generaal E. 

Verhoeven, tevens gildeheer. Hij 

werd geassisteerd door diaken en gildebroeder M. Christi-

aans. Tijdens de mis zegende de gildeheer de nieuwe vaan. 

Deze vervangt de vaan uit 1980. Beide vaandels zijn vervaar-

digd door zuster Crista van de Trappistinnenabdij in Berkel-

En schot. In een half jaar heeft zij de vaan steekje voor steekje 

vervaardigd, naar het ontwerp uit 1980 van de in oktober jl. 

overleden kunstenaar Marius de Leeuw. Na de misviering 

vertrok het gezelschap met onder andere burgemeester 

Frankfort naar het Airborne-monument, om op de Veghelse 

bevrijdingsdag kransen te leggen. Op het gemeentehuis 

volgde de erewijn. Rond drie uur begon het koningschieten. 

Degene die voor de nieuwe koning het schot loste, Jan van 

den Broek, mag zich de adjudant van de koning noemen.

Nederlandse kampioenen handboogschieten op wip 
2000

Het gilde Broederschap van Onser Lieve Vrouwe te Oirschot 

organiseerde op 24 september de Nederlandse Kampioen-

schappen handboogschieten op wip. De schutters van het 

Sint Ambrosiusgilde uit Loon op Zand haalden alle prijzen 

van het handboogschieten, John van Gompel is de nieuwe 

Nederlandse kampioen handboog op wip, hij had 15 van de 

15 schoten raak. Harry Basters werd tweede. Het gilde haalde 

ook de eerste en tweede prijs viertal. Negen schutters van 

gilde Sint Ambrosius deden mee. Jammer genoeg was er 

maar één tegenstander, het gilde uit Moergestel. Het Loonse 

gilde hoopt dat er volgend jaar meer gilden meedoen aan de 

wedstrijden, zodat er ook sprake is van echte competitie. 

Essche gilde huldigt jubilarissen
Het op 21 mei 1950 in Esch gehouden gildefeest waarmee 

het Sint Willebrordusgilde haar 350-jarig bestaan vierde was 

voor een vijftal jonge mannen 

aanleiding om zich aan te mel-

den als lid van het gilde. Twee 

van hen, Jos Sterks en Cees van 

Brunschot, bleven het gilde 

ge durende een halve eeuw 

trouw. Tijdens de najaarsverga-

dering van 24 september wer-

den zij gehuldigd i.v.m. hun 

50-jarig lidmaatschap. Als eer-

ste richtte hoofdman Wim van 

der Pasch het woord tot Jos 

Sterks. In het begin van zijn gil-

delidmaatschap was Jos actief 

bij gilde-evenementen in het 

dorp en bij begrafenissen van 

overleden gildebroeders. Later heeft hij het volgens zijn eigen 

zeggen ’wat laten afweten’. De hoofdman is echter van 

mening dat ook rustende leden het gilde tot steun kunnen 

zijn en speldt de jubilaris namens het gilde een zilveren 

schildje op. Vervolgens richtte hij het woord tot Cees van 

Brunschot. Hij was in zijn beginperiode actief als schutter en 

als een van de eersten in het Essche gilde schafte hij een 6 

mm geweer aan. In 1973 schoot hij zich tot koning, een func-

tie die hij pas aanvaardde nadat hij zijn vrouw hierover had 

geraadpleegd. De laatste jaren is ook Cees wat minder actief. 

Toch was hij nog aanwezig als toezichthouder in de tentoon-

stellingstent tijdens het gildefeest van 1997. Ook hij ontving 

een zilveren schildje als blijk van waardering en zijn levens-

partner Diny ontving een bloemetje.  

Theo Schoenmakers zilveren jubilaris Sint Ambrosius
Theo Schoenmakers werd op 

30 september gefêteerd omdat 

hij 25 jaar gildebroeder is bij 

gilde Sint Ambrosius Loon op 

Zand. Theo kan getypeerd wor-

den als uitdenker van ideeën en 

drijvende kracht achter nieuwe 

activiteiten. Theo was actief bij 

de bouw van het gildehuis. Hij 

staat bekend als werver van 

fondsen, hij zorgde er o.a. voor 

dat sponsors een reclamebord 

op het gildecomplex plaatsten. 

Schoenmakers heeft de vendel-

groep mee op poten gezet en 

gesponsord en is promotor van 

het jeu de boules. Theo Schoen-

makers nam in 1989 afscheid 

van het gildebestuur. Ook is hij lid geweeest van de activitei-

tencommissie. Theo is vanaf 1988 lid van de jeu de boules 

commissie van de kring. Hij schonk een tinnen koningsbek-

ken met schenkbeker, bij het 200-jarig bestaan van het gilde. 

Hij was betrokken bij de totstandkoming van het houten Sint 

Ambrosius-reliëf, dat in de parochiekerk hangt. Schoenma-

kers is in Loon op Zand de voortrekker van de actie tegen 

zinloos geweld.

Nieuwe opzet jaarverslag Sint Ambrosius Loon op Zand
Joke van Gils, dekenschrijver bij gilde Sint Ambrosius uit Loon 

op Zand presenteerde op statiedag 30 september het jaarver-

slag. Zij heeft de opzet van het verslag gewijzigd van een chro-

nologische naar een thematische indeling. Het verslag is uiter-

mate geschikt als PR-materiaal. De belangrijkste elementen 

uit het doel van het gilde zijn terug te vinden in het jaarverslag. 

Het nieuwe jaarverslag bevat de onderwerpen: doelstellingen, 

gilde-identiteit (broederschap, behoud van het historisch 

karakter, tradities en ’beschutting van auter en herd’), nieuwe 

ontwikkelingen, gildedagen, wedstrijden binnen het gilde, 

onderlinge wedstrijden, overige activiteiten en de organisatie 

Gerry Verbruggen 

Cees van Brunschot 50 jaar lid

Theo Schoenmakers en zijn 

vrouw Lies. 

Foto: Ad van der Aa

Hoofdman Wim v.d. Pasch feliciteert Jos Sterks met diens 50-jarig 

lidmaatschap
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van het gilde. Gilde Sint Ambrosius toont met dit jaarverslag 

aan dat de broederschap in Loon op Zand leeft.

Hoofdman Ton Vorstenbosch wordt majesteit
Zaterdag 30 september werd op De Gildenhof van het gilde 

Sint Antonius Abt - Sint Catharina te Nistelrode geschoten 

met het geweer om de tweejaarlijkse koningstitel (m/v). Dit 

jaar was het heel bijzonder. Het heringerichte gilde viert zijn 

tweede lustrum. De teerdag bracht dit jaar voor de leden dan 

ook veel verrassingen. Na het afhalen van de oude koning 

stond op De Gildenhof een rijkelijk voorziene Brabantse kof-

fietafel klaar. De gildezusters die de tafels bedienden liepen 

rond in fraaie oud-Brabantse kledij. Aan de strijd om de 

koningstitel deden veertien leden mee, waaronder twee gilde-

zusters. Burgemeester José van Gorp loste het eerste schot. 

Bij het 232e schot viel het laatste stukje hout van de vogel 

naar beneden. De gelukkige was hoofdman Ton Vorsten-

bosch. Hij zag een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. 

’s Avonds zat de teerdag vol amusement met humoristische 

voordrachten, sketches, terugblikken op rijm en limmeric-

ken. Op 8 oktober is de nieuwe koning geïnstalleerd in de 

Sint Lambertuskerk. Tijdens deze viering werden ook drie 

aspirantleden aangenomen. De H.Mis werd bijgewoond 

door de gilden uit Oss, Vorstenbosch en Huisseling.

Harry Basters 25 jaar lid Sint Ambrosius Loon
Op de statiedag van 30 september stond het gilde Sint 

Ambrosius uit Loon op Zand stil bij het feit dat Harry Bas-

ters 25 jaar geleden, op de eerste open dag van het gildecom-

plex In de Bijën-Thuijnen, lid werd. Harry is een van de beste 

handboogschutters van het gilde. Dat is af te lezen aan zijn 

prestaties. Hij behaalde meer dan dertig stuks prijzenzilver 

op kringgildedagen. Harry haalde vijf keer de titel koning 

wip, één keer keizer wip en twee keer keizer doel. Harry heeft 

zich twee keer koning geschoten; in 1991 en in 1995. Tijdens 

zijn koningschap heeft hij gilde Sint Ambrosius vier keer ver-

tegenwoordigd bij het Europees koningschieten: in Genk, 

Medembach, Haaksbergen en in Krakau. Harry en zijn 

vrouw Ria hebben het gilde op gepaste wijze vertegenwoor-

digd. Harry heeft de prijzenvesten aan het gilde geschonken. 

