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BARONIE

De vierenzestigjarige Wim Franken met zijn vijfjarige kleinzoon
Willem van het Sint Willebrordusgilde uit Esch

MARKIEZAAT

Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver
van vaandels,
vendels en andere
WILLIGERS makers
gildeattributen
Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX Liessel (0493) 34 25 68

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

HET BLAD VOOR JONG EN OUD !
LEVENSBOOM

EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF
HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GIET- SMEEDWERKEN
IJZEREN
RAMEN

EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN

VOORDEURPANEEL

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

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

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.
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Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN
5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

Blinkt uit in vakmanschap
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Ere wie ere toekomt: Jan Timmermans leverde ons vorige keer de bijdrage
’Eindelijk eerherstel’ over enkele opmerkelijke schilden. Aan het einde van
zijn verhaal had zijn naam moeten worden vermeld. Hetgeen helaas niet
gebeurd is en hiermee ingehaald wordt.
De Kring Baronie en Markiezaat bestaat 25 jaar en heeft haar bestaansrecht
wel bewezen. In deze en de volgende aflevering zullen we hieraan speciale
aandacht wijden.
Een gilde is meer dan... Dan feesten, schieten, in optocht lopen, goede
dingen doen voor wie dat nodig heeft? Ja, zeggen ze in Waalre en Beek en
Donk. Een gilde heeft ook een patroonheilige, als voorbeeld en bron van
inspiratie. Dicht bij die bron, en meestal dus ver van huis en van de dagelijkse beslommeringen, kom je gemakkelijker tot bezinning over je bezigheden. En dus trokken ze ter bedevaart.
Er zijn gildes die onverveerd de tradities voortzetten en er volledig op vertrouwen, dat alles wel goed zal komen. En er zijn gildes die - al dan niet met
hulp van nieuwe inspiratoren en nieuwe financiële middelen - bereid zijn,
nieuwe wegen te zoeken. In Berlicum bijvoorbeeld.
Gildes in Brabant, in Limburg, hier en daar nog in Zeeland en Gelderland.
Dat kennen we binnen Nederland. Ook van Duitsland, Oostenrijk en Polen
weten we van het bestaan. Via de Europese Gemeenschap van historische
Schuttersgilden (EGS) onderhouden al die gildes contact en horen we van
hun bestaan en activiteiten. Maar ook in Zweden, Denemarken en Litouwen bestaan gildes die op zoek zijn naar contact en samenwerking. Binnenkort nog meer nieuwe gezichten op onze feesten?
Volop nieuws om weer een nieuwe Gildetrom uit te brengen. Te veel zelfs
om dat te bergen op het normale aantal pagina’s. Voor ons even een probleem, voor de lezer een aankondiging, dat er nog veel meer op komst is.
Ad Dams

Vriendelijk verzoek
Met enige regelmaat worden bijdragen niet naar de kringcorrespondent
gestuurd, maar rehtstreeks naar de eindredactie. Deze route is om diverse
redenen niet wenselijk: de kringcorrespondent houdt minder overzicht, kan
de teksten niet redigeren én de eindredactie ontvangt via te veel kanalen
bijdragen. Daarom het verzoek, alleen in uiterste nood en na afspraak de
kringcorrespondent over te slaan.
Op naar de 50e jaargang De Gildetrom
Jaargang 2003 zal ook de 50e jaargang zijn. Het bestuur van de Stichting
De Gildetrom en de redactie zijn bezig, een idee uit te werken om de trouwe
abonnees een eigentijds verjaardagscadeautje te bezorgen. Hiervoor zal
door redactie en/of stichtigsbestuur af en toe een beroep gedaan moeten
worden op gildes en individuele anderen. Hopelijk zullen ’allen die dit treft’
hun medewerking willen verlenen.

Sluitingsdatum inzenden kopij redacteuren afl. 3 2003
14 oktober 2002 (verschijnt 2e helft december 2002)
Medewerkers aan dit nummer
G. v.d. Akker, J. Bax, P. Bongaerts, P. v.d. Boom, H. v.d. Broek, F. DamsCouwenberg, J. Daris, H. v.d. Eikhof, F. Elshout, J. Geelen, J. Goudsmits, F.
Hintzen, S.C. Huijbregts, B. van Hulten, B. van Kaathoven, G. Kees,
A. van Kessel (foto), J. Klerks, L. Konings, G. Krekel, N. van Meeuwen,
F. van Miert, M. van Og, H. Rijkers, M. Rutten, J. Schakenraad, G. v.d.
Schoot, H. v.d. Schoot, T. Smits, F. Teunissen, J. Timmermans, A.Verschuur,
P. Vervest, G. de Visser, R. Vogels, C. v.d. Voort, T. Vorstenbosch, F. Vriens, R.
Weijtmans, L. Welten, A. v.d. Wetering (foto’s), B. v.d. Wiel, A. van Zutphen.
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INTERVIEW
Voorzitter Henny Hoppenbrouwers
bij 25-jarig kringjubileum:

IN BARONIE EN MARKIEZAAT

LEEFT VOORAL HET PRESTATIESCHIETEN

In het westen van Noord-Brabant zijn we als gilden vooral ingesteld op prestatiegericht schieten. De band met de kerk is ook minder sterk. Wij kennen ook
geen gildeheren. Vendelen, trommen en overige folklore is bijzaak. Ja, zelfs met
kostumering hebben gilden moeite. Dat zegt voorzitter Henny Hoppenbrouwers
van kring Baronie en Markiezaat bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan.
door Kees van der Bruggen en Jac Dekkers
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De NBFS is de koepelorganisatie voor
ruim tweehonderd schuttersgilden. Verdeeld over zes regio’s of kringen. Globaal
kunnen vier kringen over één kam worden geschoren voor wat betreft wedstrijddisciplines, uitstraling en gebruiken.
Twee kringen vertonen duidelijk ’afwijkingen’: Land van Cuijk en Baronie en
Markiezaat. In eerstgenoemde kring
speelt de muziektrom een belangrijke
rol. Bij Baronie en Markiezaat staat
vooral het schieten op de eerste plaats. Er
zijn hier dan ook veel competities. Ook
met gilden en schietverenigingen in het
naburige Belgische Kempenland. „Een
ander groot verschil is dat de band met
de kerk strak is; de kring kent ook geen
functie voor een geestelijke als gildeheer”, bemerkt voorzitter Henny Hoppenbrouwers (59).

Aan ambities ontbreekt het niet bij de
huidige voorzitter die sinds 2000 officieel
in functie is. De voor- en tegenspoed van
de Westbrabantse kring heeft hij van
nabij meegemaakt. Hij stond mét Van
Rijckevorsel al in 1977 in de startblokken om de kring vorm te geven. Hoppenbrouwers was toen koning van Sint
Joris in Rijsbergen, een Sint Jansbooggilde. Vanaf de oprichting in 1978 tot
1986 was hij kringsecretaris en belandde
daardoor in het bestuur van de federatie.
In 1986 werd hij vice-voorzitter van de
kring en door de veelvuldigheid van
voorzitterswisselingen (vier in 25 jaar)
moest hij vaak de honneurs waarnemen,
moeilijke bestuurswisselingen begeleiden, maar vooral ’rust in de tent houden’. Zijn gedrevenheid voor het gilde
hield hem op de been.

Blik op Zeeland
Toch vormt Baronie en Markiezaat al
vijfentwintig jaar een trouwe loot aan de
stam van de Noordbrabantse Federatie.
Oprichter en vele jaren voorzitter (19771994) Herman van Rijckevorsel had
indertijd een vooruitziende blik. De dubbele naam van de kring zou op enig
moment gesplitst moeten worden in
kring Baronie (rondom Breda) en kring
Markiezaat (Bergen op Zoom en omstreken). Dat is er (nog) niet van gekomen.
„Het is allemaal moeizamer gegaan”,
zegt kringvoorzitter Hoppenbrouwers.
„In onze regio kennen we meer dan dertig slapende gilden. Beter gezegd: schietverenigingen.

Time-out
Gelukkig vond ie in zijn echtgenote Bets
een goede compagnon. Soms werd het
wel eens te veel. Hoppenbrouwers privé:
„Het gilde is mijn grootste hobby. Een
hobby mag ook geld kosten. Er gaat ook
veel tijd inzitten. Ik hou zielsveel van
mijn Bets. Maar ze heeft mij soms een
moeilijke vraag gesteld als het binnen het
gildewezen hectisch was: Als je moest
kiezen tussen mij en de guld, wat doe je
dan?”Voor Henny Hoppenbrouwers was
dat een gewetensvraag. Als - ook - een
man van het compromis, zei hij: „Nou
meid, dan kan het zijn dat we een timeout moeten instellen”.

„IN ONZE REGIO KENNEN WE
VEEL SLAPENDE GILDEN”
Onze kring telt nu vijftien gilden, met
nog een tweetal in de wachtkamer. Dat
zijn Zundert en Prinsenbeek. Voorts is
onze blik gericht op Zeeland. In ZeeuwsVlaanderen en rondom Goes zijn ook
nog gilden actief. Alle aanleiding om ze
voor onze activiteiten te interesseren”,
meent de voorzitter.
Ambities

Karakterman
Daar is het niet van gekomen. Hoppenbrouwers is een aimabele karakterman.
Klein van stuk, kan hij bergen werk verzetten. Voor iedereen aanspreekbaar met
een luisterend oor. Houdt van eerlijkheid
en rechtvaardigheid. Gezelligheid mag
niet ontbreken, maar zegt zelf „de juiste
pet op het juiste moment te dragen”. Dat
is niet altijd even gemakkelijk. Hoppenbrouwers: „Als voorzitter is het mijn
belangrijkste taak de kring te leiden. In
die functie draag ik een andere pet dan

Kringvoorzitter Hoppenbrouwers: „Prestatiegericht schieten speelt hoofdrol in Baronie en
Markiezaat.Vendelen, trommen en folklore zijn
bijzaak”
als gildebroeder. Hoe vervelend dat ook
kan zijn. Met de pet van voorzitter moet
ik onafhankelijk omgaan. Ik ben het aan
mezelf verplicht dat ik op bepaalde
momenten moet weten welke pet ik
draag”.
Waakhond
Zo zegt Hoppenbrouwers ook binnen
het dagelijks bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden te
opereren. „Baronie en Markiezaat is nu
eenmaal anders dan oostelijk NoordBrabant. Ik geef mijn mening, ook over
trommen en vendelen, vanuit mijn kring.
Bij voorbeeld als het gaat over vergoedingen aan juryleden. Juryleden voor trommen bazuinblazen met een conservatoriumopleiding zijn meer dan welkom,
maar het moet wel betaalbaar blijven. Zij
„JURYLEDEN MET CONSERVATORIUM HEBBEN EEN PRIJSKAARTJE”
brengen ook een bepaald prijskaartje
mee. Ik heb de federatie gewaarschuwd
op te passen met vergoedingen voor
juryleden, commissieleden, enz. Voor
ons allen is het tenslotte een hobby. Een
hobby kost geld. Ik heb persoonlijk ook
eens vierduizend gulden in een gildefeest
gestoken. En een goede maat van mij
ook nog eens drieduizend. Achteraf misschien belachelijk. Maar ja, de gedrevenheid voor het gilde, hè? Dus daarom
waak ik ervoor dat we binnen de federatie die kant opgaan”, terwijl hij dit zegt,
kijkt Hoppenbrouwers vals, zoals alleen
verschrikte waakhonden kunnen kijken.
Besluitvormingen
Hoppenbrouwers is van mening dat de
betekenis van de federatie groeiende is.

„Ik heb de indruk dat we sinds enkele
jaren op de goede weg zitten. De neuzen
staan dezelfde kant op. Als voornaamste
taak voor de federatie zie ik dat we actief
moeten meedenken voor wat betreft de
tijd die er aan komt. Economisch gaat
het minder. Dat zal ook weerslag krijgen
op gildefeesten en andere zaken de gilden betreffende. Als bestuurders zullen
„FEDERATIENEUZEN STAAN
DEZELFDE KANT OP”
we met gezond verstand met dingen
moeten omgaan. Zo vond ik het een
knappe prestatie dat de financiering van
het lespakket voor de basisscholen van
tevoren was geregeld. Dus geen schuld
achteraf of kwaaie gezichten. Ook ben ik
tevreden over de besluitvorming inzake
de toewijzing van het Europees Schutterstreffen in 2006. Daarmee is met grote
zorg en accuratesse omgegaan. Ik ben
ervan overtuigd dat de juiste beslissing is
genomen om het EST aan Bernheze toe
te kennen. Dit soort processen spreekt
mij aan”.
Als deelnemer aan het zgn. noord-zuid
overleg (tussen Nederland en België) ziet
hij uit naar het Gildencongres van het
Oud-Hertogdom Brabant dat volgend
voorjaar nabij Tilburg wordt gehouden.
Ook is hij tevreden over de manier
waarop het Interfederatief Overleg (tussen schuttersgilden en schutterijen uit
Limburg, Gelderland en Noord-Brabant) nieuw leven wordt ingeblazen.
Hoppenbrouwers: „De onderlinge banden worden versterkt en enkel op deze
wijze kunnen we vanuit Nederland een
krachtige vuist maken richting de grotere
landen met meer stemgemachtigden in
de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden”.

Als afgevaardigde van de federatie op het
Europees Schutterstreffen 2000 in Garrel

„KRACHTIGE VUIST MAKEN RICHTING EUROPA”
Kringonderscheiding
Bij het 25-jarig bestaan van kring Baronie en Markiezaat én het zilveren
bestuursjubileum van Henny Hoppenbrouwers is zaterdag 7 september stilgestaan. In Etten-Leur was een eucharistieviering met mgr. M. Muskens en een
receptie. Hoppenbrouwers werd geëerd
met de Kringonderscheiding. In de volgende uitgave van De Gildetrom wordt
hierop teruggekomen.
■

Henny Hoppenbrouwers: „Op het juiste
moment, de juiste pet opzetten”

SIGNALEMENT
Naam:
Roepnaam:
Geboren in:
Leeftijd:
Adres:
PC + plaats:
Beroep:
Burgerlijke
staat:
Gehuwd met:
Kinderen:
Gildebroeder
sinds:
Gilde:
Wapen:
Functie:
Gildekring:
Functies:

H.E.J. Hoppenbrouwers
Henny
Rijsbergen
59 (15-07-1943)
Sint-Bavostraat 88
4891 CK Rijsbergen
installateur/deels vutter
Gehuwd
Bets van Zundert
Eén zoon, Marjo (32)
1971
Sint Joris Rijsbergen
Sint Jansboog
Ouderman
Baronie en Markiezaat
Kringvoorzitter, lid dagelijks- en algemeen bestuur
NBFS, lid Interfederatief
Overlegorgaan tussen
NBFS, Gelderse Federatie
van Schuttersgilden en
Oud-Limburgse Schuttersfederatie, lid Culturele
Commissie Oud-Hertogdom Brabant (noord/zuidoverleg), lid plenaire -vergadering EGS, namens
Brabant

Onderscheidingen: Broeder in de Orde van de
H. Sebastiaan in Europa,
Kringonderscheiding
Baronie en Markiezaat
(07-09-2002)
Hobby’s:
Gilde Sint Joris en gilden
in algemeenheid
Hartewens: Kringbestuur op volle
sterkte brengen en goede,
nieuwe, jeugdige voorzitter
vinden om continuïteit van
de kring te waarborgen
Onvergetelijk: Het overlijden van voorgangers Manus van Rijckevorsel en Nico de Jaeger
maakte diepe indruk. Als
eerste gilde in hoofdprogramma Taptoe Breda.
Landjuweel Alphen in
1993
Wil nog eens: Koperslagersvak oppakken. Een ballonvaart
maken.
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Reportage
Dagboek van een bedevaart, 6-10 juli 2002

SINT MARTINUS TOOG NAAR
TOURS
Het Sint-Martinusgilde uit Waalre viert in 2002 het 175-jarig bestaan. Dit gilde
is traditioneel erg betrokken bij het dorpsgebeuren en betrekt bij haar jaarlijkse
activiteiten steeds de verschillende geledingen van Waalre. De middenstand bij
de braderie, de jeugd bij het Sint Maartensvuur (samen met het zustergilde uit
Dommelen) en iedereen bij de Devotionaliabeurs. Tijdens de 60e Kringgildedag
op 8 en 9 juni kreeg het gilde dan ook vanuit het hele dorp steun bij de organisatie van deze dag. Een spetterende muzikale zaterdag met vuurwerk voor het hele
dorp was niet vergeten, maar ook een bedevaart naar de patroonheilige in Tours
stond op het programma.
door P. Bongaerts
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Op weg
Op zaterdag 6 juli moesten de gildebroeders en -zusters van het Sint Martinusgilde Waalre vroeg uit de veren want om
half 9 vertrok het gilde vanuit Waalre
voor de vijfde bedevaart in haar historie
naar het graf van haar patroonheilige
Sint Martinus in Tours (Frankrijk). Het
weer was bewolkt, maar droog, de stemming opperbest. Behalve de verkeersopstoppingen in Parijs verliep de reis voorspoedig en vroeg in de avond kwamen

Veel devotie in de basiliek op zondag

we aan bij ons onderkomen in Ste. Radegonde - Tours : Institut rural Rougemont
- een landbouwinternaat dat in vroeger
tijden deel uitgemaakt heeft van het
kloostercomplex Marmoutier, waarvoor
Martinus eind 4e eeuw de grondslag
gelegd heeft, een plek dus met een, zeker
voor ons gilde, belangrijke historische
achtergrond. De avond werd, na de vermoeiende reis, maar ook met het oog op
de verplichtingen zondags vrij rustig
doorgebracht met het bekijken van
video-opnamens van de onlangs zo succesvol verlopen kringgildendag.
Sssstttt
Op zondag vertrokken we na een prima
ontbijtbuffet naar de Basilique Saint
Martin voor de H. Mis van 11.00 uur;
met ’slaande trom’ de kerk binnen marcheren werd door bijna iedereen wel
gewaardeerd, slechts één mevrouw vond
het nodig om luidkeels haar ongenoegen
te laten blijken. Na een door de Soeurs
Bénédictines du Sacre Coeur de Mont-