Basters is van nature geen schrijver maar heeft het deson-

danks gepresteerd om van 1993 tot 2000 deken-schrijver te 

zijn. Hij heeft veel tijd besteed aan het maken van de versla-

gen, de convocaties, de post en de ledenadministratie. Harry 

zit sinds 1985 in de schietcommissie van kring Maasland. 

Harry heeft de liefde voor het gilde aan zijn familie doorge-

geven. Drie generaties Basters waren present.

 

Ad Dankers door kringbestuur onderscheiden
Tot zijn grote verbazing stond op de statiedag van het Sint 

Ambrosiusgilde in Loon op Zand op 30 september een 

afvaardiging van het kringbestuur op de stoep om aan Ad 

Dankers een onderscheiding te geven. Henk van Helvoirt, 

vice-voorzitter van kring Maasland, overhandigde de zilveren 

onderscheiding met Bourgondische vuurslag. Ad heeft de 

onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten voor het 

Loonse gilde. Dankers is in 1968 op 22-jarige leeftijd lid 

geworden. Ad is in 1970 verkozen in de overheid en is jaren-

lang het jongste bestuurslid geweest. Ook is Ad sinds 1970 

wedstrijdleider van het schieten. Ad is tot 1985 lid geweest 

van de schietcommissie van de kring. Ook was hij stan-

daardruiter totdat het paard dood ging. Na de uitreiking van 

de onderscheiding kon Ad het niet laten om een woordje tot 

het kringbestuur te richten. Hij zei dat de uitreiking op het 

goede moment kwam. Hij kon de onderscheiding accepteren 

omdat vrouwen dit jaar voor het eerst mee mogen doen aan 

wedstrijden op kringgildedagen. Als dat niet zo was, had hij 

de onderscheiding ook niet geaccepteerd. Toch had Ad nog 

één wens, namelijk dat de controlboog als wedstrijdwapen 

gehanteerd gaat worden, met een proefperiode vooraf als 

demonstratiewapen. Ad heeft de liefde voor het gilde eerst 

overgedragen aan zijn vrouw Petty en daarna aan hun kinde-

ren Babette en Cors. Er moet dan ook heel wat gebeuren eer 

de familie Dankers verstek laat gaan bij een gilde-activiteit.

Afsluiting schietjaar Sint Blasius Heusden
Zaterdag 7 oktober heeft het Sint Blasiusgilde uit Heusden 

het schietjaar 2000 afgesloten. Veertien gildebroeders en  

-zusters streden om de Van Kasterenbeker. Willem-Jan de 

Vaan werd winnaar. Andere gildeleden die succesvol waren 

tijdens de competitie zijn: André Raaijmakers, Bert van Spijk 

en Arie Verschuur.

Cheque voor missiepater
Op 15 oktober hebben de gildebroeders van het Sint Huber-

tusgilde uit Drunen aan missiepater Van Rooij uit Indonesië 

duizend gulden overhandigd voor zijn werk. Het geld werd 

bijeengebracht door verschillende acties, zoals de ’dag van ’t 

lestje endje’. Ook twee personeelsverenigingen gaven geld en 

de rest werd aangevuld door het gilde. De pater is inmiddels 

weer terug naar de Gordel van Smaragd.

Cors Dankers, Petty Dankers-Bruggeling, Ad Dankers en Babette 

Dankers (v.l.n.r.). Foto: Ad van der Aa

Harry Basters, Ria Basters-de Bruin, Frans Basters, Jolanda Basters-de 

Graaf, Danique en Anouk Basters (v.l.n.r.). 

Foto: Ad van der Aa

Koning Ton Vorstenbosch met links naast hem de koningsmantel
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Het weer zit niet mee dit jaar in Oisterwijk 
Telkens als er bij het Sint Sebastiaangilde in Oisterwijk een 

verschieting is op het eigen gildeterrein met een min of meer 

officieel en feestelijke tintje, vallen er verschillende regenbui-

ten. Aan het eind van de dag komt de zon pas tevoorschijn. 

Tijdens de wedstrijden rondom het sluiten van het schietsei-

zoen op zondag 7 oktober was het niet anders. Toch zijn de 

winnaars van het seizoen gehuldigd. Peter van Loon kreeg uit 

handen van de voorzitter van de schietcommissie Loek Vink, 

de beker uitgereikt voor het beste resultaat op de doel. Hij 

haalde ook de hoogste score voor ’ring 8’. Joris Goudsmits 

ontving een beker als beste wipschutter en Teun Schoones 

was de beste jeugdschutter op wip. Voor het eerst is een spor-

tiviteitsprijs toegekend. Jack Goudsmits mocht deze in ont-

vangst nemen, omdat hij in de loop van de competitie afzag 

van verdere strijd voor de seizoenprijzen vanwege aanschaf 

van ander, beter materiaal. 

Sint Ambrosiusgilde krijgt nieuwe draagspeldjes
Het Sint Ambrosiusgilde uit Loon op Zand heeft nieuwe 

draagspeldjes laten maken door zilversmid Andriessen uit 

Stiphout. Het ontwerp van de draagspeldjes is vernieuwd. 

Op de speldjes staat de Heilige Ambrosius met weelderige 

haardos, zoals hij tussen de twee wereldoorlogen werd afge-

beeld. De afbeelding is dezelfde als het logo van het briefpa-

pier dat vorig jaar werd gewijzigd. Op de statiedag van 30 

september speldde hoofdman Jan van Riel de eerste nieuwe 

zilveren draaginsignes op bij de nieuwe leden.

Vughtse gilden strijden om wisselschild gemeente
Zondag 15 oktober hebben de twee Vughtse gilden, Sint 

Catharina en Sint Barbara - Sint Sebastiaan, met een schiet-

wedstrijd gestreden om het wisselschild beschikbaar gesteld 

door de gemeente. Van elk gilde traden dertien schutters in 

het strijdperk. Geschoten werd in ronden van acht. Na een 

spannende nek aan nek race was het uiteindelijk het Sint 

Catharinagilde dat beslag wist te leggen op het zilveren klei-

nood. De eindstand was 68 om 65 in het voordeel van de 

winnaar. ’Burgervaojer’ Jan de Groot reikte het wisselschild 

uit.

Gemeentelijk koningschieten Boxmeer 
De gilden in de gemeente Box-

meer hebben op 3 september 

geschoten om de titel Gemeen-

telijk Schutterskoning Box-

meer. De wedstrijd wordt op 

toerbeurt gehouden bij een der 

8 aangesloten gilden: die van 

Beugen, Boxmeer, Groeningen, 

Holthees, Maashees, Oeffelt, 

Overloon en Sambeek. Nu in 

2000 was het gilde Salvator 

Mundi in Oeffelt organiserend, 

op het schietterrein van schut-

terij Wilhelmina. Gilde Oeffelt 

had gezorgd voor een mooie 

organisatie. Het gemeentebe-

stuur van Boxmeer stelt telken-

male de schuttersketting als 

prijs voor de schutter die de vogel afschiet. Na het einde van 

het jaar wordt dit ingewisseld voor een prachtig schild aange-

boden aan de oud-gemeentekoning, in 1999 aan Ben Albers 

van het Sint Joris en Sint Anthoniusgilde Maashees. In 2000 

is gemeentelijk schutterskoning geworden Albert Weren van 

het gilde Sint Anthonius, Sint Sebastianus en H. Sacra-

mentsgilde Beugen met 110 schoten. Dit na een spannende 

strijd. De koninginnen en de gildezusters schoten op een 

aparte vogel. Gewonnen werd door Janneke Vos van gilde 

Salvator Mundi Oeffelt met 168 schoten. Bij de jeugdleden 

was de prijs voor John Jansen van het H. Bloedsgilde Box-

meer met 169 schoten. Na de verschieting trokken de gilden 

in optocht naar het gildehuis van Oeffelt. De burgemeester 

van Boxmeer, drs. O. Bouwmans, reikte de versierselen uit 

aan de nieuwe gemeentekoning alsmede de prijzen voor de 

dames en jeugdleden. Het overvendelen vond plaats op het 

plein voor het oud-gemeentehuis. Dan werd het koningsbier 

aangeboden, wat de gilden zich goed lieten smaken. De wed-

strijd Gemeentelijk Koningschieten wordt gehouden in het 

eerste weekend van september, in 2001 bij gilde Sint Theo-

baldus in Overloon. 

Herdenking overleden gildebroeders
De zondag het dichtst gelegen bij de naamdag van Sint Jaco-

bus (25 juli) viert het Sint Jacobusgilde Zeeland de feestdag 

van zijn patroonsheilige. Dat was dit jaar op 23 juli. Ieder jaar 

begint het gilde deze viering met een Heilige Mis in de kerk. 

Tijdens de viering van dit jaar vond echter een bijzondere 

gebeurtenis plaats. 

Sinds de heropleving van het gilde in 1971 zijn er tot op 

heden 19 gildebroeders overleden. Deze 19 gildebroeders wil 

het gilde ook in de toekomst graag in gedachten meenemen. 

Vandaar dat er werd besloten een herdenkingsplaquette te 

maken met daarop de namen van alle overledenen en deze 

een bijzondere plaats te geven in de Sint Jacobuskapel. Onder 

grote belangstelling van de vele nabestaanden werden de 

naamplaten door pastoor van Doorn gezegend en hierna 

opgehangen in de kapel. Vanaf heden zullen alle overleden 

leden van het Sint Jacobusgilde op deze wijze herdacht wor-

den. 

’s Middags vond het gebruikelijke schieten aan de Brand 

plaats. Er werd op de puisten (houten klossen) en de kleppen 

geschoten. En natuurlijk was er ook deze middag een vogel 

geplaatst. Het bleek nog best ’een lastige vogel’ te zijn. Want 

het duurde geruime tijd voordat Lien van Dongen hem er 

uiteindelijk afschoot. Met een prachtig schot haalde zij de 

restanten van de vogel naar beneden. 

Na afloop werd in het prachtige avondzonnetje tot laat in de 

avond flink gebraden en gebakken op de barbecue. Tijdens 

het eten werden alle behaalde prijzen voor de verschillende 

uitgedeeld met als klap op de vuurpijl natuurlijk de overwin-

ning van Lien van Dongen. Voor de winnares was er een 

prachtige beker die vol trots mee naar huis werd genomen. Al 

met al een prachtige Sint Jacobuszondag waar iedereen flink 

van genoten heeft.

Bruiloft van Hendrick van den Brobbelbiesch en 
Esmeralda van den Slabroecke

Voor vrijdag 4 augustus had het Sint Jacobusgilde een uitno-

diging ontvangen om op de bruiloft van Ridder Hendrick van 

den Brobbelbiesch en Esmeralda van den Slabroecke in het 

INKA-land te komen. Het INKA-land is gedurende 1 week 

in de zomervakantie de verblijfplaats van de basisschool-

jeugd. In verband met deze bijzondere gebeurtenis gaf het 

koningspaar Jan en Anneke van Schaijk van het Sint Jacobus-

gilde de opdracht om hen in grote getale te begeleiden naar 

het INKA-land. 

Net na de huwelijksvoltrekking gaf gildebroeder Piet Man-

ders een flinke stoot op de grote hoorn. Dit galmde door de 

bossen en was de aankondiging van het Sint Jacobusgilde. 

Onder luid tromgeroffel trok het koningspaar de overvolle 

feestzaal in. Het pas getrouwde paar was zichtbaar verrast dat 

het koningspaar Jan en Anneke van Schaijk zich al de moeite 

had getroost om naar het INKA-land te komen. Het werd 

allemaal nog mooier toen bleek dat er ook nog prachtige 

cadeaus voor het prille paar waren meegenomen. Na een 

korte toespraak werd er een vendelhulde gegeven. Koen van 

Bakel had de eer dit voor het paar te mogen doen. Hij 

Land van Cuijk

Albert Weren wordt door burge-

meester Bouwmans de schutters-

ketting omgehangen
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 vendelde of er zijn leven van afhing. Iedereen vond het prach-

tig en onder luid tromgeroffel werd er minuten lang in de 

handen geklapt door alle aanwezigen in de feestzaal. Nadat 

koning Jan een glaasje met Ridder Hendrick had gedronken 

trok de gildestoet in optocht weer huiswaarts en werd de fees-

tende menigte verder in het INKA-land achtergelaten.

Het Sint Jacobusgilde naar Dekkerswald te Groesbeek
Zondagochtend 10 september vertrok een vertegenwoordi-

ging van het Sint Jacobusgilde naar Dekkerswald te Groes-

beek. Het gilde was hier uitgenodigd om de Woord- en Com-

munieviering voor de Nationale Ziekendag met gilde-eer op 

te luisteren. 

Het gilde ging in optocht met alle zieken naar de kapel. Na 

een mooie dienst verzorgde Thijs van Bakel het vendelgebed 

terwijl Leo Rijkers uitleg gaf van de betekenis van de diverse 

slagen. De zieken genoten zichtbaar van het gilde. Buiten 

werd er nog een vendelgroet gebracht. Vele gildebroeders 

hebben na afloop nog genoten van een heerlijke maaltijd. 

Schuttersfestijn Zeeland
Op zondag 10 september vond het eerste schuttersfestijn 

voor de Zeelandse buurtschappen plaats. Het weer was de 

organisatoren prima gezind. Er hadden zich in totaal 10 

teams voor de wedstrijden ingeschreven. De dag begon met 

een uitleg van het hele gebeuren, want voor een groot aantal 

deelnemers was het de eerste keer dat zij een geweer vasthiel-

den. Er werd op drie verschillende onderdelen geschoten, te 

weten op de klep, de klosjes en op de vogel. 

Voor alle prijswinnaars was er een mooie medaille. De wis-

seltrofee van de Zeelandse Buurtschappen, die verdiend kon 

worden door het naar beneden halen van de vogel, werd 

gewonnen door buurtschap Um d’n Vijver. Iedereen gaf te 

kennen deze dag erg genoten te hebben. Men was er van 

overtuigd dat het schuttersfestijn jaarlijks mag terugkeren. 

Ook de kinderen vermaakten zich deze dag prima met het 

rapen van hulzen, het vendelen en het trommelen. 

Foto’s van deze happening zijn ook nog te zien op internet 

pagina http://www.gewoonzeeland.nl. met dank aan John 

Cleyne die een mooie impressie van deze dag vastlegde op de 

gevoelige plaat.

Opening tentoonstelling ’Schuttersgilden en hun 
Beschermheiligen’

Zaterdagmiddag 7 oktober was het Sint Jacobusgilde aanwe-

zig bij de opening van de tentoonstelling ’Schuttersgilden en 

hun beschermheiligen’ in het Museum voor Religieuze Kunst 

te Uden. De tentoonstelling belicht zowel de ontstaansge-

schiedenis als de hedendaagse rol van diverse gilden in Bra-

bant. De officiële opening vond plaats in de kapel van de 

Abdij Maria Refugie. De openingshandeling werd verricht 

door Mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch. Nadat 

dit afgelopen was werden Mgr. Hurkmans en ons konings-

paar door vaandrig Harrie van Deijne overvendeld. De ven-

deliers Leo Rijkers en Thijs van Bakel brachten ook nog een 

vendelgroet aan de Bisschop. Door een erehaag, gevormd 

werd door het Catharina - Antoniusgilde uit Nistelrode, ver-

trokken alle genodigden vooraf gegaan door het Sint Jaco-

busgilde naar het museum.

Sint Jacobus op het internet
Sinds kort heeft het Sint Jacobusgilde haar eigen site op het 

internet. Het is leuk om te zien dat het aantal gilden, dat zich 

via dit medium presenteert, de laatste tijd sterk toeneemt. 

Voor diegene die deze site eens willen bekijken: het adres is: 

http://members.tripod.lycos.nl/Jacobusgilde. Tot ziens op het 

internet.

Bronzen Leeuw voor Martien Bardoel
Op 17 september heeft burgemeester L.M. Schoots de 

’Bronzen Leeuw’ overhandigd aan Martien Bardoel. Hij 

dankt deze gemeentelijke onderscheiding aan zijn inzet voor 

het Lindense Sint Anthonius en Maria Gilde. Hij is al 42 jaar 

lid van het gilde, waarvan 32 jaar bestuurslid. De laatste 28 

jaar is hij namens het gilde tevens bestuurslid van de Kring 

Land van Cuijk; hij vervult in die kring al 15 jaar de rol van 

vice-voorzitter.

Tevens is Martien Bardoel sinds 27 jaar lid van het bestuur 

van de Federatie Noord-Brabant en sinds zeven jaar voorzit-

ter van de gezamenlijke gilden van het Land van Cuijk. De 

Lindenaar is bovendien al 25 jaar lid van de vendelcommis-

sie.

Het bestuur van het Sint Antonius en Maria Gilde noemt 

Martien Bardoel onmisbaar voor de vereniging. Zijn inzet 

voor de schietaccommodatie en het verenigingsgebouw, de 

zorg voor de vergunningen, voor de financiën, de administra-

tie en het gildenboek waren voor het Sint Antonius en Maria 

Gilde van bijzonder grote waarde.