Een groep Poolse pelgrims sluit zich aan, terwijl
één fotograaf zo’n 20 toestellen bedient
martre muzikaal opgeluisterde en door
diaken Karel Bennenbroek geconcelebreerde H. Mis was van dat ongenoegen
niets meer te bespeuren. Na een vendelhulde was het tijd voor een groepsfoto bij
de basiliek, waarbij zich later nog een
grote groep Poolse pelgrims aansloot
met bijna evenveel fototoestellen als pelgrims, zodat de Poolse pastoor nog wel
even bezig was voordat met elk toestel
een foto van het gezelschap gemaakt
was.
’s Middags werd een boottocht op de
Loire gemaakt met een boot, die de toepasselijke naam ’Saint Martin de Tours’
droeg. Een leuk tochtje, niet spectaculair, maar wel interessant, met vele
wetenswaardigheden. Onder meer bleek
nu pas, na zoveel jaren bezoek aan de
Loire-streek, dat er ook langs de Loireaan zijderupsteelt gedaan werd. Ook
blijkt op een boot het landschap weer
van een heel ander gezichtspunt uit
bekeken te worden dan vanuit de bus.
’s Avonds werd in het centrum van Tours
het beroemde én gezellige Place Plumereau bezocht, waar eenieder de avond op
uiterst plezierige wijze wist door te bren-

gen.
In de crypte
Ook op maandag weer vroeg op voor de
H. Mis (om 10.00 uur) in de crypte van
de basiliek, dicht bij het graf van onze
patroonheilige Sint Martinus. Altijd een
aparte sfeer, met iets intiems als alleen de
gildebroeders en -zusters daar beneden
samen de eucharistie vieren.
Vandaag weer erg warm weer dus een
flink aantal korte broeken in de bus voor
het uitstapje naar Amboise, de stad waar
François I een prachtig kasteel liet bouwen, maar waar ook Leonardo da Vinci
veel van zijn uitvindingen gedaan heeft.
Zijn huis, Clos Lucé, en een aantal van
deze uitvindingen (in miniatuur) waren
zeer de moeite waard om te bekijken.
Een aantal gildebroeders en -zusters had
nog niet genoeg van Place Plumereau en
ging ’s avonds nog eens ’kijken’, een aantal anderen verkoos de videofilm die gildebroeder Leo Ramaekers tijdens de

Een kaarsje aansteken in de crypte met het graf
van Sint Martinus
bedevaart tot nu toe had ’volgeschoten’.
Picnic inside en streekproducten
Op dinsdag 9 juli was het weer voor de
eerste keer wat minder met een beetje
druilerige regen. Die wist ons echter niet
te verhinderen om halverwege de morgen te vertrekken richting Bourgueil. In
Chinon werd een tussenstop ingelast, te
kort eigenlijk om het kasteel te bezoeken,
waar Jeanne d’Arc voor het eerst de
Franse krooonprins ontmoette, voordat
zij van hem een legertje ’kreeg’ om
Orleans te ontzetten en de Engelsen daar
weg te jagen; daarom werd er maar koffie, resp. bier, resp. wijn gedronken in een
klein cafeetje waarvan de eigenaar-eigenares duidelijk niet gerekend hadden op

In vol ornaat op de trappen van de basiliek, compleet met het nieuwe hoofdvaandel
een zo grote toeloop van mensen.
Verder naar L’Abbaye deBourgueil, waar
al iemand klaar stond om ons te ontvangen, picknick vanwege het mindere weer
dus binnen in een mooie, grote echt
oude zaal met een historische sfeer.
Prachtig. Na de picknick nog een rondleiding in het kloostermuseum, een
beetje allegaartje wat er tentoongesteld
werd maar toch zeker de moeite waard
en interessant. Op een gedachtenisprentje van een in Bourgueil geboren
bisschop uit Tours, nog een wapen met
Sint Martinus. Omdat de chauffeur fit
wilde zijn voor de thuisreis op woensdag
en omdat hij rekening wilde houden met
het rijtijdenbesluit werd er ’s avonds geen
excursie meer ondernomen naar Place
Plumereau of Rue Colbert in Tours,
maar werden de streekproducten op ons
onderkomen Rougemont genuttigd.
Naar huis
Woensdag 10 juli, de dag van de thuisreis
alweer. Na het onbijt werd afscheid
genomen van Sylvie, die al de dagen voor
ons de catering geregeld had en die alle
dagen van ons verblijf antwoorden wist
op vragen die we wel of niet hadden,
maar die in ieder geval haar uiterste best
had gedaan om het ons naar de zin te
maken. Om 09.00 uur vertrokken we

weer richting Parijs, waar bijna aan de
oevers van de Seine, tegenover de Eiffeltoren, gepicknicked werd, buiten dit
keer, het weer was immers weer goed. De
Eiffeltoren was indrukwekkend, maar
dat vond een aantal jeugdige gildebroeders ook van de jonge dame en de fotoreportage bij de in de buurt aanwezige

Vóór het vertrek worden de gastheren en
-dames nog bedankt met een vendelhulde
draaimolen.
Ten slotte
5 Schitterende dagen met veel devotie bij
het graf van onze patroonheilige Sint
Martinus, veel plezier en een (nog) grotere eenheid onder de gildebroeders en
-zusters, na de toch wel inspannende
periode van voorbereiding op de afgelopen kringgildendag van 9 juli in Waalre
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Ontspannen picknicken tegenover de Eiffeltoren

Even de toerist uithangen, terwijl een fotomodel iets onduidelijks showt

Het complete Balkumse Sint Jorisgilde vormt
een indrukwekkende club

Reportage

broederschap, écht gekroond met een uit
zilver gedreven koningskroon van 850
gram. Een juweel dat nog maar héél
enkele gilden bezitten.

Nieuwe kostuums, klaroenblazers, gildekoor,
koningskroon, werving

SINT JORIS BERLICUM
PAKT DE ZAKEN GROOTS AAN
Binnen het Sint-Jorisgilde int Berlicum waait een frisse wind. „We willen een
neerwaartse spiraal ombuigen”, zegt hoofdman Paul van Lith. Zondag 28 april
2002 was het zover. Nieuwe kostuums, een gildekoor, een groep klaroenblazers,
een paard voor de standaardruiter, een tentoonstelling en een wervingscampagne voor jongeren. Door een gulle gift van de beschermvrouwe werd het letterlijk en figuurlijk een kroondag.
door Kees van der Bruggen en Frans van Miert

Aan alles was te zien en te merken dat
het Balkumse gilde niet over één nacht ijs
was gegaan om zich op zondag 28 april
groots te presenteren. Keurig verzorgde
uitnodigingen, veel publiciteit vooraf in
de plaatselijke en regionale pers en een
goed onderbouwd programma op de
dag zelf. De enige spelbreker was het
weer. Stramme regen en veel wind.
Koningskroon
Met veel vlagvertoon, trommels en klaroengeschal en in nieuwe uniformen
presenteerden de gildebroeders zich ’s

morgens in een volle Sint Petruskerk.
Bijgewoond door zo’n 150 genodigden
en vertegenwoordigers van de andere gilden van de Hoge Schuts zegende pastoor witheer Ward Cordvriendt tijdens
de Gregoriaans gezongen gildemis naar
oude traditie de nieuwe kledij in. De
nieuwe maatpakken zijn gemaakt en
geleverd door de familie Beliën uit België. De bijdrage daarbij van het eigen
gildekoor (26 leden) was nog niet verstomd of schutterskoning Arnold van
Lith werd door mevrouw De Koningvan Belkum, beschermvrouwe van de

Nieuw standaardpaard
Gildeheer Cortvriendt kreeg op zijn
beurt van het gilde twee kunstzinnig met
de afbeelding van Sint Joris versierde
stola’s aangeboden. Mevrouw Van Dijk
maakte deze stola’s. In de kerk was intussen al het gehinnik van het nieuwe standaardpaard te horen dat buiten kennelijk
ongeduldig zijn inzegening en ook het
invendelen van vier nieuwe gildebroeders afwachtte. De 14-jarige ruin luistert
naar de naam Falco en wordt bereden
door Peter van Esch. Ondanks de regen
trok onder applaus daarna de kleurige
stoet met standaardruiter en klaroenblazers voorop, gevolgd door de gildeleden
van de andere bevriende gilden naar de
Sint-Jorishof op sportpark De Brand.
Want het gilde hield ook ’Open Hof’.
Natuurlijk om hun nieuwe outfit te laten
bewonderen, maar vooral ook om donateurs en belangstellenden te tonen hoe
Sint Joris zich in korte tijd vernieuwd
heeft.
Humoristische spiegel
Terwijl binnen in clubgebouw de Sint
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Symbolische inzegening van de nieuwe gildekostuums door gildeheer Ward
Cortvriendt

Beschermvrouwe De Koning schenkt een zilveren koningskroon op het
Sint Jorisfeest

Drie nieuwe gildebroeders worden ingevendeld
Jorishof de bezoekers zich verdrongen
om het tentoongestelde gildezilver, oude
attributen en vaandels te bewonderen,
galmden uit de aangebouwde grote tent
de lachsalvo’s. Troubadour Cor Swanenberg en zijn muzikale begeleider Martin
Coolegem, die ook het nieuwe koor van
het Berlicumse Sint Jorisgilde dirigeert,
hield het toegestroomde bezoek daar een
humoristische spiegel voor: Vrüger war
alles beter. Voor de manier waarop het
gilde zich nu op het jaarlijkse Sint Jorisfeest manifesteerde, gaat dat zeker niet
op.

Standaardruiter Peter van Esch heeft een nieuw paard, Fulda.
Witheer Cortvriendt geeft hem de zegen

Het gilde lééft
Het gilde lééft, ook in de 21e eeuw. Dat

Arnold van Lith heeft zich ook tot koning
geschoten op het Landjuweel 2001 in Helmond.
Volgend jaar gaat hij naar Vöcklabruck voor het
Europees Schutterstreffen

Het nieuwe gildekoor zingt er lustig Brabantse
mopjes op los

Na veel repetities vooraf durven de klaroenblazers zich te presenteren

was de opzet van het ’Open Hof’. De
tradities van weleer, zoals de bescherming van de bevolking, hebben een
eigentijdse vorm gekregen in niet-alledaagse sporten, zoals het schieten en bij
voorbeeld vendelen of jeu de boules.Wat
enkele bezoekers van de Open Hof al
meteen inspireerde om zich als lid aan te
melden. Voor belangstellenden was ook
een aardige brochure voorhanden,
waarin Sint Joris een boekje over zichzelf
open doet. Hoofdman Paul van Lith:
„Door deze aanpak, met klaroenblazers,
een gildekoor, nieuwe kostuums, een
standaardruiter en de uitvoerige presentatie naar buiten willen we het niveau
optrekken. Wij willen een neerwaartse
spiraal ombuigen”, klinkt het resoluut.

Een deskundig opgezette tentoonstelling comple-
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Hoofdman Paul van Lith: „Neerwaartse spiraal ombuigen”

En de jeugd? Vermaakt zich prima op een springkussen

Voorzitter Carl Hellström van ’Det Broderlige
Papegoye Compagnie’ tijdens de feestrede bij
gelegenheid van het 25-jarig bestaan

Reportage
Samenwerking in Regio 3 met Noord-Europa krijgt vorm
na bezoek aan Zweden

”DEUR STAAT OP EEN KIER NAAR
DENEMARKEN EN LITOUWEN”
Naast de schuttersgilden en schutterijen uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland behoren ook soortgelijke verbanden in Noord-Europa tot Regio 3 van de
Europese Gemeenschap van Schuttersgilden (EGS). Tot nu toe toonde enkel
Zweden interesse in samenwerking. Maar de deur staat op een kier naar Denemarken en Litouwen.
Dit blijkt uit een kort verslag van Ton
Banning uit Didam. Hij is sinds enige
tijd de EGS-secretaris voor Regio 3. Met
Jo van den Biggelaar, secretaris van Het
Kwartier van Oirschot, lid van het algemeen federatiebestuur en tevens lid van
de Plenaire Vergadering van de EGS
namens de Noordbrabantse Federatie
van Schuttersgilden, is hij in mei 2002
afgereisd naar Zweden. Volgens Banning

„staat de deur op een kier naar nieuwe
samenwerking met Zweedse, Deense en
Litouwse organisaties”.
Hoog bezoek
Van 10 tot en met 12 mei 2002 brachten
Banning en Van den Biggelaar op uitnodiging een bezoek aan ’Det Broderlige
Papegoye Compagnie’ in Skurup te
Zweden. De invitatie kregen ze van de
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Tijdens de kerkdienst. Op de voorgrond Peter Stenkula van het Zweedse Sint Knudgilde

voorzitter van de Compagnie, tevens lid
van de Plenaire Vergadering van de EGS,
Carl E. Hellström.
Ook de Zweed Peter Stenkula was erbij.
Hij werkt op een vooraanstaande post bij
de Zweedse Nationale Bank en is voorzitter van het Sint Knudsgilde. Aanleiding voor het bezoek en de interactie was
het 25-jarig bestaan van de Zweedse vereniging.
Helaas, en dit droeve bericht bereikte de
redactie van De Gildetrom bij het afsluiten van dit nummer, is voorzitter Carl
Hellström op 22 juli 2002 aan een hartstilstand overleden.
Collectieve insteek
De Broderlige Compagnie beschikt over
een gildehuis ’Gilleshuset’, een gebouw
dat dienst deed als school, iets ten noorden van het plaatje Skurup, in het zuiden
van Zweden, de provincie Skåne, ongeveer 30 kilometer van Malmö. In het
huis zijn kamers geschikt gemaakt om te
logeren. Ruimtes in het gebouw zijn
ingericht als: keuken, bar-eetruimte,
huiskamer en een zgn. ridderzaal. Deze
ruimte is ingericht als een middeleeuwse
kasteelzaal met aan de wanden houten
borden met daarop de namen van de
vaste leden, herinneringsplaquettes,
banieren, vaandels, vlaggen enz. De
leden komen gemiddeld eenmaal per
maand bijeen. Alle activiteiten zoals het
koken, het schoonmaken, reparaties aan
het gebouw, enz. worden gezamenlijk
gedaan. Dit Zweedse gilde heeft dus een
collectieve insteek.
Jubileumviering
Op zaterdag 11 mei kwamen de meeste
leden van de Compagnie naar het gildehuis. De leden wonen soms op een
afstand van meer dan 100 km van Skurup. Ze gingen allemaal gekleed in ’kasteelkleding’ uit de periode 1550. De
dames in mooie lange kostuums, de

heren verkleed als ridder, page etc. De
dag begon met het drinken van een
glaasje sterke drank met een stukje brood
en zout. Daarna was er een korte kerkdienst. Een van de leden heeft gestudeerd voor dominee en leidde de dienst.
Een koor was ingehuurd om de dienst
met prachtig gezang op te luisteren. Na
de kerkdienst werd buiten begonnen met
het schieten om de titel: koning van de
dag. Een competitie voor alleen de gasten.
Vogelschieten
Er werd met een kruisboog geschoten op
een vogel die, zestien meter hoog,
geplaatst was op een paal. De vogel is
gemaakt van gips met daarin wat ijzer
verwerkt. De gasten schoten op een uitgeharde vogel (anders duurt het schieten
te lang) terwijl de leden zelf schoten op
een nog vochtige vogel. Er werd van
onder de paal, vrijwel loodrecht omhoog
geschoten. Een vriend van een van de
leden schoot het laatste stuk naar beneden, kreeg een herinneringsbeker en
werd getooid met een hoofdkrans,
gemaakt van voorjaarsbladeren.
De lunch bestond traditioneel uit brood
met haring en eieren. De haring was op
verschillende manieren bereid, voorzien
natuurlijk van enige alcohol.
Lentekoning
In de middag werd er achter het gildehuis geschoten om de titel: Lentekoning
van de vereniging. (In de herfst wordt er
ook een koning geschoten). Na een strijd
die meer dan een uur duurde en die door
iedereen met grote belangstelling gevolgd
werd, mocht de penningmeester van de
Compagnie zich koning noemen. Hij
kreeg de koningsketting omgehangen die
’s morgens tijdens de kerkdienst was
aangeboden door de echtgenote van een
van de oprichters van de Compagnie. De

Kroning van de nieuwe Lentekoning met een hoofdtooi van seringen
koning droeg de rest van de dag een
hoofdtooi van seringen.
Uitbreiding EGS
Peter Stenkula, evenals de Nederlandse
delegatie te gast, is voorzitter van het Sint
Knudgilde. Hij heeft zich uitvoerig met
de Nederlandse delegatie onderhouden
en daaruit bloeit wellicht wat moois. Er
zijn in zuid Zweden vijf gilden, in Denemarken een aantal, één in Flensburg
Duitsland en een of meer in Litouwen.
Met hem is gesproken over een mogelijk
lidmaatschap van de EGS. De Sint
Knudsgilden zijn, in de optiek van Banning, echte gilden. In Zweden schieten
de gilden met de handboog, elders ook
met geweren en kruisboog. Er wordt
eenmaal per jaar om het koningschap
geschoten. De Sint Knudsgilden hebben
een zeer oude traditie. Er zijn diverse
websites, o.m. http://www.canutus.org
en http://www.knudlavard.dk.