’De bronzen leeuw’, waarvoor de leeuw op de zuil voor het 

gemeentehuis van Cuijk model heeft gestaan, wordt toege-

kend en uitgereikt als blijk van waardering en erkentelijkheid 

aan hen die zich op cultureel, educatief, maatschappelijk of 

sociaal terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor 

Het gilde ging in optocht met alle zieken naar de kapel

Vendelgebed tijdens de kerkdienst

De huwelijksvoltrekking van koningspaar Jan en Anneke van Schaijk 

van het Sint Jacobusgilde
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de gemeenschap van Cuijk.

Ben van Schalkwijk nieuwe koning van het Soester 
gilde

Op de laatste zondag van augustus wordt er in Soest al vele 

jaren gestreden om het koningschap van het gilde. Ben van 

Schalkwijk schoot even na vieren het laatste stukje van de 

papagaai naar beneden en werd daarmee de nieuwe koning 

van het gilde. Hij was dat al eerder in 1992, dus hij weet wat 

er van hem verwacht wordt in de komende periode. Rondom 

dit hoogtepunt voor het gilde worden acht dagen lang een 

keur aan sportieve, muzikale, culturele en gilde-activiteiten 

georganiseerd onder de titel van Gildefeesten Soest. Hoogte-

punten uit het programma van 2000 waren ongetwijfeld het 

concert met Rowwen Hèze, de met zonovergoten gemeen-

schapsdag met Volksspelen, Volkspaardenfeest, Feestavond 

etc en de Ouderencontactmiddag rondom Vader Abraham 

en Ronald Moray.

De Gildedag zelf rondom het koningschieten was weliswaar 

een hoogtepunt, maar het weer was die dag toch een grote 

spelbreker. Zaterdagavond: na een zonovergoten dag, bleef 

het lekker warm en in een tent met meer dan 2000 feestvie-

rende bezoekers, liep de temperatuur extra hoog op, waar-

door eenieder snakte naar wat verkoeling. Wanneer de gilde-

broeders wat vroeg in de morgen naar huis gaan is het nog 

steeds lekker weer. De verwachtingen voor de zondag zijn 

wisselvallig met misschien enige kans op wat regen in de och-

tend. Zo rond 6.00 uur, wanneer je voor de eerste keer even 

wat wakker wordt, hoor je de regen tegen je slaapkamerraam 

tikken. Je denkt dat moet zo over gaan. Rond 9.00 uur wordt 

het inderdaad wat droger rondom het moment dat de gilde-

leden zich klaar maken om naar de kerk te gaan voor de 

eucharistieviering met gilde-eer om een zegen af te dwingen 

om hetgeen die dag nog komen gaat. Na afloop van de vie-

ring is het buiten nog steeds somber, maar het is droog. De 

muzikale en vendelshow op het Kerkplein wordt onder het 

toeziend oog van een delegatie van de gasten van Schützen-

verein Die Grosse Westhofe uit Soest Duitsland verzorgd. 

Daarna naar de feesttent voor de broodmaaltijd. Het is nog 

steeds wat somber, toch wordt alles op het terrein klaar gezet: 

de bar, de catering, de snoep- en ijstent, de presentatie van 

het plaatselijke verpleeghuis, de Kinderkermis, het Rad van 

Avontuur, de ruimte waar de plechtigheden gaan plaats vin-

den.

Tegen één uur maakt eenieder zich op voor de opmars. Niet 

minder dan 124 gildebroeders hebben zich ingeschreven 

voor deelname aan het koningschieten. De nieuwe burge-

meester van Soest, de heer J. Janssen, wil niets missen van de 

festiviteiten en bevindt zich al vanaf 9.00 uur bij het gilde. Hij 

voegt zich tezamen met de vertegenwoordiging uit het pasto-

resteam bij het gezelschap, dat nog wordt aangevuld met de 

aanwezige leden van de Schützenverein Grosse Westhofe.  

De ceremonie rondom het aftreden van koning Kees Engbe-

rink begint, de gasten worden begroet, het gildekorps ver-

zorgt nog een laatste hulde, het koningschieten kan begin-

nen. De vogel wordt gevreeën. Het eerste schot valt, de eerste 

druppels regen ook. „We zullen ons niet laten tegenhouden 

te genieten en onze activiteiten uit te voeren,” wordt er 

gezegd. Er wordt gekeken of bepaalde waardevolle zaken niet 

beschermd moeten worden, zoals het vaandel, het zilver. Dan 

na een half uurtje: een echte wolkbreuk. Het koningschieten 

moet gestaakt worden, het gildeterrein De Blaak krijgt de 

volle laag. Na een half uur als de slagregen is teruggebracht 

tot motregen wordt de draad weer opgepakt. De deelnemers 

aan het koningschieten begeven zich weer naar de schiet-

boom. Het schieten om de prijzen wordt overgeslagen: het 

echte koningschieten gaat beginnen. In totaal zijn er 273 

schoten nodig om de papagaai te dwingen van de boom af te 

komen. Ben van Schalkwijk mag zich koning noemen. Hem 

wordt gevraagd of hij ook koning wil zijn, nadat het beraad 

van het bestuur geen bezwaren opleverde om hem als koning 

te ervaren (de strijd was korrekt verlopen, de man van onbe-

sproken gedrag). De hulde kon beginnen. De wolken stapel-

den zich al weer samen. Dus een verkorte ceremonie zonder 

gang over het vaandel. Een volgende zware bui kwam op de 

feestvierders af en ging zeker niet over. Iedereen dus de tent 

in, op het terrein en rondom de tent, werd gras modder, 

auto’s raakten op het parkeerterrein vast. De stemming werd 

er niet minder om. Voor het afscheid van de Duitsers werd 

gezien de drukte in de tent uitgeweken naar een Schaapskooi 

in de naaste omgeving. De gezelligheid bleef en zorgde er ook 

’s avonds voor dat ondanks het mindere weer de dag met een 

gezellig feest in de tent kon worden afgesloten, nadat de 

koning op zijn huisadres door het gildekorps nog hulde was 

gebracht.

Op de gildefeesten kijkt het bestuur en ook de leden weer met 

volle tevredenheid terug. Dat bleek zeker tijdens de op 1 

oktober gehouden medewerkersmiddag in het Gildehuis. 

Ook de evaluatie met het gemeentebestuur en de gemeente-

lijke diensten leverde alleen maar positieve geluiden op. Dui-

zenden hebben weer plezier beleefd en alles is zonder (orde-) 

problemen verlopen. Zeker in deze tijd een unieke zaak, zeker 

waar het gaat om massaal bezochte activiteiten. De voorberei-

dingen voor het jaar 2001 zijn weer begonnen. De contracten 

zijn alweer afgesloten.

Soester gilde voorop in processietocht in 
Wijk bij Duurstede 

Wijk bij Duurstede vierde in 2000 het feit dat de stad in het 

jaar 1300 stadsrechten heeft verkregen. Deze werden toege-

wezen door de Heren van Abcoude ten tijde dat de bisschop 

van Utrecht (David van Bourgondië) zijn heil had gezocht in 

deze plaats. Dezelfde heren van Abcoude (ook wel genaamd 

Heren van Gaesbeek) hadden in die tijd ook de heerschappij 

over Soest, alwaar het Soester gilde al actief was.

Op zaterdag 9 september werd een groot afsluitingsspektakel 

georganiseerd, waarvan een Processietocht het hoogtepunt 

moest zijn en is geworden. De tocht van de bisschop van 

Utrecht werd overgedaan. Vanaf zijn bisschoppelijk paleis en 

Ben van Schalkwijk mag zich koning noemen

Burgemeester L.M. Schoots overhandigt  de ’Bronzen Leeuw’ aan Mar-

tien Bardoel
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via het kasteel werd een tocht gemaakt naar de plaatselijke 

kerk. In deze tijd geen ornamenten mee, wel kaarsen, wie-

rook, gezangen, en een deelname van kardinaal Simonis. 

Gezien de oude relatie tussen Soest en Wijk bij Duurstede 

was een bijdrage van het Soester gilde op zijn plaats. De stoet 

waarin ook het College van Burgemeester van Wethouders 

meeliep werd aangevoerd door het gildekorps van het Groot 

Gaesbeeker Gilde. Onder luid gebeier van de klokken en met 

slaande trom, hoorngeschal en zwaaiend vendel werd de 

tocht gemaakt onder een duizendtallige publieke belangstel-

ling. Voor de ingang van de Grote Kerk (vroeger Sint Jans-

kerk) werd de Eed van Trouw hernieuwd aan het kerkelijk 

gezag (de kardinaal), en een zeer indrukwekkende show ver-

zorgd. Vervolgens werden de belangstellenden naar hun 

plaatsen in de kerk geleid om aldaar deel te nemen aan de 

Vesperviering. Oud en nieuw waren bij elkaar gebracht op 

een zeer indrukwekkende wijze. Voor zowel de deelnemers als 

de organisatie is het een onvergetelijke dag geworden.

Koningschieten bij het Sint Antonius Abtgilde Terheijden
Het koningschieten ’nieuwe stijl’ op dinsdag 12 september is 

prima verlopen. ’s Morgens om 7.00 uur werd reveille gebla-

zen bij de hoofdman en de koning, om te voorkomen dat zij 

zich zouden verslapen op zo’n belangrijke dag. Beiden waren 

echter al wakker (zouden zij onrustig geslapen hebben?) en 

de koning had er zelfs op gerekend dat een gilde-afvaardiging 

kwam voorproeven van de koffie en het worstenbrood. Welnu, 

de uitslag was dat beide voortreffelijk smaakten.

Het weer was ten opzichte van de vorige dag wat minder, 

maar gelukkig was het droog. Rond 9 uur werd vanaf het huis 

van de hoofdman in vol ornaat vertrokken naar de Vlierlaan, 

naar huize Christian en Astrid Bruijns. De koning hield een 

korte speech: „Kom buiten (= in de tuin), de koffie staat 

klaar.” Het was een leuke ontvangst, met alles erop en eraan. 

Na een half uur volgde het afscheid van de gastvrouw. De 

traditie bepaalt immers dat de koning het voor het zeggen 

heeft waar onderweg wordt ’aangegaan’. In De Zevende 

Hemel werd de volgorde van schieten bepaald. 26 Gildebroe-

ders en 5 gildezusters gingen schieten om de eretitel ’Koning’ 

en ’Prinses’. De schutsboom stond direct achter de molen 

opgesteld. Burgemeester Elzinga en pastor de Bont verwel-

komden het gilde, zij hadden de plaats van handeling gevon-

den. Zij mochten samen met de hoofdman een ereschot 

schieten. Of zij raak schoten? Gedacht werd van niet! Hierna 

schoot Cristian zijn allerlaatste schot als Koning 1999. Nadat 

hij daarna zijn Koningsmantel had uitgedaan, had het gilde 

geen Koning. Daarna begon de strijd om de nieuwe Koning 

en om de nieuwe Prinses. De broeders en zusters schoten 

fanatiek. De vleugels en de staarten vlogen van de vogels af 

of deze van peperkoek waren. Het werd spoedig duidelijk dat 

deze strijd geen uren zou duren. Na 70 schoten viel de vogel 

bij de zusters, Birgit van Bekhoven mag zich een jaar Prinses 

noemen. Toen de broeders nog! Deze vogel vertoonde al 

menig scheurtje en de broeders werden immer zenuwachti-

ger. „Krijg ik nog een kans of gaat mijn voorganger met de eer 

weg?” Hans van der Steenhoven schoot en miste, toen kwam 

Rinie Kuijs. Deze schutter greep zijn kans en ja hoor, de vogel 

viel. 69 Schoten waren nodig geweest. Beide gildeleden wer-

den gefeliciteerd en allen waren trots dat deze sportieve strijd 

zo goed verlopen was. Op beide werd een glas bier gedronken. 

Voor het eerst werd de erewijn gemist, waarschijnlijk per 

ongeluk, want ook de erewijn moet een traditie blijven. Om 

14.00 uur trok het gilde weer naar het woonhuis van de 

hoofdman. Voor het eerst, immers voorgaande eeuwen werd 

ontbonden in de gildekamer. Deze is er echter niet meer. Na 

dit officiële gedeelte werd omgekleed om de rest van de mid-

dag ’zonder krakeel’ een gezellige barbecue te houden.

Staatsiedag Alphens gilde Sint Willibrordus
Het was zaterdagochtend 30 september, toen om 06.00 uur 

de inwoners van Alphen door bazuingeschal werden gewekt. 

De bazuinblazers van het Sint Willibrordusgilde hadden de 

treden van de gelijknamige kerk bestegen om vanaf de toren 

de reveille te blazen. Zij kondigden daarmee de jaarlijkse 

Staatsiedag aan. Een dag die bol stond van activiteiten, waar-

onder het koningschieten op de vogel.

Sint Willibrordusbeeld
Na de reveilleklanken verzamel-

den de gildebroeders en -zusters 

zich in het gildehuis. Van daar-

uit ging het in optocht en voor-

afgegaan door gildepaard Alex, 

bazuinblazers, vendeliers, tam-

boers en schutters door het 

dorp om de gildekeizer Wim 

van Dijk sr. en gildekoning Har-

rie Oomen van huis op te 

halen.

Tijdens de daarom volgende 

gildermis werd het door Janus 

van Hal vervaardigde en aan het 

gilde geschonken houten beeld 

van de heilige Sint Willibrordus 

ingezegend, gevolgd door een 

zeer toepasselijke toespraak van 

gildeheer pastoor J.B.M. Smits, 

te weten ’Gilde 2000’.

„In Oosterhout stond het Sint 

Jozef ziekenhuis. Nu heet dat-

zelfde gebouw, datzelfde zieken-

huis Pasteur-ziekenhuis. Wat 

eens Maria-ziekenhuis in Til-

burg heette, wordt nu het Twee 

Steden ziekenhuis genoemd en 

het Laurentius-ziekenhuis in 

Breda heet De Baronie. Bij 

scholen is het niet anders. Een nieuwe school of een totaal 

verbouwde school wordt niet meer naar een heilige genoemd; 

men verzint iets anders. Heiligen zijn uit! Daar staan we dan 

met een beeld van de heilige Willibrordus voor het Sint Wil-

librordusgilde in Alphen. Maar goed, een gilde staat bekend 

om het vasthouden aan tradities, speciaal op de staatsiedag. 

Daar kan een heiligenbeeld nog wel bij. Heiligen zijn uit!

In het nieuwe kapelletje op Boshoven branden dagelijks 

meerdere kaarsjes en in de talloze Mariakapelletjes is het niet 

anders. Wat doet zo’n beeldje in zo’n kapelletje?

Het laat de mensen even nadenken. Je kunt niet alles, je hebt 

niet alles in de hand, er is meer dan jij! Een beeld van Sint 

Willibrord, zo maar een stuk hout, mooi bewerkt door Janus 

van Hal, hij mag er trots op zijn. Met wat water, wat wierook 

en wit licht wordt dat beeld een beetje anders; als u dat ten-

Baronie en Markiezaat

Het ingezegende beeld van Sint 

Willibrordus

Eed van Trouw hernieuwd aan het kerkelijk gezag (de kardinaal)



minste ziet. Voor hen die het niet zien, stelt het niets voor. Wat 

kun je zien? Dat wij in een traditie staan, dat wij geschiedenis 

hebben, dat de wereld niet met ons begint en niet met ons 

eindigt. En die traditie, die geschiedenis, heeft mensen voort-

gebracht, die keien waren, die meer naam hebben gemaakt 

dan wij ooit zouden kunnen. De groten die voor ons leefden, 

houden wij in ere, Wie zijn die groten?

Echt groot ben je, zo zegt het nog niet zo gekke evangelie, echt 

groot ben je als je klein wilt zijn. Echt groot, als je zonder 

betaald te worden een avondje oppast, ook al had je eigenlijk 

andere plannen. Echt groot, als je meer zorg hebt voor de 

armoede in de wereld dan voor de benzineprijs in Nederland. 

Vul verder maar in.

Was Willibrord groot? Ja, hij durfde de kleinheid te gaan pre-

ken in Nederland waar de mensen zo graag groot zijn; hij had 

daar veel, alles, voor over.

Het zou heel goed zijn als dat beeld bleef spreken”.

Het beeld zal op korte termijn een ereplaats in het nieuwe 

gildehuis krijgen. Na de vendelhulde, de jaarvergadering en 

de traditionele Brabantse koffietafel, zeer goed verzorgd door 

de gildedames, was het tijd voor de schutters om zich voor te 

bereiden op het schieten op de vogel.

Koningschieten
De door Koen van de Wouw ver-

vaardigde houten vogel werd op 

de boom geplaatst, waarna de 

bazuinblazers vanaf de kerkto-

ren het teken gaven dat het 

schieten kon beginnen. Na het 

’vrijen’ van de boom, door hier 

driemaal rond te trekken, kon 

het koningschieten daadwerke-

lijk beginnen op een wel zeer 

bijzondere vogel.