Het aantal leden verschilt per gilde. Het
gilde van de heer Stenkula heeft 700
leden waarvan er 300 actief zijn. De
leden komen meerdere malen per jaar
bijeen. Soms om te oefenen met handboogschieten, soms alleen maar om de
onderlinge sociale kontakten te verbeteren.
Symposium
Peter Stenkula attendeerde op een symposium op 14 en 15 september in Ringsted, Denemarken. „Een mooie gelegenheid om nader met deze gilden kennis te
maken”, meent Ton Banning. Hij en Van
den Biggelaar zijn zeker van plan dit
symposium te bezoeken.
De Zweedse gastheren van de Compagnie gaan er ook heen en beloofden de
Nederlandse bezoekers te voorzien van
vertalingen. Op deze manier krijgt
samenwerking binnen Regio 3 van de
EGS verder vorm.
■

Overhandiging van EGS-herinneringsplaquette
door regiosecretaris Ton Banning (r) aan voorzitter Carl Hellström
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De drie ”schuintamboers’ uit Nuland: Harm van der Schoot,
Nick Tielemans en Dennis Tielemans (v.l.n.r.)

FEDERATIE-NIEUWS
Website www.schuttersgilden.nl
Omdat Jette Janssen-Beij heeft meegedeeld, dat zij vanwege
de omvangrijkheid van haar studieopdracht niet meer in de
gelegenheid is de website te verzorgen en er zich tevens technische problemen hebben voorgedaan rond de website is
deze al lange tijd niet up-to-date.
Getracht wordt het bijhouden van de website in eigen hand
te nemen via een eigen website werkgroep.Getracht wordt
een en ander voor de hoofdliedendag zijn beslag te laten krijgen. Het federatiebestuur zoekt nog steeds gegadigden die de
federatieve website mee willen verzorgen. Er hebben zich al
enkele gildebroeders aangemeld maar geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden bij de federatiesecretaris.
Europees Schutters Treffen 2006
Op 4 juli 2002 heeft een extra Algemene Bestuursvergadering
plaatsgevonden waarin de kandidaturen voor het organiseren
van het EST 2006 aan de orde zijn geweest. Omdat beide
kandidaten, het Sint Catharina & Sint Barbaragilde Vught en
de Bernhezer gilden zich reeds terdege hadden voorbereid
was de keuze geen gemakkelijke. Tot slot werd besloten om de
Bernhezer gilden bij de EGS voor te dragen.

zorg voor alle wedstrijdmaterialen waarover de kring beschikt
en welke benut worden tijdens gildendagen. Jan doet dit met
groot plezier en ook met grote zorg. Reden voor het bestuur
van de kring om Jan de kringonderscheiding op te spelden als
dank voor zijn grote inzet. Tot slot werd gildebroeder Cees
van Dommelen gehuldigd. Cees van Dommelen is sinds
1952 lid van Gilde Sint Joris. Bovendien was hij van 1968 tot
1974 koning van het gilde en van 1970 tot 1986 deken van
het gilde. Kortom een gildebroeder die zich gedurende zijn
50-jarig lidmaatschap van het gilde heeft ingezet voor de
inmiddels 400 jaar oude vereniging. Redenen genoeg voor
het kringbestuur om Cees van Dommelen de kringoorkonde
te overhandigen, vergezeld van de felicitaties van vele gildenbroeders. Het feestelijke gedeelte van de jaarvergadering
werd afgesloten met de overhandiging van de ere-hoofdmanssikkel aan Ant. Timmermans. Na zich vele jaren als
dekenschrijver en hoofdman ingezet te hebben voor het gilde
was hem de titel van erehoofdman reeds toegekend. Met de
overhandiging van de ere-hoofdmanssikkel kreeg hij een
zichtbare blijk van deze titel.

Hoofdliedendag 12 oktober 2002
De opluistering van de hoofdliedendag wordt verzorgd door
het Gilde van Sint Antonius en Sebastiaan Gemert. Het
thema zal zijn ’Het vaandel als identiteit van het gilde’.
Studiedag Historische Vereniging Brabant
Op zaterdag 14 december 2002 houdt deze vereniging samen
met de leerstoel Cultuur in Brabant een studiedag waarbij
het promotieonderzoek van Jette Janssen-Beij over de samenstelling en maatschappelijke betekenis van de schuttersgilden
in Noord-Brabant centraal staat. De werktitel is ’Het sociaal
kapitaal van gildenbroeders’. Plaats en tijd waren bij het ter
perse gaan van deze editie nog niet bekend. Voor nader informatie kan contact worden opgenomen met de Historische
Vereniging Brabant, postbus 672, 5201 AR Den Bosch. Telefoon 073-6840684. Email: hvbrabant@hetnet.nl
■

KRINGNIEUWS
Kwartier van Oirschot
Gilde Sint Joris Middelbeers viert zijn patroonsdag
Op de zaterdag die het dichtst bij 23 april ligt, wordt traditiegetrouw door gilde Sint Joris Middelbeers zijn patroonsdag
gevierd. Deze dag begint zoals gebruikelijk met een kerkdienst, waarna aan de kerkelijke en wereldlijke overheid de
vendelgroet wordt gebracht. Na de terugkeer naar de gildekamer is het tijd voor de jaarvergadering, waarin het bestuur
verantwoording aflegt aan de leden. Bovendien vindt tijdens
de jaarvergadering de huldiging van jubilarissen plaats. Een
lidmaatschap van 25 of 50 jaren is reden voor een huldiging.
Corné den Otter, sinds 1977 actief als tamboer binnen het
gilde, werd onderscheiden voor zijn 25-jarig lidmaatschap
met de speld van het Sint Jorisgilde. Deze eer viel eveneens
Jan Verhagen ten deel. Hij is sinds 1977 de standaardrijder
van het gilde en is gedurende al deze jaren ook als bestuurslid
actief binnen de vereniging. Ook hij kreeg de speld van het
Sint Jorisgilde opgestoken. De verrassing voor Jan kwam
daarna echter. Jan Verhagen is al vele jaren de materiaalbeheerder van kring Het Kwartier van Oirschot. Hij heeft de

V.l.n.r. Kringvoorzitter Hans Schreuder, Erehoofdman Ant Timmermans,
Cees van Dommelen, Jan Verhagen en Corné den Otter
’Verloren zonen’ weer terug
Op maandag 20 mei 2002 kregen een viertal schutterijen
rondom Aken koningschilden terug die zij sinds het einde
van de tweede wereldoorlog hadden verloren. Een en ander
dankzij speurwerk van Jan van Erve, koning van het kolveniersgilde Sint Dionysius uit Tilburg.
Enkele jaren geleden ontving Huub van Gils, lid van het kolveniersgilde Sint Dionysius, een viertal koningsschilden met
het verzoek deze aan de rechtmatige eigenaars terug te bezorgen. De speurtocht heeft lange tijd in beslag genomen omdat
enkele plaatsnamen op de koningsschilden of niet te lezen
waren of niet meer bestonden als gevolg van gemeentelijke
herindeling. Het waren allemaal schilden uit de 18e en 19e
eeuw. Inmiddels waren de schilden overgedragen aan Jan van
Erve, koning van het gilde Sint Dionysius met het verzoek de
speurtocht opnieuw op te nemen. Tijdens een verblijf in de
omgeving van Aken is men met een fotoafdruk van de schilden op zoek gegaan naar de schutterijen. Op het politiebureau van Würselen verwees men snel naar het adres van een
bestuurslid van de schutterij Sankt Sebastianus. Direct werd
contact gelegd en via een perspublicatie in de Aachener Zeitung kon men in de week die daarop volgde ook de andere 3
schutterijen achterhalen. De schilden waren afkomstig van
Sint Sebastianus Wallheim, Sint Laurentius Laurenserg, Sint
Sebastianus Eilendof en het eerder genoemde Sint Sebastianus Würselen. De schilden bleken gedurende de oorlog geëxposeerd te zijn geweest in een museum en werden waarschijnlijk gedurende de laatste oorlogsdagen meegenomen te
zijn als ’oorlogsbuit’. Tijdens het koningschieten in Würselen
werden de koningsschilden teruggegeven aan de respectievelijke schutterijen. De vertegenwoordigers van de schutterijen
waren uiteraard erg verguld met de terugkeer van deze ’verloren zonen’ die daarmee de koningsschat weer comple-
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teerde. Bij de overhandiging werd door J. van Gelooven van
het kolveniersgilde Sint Dionysius gepleit voor het opzetten
van een database waarin gilden en verzamelaars aan kunnen
geven dat zij schilden etcetera bezitten van andere verenigingen. Het lokaliseren van verloren of verkochte gildeschatten
uit het verleden kan het gilde een beter inzicht geven in haar
geschiedenis en wellicht komen er op deze wijze ook nog
schatten terug bij de oorspronkelijke gilden. Met de moderne
mogelijkheden zoals internet is het mogelijk om zoektochten
beter te kunnen organiseren.

V.l.n.r.Vertegenwoordigers van: Sint Sebastianus Wallheim. Sint Laurentius Laurensberg, Sint Sebastianus Eilendorf en Sint Sebastianus Würselen
Beter laat dan nooit
In de Gildetrom, nummer 16 (Kerstnummer), 5e jaargang
1959 is vermeld dat er in 1953 in Tilburg een Landjuweel is
gehouden. Een en ander is nog eens aangehaald in nummer
17 (Paasnummer), jaargang 1960. De juiste data van dit
landjuweel in Tilburg waren 7 en 8 juni 1952.
Vier keer 40-jarig jubileum bij gilde Sint Sebastiaan
Hoogeloon
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Gilde Sint Sebastiaan in Hoogeloon op donderdag 30 mei 2002 (Sacramentsdag) werden maar liefst 4 gildebroeders gehuldigd vanwege
hun 40-jarig jubileum als gildebroeder van dit gilde. De jubilarissen waren (van links naar rechts op de foto): Jan Lemmens, Antoon Smulders, Antoon Koolen en Jan van Rooij.
Alle jubilarissen hebben tijdens deze 40 jaren reeds een of
meerdere koningstitels weten te behalen. Bij de huldiging
werden de vele verdere verdiensten van de jubilarissen voor
het gilde uitgebreid door hoofdman Jan Janssen opgesomd.
Vervolgens kregen zij door hem de bijbehorende zilveren Sint
Sebastiaansspeld opgespeld. Ook hun vrouwen werden
bedankt voor hun steun en inzet voor het gilde en kregen
daarbij een kleurige bos bloemen overhandigd.
Tevens waren twee bestuursleden van Kring Kwartier van
Oirschot naar Hoogeloon getogen om aan 3 jubilarissen, te
weten Antoon Smulders, Antoon Koolen en Jan van Rooij,
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40-jarige jubilarissen in Hoogeloon

een kringonderscheiding uit te reiken en een kringoorkonde
aan Jan Lemmens, aangezien hij reeds eerder een kringonderscheiding had gekregen vanwege zijn 25-jarig jubileum als
bestuurslid.
Door een vervelend misverstand bleken zij op dat moment
echter alleen te beschikken over de uit te reiken kringoorkonde. Zij verontschuldigden zich voor dit misverstand en
beloofden dit zo snel mogelijk recht te zetten bij de eerstvolgende gelegenheid. Het opspelden van de kringonderscheidingen werd daarom alsnog door het kringbestuur uitgevoerd
na afloop van het koningschieten op 1 juli 2002.
Martien van Beers koning van het gilde Sint Sebastiaan te Hoogeloon
Op maandag 1 juli vond in
Hoogeloon weer het traditionele koningschieten plaats door
het gilde Sint Sebastiaan. Vanaf
1960 gebeurt dit steeds om de 2
jaar. Jan Lemmens zou zijn titel
moeten gaan verdedigen tegenover 5 nieuwe kandidaten. Allen
waren even zeer gebrand op het
veroveren dan wel behouden
van deze felbegeerde titel. Er
werd uiterst gemotiveerd en
geconcentreerd voor deze titel
gestreden, maar al snel bleek
dat de vogel dit keer uit het Martien van Beers
juiste hout was gesneden.
Ondanks het feit dat vrijwel elk schot een voltreffer bleek te
zijn, zagen de vele toeschouwers slechts af en toe enkele houtsnippers naar beneden dwarrelen. Pas bij het 248ste schot gaf
de vogel zich gewonnen en viel naar beneden. De nieuwe en
trotse koning van Sint Sebastiaan in Hoogeloon is vanaf dat
moment Martien van Beers. Martien is al sinds 1979 lid van
gilde Sint Sebastiaan.
Jonge koning en koningin bij Sint Joris Gilde Oirschot
Door het overlijden van een van de gildebroeders van gilde
Sint Joris Oirschot moest het koningschieten verzet worden
van 27 mei 2002 naar 23 juni 2002. Daardoor kon er een
maand langer gespeculeerd worden over de kanshebbers
voor het begeerde koningschap. De winnaar van deze vierjaarlijkse strijd kwam uit onverwachte hoek. Toine van Hout
(28) en Mariëlle v.d. Moosdijk (26) zullen de komende jaren
de scepter over het gilde zwaaien.
Na de H. Mis in het Sint Antoniuskapelletje, dat in het buurtschap Straten staat, kreeg Piet v.d. Hamsvoort uit handen
van kringvoorzitter Schreuder een oorkonde wegens zijn
50-jarig gildebroederschap en Theo Bressers een onderscheidingsteken wegens zijn 40-jarig lidmaatschap. In het kort
werden beider verdiensten voor hun gilde gememoreerd. In
vol ornaat, voorafgegaan door de nieuwe standaardrijder,
Miranda Smits, is het gilde op pad gegaan om achtereenvolgens de vaandrig, koning en koningin, keizer en hoofdman
thuis op te halen. Aangekomen op het gildeterrein aan Heersdijk, het is intussen half twee, hebben de vele gasten en
belangstellenden zich inmiddels verzameld voor de strijd om
het koningschap. Na het losschieten van de schutsboom door
de kerkelijke, wereldlijke en gilde-overheid leggen de regerend koning en koningin, Henk en Greet van Loon, hun
ambt officieel neer met het ophangen van het vest met
koningsschilden aan de schutsboom. De gildebroeder die het
langste lid is van het gilde mag als eerste schieten enzovoort.
Ieder schiet drie pijlen verdeeld over drie ronden met de
kruisboog op wip. Van de veertig deelnemers zijn er maar
acht die alles raak hebben geschoten en uitgenodigd worden
voor de kamp. De laatste instructies van hoofdman Ad Smits
volgen en de finale begint. Tussen de acht overgebleven gildebroeders bevinden zich de getipte kanshebbers. Ze vallen

echter een voor een af. De winnaar komt uit onverwachte
hoek. Toine van Hout is de nieuwe koning en Mariëlle v.d.
Moosdijk de nieuwe koningin. Staande voor het gildevaandel
legt Toine de eed van trouw af, waarna hij ter bevestiging het
vaandel mag betreden. Het vest met koningschilden wordt
omgehangen en Mariëlle wordt gekroond. Het gilde belooft
trouw aan het koningspaar door drie keer met het vaandel
boven hun hoofd te zwaaien. Na een traktatie door het
koningspaar krijgen zij de erewijn aangeboden voor de ingang
van het gildehuis.

Toine koning en Mariëlle koningin
Koningschieten bij Sint Joris Tilburg
Eind augustus 2001 vond het koningschieten bij Sint Joris
Tilburg plaats. De strijd om de koningstitel duurde ongeveer
een uur en er waren tien gildebroeders, die er alles aan deden
om de vogel naar beneden te halen. Het was warm en een
pauze was op zijn plaats. Tijn van Langenberg haalde met
een welgemikt schot het laatste stuk hout naar beneden.
Zeer tot genoegen van zijn vrouw Els, die hen op deze dag
meerdere keren stimuleerde door te zetten. Ondanks haar
handicap wil zij heel graag de nieuwe koning tot steun zijn
als koningin. Els is een echte gildezuster, die op de laatste
Romereis door het noodlot werd getroffen. Zij kreeg in
Rome een herseninfarct, waardoor haar bewegingsvrijheid
enigszins wordt beperkt.
Na de gebruikelijke rituelen onder de schutsboom werd een
optocht geformeerd om het nieuwe koningspaar aan de geestelijke en wereldlijke overheden van Tilburg voor te stellen.
Vergezeld van de twee andere Tilburgse gilden en het Sint
Joris Gilde uit Kalmthout ging men naar het centrum van
Tilburg, waar de koning werd voorgesteld aan deken Brouwers en burgemeester Stekelenburg. Op 20 oktober werd
koningin Els uitgehaald door haar gildezusters. Nadat haar
het koningszilver was omgehangen nodigde zij haar gildezusters en broeders uit voor een maaltijd en een borrel. Dit was
niet de eerste keer dat ze dit deed, want ook in 1995 toen haar
man Tijn zich voor de eerste keer koning van het Sint Joris

Een gezellig onderonsje op het gemeentehuis tussen het koningspaar en
burgemeester Stekelenburg

Gilde mocht noemen onthaalde zij iedereen op grandioze
wijze.
Van grootvader op kleinzoon
Piet de Brouwer, hoofdman van het gilde Sint Sebastiaan uit
Diessen, is als derde generatie uit de familie de Brouwer lid
van het gilde. Tijdens de patroonsdag in 1977 is hij als gildebroeder toegelaten. De grootvader van Piet was ook lid vanaf
1923; in 1928 werd hij gekozen tot hoofdman van het gilde,
wat hij tot zijn dood in 1941 is geweest. Piet zijn vader was
lid van het gilde van 1956 tot 1978. In 1977 werd Piet lid,
broer Sjef was al eerder lid van het gilde geworden. Kort na
het ingaan van het lidmaatschap van Piet werd hij gekozen tot
deken schatbewaarder; in 1987 tijdens het koningschieten
wist hij de laatste spaan van de vogel naar beneden te halen
en werd koning van het gilde. Kort na het einde van zijn
vierjarig koningschap werd hij door de gezamenlijke gildebroeders tot hoofdman gekozen in 1992. Bijna de gehele
periode dat hij lid van het gilde is geweest heeft hij deel uitgemaakt van de overheid, waarvoor de gildeleden hem hun
dankbaarheid willen tonen. Vice-kringvoorzitter Jan van Riel
heeft hem tijdens de patroonsdag op 19 januari 2002 de
kringonderscheiding opgespeld. Tijdens de meiteerdag,
gehouden op 11 mei 2002, was het de beurt aan de cornet
om een kringonderscheiding opgespeld te krijgen. Een artikel uit de oude kaart van het gilde vermeldt dat de standaard
of cornet deel uitmaakt van de overheid. Frans Reijrink is al
25 jaar de standaardrijder.
Dekenschilden
Het gilde van Sint Sebastiaan uit Diessen heeft nog enkele
dekenschilden uit de 18e eeuw, welke in het verleden door de
dekens van het gilde zijn gedragen als herkenningstekens en
als teken van waardigheid. De reden waarom het dragen van
een schild door de dekens in het ongerede is geraakt is niet te
achterhalen. De overheid van het gilde heeft gemeend om het
dragen van herkenningsschilden door de beide dekens weer
in ere te herstellen en heeft twee nieuwe dekenschilden aangeschaft. Op de voorzijde van de schilden staat te lezen ’Gilde
Sint Sebastiaan Diessen’ en verder op het ene schild ’dekenschrijver’ en op het andere ’deken-schatbewaarder’. Op de
achterzijde van de schilden is de naam gegraveerd van de
betreffende persoon en het jaartal van verkiezing. Verder is er
ruimte voor de opvolgers van de dekens. Tijdens de meiteerdag zijn de nieuwe dekenschilden op plechtige wijze door de
zeereerwaarde heer A. Kraanen, pastoor van de H. Willibrordus parochie, ingezegend.
Gildebroeders puffen onder hete zon
Op 17 juni 2002 vierde het Sint
Odulphus Gilde uit Best zijn
jaarlijkse feestdag. De traditie
wil dat de overheid al vroeg uit
de veren moet om te ontbijten
bij de koning. Een warm zomerzonnetje, dat in de loop van de
dag voor een tropische temperatuur zou zorgen, zorgde ervoor
dat het gezelschap bij de huidige
koning, Jos Peek, in de tuin kon
aanschuiven en zich tegoed kon
doen aan een welvoorziene koffietafel. In de loop van de dag
kregen Piet Beerens en Cor Rinus Ossevoort
Schiebroek een gouden speld
vanwege hun 25-jarig gildebroederschap. Een bijzondere
onderscheiding was er voor Rinus Ossevoort, die al 25 jaar
lang met een duidelijk herkenbare tred voorop gaat als het
gilde erop uittrekt. Kringvoorzitter Schreuder was speciaal
naar Best gekomen om de kringonderscheiding uit te reiken.
’s Middags, toen de tropische temperatuur er al lang voor had
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gezorgd dat de jasjes uit konden, werd er op het gildeterrein
aan de Sint Oedenrodeseweg
geschoten om het schild van Jan
Swinkels. Ook burgemeester
Demmers kwam even haar
geluk beproeven, maar bleek het
vizier nog niet op scherp te hebben. Rinus Schepens had dat
wel en won de trofee. Tevens
werden gedurende deze feestdag drie nieuwe gildebroeders,
Tom Beerens, Willem v.d.
Heijden, Teun Swinkels, geïnVisier nog niet op scherp
stalleerd. Daaruit mag blijken
dat ook de jonge garde zich voor
een rijke traditie als het gildewezen blijft interesseren.
Jan van Gisbergen koning
Tijdens de teerdag op 5 juni
2002 werd in Hooge Mierde
weer gestreden om het koningschap voor drie jaar. Vijf gildebroeders en één gildezuster
streden om de eer. Na een spannende strijd wist Jan van Gisbergen bij het 150e schot de
vogel naar beneden te halen. Hij
werd daarmee de nieuwe koning
van Sint Joris Hooge Mierde.
Jan van Gisbergen koning
Gouden bruidspaar en bruiloft in Netersel
Op 22 april 2002 was het 50 jaar geleden dat Frans Alemans
en Alda Michielse in het huwelijksbootje stapten. Frans is
reeds 44 jaar lid van Sint Brigida Netersel en was ook enkele
jaren lid van de overheid. Onder prachtige weersomstandigheden trok het gilde in vol ornaat in optocht vanaf het gildehuis naar de woning van het bruidspaar om het paar af te
halen met hun kinderen. De voorganger tijdens de H. Mis
was een broer van Alda, pastoor Kees Michielse. Na de H.
Mis volgde de vendelgroet en in de feestzaal een serenade
tamboers en bazuinblazers.
Op 3 mei 2002 traden Frank Hendriks en Marloes Swanenberg, beiden lid van het gilde Sint Brigida uit Netersel, in het
huwelijk in hun huidige woonplaats Boxtel. Frank is al vele
jaren tamboer en Marloes kwam daardoor enige jaren geleden in aanraking met het gildewezen en blaast nu de bazuin.
Het gilde Sint Brigida was in grote getale naar Boxtel getogen
om het bruidspaar vanaf het gemeentehuis onder een stralende zon in optocht door het centrum van Boxtel te begeleiden naar de Sint Petruskerk.
Vele Boxtelnaren kwamen op het tromgeroffel af om dit alles
te aanschouwen. Na de huwelijksplechtigheid bracht de

vaandrig de vaandelgroet en gaven de tamboers en bazuinblazers een serenade.
Koninklijke onderscheiding Jan van de Louw
Op 28 april is Jan van de Louw
koninklijk onderscheiden voor
zijn vele verdiensten zowel in
het bedrijfs- en dorpsleven als
voor het gilde St. Mauritius.
Het nieuwe lid in de Orde van
Oranje Nassau werd door de
burgemeester uitgetekend als
een man die zijn organisatietalent graag en bij vele activiteiten
inzet, vooral waar het gaat om
het begeleiden van de jeugd.
Jan van de Louw geridderd
Koninklijke onderscheiding
Op 26 april 2002 heeft gildebroeder Cees Hermans een
koninklijke onderscheiding in
ontvangst mogen nemen. Cees
is benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. De
onderscheiding is hem toegekend vanwege zijn activiteiten
voor de parochie Maria Boodschap, de Chelatie-patientenvereniging, de heemkundige
kring, vereniging van Melkhandelaren in Midden-Brabant en
voor zijn bijdrage aan het gildewezen. Cees is sedert 1975 gil- Cees Hermans
debroeder en vanaf 1996 lid van
het Sint Joris Gilde uit Goirle. Hij is voorzitter van de kringcommissie standaardrijders van het Kwartier van Oirschot
sinds 1983 en vanaf 1984 voorzitter van de federatiecommissie standaardrijden.
Vijf jubilarissen bij Sint Joris Diessen
Tijdens de teerdag op 29 april 2002 werden bij het gilde van
Sint Joris uit Diessen vijf jubilarissen gehuldigd.
Mevrouw Timmermans-Bekkers is 50 jaar gildezuster van
Sint Joris. Antoon Schepens is 30 jaar onafgebroken gildebroeder, waarvan vele jaren als vendelier. Piet de Brouwer,
Thieu Bruus en Antoon Jansen zijn 25 jaar lid van het gilde
uit Diessen.
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V.l.n.r. Antoon Schepens, Piet de Brouwer, Jo Timmermans-Bekkers,
Thieu Bruurs en Antoon Jansen

Kempenland
Pas getrouwd

Piet Bosmans nieuwe koning Sint Martinus Dommelen
Op zaterdag 1 juni was het weer een hoogtijdag voor het

Dommels gilde: het koningsschieten. Fluvius leek het gilde
goed gezind, het was droog en de zon scheen volop. Het gilde
kwam om 13.00 uur samen in het gildehuis aan de Bergstraat
33, waarna om 13.30u. de afmars naar het schietterrein aan
de Mgr. Smetsstraat plaats vond. Daar werd drie maal rond
de schutsboom getrokken. Door de afgaande koning werd
het gildezilver verbeterd met een geweldig mooi koningsschild met de afbeelding van Sint Martinus en een vendelier.
Hierna werd er geloot door de drie kandidaten voor het
koningsschap De eerste schoten werden gelost door de burgemeester vanValkenswaard, de heer Haas en door beschermheer W. Snieders. In volgorde van de optocht schoten vervolgens de overige gildebroeders en -zusters. Na een strijd onder
de drie koningskandidaten viel bij het 51e schot de vogel neer
en werd ouderling Piet Bosmans
de nieuwe koning voor de
komende drie jaar. Hij werd
door de hopman geïnstalleerd
en na vele felicitaties in triomftocht naar het gildehuis
gebracht. Bij de deur aangekomen moest de koning zijn handen wassen in een tinnen schaal,
als teken van reinheid, offerde
een muntstuk van twee euro,
zijn schoenen werden gepoetst
en de eed werd afgelegd. Na een
vendelhulde schreed de nieuwe
Nieuwe koning Piet Bosmans
koning het gildehuis binnen.
met zijn vrouw
Tijdens de daarop volgende
koffietafel werd gildebroeder
Noud van Herk het zilveren schild van de bond van schuttersgilden opgespeld door de vice-voorzitter van kring Kempenland, de heer M. van de Voort. Dit vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap van het gilde

naar de kerk. Voorop ging standaardruiter Frits Meulendijk,
wiens prachtige Fries voor het eerst meeliep. De nodige
oefenuurtjes waren hieraan vooraf gegaan en nog jonge paard
gedroeg zich danook voorbeeldig. Een ware aanwinst voor
het uittrekkende gilde.
Na de H. Mis werd de traditionele vendelgroet gebracht aan
de pastoor, uitgevoerd door een viertal vendeliers. Hierna
werd de tocht vervolgd om, via een tussenstop bij het gildehuis, om acht uur te arriveren bij de Smeltkroes. Hier waren
intussen ook de partners van de gildebroeders gearriveerd.
De voozitter heette iedereen van harte welkom en vertelde
dat het bestuur en de koning, voorafgaand aan de tocht naar
de kerk, in huiselijke kring een bezoek hadden gebracht aan
de heer W. Guns, die wat problemen heeft met zijn gezondheid. Door hem was aan de heer Guns, na een kort woord
van waardering de zilveren speld uitgereikt ter gelegenheid
van zijn 25-jarig lidmaatschap van het gilde. Mevrouw Guns
mocht een mooie bos bloemen in ontvangst nemen. Het
bezoek werd door beiden zeer op prijs gesteld
Hierna begon de feestavond, goed voorzien van een natje en
een droogje.

Cranendonckse gilden en schutterij treffen elkaar
Zondag 2 juni viel de eer te beurt aan Sint Joris-Sint Barbara
om de ontmoetingsdag voor de gemeentelijke gilden en
schutterij te organiseren.Toen de gemeenten Budel en Maarheeze werden samengevoegd tot de gemeente Cranendonck
hebben de besturen van voornoemde verenigingen besloten,
jaarlijks een ontmoetingsdag te organiseren op gemeentelijk
niveau. Interessant is om te vertellen, dat de gemeente Cranendonck zowel 3 gilden als een schutterij telt. De schutterij
is lid van de Limburgse bond en heeft een meer militaire
achtergrond, wat nog steeds in haar optreden en gebruiken
goed te merken is.
Om 2 uur ’s middags vertrokken de vier deelnemende verenigingen vanuit het gildehuis Scheepers in optocht door het
dorp naar het schutsterrein bij sportpark ’De Romrijten’.
Om drie uur opende de burgemeester het treffen, gevolgd
door een gezamenlijke demonstratie vendelzwaaien. Hierna
vingen de onderlinge schietwedstrijden aan. Naast het schieten op de puist met het grote geweer werd er geschoten met
de kruisboog.
De jeugdleden hielden zich bezig met het schieten met de
windbuks. Een origineel orgel verspreidde vrolijk klanken.
Het bestuur van gilde Sint Joris-Sint Barbara meende dat
deze middag uitstekend geschikt is voor iedereen die eens de
sfeer van het gilde wil proeven. Het nodigde danook via regionale bladen iedereen uit om een bezoek te brengen aan het
schietterrein en het verenigingsgebouw ’De Schutse’. Het
geheel vond plaats onder uitstekende weersomstandigheden
en er werd danook flink ’verbroederd’. Een mooie dag.

Hoofdman Louk Chatrou (r.) reikt de zilveren speld uit aan gildebroeder
W. Guns

Gilde Sint Joris-Sint Barbara Maarheeze viert zijn
patroonsdag
Ieder jaar rond 23 april, patroondag van Sint Joris, houdt het
Maarheezer gilde haar jaarlijkse teeravond. Zo ook dit jaar.
Zo werd vanuit gildehuis Scheepers in optocht vertrokken

Gilde Sint Sebastiaan Borkel huldigt zes jubilarissen
Met de jaarvergadering en patroonsfeest van 2 maart 2202
werden in het middaggedeelte 6 gildebroeders/ zusters gehuldigd. Piet en Tiny Schenkels wegens 40 jaar lidmaatschap;
Henk Tegenbosch, Martien Tegenbosch, Frans Jaspers,
Harrie van Rijbroek, Thea Heijmans en Stina Jansen waren
25 jaar lid. Zij werden allen onderscheiden met de zilveren
speld van 40 jaar en/of 25 jaar. Eveneens kreeg ieder het
bronzen beeldje van een gildebroeder of zuster en de nodige
bloemen ontbraken ook niet. Vauit de gemeente Valkenswaard werden allen toegesproken door burgemeester Haas.
Het echtpaar Schenkels werd met 3 zilveren kandelaars verrast. De burgemeester was met een speciale bedoeling naar
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V.l.n.r. staand: Martien Tegenbosch, Harrie van Rijbroek, Mien van Rijbroek, Martien Jansen, hoofdman Harrie Goossens,Tiny Schenkels, Piet
Schenkels, Frans Jaspers, Henk Tegenbosch; gehurkt: Helmie Tegenbosch,
Thea Heijmans en Annie Jaspers

het gilde gekomen om ook hoofdman Harrie Goossens te
onderscheidem met de gemeenschapspenning van de
gemeente voor zijn 25 jaar bestuurslidmaatschap. „Vanaf
1977 in de overheid als hoofdman, tot 1986 als tweede
hoofdman, maar door het overlijden van hooofdman Toon
Versmissen, wederom als hoofdman, ondanks uw leeftijd. U
bent maar klein van persoon, maar groot in uw daden”, aldus
burgemeester Haas. De talrijk aanwezige gildebroeders en
zusters feliciteerden de jubilarissen. Het was een bijzonder
gebeuren in dit gilde.
Vrije koning in Bladel
Toen in 1978 het Sint Jorisgilde in Bladel werd heropgericht
besloten de leden om jaarlijks koning te schieten. Zo stond
het trouwens ook in de oude kaart: jaarlijks op de tweede
zondag na Pinksteren zou men omstreeks twee uur op de
vogel schieten. Bovendien bezat men slechts één koningsschild van het in 1907 ingeslapen gilde, de rest was spoorloos
verdwenen, waarschijnlijk verkocht. En een koningsvest met
slechts één koningsschild, dat was te zielig en men wilde dat
zo snel mogelijk aanvullen. Nu, na 24 jaren, heeft men een
mooi opgevuld koningsvest en daarom besloten de leden
weer over te gaan naar het tweejaarlijks koningschieten en
mogelijk over enkele jaren elke drie jaren. Maar het koningschieten is dé mooiste dag van het jaar en dat zou elk tweede
jaar verdwijnen. Daar moest iets voor in de plaats komen
vonden de leden. De overheid besloot om als alternatief een
wedstrijd te houden voor een dagkoning, een zogenaamde
vrije koning, zonder verdere rechten en plichten. En zo meldden zich op 16 juni 22 kandidaten. Ze werden, naar het voorbeeld van het Europees koningschieten, verdeeld in drie
groepen met elk een eigen vogel. Bij elke vogel zouden drie
schutters overblijven en dus met
negen personen de eindronde
ingaan. Het was spannend. De
eerste vogel viel tamelijk snel, de
derde was een taaie. De finale
was spannend. Zou de eerste
vrije koning een echte schutter
worden of een van de gelegenheidsschutters? Het werd Jan
Wagemakers. Felicitaties volgden, een woord van de hoofdman, een woord van eredeken
H. Breeveld en de uitreiking van
de ’Eredeken H. Breeveld wisEre-deken H. Breedveld feliciteert seltrofee’, een Sint Jorisbeeldje
vrije koning JanWagemakers
uit het verre Spanje geschonken
door de eredeken. Een gezellig
samenzijn met barbecue besloot deze zeer geslaagde dag. Het
was een mooi alternatief!
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Jubilarissen bij Onze Lieve Vrouwegilde Zeelst
Zaterdag 11 mei vierde het
O.L.Vrouwegilde uit Zeelst haar
patroonsdag. De feestavond
werd voorafgegaan door een
eucharistieviering in de Willibrorduskerk en na afloop werd
hulde
gebracht
aan
de
beschermvrouwe bij de Mariakapel. Na het brengen van de
vendelgroet werd afgemarcheerd richting clubhuis waar
de avond grotendeels in het
teken stond van de twee jubilarissen Toon Adriaans en Harrie
De jubilarissen Harrie Kuijpers Kuijpers. Beiden waren veertig
en Toon Adriaans
jaar lid en werden uiteraard in
het zonnetje gezet. Opperdeken
Hans van de Boomen zwaaide als eerste Harrie Kuijpers alle

lof toe voor zijn grote verdiensten voor het gilde en wist nog
te vertellen dat Harrie een kleinzoon was van de eerste keizer.
Harrie is ook nog een tijd boogschutter geweest en maakte
zich vooral verdienstelijk bij het ophalen van advertenties bij
speciale gelegenheden. Vol trots kreeg hij het bijbehorende
ereteken opgespeld en uiteraard waren er bloemen voor zijn
steun en toeverlaat Mientje. Eenzelfde eerbetoon viel Toon
Adriaans ten deel, de vendelier van het O.L.Vrouwegilde, die
zijn sporen inmiddels dik verdiend heeft. Toon heeft alle klassen doorlopen, is kampioen geweest van de Noordbrabantse
Federatie en vertoonde zijn kunsten in Lourdes en op het St.
Pietersplein te Rome voor de paus; van 1991 tot 1994 was hij
tevens koning van zijn gilde. De heer Oomen,voorzitter van
Kring Kempenland, voerde eveneens het woord en roemde
beide jubilarissen voor hun grote inzet en districtsheer Van
Olmen overhandigde hen namens Kring Kempenland een
zilveren schild. Beide jubilarissen waren diep onder de indruk;
dank valt soms moeilijk onder woorden te brengen, maar
beide gildebroeders deden dit door het schenken van een
schitterende vitrinekast voor het bewaren van oude schildjes.
Het feest ging daarna nog door tot in de kleine uurtjes. Mien
en Kee lieten op hun bekende manier het afgelopen jaar nog
eens passeren waarbij de nodige gildebroeders op de hak werden genomen.
Sint Jorisgilde Zesgehuchten verrijkt met kapiteinsschild
De hoofdman van het gilde draagt een hoofdmansketen als
teken van zijn waardigheid, maar voor de kapitein was geen
attribuut voorhanden,omdat beide functies tot voor enkele
jaren door dezelfde persoon werden vervuld. Indertijd heeft
Theo Stijntjes toen hij hoofdman werd verzocht om de functie van kapitein door een ander te laten vervullen.Theo was
van 1991 tot 2001 hoofdman (voorzitter) van ons gilde. Hij
had daarom samen met zijn vrouw Tiny het plan opgevat om
een kapiteinsschild te schenken aan het gilde. Tijdens een
viering in de kerk van Zesgehuchten werd het schild aangeboden. Aan het einde van de dienst vertelde de pastor tot
grote verbazing van een groot deel van de gildeleden,dat hij
nu een schild ging zegenen. En hij hield de spanning er in,
door pas na het zegenen de schenker te vragen naar voren te
komen om een toelichting te geven.
Het zilveren schild is een ontwerp, dat gebaseerd is op de
oude hoofdmanssikkel uit 1753, die sinds 1985 bewaard
wordt in museale omstandigheden. De sikkel is al eeuwen het
symbool voor de kapitein, zowel in het leger als bij de gilden.
Tijdens de toelichting in de kerk werd de sikkel door Theo
getoond,de verrassing was compleet. Meteen barstte een klaterend applaus los in de volle kerk. Daarna kreeg een trotse
Ad Ketelaars, die deze dag de kapitein was,het zilveren attribuut door Theo Stijntjes omgehangen.