Vorig jaar regende het nogal, 

hetgeen de maker van de vogel 

deed verzuchten dat hij ’het vol-

gend jaar maar beter een eend 

kon maken’. Ook dit jaar viel de 

motregen weer gestaag uit de lucht. Nadat de koning van het 

vorig jaar Harrie Oomen de vogel ’los’ had gezet slaagde Ton 

van Waes er in om de vogel met een goed gemikt schot ’al 

kwakend’ naar beneden te halen. Iets wat hem eerder in 1994 

was gelukt.

Toost
Om als koning te worden aanvaard, moet de gilde-overheid 

hierover eerst stemmen. De stemming leverde echt geen pro-

blemen op. Hierna volgde de handwassing van de nieuwe 

gildekoning, waarna oud-koning Harrie Oomen hem vervol-

gens het koningszilver omhing. De erewijn werd aan de aan-

wezigen uitgereikt en er werd een toost uitgebracht op nieuwe 

koning en koningin. Na een vendelhulde mocht de nieuwe 

koning als enige over het vaandel lopend het gildehuis betre-

den, waarna vele felicitaties volgden. De goed geslaagde staat-

siedag werd afgesloten met de gebruikelijke feestavond.

Was het toeval of toch niet, dat de huidige koning Ton van 

Waes thans op het landgoed woont dat vroeger eigendom was 

van Sint Willibrord, wiens beeld zojuist werd ingezegend? 

Het gilde schiet niet alleen maar helpt ook mensen
Ze maken er geen drukte over, dus niemand behoeft het te 

weten. Maar gildebroeders en zusters doen wel wat meer dan 

verschietingen houden of met veel traditioneel vertoon door 

de dorpsstraten trekken. Een gilde is beslist geen schutterij, 

maar een schutsbroederschap. Schutten betekent ’behoeden’, 

zorgen voor hen die het moeilijk hebben of minder goed 

bedeeld zijn in deze harde maatschappij, hier proberen wij 

iets aan te doen.

Jan van Harssel is hoofdman van het Sint Hubertusgilde in 

Leur, gemeente Etten-Leur. Hij en dekenschrijver Hans 

Schilder vertellen over het werk dat de broeders sinds afgelo-

pen april verzet hebben om het gildehuis De Mouterij te res-

taureren, de mouterij dus van de voormalige brouwerij De 

Schenkkan. De restauratie moest klaar zijn voor 28 oktober, 

de jaarlijkse Staatsiedag. 

Opknappen was heel hard nodig, de muurankers kwamen 

door de muren heen, het dak was niet goed meer, het regende 

binnen en de muren lieten vocht door. Het mooie van zo’n 

broederschap is dat je allerlei vaklui binnen je gelederen hebt, 

van leidekker tot loodgieter, van elektricien tot timmerman, 

we konden dus alles zelf doen en dat is kostenbesparend. Het 

Etten-Leurse bedrijfsleven heeft ze financieel geweldig onder-

steund, anders was het niet te realiseren. Er ligt een nieuw dak 

over het oude heen, de goten zijn zo geplaatst dat water niet 

meer het pand kan binnenkomen, muren zijn opnieuw gestuct 

en er ligt een nieuwe vloer op de schietzolder. De afgelopen 

maanden heeft het gilde de energie dus vooral ten eigen bate 

aangewend. Meestal gebeurt dat, zoals gezegd, in andermans 

belang. Neem die boer die een tijdje geen machines op zijn 

land kon rijden, zijn mais moest eraf, dus waren gildebroe-

ders bereid om hier de handen flink uit de mouwen te steken. 

Jaarlijks brengt de beste schutter een fruitmand aan een lang-

durige zieke, in ons dorp. Verder zijn er meerdere projecten 

die het Hubertusgilde adopteert, een paar keren waren dat 

missie-projecten. Financiële ondersteuning voor het opzetten 

van kinderdorpen in de derde wereld. We hebben ook activi-

teiten ondernomen voor de Stichting ’Doe een Wens’. Afge-

lopen jaar zijn wij met de gehandicapte leden van de Stichting 

’t Bonte Perdje gaan varen. Helpen en bijstaan van de mede-

mens is een gildetaak, beschreven in de oude caert. De oude 

caert (de statuten) stamt uit 1752 en is goedgekeurd door 

Prinses Anna van Hannover. Tussen 1914 en 1980 was het 

gilde slapende, toen werd het, op instigatie van de toenmalige 

burgemeester Houben, weer nieuw leven ingeblazen. De 

oude brouwer Firma de Weert gaf toestemming om de oude 

mouterij te gebruiken. Het was een bouwval, dus werk aan de 

winkel. Zo weinig mededeelzaam ze uit zichzelf zijn over hun 

goede daden, zo openhartig praten ze over hun activiteiten 

buiten Etten-Leur. De Pausmis in Den Haag, het bezoek aan 

Rome in 1990, de Amerikaanse dag in Wassenaar, het unieke 

feit dat zowel de wereldlijke (koningin Beatrix) als de kerke-

lijke vorst (de Paus) over hun vaandel hebben gelopen. En 

niet te vergeten de Navo-generaals die tijdens de Golfoorlog 

in Europa besprekingen voerden en een dagje ontspanning 

moesten hebben, nou dat kregen ze in de mouterij. Al die 

verhalen zullen, tijdens de aanstaande staatsiedag, wederom 

tersprake komen. U ziet het Sint Hubertusgilde leeft en 

groeit! ■
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Gildekoning Ton van Waes

Vaandel Sint Hubertusgilde

VOOR EEN TIENTJE HAD HIER UW 
GILDE’KLEINTJE’ KUNNEN STAAN!



136

IN MEMORIAM

Sint Ambrosius, Baardwijk
Op 27 mei is Huub van Brunschot (76) 

na een ziekbed toch vrij plotseling over-

leden. Hij is niet onvoorbereid gestor-

ven. Hij kende zijn toestand en wist dat 

hij niet beter kon worden. Huub was 

ruim 53 jaar lid van het gilde. Hij was 

eenvoudig en trad nooit op de voor-

grond. In zijn actieve periode runde hij 

een aannemersbedrijf. Hij was een gil-

debroeder waarop altijd een beroep 

gedaan kon worden en die nimmer ver-

stek liet gaan. Als het gilde bij hem aan-

klopte voor materialen voor het een of 

ander, was dat nooit tevergeefs. Huub 

blijft in de gedachten van de gildeleden 

voortleven als een fijne mens en goede 

gildebroeder. Volgens eeuwenoude tra-

ditie is hij door het gilde naar zijn laatste 

rustplaats begeleid.

Gilde van het H. Sacrament, 
Bergeijk

Op 9 september overleed gildezuster 

Margaretha van Gerwen (78). Vier 

maanden eerder moest zij afscheid 

nemen van haar man, gildebroeder Har-

rie van Gerwen, na een langdurig ziek-

bed. Zij werd op 13 september met 

gilde-eer begraven.

Sint Sebastiaan, Bergen op Zoom
Op 9 maart overleed gildezuster Nelleke 

Staps-Simonis (58), vrouw van gilde-

broeder Jo Staps en moeder van Marijn. 

Met zeer velen nam haar gilde afscheid 

op 13 maart.

Sint Sebastiaan, Diessen
Op 5 augustus 

2000 overleed Cees 

Plasmans (87). 

Cees was 47,5 jaar 

lid van het gilde. 

Hij trad in 1953 in. 

Ook was hij van 

1957 tot 1984 

vaandrig. Later is 

hij nog vier jaar 

deken geweest. 

Cees was een zeer 

trouw gildebroeder, die op een eenvou-

dige wijze de stemming erin wist te 

brengen. Leven en dood liggen dicht bij 

elkaar. Twee weken voor zijn overlijden 

vierde hij nog zijn verjaardag.

Gilde Sint Jan Baptist, Duizel
In de vroege morgen van 10 augustus 

overleed Ouderling Jan Antonis. Als er 

op iemand ’gildebroeder in hart en nie-

ren’ van toepassing was dan was het wel 

op Jan. Toen het gilde in Duizel in 1971 

herstartte werd hij meteen lid. Het gilde 

mocht tijdelijk schutsbomen plaatsen in 

een boomgaard gelegen achter zijn huis.

Daardoor kon het gilde meteen het 

kruisboogschieten gaan beoefenen. Hij 

was ook een begenadigd kruisboog-

schutter. Helaas moest net hem een 

ongeval met de kruisboog overkomen, 

waardoor hij een oog verloor en niet 

meer kon meeschieten.