Het nieuwe kapiteinsschild
Bestuursjubileum Jan de Greef in Zesgehuchten
Op zondag 28 april werd tijdens de Sint Jorisdagviering stilgestaan bij het 25-jarig bestuursjubileum van Jan de Greef.
Jan werd in 1977 deken-schrijver en was in 1982 betrokken

bij de organisatie van de kringgildedag 1983. Door het verwerven van de koningstitel in
1982 bleef hij bestuurder. De
koningstitel prolongeerde hij
nog twee keer. Hierdoor werd
hij keizer van het gilde. In al die
jaren is hij zeer actief geweest.
De schietploeg kan altijd op
hem rekenen bij de voorbereiding van het Palmpaasschieten
en bij het varkenschieten. De
beheerdersgroep van de gildeaccomodatie doet nooit teverJubilaris Jan de Greef
geefs een beroep op hem voor
het onderhoud en een goed kasbeheer. Het bestuur kan altijd op hem en zijn vrouw Mientje
rekenen en zij ontbreken zelden bij gildendagen en de jaarlijkse hoofdliedendag. Bij de boekenbeurs, die we intussen al
vier keer hebben gehouden, is Jan de Greef de ophaler, sorteerder én als telefoonadres onmisbaar. In het Noordbrabantse gildewezen is Jan zeer actief in Kring Kempenland.
Hij is al 12 jaren raadsheer van het district Oost van Kring
Kempenland. Dit district bestaat uit negen gilden in de dorpen Budel-Cranendonk, Heeze-Leende en Geldrop (incl
Zesgehuchten). Hij onderhoudt de contacten tussen de gilden en doet dat ook nog op de fiets. Ook maakte hij deel uit
van het organisatiecomité dat verleden jaar de kringgildedag
2001 organiseerde voor het buurgilde Sint Catharina en Barbara uit Geldrop-Centrum. Jan zorgt ieder jaar dat het Anjerfonds op collectanten van het gilde kan rekenen en zelf is hij
het meest actief door meerdere wijken te lopen en de collectebus te schudden. Aansluitend aan de kerkdienst bood het
gilde Jan de Greef een receptie aan. In zijn toespraak ging
hoofdman Georges Krekel in op de vele activiteiten die de
gildekeizer binnen het Zesgehuchtense gilde vervult. De
voorzitter van kring Kempenland, Johan Oomen, ging in op
de activiteiten van Jan in het gildewezen van Brabant,waarbij
zijn inzet als raadsheer van District Oost wel als het meest
belangrijke mag worden genoemd. Jan de Greef werd door
Oomen onderscheiden met het zilveren schild van de Bond
van Schuttersgilden Kring Kempenland. Het is een bijzondere onderscheiding die je niet krijgt, maar die je verdient en
die slechts ten deel valt aan mensen die zich jarenlang intensief voor het gildewezen inzetten. De schittering van deze
onderscheiding straalt af op het gilde.
Nieuwe Sint Janstros voor dorpshuis ’De Smis’
In Duizel worden jarlijks de Sint Janstrossen gewijd. Dit
gebeurt op de 1e zondag na het feest van Sint Jan, 24 juni,
tijdens de viering van de Sint Jansmis, die wordt gehouden in
de openlucht. De Sint Janstros bestaat uit bloeiende kruiden
en bloemen, geplukt in het veld, verrijkt met bloemen uit
eigen tuin. Sint Jan de Doper wordt bij de wijding gevraagd,
de mensen, die de tros aan hun huis bevestigen, te beschermen tegen alle onheil en tegen blikseminslag in het bijzonder.
Een mooie traditie, die waard is om in stand te houden. Als
symbool van deze traditie werd dorpshuis De Smis voorzien
van een Sint Janstros, gemaakt van keramiek. Deze tros echter, gemaakt door de Duizelse kunstenaar Harrie Hendriks,
viel bij een verbouwing enige jaren geleden aan gruzelementen en kon niet meer worden hersteld. Dat de tros aan de
gevel van het verbouwde dorpshuis ontbrak, werd enige
maanden geleden ontdekt door de heer Schols uit Eersel,
destijds voorzitter van een comité dat o.a. voor de betreffende
Sint Janstros zorgde. Hij zag dit als een gemis en nam het
initiatief voor een nieuwe en schakelde het gilde in. Hij vond
hen bereid een nieuwe Sint Janstros voor het dorpshuis te
schenken aan de Duizelse gemeenschap uit dankbaarheid
voor de medewerking en ondersteuning, die het altijd van
haar mocht ondervinden. Zo kwam er een mooie nieuwe

tros, gemaakt door de Hoogeloonse kunstenaar Jan v.d. Putten. Hij werd samen met de andere trossen gewijd tijdens de
Sint Jansmis op 30 juni 2002. De tros voor het dorpshuis is
van onvergankelijk materiaal en zal hiermee de altijddurende
bescherming door Sint Jan de Doper van de Duizelse
gemeenschap symboliseren.

Pastoor Willems zegent de Sint Janstrossen. Inzetje De nieuwe Sint Janstros (keramiek) voor het Dorpshuis
Sint Jan Baptist Duizel eert 25-jarige jubilarissen
Tijdens de viering van Sint Jan op zaterdag 22 juni 2002
werden 3 leden gehuldigd wegens hun 25-jarig lidmaatschap
van het gilde. Het zijn de 45-jarige gildezuster Joke AntonisBierens, de 33-jarige gildebroeder -vendelier Adri Vromans
en de 70-jarige koning Adriaan Rijken die eerder ook de
functie van seizoen-deken vervulde. Alle drie werden lid op
de jaarvergadering van 29 januari 1977. Zij kregen de erespeld voor 25-jarig lidmaatschap uitgereikt.

De zilveren jubilarissen: vendelier Adri Vromans, gildezuster
Joke Antonis-Bierens en koning Adriaan Rijken
40 jaar Sint Jansviering Leenderstrijp
Het gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp houdt, sinds 1962,
jaarlijks op Sint Jansdag (24 juni) een openluchtmis bij de
Sint Janskapel.Tijdens deze openluchtmis worden de door
de gelovigen meegebrachte Sint Janstrossen gezegend. Zo’n
tros is een boeket voor het merendeel bestaande uit veldbloemen. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl
gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en
boze geesten en om geluk en gezondheid te brengen aan diegenen die achter de tros hun heil zoeken. Dit jaar stond het
gilde Sint Jan Baptista stil bij het feit dat zij 40 jaar de organisatie van de Sint Jansviering in handen had. Het was weliswaar de 41e Sint Jansviering, maar de 40e die in de openlucht gehouden kon worden. Ter gelegenheid van dit jubileum ging de bisschop van het bisdom ’s Hertogenbosch,
monseigneur drs. A.L.M.Hurkmans, samen met erelid pastoor M.J. de Vries voor in deze eucharistieviering. Naast het
zegenen van de ongeveer 800 Sint Janstrossen mocht monseigneur Hurkmans nieuwe zwaaivendels en nieuwe bestuursstokjes zegenen. De nieuwe zwaaivendels werden naar voor-
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beeld van de oude gemaakt: met geblokt bourgondisch
kruis,aansluitend bij de gilde-uniformen. De bestuursstokjes
zijn een geschenk van de gildebroeders en broers Jan en Harrie Bax. Bij gelegenheid van hun 50-jarig gildejubileum in
2001 schonken zij deze loopstokjes met een in zilver opgelegde Sint Jansuitbeelding. Ze worden door het bestuur en de
zilverdragers gedragen. Helaas mocht Harrie Bax (die de
functie van Regerend-Deken vervulde tot zijn overlijden op 1
januari 2002) deze plechtigheid niet meer meemaken.
Aan het einde van de eucharistieviering boden koning Jan
Hulsen en regerend deken Tinus van de Berg beide celebranten een Sint Janstros aan. Hierbij werd door het gilde de wens
uitgesproken dat deze Sint Janstrossen niet alleen beide celebranten, maar de gehele Roomskatholieke geloofsgemeenschap geluk en gezondheid mogen brengen en dat deze trossen hen mogen bewaren voor alle noodweer en onheil.
Vervolgens werd naar aloud gildegebruik de eed van trouw
aan het kerkelijk gezag hernieuwd door de nieuwe vaandrig
Jan Bax. Ter afsluiting bracht een vendelier met zijn nieuwe
zwaaivendel een vendelgroet aan monseigneur Hurkmans.
Monseigneur Hurkmans was erg onder de indruk van de viering en zei „vooral getroffen te zijn door de discipline van het
gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp, dat steeds dit godsdienstige gebeuren in goede banen leidde”.

De vendelgroet met het nieuwe zwaaivendel aan mgr. Hurkmans
Regerend deken Budels gilde deelt mee in Koninklijke
lintjesregen
Op vrijdag 26 april werd ook de regerend deken van het Sint
Jorisgilde Budel, Jèn Adams, thuis in de ochtenduren verrast
met hoog bezoek. De afspraak in het kader van de Kringdag
2003, die het gilde gaat organiseren voor Kring Kempenland,
bleek enkel een smoes om hem daar te hebben waar burgemeester Jorritsma van de gemeente Cranendonck hem graag
wilde hebben. Voor zijn verdiensten op velerlei gebied, werd
hij onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast
de functie als regerend deken van het Budelse gilde is de decorandus onder meer actief als hoofdrolspeler en organisator van
de jaarlijkse intocht van Sint Nicolaas in Budel en bestuurslid
van parochiebestuur De Goede Herder. De versierselen wer-
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Compacte massale opmars tijdens de kringgildedag in Waalre

den hem in bijzijn van zijn directe familie opgespeld.
Impressies rondom de Kringgildendag te Waalre
De Kringgildendag Kempenland, werd dit jaar georganiseerd door het jubilerende Sint Martinusgilde. Waalre stond
het gehele weekend in het teken van deze jubilaris die alles
voortreffelijk op een rijtje had.’n Groot aantal vrijwilligers, ’n
prima organisatie vanuit het gilde en het fantastische weer
waren de ingrediënten voor een enorm geslaagd gilde-festijn.
De optocht op zondag was traditioneel kleurrijk, maar wat
opviel was het grote aantal enthousiaste kijkers langs de route
van de optocht. De eerste prijs ging naar het Sint Jansgilde
van Soerendonk. De feestelijkheden rondom deze dag waren
opmerkelijk: in het bijzonder op zaterdag. Harmonie Juliana
uit Waalre vertolkte op deze middag in samenwerking met de
Nieuwe Harmonie uit Lommel de Ouverture 1812 van
Tchaikovsky. De muzikale happening werd wel heel bijzonder door het toegevoegde eminente spel van beiaardier
mevrouw Nan Los. De fraai uitgedoste schutterij Sint Gregorius uit Brunssum mocht deze ouverture met oorverdovend kanongebulder besluiten. ’n Fantastische samenwerking en een schitterende uitvoering! Hierna volgde het vendelconcertato. Een uniek gebeuren op vendelgebied. Zo
synchroon, met flair gebrachte vendelkunst door het Sint
Servatiusgilde met muzikale ondersteuning van harmonie
Sint Cecilia: beide uit Lieshout. Heel apart deze combinatie
van harmonie en vendelen. Vooral het laatste deel Fête is
inderdaad een feest voor het oog en oor. Weer een topprestatie was het gildenspel uitgevoerd door het Sint Antonius-Abt
gilde en het Carolkoor uit Vorstenbosch. Zang, dans en vendelen een unieke combinatie met de zang van het koor. Het
was een zaterdagprogramma als aanloop naar de kringgildendag met een enorme culturele waarde, vol traditie en gildespecialiteiten.
Ere-Deken van het Bergeijkse Gilde van het Heilig
Sacrament begint aan zijn emeritaat
Op 16 juni vierde ere-deken
pastor Harry de Groot van het
gilde van het Heilig Sacament te
Bergeijk zijn 40-jarig priesterschap. Tevens nam hij afscheid
als pastor van Bergeijk na een
periode van 20 jaar. Sinds 2 jaar
is hij ere-deken van dit gilde, dat
zijn afscheidsmis ’opluisterde’.
Aansluitend brachten ze hem
op het kerkplein de vendelgroet
en erkenden opnieuw het kerkelijk gezag. Vervolgend bood het
gilde hem een paar flesjes wijn Afscheid van ere-deken
aan, die Harry in dank accep- Harry de Groot
teerde, ook al wilde hij bij zijn
afscheidsreceptie geen cadeaus. Na een officieel afscheid
marcheerde het gilde af naar het gildehuis.

Nieuw schietterrein en nieuwe koning voor
Sint Antonius en Catharina Aalst
Een gildemis om half elf in de
oude kerk van Aalst opende de
feestelijkheden op zondag 7 juli.
Pastoor Boers, kapelaan Goris
en twee van zijn collega’s gingen
voor in de dienst.
Na de eed van trouw en de vendelhulde trok het gilde naar De
Pracht voor de koffietafel. ’s
Middags werden de nieuwe
schutsbomen op het Achtereind
in aanwezigheid van vele belangstellenden en vertegenwoordigers van omringende gildes en
Koning Jan Teunissen
kring Kempenland door de
kapelaan en zijn collega’s ingezegend en vrijgeschoten door de oude koning Fried Teunissen. Wethouder C. Ort, kapelaan Goris en districtsraadsheer
Theo Schoenmakers losten de openingsschoten, waarna alle
leden een ronde schoten. Vier kandidaten meldden zich voor
het koningschieten, lootten om de volgorde en begonnen de
wedstrijd. Bij het 63e schot viel het laatste stuk van de vogel
voor Jan Teunissen. Onder tromgeroffel werd de koningsmantel omgehangen en mocht Jan over het vaandel lopen,
waarna de vendeliers hem een hulde brachten. Op verzoek
van de nieuwe koning werden 2 schoten gelost en de eed op
het vaandel afgelegd, zodat het aanwezige publiek dit ook kon
meemaken. Na een rondje van de koning en nog enkele versnaperingen werd de dag afgesloten met een barbecue.
Vaandelstok geëxplodeerd
Het gebeurde in het atelier van juwelier Jan Andriessen in
Stiphout (Helmond), waar gildebroeder Will van der Linden
van het Sint Catharinagilde Eindhoven-stad bezig was met
het repareren van de vaandelstok van zijn gilde. De bekroning van de stok was losgelaten en Will had aangeboden voor
reparatie zorg te dragen. Omdat de stok niet in balans was
met het vaandel, besloot hij ook daaraan wat te doen. Daartoe diende het lood onder in de stok verwijderd te worden.
Bij het verhitten ging alles voorspoedig en vloeide het lood
zonder problemen uit de aluminium stok, totdat na een tijdje
het lood niet meer vloeide en alle lood nog niet verwijderd
was. Dan nogmaals even de brander er op en opeens... een
harde knal en een gat ter grootte van een vuist in de vaandelstok. Gelukkig raakte niemand gewond en bleef de ravage tot
de stok beperkt. Wat bleek: bij het vullen van de stok in 1967
had men ter verdeling van het lood een prop aluminium in de
stok gedaan en die liet zich niet verhitten.

Peelland
Gildepastor in Lierop
Op zondag 21 april is pastoor Jan Zwirs, voorafgaand aan de
eucharistieviering gehouden ter gelegenheid van de inzegening van nieuwe uniformen en het 475-jarig bestaan van het
gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, geïnstalleerd
tot gildepastor van de beide Lieropse gilden Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Weeën te Lierop en Sint Antonius Abt
Lierop. Als aandenken aan deze installatie werd de nieuwe
gildepastor een zilveren draagschild aangeboden met daarop
de logo’s van de beide gilden en de plaatselijke koepelkerk.
Gilde Sint Leonardus op pelgrimage
In het weekend van vrijdag 31 mei t/m maandag 3 juni 2002
heeft het Leonardusgilde van Beek en Donk deelgenomen
aan een pelgrimstocht naar Saint Leonard de Noblat. Dit
stadje ligt ongeveer 20 km van Limoges, een belangrijke por-

seleinstad in Frankrijk. Volgens een eeuwenoude traditie
eren de steden van de Limousin hun patroonheilige elke
zeven jaar met grootse manifestaties. Het volk van Saint
Leonard heeft de eer deze manifestatie voor te bereiden,
waaraan grote menigten deelnemen in de processietocht. De
relikwieën van de patroonheilige worden door de stad rondgedragen. De pracht van deze processie wordt vergroot door
de aanwezigheid van delegaties afkomstig van plaatsen die
gewijd zijn aan Sint Leonardus in Frankrijk en in heel
Europa. Omdat de parochie en ook het gilde uit Beek en
Donk zijn toegewijd aan Sint Leonardus de Noblat ontvingen zij een uitnodiging om aan deze manifestatie deel te
nemen.

De gildebroeders van Sint Leonardus in de kapittelkerk
Met 23 gildebroeders en -zusters stapte het gezelschap op de
laatste vrijdagmorgen van mei om zes uur ’s morgens in de
bus om aan de lange tocht van ongeveer 900 km te beginnen.
Door een lange file voorbij Antwerpen arriveerde men pas
om half tien ’s avonds in Saint Leonard in het jeugdvakantiecentrum. Midden in de natuur als een nieuw gevonden paradijs. De lange reis was snel vergeten en ze voelden zich snel
thuis. Het gilde werd meteen onthaald op een goed verzorgd
diner.
De volgende dag op zaterdag 1 juni gingen de gildebroeders
en -zusters het oude stadje Saint Leonard bezichtigen. Men
was volop bezig met het versieren van de straten. Het leek wel
of alle inwoners van het stadje hierbij betrokken waren. Het
was een feestelijk gezicht. Maar het hoogtepunt was toch de
bezichtiging van de kapittelkerk, waar de crypte van Sint
Leonardus alle aandacht trok. ’s Avonds werden alle buitenlandse delegaties welkom geheten. Daarna trok het gilde zich
terug in het vakantieverblijf om na een feestelijk diner gezamenlijk in de open lucht een sfeervolle avond door te brengen. De Franse wijn lieten zij zich goed smaken en veel leuke
grappen vlogen over de tafel. Zondag 2 juni was de grote dag.
Die begon om tien uur met een plechtige eucharistieviering
voorgegaan door de bisschop van Noblat, de bisschoppen en
de priesters die waren uitgenodigd en alle priesters van het
diocees Limoges. Aan het einde van de dienst werden door
de kerkgangers de relikwieën van Sint Leonardus geëerd. Na
de viering mochten ze deelnemen aan een groot feestmaal
met nog ongeveer 300 andere genodigden. ’s Middags om
drie uur begon de grote processie met vertegenwoordigers
van alle deelnemende plaatsen in het diocees, de buitenlandse delegaties en de plaatselijke bevolking. Meestal
getooid in klederdracht om de sfeer uit de tijd van het leven
van Sint Leonardus (rond 500) te doen herleven. Ook het
Peellandse gilde was in uniform en trok veel aandacht van de
belangstellenden. De hitte van de tropenzon werd geblust
door de sympathisanten, die ons met gekoeld water voor uitdroging wisten te behoeden. Zo trokken ze door de prachtig
versierde straten van Saint Leonard; een beleving die maar
zelden was meegemaakt. De straten stonden propvol met
belangstellenden, die van heinde en verre, ook veel uit het
buitenland, naar Noblat waren gekomen. Regelmatig klonk
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applaus als het gilde voorbij kwam. De processie werd afgesloten in de kathedraal met prachtige gezangen en enkele
toespraken. Aan het slot van deze zonovergoten dag werden
zij weer uitgenodigd voor een koud buffet. De prachtige
zomeravond bood hen voldoende gelegenheid om onder het
genot van een glas wijn samen na te praten over het prachtige
verloop van deze feestelijke dag. Na het ontbijt op maandagmorgen vertrokken ze met mooie herinneringen aan dit
onvergetelijke weekend richting Beek en Donk. De terugreis
verliep erg voorspoedig en rond half tien ’s avonds stapten zij
weer uit bij ons clubhuis De Zwaan. De vele foto’s en een
videoband zullen de herinneringen aan deze pelgrimage
levend houden.
Viering Sint Jan met nieuwe erekoningin en jubilarissen
Het jaarlijkse Sint Jan schieten van het gilde Sint Hubertus
Liessel om de titel ’Erekoning(in)’ begon dit jaar met een
eucharistieviering. Vooraf werd jubilaris Toon van Someren
en zijn echtgenote thuis afgehaald. Samen met de twee
andere jubilarissen en hun echtgenoten Toon van de Berkmortel en Leo van Loon ging men in optocht naar de kerk.
Voor aanvang van de mis werd door het gilde aan pastoor
Lemmens een nieuw kazuifel aangeboden. Onder muzikale
begeleiding van het gildenkoor van de vier Deurnese gilden
volgde een goede bezochte en mooie eucharistieviering. Na
de mis trok het gilde in optocht naar het schietterrein aan de
Tramweg, waar begonnen werd met het schieten voor de titel
’Erekoning(in)’. Aan de wedstrijd mochten alle gildebroeders, hun partners en de donateurs deelnemen. De gelukkige
winnares was ditmaal Karin Hikspoors. De echtgenote van
gildebroeder Hans Hikspoors. De vogelmaker had ditmaal
wel een bijzonder taaie vogel gemaakt. Pas bij het 291e schot
gaf hij zich gewonnen en viel naar beneden. De jeugdige
schutters konden het iets vlugger. Met het 30e schot schoot
Christian van Someren de vogel naar beneden en won daarmee de ’Marinus van Bussel Prijs’. Bij de wedstrijd voor de
plaatselijke jeugd ging de titel naar Danny Joosten. Met het
91e schot haalde hij het vogeltje naar beneden. Traditiegetrouw wordt er daarna tegen een kleine vergoeding geschoten
om een tinnen bord. Maar omdat het schieten om de titel
Erekoning’ zo lang had geduurd kwam men in tijdnood en
moest de wedstrijd worden uitgesteld. Het gilde moest weer
op tijd terug zijn in het gildehuis bij de receptie voor de drie
jubilarissen. Na de vendelgroet aan de nieuwe erekoningin en
de jeugdwinnaars trok het gilde in optocht terug naar het
gildehuis waar een druk bezochte receptie volgde. Na de
receptie werd er nog enkele uurtjes gezellig doorgefeest.
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Kringonderscheiding voor Toon van Someren
Tijdens de Sint Jansviering van het gilde Sint Hubertus Liessel werd Toon van Someren vereerd met een kringonderscheiding. Het gilde telde drie jubilarissen (samen een eeuw
gildetrouw) in de persoon van Toon van Someren (50 jaar
gildebroeder) en Toon van de Berkmortel en Leo van Loon
(beiden 25 jaar gildebroeder). Voor aanvang van de receptie
werd door hoofdman Willy Rijnders hulde gebracht aan de
jubilarissen voor hun verdiensten voor het gilde. Tijdens de
receptie kreeg Toon van Someren door vice-voorzitter Mies
Sijbers de kringonderscheiding uitgereikt vanwege zijn
50-jarig jubileum. Vijftig jaar geleden werd de toen 22-jarige
Toon van Someren door het gilde benaderd of hij standaardruiter wilde worden. Hij was toen lid van de rijvereniging. Dat is er nooit van gekomen.Want toen hij enkele weken
lid was werd hem een vendel in de hand gedrukt en kreeg hij
de eerste vendellessen. Nu een halve eeuw later neemt Toon
nog steeds deel aan het wedstrijd vendelen. In 1953 behaalde
hij een eerste plaats op een gildefeest in Deurne. Toevallig dit
jaar op de kringgildedag , eveneens in Deurne, behaalde
Toon in de vendelklasse 50 jaar en ouder de derde prijs.
Behalve als vendelier is Toon zeer actief geweest als jurylid bij
het vendelen. In de periode 1975-1979 was hij koning van

het gilde. Verder was hij acht jaar commandant en vier jaar
vaandrig. Na deze bestuursfuncties en de vele andere handen spandiensten is Toon nog bakker in het bakhuisje. Toon
van de Berkmortel, ook al 25 jaar een trouw gildelid, werd
eveneens geprezen om zijn inzet voor het gilde. Hij is al aan
zijn vierde periode bezig als koningsknecht. Eén periode is
vier jaar. In 2003 wordt er weer geschoten om een nieuwe
koning. De nieuwe koning zal zeker Toon van de Berkmortel
weer vragen als koningsknecht. Dit heeft ook zijn voordelen.
In al die jaren dat Toon als koningsknecht mee is gegaan naar
gildefeesten heeft hij veel ervaring opgedaan. Hij weet daarom
precies te vertellen waar zijn nieuwe koning en koningin zich
op moeten stellen, om het meeste en mooiste van het gildegebeuren mee te maken. Daarbij onderhoudt hij het koningszilver op een zeer deskundige manier. Het ziet er altijd perfect
uit. Ook zorgt hij nog elke tweede zaterdag van de maand
voor de koffie voor de papierophalers.

De drie jubilarissen met v.l.n.r. Leo van Loon (25 jaar lid),Toon van
Someren (50 jaar lid) en Toon van de Berkmortel (25 jaar lid)
Nieuw kazuifel voor pastoor
Pastoor Frank Lemmens werd
tijdens de viering van het Sint
Jansfeest bij het gilde Sint
Hubertus Liessel verrast met
een nieuw kazuifel. Het kazuifel, vervaardigd door Joke Willigers in de groen-gele kleuren
van het gilde met de afbeeldingen van Sint Hubertus en het
hert, werd hem door het gilde
aangeboden.Voor het in gebruik
nemen werd het kazuifel, met
nog tien andere wedstrijdvendels, door de pastoor zelf gewijd.
Hij beloofde bij elke gelegenheid voor het gilde het nieuwe Pastoor Lemmens met het
kazuifel te dragen.
nieuwe kazuifel
Geholpen door het gilde
Jaarlijks in de eerste week van de maand juli zie je in Gemert
de broeders van het gilde van Sint Antonius en Sebastiaan in
werkpak, gewapend met al dan niet electrische hegscharen,
boomtangen, bosduivels en zelfs met een tractor met laadbak, naar de boerderij van Truus Michels, die al bijna zestig
jaar de Antoniuskapel verzorgt. Rond de boerderij staan
enkele honderden meters heg, een aantal bomen en hoog
opgegroeide struiken, welke moeten worden geknipt, c.q.
teruggesnoeid. Tientallen meters heg zijn in het verleden tot
zo’n hoogte van 6 à 7 meter opgegroeid. Daarvoor is de tractor met laadbak nodig, van waaruit een flink uit de kluiten
gewassen gildebroeder soms halsbrekende toeren moet verrichten om boven de heg uit te komen. Soms komt de bosduivel er aan te pas om al te breed uitgegroeide struiken van
de grofste takken te ontdoen. Waarvoor dit alles? Bij het overlijden van echtgenoot Jan van Truus Michels hebben de gil-

debroeders beloofd, dat zij dit deel van de taak van hem zouden overnemen, zodat het rond die boerderij er net zo netjes
uitzag als voor die tijd. Dat kost verschillende uren tijd van
dit jaar zo’n 22 gildebroeders. Het is een vorm van solidariteit voor een schutslid, maar ook voor elkaar. Zelfs de gildekoningin is present om het knipsel bijeen te harken en op een
kruiwagen te laden. Bij het terugsnoeien van de twee lindebomen in de voortuin is ervaring nodig om de hoge ladder
tegen de bomen te plaatsen om zo met een met een electrische haarschaar de bomen terug te snoeien en ze ook nog in
model te houden. Dit is pure sociale arbeid, want ook gildebroeders die hun eigen tuin door een Hendrik Jan laten bijhouden, zijn aanwezig en dragen bij aan de uitvoering van de
taak. Na het werk is er koffie met vlaai en een biertje in de
voorheen als stal dienende ruimte, waar de gildebroeders al
menige maaltijd genoten hebben. Er is dan reden om, zij het
bescheiden wijze, de arbeid te vieren. Als het gilde bij het
koningschieten de kapel bezoekt en in de boerderij gastvrij
ontvangen wordt, dan is dat tegelijk een reden om de gedane
arbeid te keuren.
Toch nog een Eucharistieviering op de koningsdag
Achteraf beschouwd kan er van drie heugelijke feiten gesproken worden over de koningsdag van het gilde van Sint Antonius en Sebastiaan Gemert. Allereerst was de Eucharistieviering een bron van zorg. De pastoor van de parochie genoot
van zijn vakantie, de diaken werd ziek. Dus restte er een
woord- en gebedsviering, iets waar de gildebroeders nog niet
aan toe zijn, gehecht als zij zijn aan een Eucharistieviering.
De goede relatie met de Paters van de H.Geest op het kasteel
bood uitkomst. Een uit Angola teruggekeerde missionaris
bleek bereid om in het voor hem vreemde fenomeen van een
gildemis voor te gaan. Dat was wel wat onwennig en hij vroeg
om enige consideratie en zonodig aanwijzingen tijdens de
viering. Alles verliep volgens het misboekje van het gilde.
Alleen, maar dat is een vergissing welke meer dan eens wordt
gemaakt, werd Antonius de kluizenaar ook nog de taak van
het terugvinden van verloren voorwerpen toegeschoven, terwijl hij het toch al druk heeft met de zorg voor dieren, mandenmakers, slagers en met de zwarte pest. Het zij hem vergeven. In de opvolgende bedevaart naar de Sint Antoniuskapel
van het gilde in de Deel, zijn de kaarsen- en gebedsoffers
zeker aan het goede adresgericht. In de als feestzaal ingerichte stal van de boerderij van kapelbewaarster Truus
Michels werd de maaltijd gebruikt en Antonius opnieuw eer
bewezen door het zingen van zijn Antoniuslied.
Mooi weer bij koningschieten
Het tweede heugelijke feit was het goede weer van de dag.
Ondanks de worst voor Sinte Clara en de weersvoorspellingen is ’s morgens toch bedenkelijk naar de hemel gekeken.
’s Middags scheen de zon en was het mooi zomerweer, zodat
vele honderden toeschouwers met een biertje in de hand het
koningschieten konden volgen.
Door een elftal schutters werd fel gekampt om de koningseer.
Zoveel spanning heerste er rond de schutsboom, dat de
schutters niet langer op hun stoel konden blijven zitten, maar
in een rij voor de boom stonden om het resultaat van de
schoten van hun collega’s te kunnen bekijken om zo de
zwakke plekken van de vogel te kunnen ontdekken.Toen, in
de 28e ronde bij het 316e schot, na twee uur en tien minuten
durende strijd viel de groene vogel eindelijk naar beneden.
Piet Opheij, ondersteunend lid van het gilde, loste het beslissende schot en werd koning, nadat hij daartoe waardig
gekeurd was. Dat gold ook voor de door hem gekozen koningin Maria Opheij-van den Berk. Na het beëindigen van de
wedstrijden om de zilveren koningskruisen werden zij beiden
ingehuldigd en omhangen met de koningsvogels en andere
attributen. Het gilde zwoer de nieuwe koning trouw. Na de
handwassing was er de bijzondere koningseer: lopen over de
gildevlag.

Twee jaar binnen het gilde koning zijn, vrij zijn van alle
betalingen, maar ruim bedacht met representatieve plichten,
optredens en vergaderingen. Piet Opheij kent het klappen
van de zweep, want hij stelt al jaren belangeloos het standaardpaard ter beschikking, dat door zijn zwager wordt bereden.