In 1975 werd Jan koning van het gilde 

voor twee jaar.Trots was hij op zijn titel 

en hij liet zelfs zijn gouden gladiool, 

gewonnen als beste gladiolenkweker van 

Nederland, verwerken in zijn konings-

schild.

In 1978 werd hij Deken en op 30 januari 

1996 ouderling wat hij bleef tot aan zijn 

overlijden. Jan was iemand op wie je kon 

vertrouwen.

Nooit deed je tevergeefs een beroep op 

hem als er iets moest worden georgani-

seerd. Samen met zijn vrouw voerde hij 

dan de hem toegewezen taken perfect 

uit. Vooral hebben ze dit ervaren bij de 

organisatie van de kringdagen in Duizel 

in 1976 en 1990.

Jan was vooral een bescheiden en hard-

werkende man en een gelovig mens. 

Enige behoorlijke tegenslagen heeft hij 

in zijn leven moeten verwerken, maar 

steeds zag je hem met een goed humeur. 

Zo ook tijdens zijn ongeneeslijke ziekte, 

waardoor hij zich nog enige jaren staande 

wist te houden.

O.L.V. Schuts, Elshout
Op 1 september is 

oud- en erekapitein 

At Veldman (85) 

overleden. Op 6 

september heeft hij 

een gildebegrafenis 

gehad, zoals die in 

1949 door Jan van 

de Mortel zaliger 

tot stand is gebracht. 

Dat wil zeggen dat 

de hoofdman tij-

dens de begrafenis het koningszilver 

over de lijkbaar legt tot aan het graf,  

waarna de gildebroeders het stoffelijk 

overschot laten zakken. Veltman is vanaf 

1939 lid van het gilde geweest. In de 

periode van 1949 tot 1977 bestuurslid. 

Hij heeft in 1949 het gilde in de ban van 

de folklore gebracht  als een boerenge-

meenschap. Zo ontwikkelde hij een 

eigen gedachte over de opbouw en orga-

nisatie en uiterlijk van de schuts, zoals 

kleding, attributen, harnas en kroon. In 

1999 vierde hij met de statiedag zijn 

60-jarig jubileum.

Heilig Sacramentsgilde, Hulsel
Op 5 september 

werd gildezuster An 

Roest-Laureys met 

gilde-eer begraven. 

Ze was ruim 40 jaar 

gildezuster en ver-

zorgde gedurende 

vele jaren het moe-

dervaandel.

Sint Willibrordus, Klein-Zundert
Op 17 september overleed plotseling 

Peer Mertens (73), die 34 jaar lid was  

van het gilde van Sint Willibrordus 

Klein-Zundert. Zijn gilde verliest in Peer 

een gildebroeder die bij alle activiteiten 

nauw betrokken was. Hij trad nooit op 

de voorgrond, maar ze konden op hem 

altijd een beroep doen. 

Gilde Sint Antonius Abt, Lierop
Een zeer aangrij-

pende gebeurtenis 

was het plotselinge 

overlijden op 26 

juni van een trouw 

gildebroeder: Wim 

van Bussel (68). In 

hem verliest het 

gilde een zeer 

gewaardeerd lid. 

Altijd aanwezig als 

het gilde erop uit-

trok.

Als hij een keuze moest maken tussen 

het meegaan met het gilde of het bekij-

ken van zijn geliefde sport voetbal dan 

koos hij voor het eerste. Niet alleen als 

geüniformeerd gildebroeder, maar ook 

bij nevenactiviteiten was Wim van Bus-

sel aanwezig. Vanaf het begin van de 

halfjaarlijkse oud-ijzeractie(1985) en de 

jaarlijkse geraniumverkoopactie(1986) 

was hij een van de medeorganisatoren. 

Hij werd lid in 1958 na zijn huwelijk met 

gildezuster Mien Verberne. Wim was 

koning van 1960 tot 1962, bestuurslid 

van 1961 tot en met 1975 en beheerde 

de kas van 1961 tot en met 1973.

Sint Hubertus, Liessel
Op 11 september 

overleed Sjaak van 

Neerven (72), sinds 

1987 lid van het 

gilde. Een trouw gil-

debroeder die zich 

zelf nooit op de 

voorgrond plaatste, 

maar altijd gereed 

stond om kleine 

klusjes op te knap-

pen. Vooral als het 

ging om schilderwerk wat zijn hobby was. 

Tijdens gildefeesten genoot hij zichtbaar 

van het gezelschap van zijn gildebroeders. 

Sjaak van Neerven is met gilde-eer begra-

ven op het kerkhof in Liessel

Sint Sebastiaan, Moergestel
Op 2 augustus over-

leed Willeke Wolfs 

(90), al 48 jaar lid, 

waarvan 8 jaar in de 

overheid en 4 jaar 

waarnemend hoofd-

man. Ook heeft hij 

10 jaar het fourier-

schap voor zijn 

rekening genomen. 

Willeke was een 

Cees Plasman

Ad Veldman

An Roest-Laureys

Wim van Bussel

Sjaak van Neerven

Willeke Wolfs
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geboren en getogen Moergestelnaar, die 

samen met zijn Kee een boerderij had.  

Na zijn pensionering zag men hem nog 

dagelijks in zijn moestuin werken en 

voorzag hij zijn kinderen en buurtbewo-

ners van groenten en fruit. De verhuizig 

naar een aanleunwoning was een grote 

verandering, maar toen Kee anderhalf 

jaar geleden overleed, was hij ontheemd, 

zijn ritme en zijn doel kwijt.  In hem ver-

liest het gilde een trouw en loyaal lid, een 

voorbeeld voor de jonge generatie gilde-

broeders.

Sint Brigida, Netersel
Op 10 augustus 

2000 overleed plot-

seling Sjef Hooijen 

(70). Sjef was ruim 

42 jaar lid van het 

gilde. Hij ontving in 

1998 de kringon-

d e r s c h e i d i n g . 

Gedurende 30 jaar 

was hij eigenaar van 

het gildehuis, café 

zaal ”Hooijen”. 

Samen met zijn vrouw Jo bood hij het 

gilde een fijn en goed onderkomen.

Sint Joris, Oostelbeers
Harrie Deenen (80) overleed op 27 janu-

ari 2000. Harrie was vorig jaar nog 

gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaat-

schap en samen met zijn 2 zoons en 

kleinzoon meer dan 100 jaar lid van het 

gilde. Daarvoor schonk hij aan het gilde 

een zogenaamde “Ga”-stok met een zil-

veren beeltenis van Sint Joris. Harrie was 

een goed gildebroeder, die zich op zijn 

eigen manier op vele terreinen verdien-

stelijk heeft gemaakt voor de gemeen-

schap. 

Kees Verhagen (62) 

overleed op 12 juni. 

Kees kwam uit een 

groot gildegezin van 

12 kinderen, waar-

van de vader op 

jonge leeftijd door 

een ongeluk met 

een paard was over-

leden en moeder 

het boerenbedrijf 

alleen moest voort-

zetten, om de kost te verdienen. In okto-

ber was Kees nog gehuldigd vanwege 

zijn 40-jarig lidmaatschap. Net voor het 

ingaan van de VUT werd Kees ongenees-

lijk ziek. Samen met zijn Nel heeft hij 

daartegen gevochten, echter de strijd 

was ongelijk. Kees was gekend als een 

gildebroeder met een brede glimlach, de 

vriendelijkheid zelf en een klein sjekske/

peukje in zijn mond.

Kring Peelland, commissie trom-
men-bazuinblazen

Hoewel Wim Boetzkes uit Helmond al 

jaren met zijn gezondheid sukkelde 

kwam het bericht van zijn overlijden toch 

nog onverwacht. Hij 

was een bekend 

figuur in de kring 

Peelland, maar ook 

in federatieverband. 

Wim was altijd 

bereid als men hem 

belde. Men kon 

altijd op hem reke-

nen, ook voor 

gevraagd of onge-

vraagd advies. Hij 

was veertig jaar actief en daarom in 1992 

ook onderscheiden met het zilveren 

schild van de NBFS. Ook op ander ter-

rein was hij actief en daarvoor ontving hij 

ook de onderscheiding in de Orde van 

Oranje Nassau. Hij wilde zo graag vol-

gend jaar op het Landjuweel Helmond 

nog een keer met zijn vaste vriend P. van 

Bree jureren. En daarna afscheid nemen 

als jurylid. Het heeft echter niet zo mogen 

zijn. Hoewel Wim geen gildebroeder was 

had hij zijn hart toch verloren aan het 

gilde. 