Piet Opheij wast zijn handen ten teken dat hij rein is

Maasland
Gildekazuifel voor Geffense gildeheer Scheepers
Tijdens de gildemis ter gelegenheid van Sint Jorisdag werd gildeheer pastoor Pieter Scheepers, na de zegening van zijn
gildekazuifel, door hoofdman
Harry Peters en koning Gerard
Gerrits in zijn misgewaad ’gehesen’. Vóór de zegening sprak hij
een speciaal gebed uit. Sint Joris
Geffen schonk zijn gildeheer op
woensdag 19 december 2002
een heus gildekazuifel, in bruikleen, ter gelegenheid van zijn
dertigste verjaardag. Hiermee is
hij een van de weinige gildehe- Gildeheer P. Scheepers spreekt
ren met een gildekazuifel. Het een gebed uit bij de zegening
kazuifel is uitgevoerd in de kleu- van ’zijn’ gildekazuifel
ren van het Sint Joris Geffen:
zwart, rood, wit en zilver. Op de borst is een kruis geborduurd en op de rug is een afbeelding van Sint Joris en de
draak aangebracht. Een afbeelding van het beeld dat in de
kerk is opgesteld in de rechter zijbeuk. De vaste plaats van het
Sint-Jorisgilde. Zeer verrassend overigens was het persoonlijk
geschenk van de gildeheer, in de vorm van een zilveren herdenkingsschild. Hij wilde hiermee het eventuele handelen
van pastoor Piggen goed maken, die destijds bij het inslapen
van het Sint-Jorisgilde in september 1860, het gildezilver te
gelde heeft gemaakt ten bate van de armen in het dorp.
Veel zilver voor gildebroeders uit Berlicum
Nadat onlangs Rien van Uden - uit een dynastie van gildebroeders - zilver kreeg opgespeld vanwege 25 jaar lidmaatschap, volgden rond het Berlicumse Sint Jorisfeest op 28
april nog een viertal jubilarissen. Nooit eerder echter kende
het Sint Jorisgilde de titel ere-deken toe, een nieuwe onderscheiding die Wim van Helvoort te beurt viel als dank voor
vele jaren onvolprezen verdiensten. Wim is niet alleen reeds
35 jaar gildebroeder, maar vervulde ook twintig jaar de taak
van deken-rentmeester en lost daarnaast met verve alle
mogelijke technische problemen van het gilde op. Behalve
een zeer verdienstelijk schutter - al lukte het hem nog niet om
koning te schieten - is hij ook de man die steeds de oude
antieke gildetrom roert. Wat nauw verband houdt met zijn

91

grote interesse voor de historie van het gildewezen en Sint
Joris in het bijzonder. Hoofdman Paul van Lith betrok ook
zijn vrouw Gerrie in de huldiging omdat ze achter de schermen een groot aandeel had in het 20-jarige rentmeesterschap
en in de donateursacties. Zilver kwam niet minder toe aan
Jan Vorstenbosch, oud-koning en lid van de Wijze Raet. Hij
manifesteert zich precies een halve eeuw als vendelier. Jan,
die overigens met veel ambitie de groenvoorziening van de
Sint Jorishof verzorgt, stamt uit een echte gildefamilie en
leverde al zijn aandeel in de destijds legendarische vendeliersgroep. Nog drie andere vendeliers kregen het zilveren gildeschild voor 25 jaar trouwe dienst. Richard van Lith en Ad van
Lith, die overigens ook de enthousiaste initiator is van de
nieuwe groep klaroenblazers. En tenslotte de koning en
tevens Federatie-koning Arnold van Lith. Deze gepassioneerde schutter roert immers bovendien de trom en draait
zijn vendel reeds sinds hij 25 jaar geleden als prille gildeknaap
de familietraditie oppakte.
Wijze Raet ondersteunt overheid van Sint Joris
Net zoals de regering zich laat adviseren door de Raad van
State, zo heeft ook de overheid van het Berlicumse Sint Jorisgilde sinds 28 april een Wijze Raet waarop zij kan terugvallen.
Die Wijze Raet bestaat uit oud-koningen en de huidige schutterskoning van het gilde. Maar dit college zal zeker ook op
eigen initiatief ideeën aandragen of veranderingen voorstellen als dat nodig is. In de Wijze Raet hebben thans zitting
Peter van Breugel, Henk van Helvoort, Theo van Liempt,
Henk van Lith, Henk en Rien van Uden, Jan Vorstenbosch en
koning Arnold van Lith. Het is eigenlijk een ideale formule,
want enerzijds hebben ze door hun eerder koningschap ruime
bestuurservaring en anderzijds zijn ze nu een makkelijk aanspreekpunt onder de gildebroeders. Met andere woorden een
open oor voor wat er onder de leden leeft om zo gemotiveerd
de overheid waar nodig te ondersteunen.

(bys) Sint Joris Berlicum heeft een soort Raad van State

92

Ton den Teuling na 25 jaar weer koning
Hoofdman Ton den Teuling
van het Sint Hubertusgilde uit
Drunen is na vijfentwintig jaar
weer koning. Na drie keer rond
de boom getrokken te zijn,
begint de wedstrijd. Eerst wordt
onder tromgeroffel het vest van
de schouders van oud-koning
Ton Snijders gehaald en onder
de boom geplaatst. Meteen
wordt de boom zogenaamd
bevrijdt door schoten van de gildeheer, namens de burgemeester, ereleden en de keizer. Jeugd
Koning Den Teuling met zijn
en senioren gaan loten voor de
koningin
volgorde van het schieten. Om
zeven minuten voor vier uur
pinkt een vrouw een vreugdetraantje weg. Haar Ton is na

vijfentwintig jaar met 213 schoten koning geworden. Zijn
veertiende schot is zijn gildegeluk voor één jaar. Kort na het
gejuich verstomd is, blijkt het ook zeer spannend bij de jeugd.
Met 121 schoten is Rob Assmann de jeugdkoning. Een beetje
traditie in het Drunense gilde omdat Rob een nieuwe aanwinst is die voor het eerst mee mag doen. De middag is verder doorgebracht met een barbecue.
Dodenherdenking Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
Waardig en ingetogen stond Oisterwijk op de zaterdagavond
van 4 mei stil bij alle burgers en militairen, die sinds het begin
van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, zijn gevallen of door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.
Na een stijlvolle bijeenkomst in de Joanneskerk was er met
voorop de vijf gilden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom
een stille tocht naar het Bevrijdingsmonument.
Burgemeester Vught schenkt Heeswijk aquarel
Na afloop van de dodenherdenking op de fusilladeplaats te
Vught op zaterdagavond 4 mei
ontving ere staande deken Willy
van de Wijgert van het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk een
prachtige aquarel van het
gemeentehuis van Vught van de
burgemeester van deze plaats,
Jan de Groot.
De reden hiervoor was dat het
gilde al veertig jaar de leiding
heeft bij de herdenking op de
fusilladeplaats. De herdenking
op 4 mei trekt elk jaar honder- Aquarel van het Vughtse
den belangstellenden. De her- gemeentehuis voor Willy van de
denking begint elke keer met Wijgert
een voettocht van twintig minuten door het bos naar de fusilladeplaats. Tijdens deze stille
voettocht, waarbij de twee Vughtse gilden (Sint Barbara - Sint
Sebastiaan en Sint Catharina) samen met Sint Willebrordus
uit Heeswijk aanwezig zijn, slaan de tamboers de dodenmars.
Om 1 minuut voor 20.00 uur wordt de ’Last Post’ geblazen
boven vanaf de berg langs het kruis. Hierna volgen twee
minuten van stilte. Daarna vendelen drie vendeliers van de
aanwezige gilden een vendelronde die hiervoor speciaal
geconstrueerd is. Onder een doodse stilte hoort men het
wapperen van de vlaggen, bij het knielen van de vendeliers
schiet er een brok in menig keel van emotie. Na het vendelen
worden elk jaar ongeveer 16 tot 18 kransen gelegd door vele
betrokkenen waaronder de oud-politieke gevangenen uit
Nederland als ook uit België en Frankrijk, het gemeentebestuur, diverse instanties van het leger en daarbuiten. Na de
kranslegging mogen alle aanwezigen bloemen leggen bij het
monument. Na afloop gaat de stille tocht weer dezelfde weg
terug als ze gekomen zijn. Elk jaar weer een heel indrukwekkend gebeuren. De laatste tien jaar groeit de tocht nog steeds
en sluiten steeds meer jongeren zich aan bij de tocht. Een
teken dat ook jeugdigen meevoelen met wat er vroeger
gebeurd is en er aan mee willen werken de toekomst hiervan
te vrijwaren. Een pluspunt voor onze maatschappij in deze
donkere dagen, meent hoofdman Jan Schakenraad uit Heeswijk.
Nieuwe ere-deken in Enschot
Zondag 5 mei stond het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan uit
Enschot aangetreden bij de Oude Toren om hun nieuwe eredeken Jan Joosten te begeleiden naar de Sint Caeciliakerk
voor zijn installatie. De nieuwe pastor en zijn gezin worden
voorgereden in een open koets en gaan volledig schuil onder
paraplu’s. Vanwege het slechte weer wordt afgeweken van de
voorgenomen route en langs kortere weg zo snel mogelijk
naar de kerk getrokken. Zijn benoeming tot diaken en admi-

nistrator (en dus pastor) van deze parochie werd 1 mei van
kracht. Namens het kerkbestuur verwelkomde hem A. Baeten. Pastoor J. de Vries verrichtte de installatie. Na de dienst
volgde door hoofdman W. van Spaandonk zijn installatie tot
ere-deken door het omhangen van de sjerp. Joosten deed de
toezegging zich snel te informeren over gildezaken. Inmiddels heeft hij met zijn echtgenote enkele activiteiten van het
gilde bezocht en naar het zich laat aanzien komt het best goed
met de nieuwe ere-deken.
Huwelijk met gilderandje in abdij van Berne
Woensdag 8 mei heeft het gilde Sint Antonius-Abt uit Vorstenbosch voor de eerste keer een huwelijkssluiting bijgewoond van een van de leden van de overheid, Marc Somers
met Esther Geurtsen. In de mooie kapel van de Norbertijnen
van Heeswijk (abdij) werd de bruidegom tussen een haag van
vendeliers en tamboers naar het altaar begeleid, gevolgd door
een groot aantal gildebroeders. De bruid werd door haar
vader naar het altaar begeleid. Tijdens de huwelijkssluiting
werd het bruidspaar omringd door gildeleden. Na de H.Mis
gaf het gilde een vendelhulde aan het kersverse paar. Daarna
kon het gilde een borreltje drinken in ’De Toren’.

Het bruidspaar Marc en Esther Somers tussen de gildebroeders van Sint
Antonius-Abt
Waardige opluistering door Besoyen
Op Hemelvaartsdag 9 mei heeft het gilde Sint Crispinus en
Sint Chrispinianus van Besoyen aan het 75-jarig inwijdingsfeest van de kerk Sint Jan de Doper in Waalwijk een waardige
bijdrage geleverd. ’s Morgens werden om 09.30 uur bisschop
mgr. A. Hurkmans en gildeheer pastoor Van Zutphen, met
daarbij het kerkbestuur en genodigden, bij de pastorie van
Besoyen opgehaald en werden ze in optocht begeleid naar de
kerk in Waalwijk-Centrum.

Mgr. Hurkmans neemt de vendelgroet in ontvangst
Aansluitend aan de plechtige eucharistieviering was er een
lezing van dr. P. Nissen, hoogleraar kerkelijke geschiedenis,
met als onderwerp ’Huis dat levend lichaam wordt’. Na deze
lezing werd door Rion de Gouw in de kerk een vendelgroet
gebracht.

Floris Janssen schutterskampioen in Vught
Floris Janssen is zaterdag 11 mei
op de teerdag van het Vughtse
gilde Sint Barbara - Sint Sebastiaan kampioen geweerschutter
geworden. Hij kreeg door hoofdman Joep Chappin het wisselschild omgehangen en tevens
een herinneringsschild uitgereikt. Toon Verhagen, die zich in
2001 tot koning schoot, bood op
zaterdagochtend tijdens het
gilde-ontbijt zijn koningsschild
aan. Hierbij waren ook burgemeester J. de Groot en beschermheer mr. F. Houben aanwezig. Een lachende kampioen Janssen
Op de teerdag werden in de neemt felicitaties in ontvangst
broederschap opgenomen: Rein
Simon en Bob Hendriksen sr. (aspirant). Jan Kluijtmans is
geïnstalleerd tot jonge deken en Jacques van Genugten tot
oude deken. Mevrouw Gonnie Beks kreeg een bloemenhulde.
Zestig jaar geleden kocht zij zich, als bruid van wijlen vendelier Toon Beks, in bij het gilde. Drie zilveren jubilarissen zijn
in het zonnetje gezet: Toon Verhagen, Huub van den Bosch en
Jos Verhagen. Als aandenken aan hun 25-jarig lidmaatschap
ontvingen zij een zilveren herinneringsschild en een oorkonde.
In de middag stond de strijd om het kampioenschap geweerschieten 2002 centraal. Bij het afkampen moest Jos Verhagen
in Floris Janssen zijn meerdere erkennen.
Koningsschap voor Toon Aarts in Vorstenbosch
Traditiegetrouw hield Sint
Antonius-Abt uit Vorstenbosch
op kermiszaterdag 11 mei het
jaarlijkse koningschieten. De
vogel was door oud-koning Bert
Hoefs gemaakt en werd gevrijd
door de loco-burgemeester en
aansluitend door de gildeheer.
Na twee schietronden volgde
een koffietafel. De vogel was
taai en gaf zich niet graag prijs.
Na de achtste schietronde begon
ie te beven. Bij het vierde schot
van de negende ronde vielen de
laatste resten naar beneden. De Voor één jaar koning:Toon Aarts
gelukkige was Toon Aarts. Geen
echte geweer- of kruisboogschutter; eerder te vinden op de jeu de boulesbanen. Ook zijn
weer twintig obligaties van het gilde uitgeloot en werd er nog
gestreden om de titel schutterskoning en kermiskampioen.
Schutterskoning werd Bert van de Wetering. Zijn vrouw werd
kermiskampioen. Omdat de wedstrijden veel tijd in beslag
namen, kon eerst rond 19.00 uur de koning worden geïnstalleerd. Van Bert Hoefs kreeg hij de vogel omgehangen en
mocht vrijgezel Aarts over het vaandel schrijden, begeleid
door zijn vaste maat Frans Geenen. Na de vendelhulde werd
de dag gezellig doorgebracht in clubhuis ’t Gildebergske. Die
dag bood Bert Hoefs ook zijn koningsschild aan. Het is
vormgegeven in de vorm van een truifel (tegelzetter is zijn
beroep) met daarop een trom (begonnen als tamboer) en
geldbuidel (vele jaren penningmeester). Voorts de T van de
patroonheilige, gevuld met tegels en dragende het clubgebouw met omgeving, evenals zijn naam en jaartal van zijn
koningsschap.
Negen gilden bouwen feestje voor gehandicapten
Wat op 22 mei bedoeld was als een kennismaking met de
bewoners van instelling Cello voor gehandicapten, locatie
Haarendael in Haaren, mondde uit in een mini-gildefeest
van formaat. Medewerker van deze instelling en gildebroeder
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Wim van de Wiel nam het initiatief om een demonstratie op
touw te zetten rondom trommen, vendelen en bazuinblazen.
Samen met het team ’recreatie en vrije tijd’ werd een aantal
gilden aangeschreven en tot stomme verbazing van de initiatiefnemers was het resultaat boven verwachting. Maar liefst
negen gilden zegden medewerking toe. Zij kwamen nagenoeg voltallig naar Haaren op de druilerige avond. Het was
dan ook een drukte van belang. Ondanks dat de weergoden
niet gunstig gestemd waren, hoefde niet naar binnen te worden uitgeweken. De rondgang (optocht) tussen de woningen
op het terrein kon van start, waarna aansluitend een miniopmars werd uitgevoerd alsof het een heuse gildedag betrof.
Hierna gaf elk gilde een demonstratie waarbij met name Sint
Antonius Abt uit Vorstenbosch een prachtige trommel- en
vendeldemonstratie liet zien. Ook het acrobatisch vendelen
van Sint Willebrordus uit Esch oogstte alom applaus. Een
verkort vendelgebed, uitgesproken door Willy van de Wijgert
en gevendeld door het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk
was indrukwekkend. Het enthousiasme onder de gildebroeders en -zusters is voor eerdergenoemd team aanleiding om
de groep volgende jaar wederom te vragen. Misschien dan op
een andere locatie van deze overkoepelende instelling voor
gehandicapten. Veel dank gaat uit naar: Sint Joris (Helvoirt),
Sint Willebrordus (Esch), Sint Antonius-Abt (Nuland), Sint
Hubertus (Drunen), Sint Antonius en Sint Sebastiaan
(Haaren), Sint Joris en Sint Sebastiaan (Enschot), Sint Willebrordus (Heeswijk), Sint Antonius-Abt (Vorstenbosch) en
Sint Hubertus (Berkel).

zaterdag 25 mei de teerdag. Op schietterrein ’t Schild aan de
Nemelaerstraat werd geschoten om de Mei-teerbeker. Zesentwintig schutters meldden zich voor de wedstrijd, waaronder vier gildezusters. Antoon van de Wiel won bij de mannen;
tweede werd Albert van de Wiel, derde Jurgen Vlassak. Bij de
dames won José Vlassak, met Jolanda van de Wiel als tweede
en Anne-Marie Kivits als derde. Na een broodje in gildehuis
café Michels, startte de rondgang. Het is gebruik dat alle drie
de Haarense gilden tot acht uur hieraan meedoen. Daarna
gaat elk gilde weer naar het eigen gildehome. Sint Antonius
en Sint Sebastiaan kreeg die avond hoog bezoek van het
kringbestuur van Maasland. Antoon van de Wiel ontving
deze avond de kringonderscheiding in goud. Hij is twaalf jaar
hoofdman geweest en zat vijfendertig jaar in het bestuur. Ook
was hij jarenlang vendelier. Bovendien maakte hij zich verdienstelijk als vendelinstructeur voor de jeugd en vervulde
functies in de zgn. drie-gilden-schietcommissie van Haaren.
Vervolgens werd erehoofdman mr. Don Burgers gehuldigd
vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Burgers verraste het
gilde met een schenking met de volgende woorden: “Het
gilde ligt mij na aan het hart. Zeker de gilden in Haaren. Hier
begon mijn loopbaan als burgemeester. De Haarense gilden
hebben mij ook altijd een warm hart toegedragen en dat is
blijven doen tijdens de rest van mijn carrière. Van Haaren
naar Rosmalen, toen ’s-Hertogenbosch, waarnemend burgemeester in Middelburg, daarna waarnemer in Almelo en vervolgens weer waarnemend in Middelburg”. Hij verblijdde
het gilde met een zilveren schild met daarop zijn familiewapen. Vervolgens werd die avond Hein van de Wiel tot staande
deken benoemd. Van de vorige functionaris, Theo Swinkels,
kreeg hij het functieteken omgehangen. Theo Swinkels is nu
hoofdman. Als laatste schonk Michel de Benis, de nieuwe
koning, zijn schild in de vorm van een dennenboom met
daarin gegraveerd de symbolen van zijn beroep (boomkweker) en zijn hobby’s. Tot in de late uurtjes werd gefeest; de
barbecue smaakte overheerlijk.