Sint Lucia, Steensel
Op 6 oktober is Piet 

Smits (91) overle-

den, oudste gilde-

broeder van Sint 

Lucia Steensel na 

een actief gildeleven 

van bijna 35 jaar. 

Piet vond bij het 

gilde gezelligheid en 

tijd voor een praatje 

en was dan ook 

steeds van de partij 

als er bij het gilde iets te doen was. Zijn 

kinderen heeft hij diezelfde liefde bijge-

bracht en daarom zijn twee zoons en een 

schoonzoon gildebroeder.

Sint Catharinagilde, Tongelre
In de na-nacht van 

27 oktober over-

leed, volkomen 

on verwacht, onze 

gildebroeder Peter 

Bakermans.

Weliswaar was hij 

op zondag 22 okto-

ber vanwege een 

hartinfarct in het 

ziekenhuis opgeno-

men, maar na de 

’dotter’-behandeling, leek alles weer 

goed te komen; de berichten waren zon-

der meer positief. Helaas, het mocht niet 

zo zijn.Op 2 oktober hebben we, als 

Catharinagilde Tongelre vergezeld van 

vele gildebroeders uit het district Eind-

hoven en uit Kring Kempenland, Peter 

naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Op 25 november zou Peter tijdens de 

Patronesdagviering worden gehuldigd 

vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap.

Sint Lambertus, Vessem
Op 7 september werd gildebroeder Wil-

lem van Aaken (86) 

met gilde-eer begra-

ven. Bijna 60 jaar 

was Willem lid van 

gilde Sint Lamber-

tus. Hij was deken 

van 1983-1986 en 

erelid sinds 1991. 

Hij was een trouw 

en standvastig gil-

debroeder.

O.L.Vrouwe Gilde, Zeelst
Op 15 juli 2000 

overleed gildebroe-

der Harrie Sen-

ders (72). Harrie 

was sinds 1962 

een trouw lid van 

het gilde. Met 

grote belangstel-

ling volgde hij het 

wel en wee van het 

gilde, dat de plech-

tige uitvaartdienst 

met gilde-eer verzorgde op 20 juli in de 

kerk van Sint Willibrordus te Zeelst.

Mogen zij allen ruste in vrede ■

Sjef Hooijen

Kees Verhagen

Wim Boetzkes

Piet Smits

Peter bakermans

Willem van Aaken

Harrie Senders
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Wij maken alle uniformen op maat naar ons of
Uw eigen ontwerp in eigen atelier.

Bij ons zit U ook goed voor bijwerkingen van uniformen.
Bij ons verkrijgbaar: alle toebehoren o.a. extra lange

gildekousen. (tot ver over de knie)

Maak vrijblijvend een afspraak,
wij komen zonder verplichtingen.

KLEERMAKERIj BELIEN
Kerkstraat 20

3930 Hamont (België)(in Budel net over de grens)
Tel. vanuit NL. 00-3211/44 52 58

clarastraat 2, 5211 LB  ‘s-hertogenbosch telefoon: 073-6130136 fax:073-6143143

JACQUETS
JACQUETJASSEN IN ZUIVER SCHEERWOL VANAF 390.-

ZIJDEN- EN DOFFE HOGE HOEDEN, POORTERS HOEDEN EN STEKEN

Seezo uniformen 
z o r g e n  v o o r  e e n  p e r f e c t e  p r e s e n t a t i e

Seezo Uniformen  St. Janstraat 38, 7256 BC Keijenborg Gld.

Tel. (0575) 46 16 41 /  fax 46 26 69

E-mail: info@seezo.nl - Internet: www.seezo.nl

muziekcorpsen

concertmusici

showdrumbands

majorettes

schutterijen

brandweercorpsen

bewaking

chauffeurs

Beeldengieterij TENAX
Voor verschillende Gildebeelden

en diverse andere beelden

Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch

Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74
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•	Goud	en	Zilver
•	Reparaties
•	Veranderingen
•	Nieuw	werk
•	Eigen	ontwerp
•	Gildewerk
•	Graveren

	 John	Bijsterveld
 Meester Goudsmid/Edelsmid

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89

JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

RESTAURATIE-ATELIER
DE TIENDSCHUUR

Reeds jaren ervaring met
archief- en textielconservering

Kapelaan Poellplein 1, 5046 GV Tilburg, telefoon 013 - 5368355

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX  Liessel (0493) 34 25 68

  

introduceert uit eigen fabriek
exclusieve gildekleding voor:

Gildebroeders-, zusters 
en jeugdleden

Bel voor informatie:

(013) 511 06 12
Mobiel:

06 - 22 46 45 55
0f fax:

(013) 511 06 13

Adres:
Spoorakkerweg 11

5071 NC Udenhout (gemeente Tilburg)

Driemaandelijks tijdschrift over de Noordbrabantse schuttersgilden

VOOR JONG EN OUD!
U LEEST ’M TOCH OOK?
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Noordbrabantse Federatie van schuttergilden
Agenda

Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenvallende 

gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een beroep op u om 

dit bij het organiseren van uw gildefeest te voorkomen. Met over-

eenstemming tussen de betreffende kringbesturen en gilden zijn 

maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel. Zie in eer-

ste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vademecum. 

Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde gildefees-

ten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te verkrij-

gen.

Gildefeesten NBFS in 2001
7 april 

Gildencongres Oude Hertogdom Brabant, te Zoutleeuw (B)

13 mei 

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip, te Netersel 

in Sportpark ’De Groesbocht bij het Sint Brigidagilde

20 mei 

Kringdag Land van Cuijk, te Ayen 

bij het Sint Antonius-Sint Agathagilde

27 mei 

Kringdag Kwartier van Oirschot, te Hulsel 

bij het H.Sacramentsgilde

10 juni 

Kringdag Kempenland, te Geldrop 

bij het Sint Catharina-Sint Barbaragilde

17 juni 

Landjuweel NBFS, te Helmond bij het Sint Catharinagilde

1 juli 

Kringdag Maasland, te Vorstenbosch 

bij het Sint Antonius-Abtgilde

1 juli 

Kringdag Peelland, te Someren bij het Sint Jorisgilde

19 augustus 

Kringdag Baronie-Markiezaat, te Terheijden 

bij het Sint Antonius Abtgilde

19 augustus 

Vrij gildefeest bij Sint Sebastiaangilde Westelbeers

 en Sint Jorisgilde Middelbeers.

2 september 

NBFS-toernooi Brabants geweerschieten op wip, 

in Kring Kwartier van Oirschot

16 september 

NBFS-toernooi vendelen-trommen-bazuinblazen en stan-

daardrijden, te Haaren bij het Sint Jorisgilde

13 oktober 

Hoofdliedendag in Den Bosch. Opluistering door gilde uit het 

Kwartier van Oirschot

Gildefeesten NBFS in 2002
26 mei 

Kringdag Land van Cuijk, te Heijen bij het Sint Dionysiusgilde

2 juni 

Kringdag Maasland, te Gemonde bij het 

Sint Joris-Sint Catharinagilde

9 juni 

Kringdag Kempenland, te Waalre bij het Sint-Martinusgilde

23 juni 

Kringdag Baronie-Markiezaat, te Etten-Leur 

bij het Sint Hubertusgilde

25 augustus 

Kringdag Kwartier van Oirschot, te Diessen bij het 

Sint Jorisgilde

1 september 

NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Baronie-Markiezaat

8 september 

Vrij Gildefeest, te Moergestel bij het Sint Catharinagilde

8 september 

Vrij Gildefeest Land van Cuijk, te Oploo bij het 

Sint Matthiasgilde

15 september 

NBFS-toernooi vendelen-trommen-bazuinblazen en 

standaardrijden in Kring Kwartier van Oirschot

12 oktober 

Hoofdliedendag in Den Bosch. Opluistering door een gilde uit 

Kring Peelland

Gildefeesten in 2003
15 juni 

Kringdag Maasland, te Waalwijk bij het Sint Ambrosiusgilde 

Baardwijk en het Sint Crispijn-Sint Crispiniusgilde Besoijen

22 juni 

Vrij Gildefeest Kwartier van Oirschot, te Oirschot bij het 

Sint Jorisgilde

12 juli 

Kringdag Kwartier van Oirschot, te Biest-Houtakker bij Gilde 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap

30 augustus 

Europees Koningenschieten te Vöcklabruck, Oostenrijk

31 augustus 

Europees Schutterstreffen te Vöcklabruck, Oostenrijk

7 september 

NBFS-toernooi Brabants geweerschieten op wip in Kring 

Land van Cuijk.

PM 

Liefdadigheidsfestijn in beraad bij Sint Mauritiusgilde Goirle?