Sint Antonius-Abt Vorstenbosch tijdens de rondgang tussen de woningen
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Vestingstadje Heusden krijgt twee koningen
Zaterdag 18 mei kwamen veertien gildebroeders en -zusters
bijeen in De Wijkse Poort voor
het tweejaarlijkse koningschieten van gilde Sint Blasius in
Heusden. Eerst werd in optocht
de regerende koning en jeugdkoning opgehaald. Ook dominee Troost ging in optocht mee
naar het schietterrein. Nadat de
koning van het koningsvest was
ontdaan, werd de vogel bevrijd
Henri van Helvoirt en jeugddoor diaken Van Hoof en de
koning Patrick Raaijmakers in
dominee. Na het 214e schot
de sfeervolle entourage van veskwam de vogel naar beneden
tingstadje Heusden
en mag Henri van Helvoirt zich
twee jaar koning noemen. De
drie jeugdleden hebben ook om beurt op de vogel geschoten.
Na het 91e schot viel de vogel en werd Patrick Raaijmakers
de nieuwe jeugdkoning.
Jubilaris, kringonderscheiding en zilverschenking op
teerdag Sint Antonius en Sint Sebastiaan in Haaren
Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren vierde

V.l.n.r. staande deken Hein vanWiel, zilveren gildebroeder mr. Don Burgers en oud-hoofdman Toon van deWiel die door de kring is onderscheiden
Twee keer per jaar sportieve verbroedering
Twee keer per jaar meten de gildebroeders van het Oisterwijkse Sint-Sebastiaangilde hun prestaties met het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Sint Barbara. Op 26 mei ontvingen zij de schutters voor een verschieting op de wip in het
plaatselijke Lindepark. Tot de laatste pijl was het spannend
wie de wisselbokaal voor een half jaar mag laten pronken in
de prijzenkast. Uiteindelijk is het laatste schot van Moergestel bepalend en nam het gilde de beker mee. De individuele
prijzen vielen wel aan Oisterwijkse zijde. Michiel Swaans was
deze keer de succesvolste jeugdschutter en Jo Scholtze was
wederom de eerste bij de volwassenen.
De Oude Schuts haalt banden met Kaatsheuvel aan
Woensdagavond 29 mei was het Sint Jan Baptist gilde uit
Kaatsheuvel te gast bij De Oude Schuts in ’s-Hertogenbosch.
Eerder waren de Bosschenaren al in ’dun Kets’. Reden voor

het bezoek was een verzoek van Sint Jan Baptist om een keer
in de buitenlucht op doel te schieten. Na het schieten werd
er een gezellig glaasje gedronken en van gedachten gewisseld
over allerlei onderwerpen al dan niet betrekking hebbend op
de gildewereld en wat daarmee samenhangt. De avond werd
zingend afgesloten met liedjes uit de oude doos. De sfeer
bleek bijzonder leuk, kwinkslagen vulden de lucht en er is
heel wat gelachen. Zo hoort het ook tussen gildeleden. De
uitwisseling krijgt een vervolg.
Pauselijke gezant François Bacqué in processie
De laatste dag van mei wordt in Elshout ’Onze Dag’ genoemd.
Elshout is een bedevaartplaats van de Wonderbare Moeder.
Als speciale gast voor deze afsluiting van de meimaand op
vrijdag 31 mei was pauselijk gezant François Bacqué uitgenodigd. Hij was tevens concelebrant. De gildebroeders van
de O.L.V. Schuts verzorgden het hele gebeuren rondom de
dienst en processie, zoals wimpels in de route plaatsen en
weer opruimen en het onderhoud van het park bij de kapel.
In de mis zorgden zij voor een lector, misdienaars, collectanten en bewakers voor de kerk onder de processie. In de processie droegen de gildebroeders het beeld van de Wonderbare
Moeder en de kroon van de gildekoning. Ook de monstrans
met het heilig sacrament, omringd door gildebroeders, werd
meegebracht naar de Mariakapel, waar een korte plechtigheid volgde. Beschermheer Stieger bedankte de pelgrims
waarna de stoet terugkeerde naar de kerk. Pastoor Van de
Hout gaf in zijn preek aan dat e.e.a. wel een feestelijk tintje
had.
Sint Joris Udenhout levert Nederlands kampioen
Het gilde Sint Joris uit Udenhout heeft de afgelopen tijd
goede resultaten geboekt. Het
begon op zondag 28 mei te
Bavel. Hier werd het Nederlands Kampioenschap vrije
hand verschoten. Ondanks het
slechte weer van die dag werden vier prijzen behaald. Nederlandse koning vrije hand werd
Cees Weijtmans. Voorts vierde
prijs personeel vrije hand Cees
Weijtmans, vijfde prijs zelfde
categorie Tonny Weijters en
een tweede prijs personeel
Bart en Marco Vromans
opgelegd was er voor Rob
worden gehuldigd
Weijtmans. Zaterdag 22 juni
gingen twee jeugdschutters naar het Nederlands Kampioenschap Opgelegd (jeugd) in Middelaar. De jeugdschutters
Eric Vromans en John van Iersel deden hier allebei goed hun
best. Eric wist beslag te leggen op de zevende plaats. Zondag
23 juni werd met twaalf schutters meegedaan aan het senioren kampioenschap. Bart en Marco Vromans, beide oorspronkelijk uit De Moer, strijden samen om de eerste plaats.
Het werd Bart Vromans Az.; zijn broer Marco werd reservekampioen. Overige personele prijzen vrije hand voor Udenhout: Bart Vromans (eerste), Cees Weijtmans (tweede) en
Piet Vromans (achtste). Bart Vromans, Bart Vromans Az.,
Tonny Weijters en Cees Weijtmans werden zesde bij het
korps.
Gemonde huldigt vier jubilarissen
Tijdens de receptie van het 500-jarig bestaan van gilde Sint
Joris en Sint Catharina uit Gemonde was de voltallige overheid van kring Maasland aanwezig om vier jubilarissen extra
in het zonnetje te zetten. Kringhoofdman Jack Goudsmits
reikte zaterdag 1 juni de gouden erepenning uit aan vier gildebroeders die hun sporen in het gildenwezen ruimschoots
hebben verdiend. Erehoofdman Marinus van der Schoot
kreeg de erepenning voor zijn 75 jaar actief gildebroeder-

schap. Marinus is in zijn loopbaan ruim twaalf jaar hoofdman
van het gilde geweest. Keizer Jos Geerts kreeg de erepenning
voor 50 jaar lid. Jos is al ruim dertig jaar lang, in de functie
van keizer, lid van de overheid. Oude deken Jo Geerts ontving
de erepenning voor zijn 50 jaar actief lidmaatschap van het
gilde. Jo is ruim dertig jaar vaandrig geweest. Willie Schellekens ontving de erepenning voor ruim 25 jaar actieve inzet
voor het gilde. Willie is al ruim vijfentwintig 25 jaar hoofdtamboer en draait al vele jaren mee in de tromcommissie van
kring Maasland.

Jack Goudsmits reikt kringonderscheidingen uit Willie Schellekens, Jo
Geerts, Jos Geerts en oud-hoofdman Marinus van der Schoot (v.l.n.r)
Koningin bekroont 500-jarig Sint Joris & Sint Catharina
Het gilde Sint Joris & Sint
Catharina uit Gemonde bestaat
vijfhonderd jaar. Bij gelegenheid
hiervan lag onder meer de organisatie van de kringdag Maasland 2002 in hun handen. Na
later bleek, zeer bekwame handen. Er viel amper een wanklank. Het weer werkte prima
mee. De bevolking stelde zich
spontaan op en de ruim duizend
gildebroeders en -zusters hadden het goed naar de zin op een
fantastisch feestterrein met een
grote evenementenhal. Ook in oofdman Hans van der Schoot
Den Haag was het feestje niet bekijkt de Koninklijke Erepenonopgemerkt gebleven. Burge- ning
meester Schinck van Sint
Michielsgestel reikte op zaterdag 1 juni tijdens de receptie
namens H.M. Koningin Beatrix de Koninklijke Erepenning
uit ter gelegenheid van het jubileum.
Schutsheer bisschop Tiny Muskens 40 jaar priester
De in Elshout geboren bisschop mgr. Tiny Muskens vierde
zijn 40-jarig priesterfeest op zondag 16 juni. De Onze Lieve
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Bisschop mgr.Tiny Muskens getracteerd op vendelgroet

Vrouwe Schuts uit Elshout heeft zijn schutsheer in Breda
feestelijk onthaald. Het Sint-Hubertusgilde uit Leur heeft de
bisschop ís-morgens begeleid naar de eucharistieviering in de
Antoniuskathedraal waar ook de hoofdman en enkele hoogwaardigheidsbekleders met vaandeldrager van de Onze Lieve
Vrouwe Schuts aanwezig waren. Om 14.45 uur werd Muskens opgehaald van het bisschoppelijk paleis door de Elshouter Schuts met standaardrijder, omringd door de koning,
zilverdragers, schutters en hoogwaardigheidsbekleders,
gevolgd door concelebranten, acolieten, koor en familie voor
het bijwonen van de vespers eveneens in de kathedraal. Na de
vesperdienst ging men richting Grote Markt voor het bordes
van het oude stadshuis, waar de vendelgroet werd gebracht
de eed van trouw en het vendelgebed. Als de schuts verdwijnt,
kan het feest beginnen en gaat de bisschop voorop in de polonaise.
OLV Schuts Elshout heeft Ton Schuurman als koning
De Onze Lieve Vrouwe Schuts
uit Elshout heeft kermisdinsdag
4 juni het jaarlijkse koningschieten gehouden. Na een gildemis,
opgedragen door gildeheer
Schilder, volgde een Brabantse
koffietafel met korte vergadering. Vervolgens werd de boom
bevrijd door de nieuwe hoofdman Leo Klerks, wethouder De
Laat, beschermheer Stieger en
gildeheer Schilder. Na een spannende strijd werd bij het 206e
schot de vogel naar beneden
De nieuwe koning van Elshout
gehaald .Gildebroeder Ton
is Ton Schuurman
Schuurman was de nieuwe
koning en werd na de handenwassing door de hoofdman het koningszilver omgehangen.
De nieuwe koning is 47 jaar, in het dagelijks leven vertegenwoordiger en voorlichter in land- en tuinbouwbenodigdheden, gehuwd, heeft twee kinderen. Schuurman is vanaf 1983
lid van de schutsgilde. Zijn enige zoon Jeroen, eveneens lid
van het gilde, is al driemaal jeugdkoning geweest.
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Essche gildeheer viert gouden priesterfeest
Norbert Smulders werd op 7 juni 1952 in de Bossche Sint
Jan door mgr. Mutsaerts tot priester gewijd. Na twee jaar als
kapelaan te hebben gewerkt in Oirschot werd hij overgeplaatst
naar het klein seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel waar
hij leraar Nederlands werd. Daarna is hij nog zeventien jaar
verbonden geweest aan het Instituut voor Doven in Sint
Michielsgestel. Op zijn zestigste maakte hij gebruik van de
vut-regeling. Niet om op zijn lauweren te gaan rusten maar
om iets heel anders te gaan doen. Hij werd benoemd tot pastoor in de parochies van Lennisheuvel en Esch. Omdat dit
werk toch wat teveel werd heeft hij in Lennisheuvel zijn taak
wat eerder neergelegd maar in Esch is hij tot 1998 pastoor
gebleven.Tijdens zijn pastoraat heeft o.a. het kerkgebouw een
grote opknapbeurt gehad. Om het nodige geld hiervoor bijeen te brengen heeft hij zich enorm ingezet. Hij deed dit vaak
op ludieke wijze hetgeen aan een van zijn parochianen eens
de uitspraak ontlokte „Meneer pastoor wè kunde gij mooi
schooien”. Enkele maanden na zijn benoeming tot pastoor,
in 1987, trad Smulders als gildeheer toe tot het Sint Willebrordusgilde. Ook het gilde draagt hij een warm hart toe.
Nog altijd is hij bereid voor te gaan in de eucharistieviering
tijdens de teerdag en als zijn agenda het enigszins toelaat
neemt hij deel aan de gilde-activiteiten. Vanzelfsprekend
heeft het gilde op 9 juni zijn gouden priesterfeest opgeluisterd
in de parochiekerk van Esch. De emeritus pastoor werd door
het gilde afgehaald aan de pastorie en naar de kerk begeleid.
Na de H.Mis bracht het gilde hem een vendelgroet. Daarna
volgde een drukke receptie waaruit bleek dat de pastoor niet

alleen bij het gilde maar bij de gehele Essche bevolking nog
bijzonder geliefd is.

Gildeheer Norbert Smulders neemt de vendelgroet in ontvangst b.g.v. zijn
gouden priesterfeest
Brandewijn van zilveren bruidegom Frans Vriens
Het gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan uit Udenhout heeft
weer drukke tijden achter de rug. Diverse schietwedstrijden,
zowel onderling als ook in de regio. Een gildedag en de meimaandviering in ’s-Hertogenbosch. Op Moederdag werd
met een aantal gildeleden te voet vertrokken voor een tocht
van 17 kilometer naar de Sint Jan. Om acht uur vertrokken
de overige leden met de fiets voor dezelfde tocht. Langs de
Drunense Duinen en de IJzeren Man in Vught was het heerlijk toeven. Moe maar voldaan kwamen zowel de lopers als de
fietsers tegelijk op de Parade aan. Nadien volgden het gilde
gezamenlijk de hoogmis in de kathedraal en genoten na
afloop van de welverdiende Bossche bol. Op de kringdag
Maasland 2 juni in Gemonde nam het gilde vijf schilden mee
naar huis. Bij het schieten (2x) en op de tentoonstelling ook
twee. Keizer Wil v.d. Laak won het keizerskruis. Een mooie
opsteker, want Wil aast al jaren op deze prijs. Zaterdag 8 juni
waren alle gildebroeders en -zusters aanwezig op het 25-jarig
huwelijksfeest van deken-schrijver Frans Vriens en zijn
Marian Vriens. Onverwacht brachten zij de vendelgroet en
werden ze nadien getrakteerd op brandewijn. Het bruidspaar
was zeer vereerd met deze hulde.

Deken-schrijver Frans Vriens (r) trakteert brandewijn aan koning Kees
van der Voort, keizer Wil v.d. Laak en hoofdman Frank van Loon op
zijn zilveren huwelijksfeest
Schietkampioenen bij Sint Barbara Dinther
Bij de jaarlijks terugkerende wedstrijd voor de beste kruisboog- en geweerschutter van het Sint-Barbaragilde uit Dinther zijn er 8 juni drie nieuwe kampioenen bekend geworden.
Aan het kruisboogschieten werd deelgenomen door achtentwintig deelnemers met elk vijftien pijlen. John van de Berg
was de enige die veertien pijlen raak schoot en daarmee kampioen werd. Tonny Jacobs en Arno Vogels (elke dertien rake
treffers) werden tweede. Bij de drieëntwintig geweerschutters gingen er drie naar de finaleronde: Ad van Zutphen,Wim

van de Leest en Rick Manders.
Uiteindelijk werd Ad de nieuwe
schietkampioen met het geweer.
De jeugdleden schoten met het
luchtdrukgeweer. Eerst op pijpjes met rozen, daarna op puntenkaarten. Maarten van Grinsven (67 punten) werd kampioen. Thijs van Kaathoven werd
tweede en Jan van de Elzen
derde. Hoofdman Eugène van
Bouwdijk Bastiaanse reikt de
prijzen uit. Voor de kruisboogen geweerkampioenen een fraai
De Barbara-kampioenen 2002: schild, geschonken door Ton
Ad van Zutphen (geweer),
van der Heijden. Jeugdlid Van
Maarten van Grinsven (jeugd), Grinsven kreeg een beker. Na
John van de Berg (kruisboog). de prijsuitreiking volgde een
Page Johan Dangè draagt trots heerlijke barbecue, verzorgd
het vendel
door Crist Manders met de
beheerscommissie.
Rien Kwaks Landjonker voor achtste keer
Zondag 9 juni hield de gildebroederschap der Sint Catharina en Barbara uit Schijndel de
jaarlijkse Landjonkersdag. Deze
dag staat in het teken van het
beoefenen van het jeu de boulesspel. Na de herinrichting van
de broederschap in 1979 werd
dit spel op initiatief van de
Schijndelse broederschap als
nieuw element aan de wedstrijden op kringdagen toegevoegd.
Bij de opening van de kringdag
Maasland op zondag 2 juni in
Landjonker 2002: Rien Kwaks Gemonde werd door de speaker
tijdens de presentatie hieraan
nog eens herinnerd. Na een eucharistieviering in de Sint Pauluskerk konden de wedstrijden onder stralende weersomstandigheden beginnen. In de finale ronden bij de gildebroeders won nieuwbakken gildebroeder Peter van Schaik van
hoofdman Teun Smits. Peter behaalde de derde plaats en
daarmee de Pachterstitel. De finale werd gespeeld tussen
Mies Vervoort en Rien Kwaks. Het was Rien die voor de
achtste keer de titel Landjonker behaalde. Mies kreeg de titel
Heerboer. Bij de gildezusters werd Ria van Heesch eerste. Ze
deed voor de eerste keer mee. Door te winnen belette zij
Addy Vervoort haar titel te prolongeren. Die hierdoor tevens
de titel van Freule miste. De titel Landjonker brengt verplichtingen met zich. Zo is hij onder meer verplicht op het
eerstvolgende Landjonkerfeest een vat bier te schenken en
verzorgt hij de avond, na de jaarvergadering, op de feestdag
van Maria Lichtmis. Ondanks deze verplichtingen is iedere
gildebroeder erop gebrand de titel te bemachtigen.
Na de installatie van de winnaars werd de dag afgesloten met
het zingen van het gildelied. Dat ging heel wat luider en forser dan ’s morgens bij de opening van de dag. Kennelijk
waren intussen de kelen (beter) gesmeerd.
Nieuwe koning Elshout ontvangt kroon
Op de eerste zondag na het koningschieten (9 juni) is de
nieuwe koning van de Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout
gekroond en kerkelijk ingezegend in de parochiekerk. Tijdens
de plechtigheid memoreerde hoofdman Leo Klerks de plaats
van de koning binnen het gilde. „Hij is de voornaamste persoon en draagt de eer en waardigheid van het gehele gilde.
Zonder zijn koning kan het gilde niet naar buiten treden en
mag het vaandel niet worden gezwaaid. De koning dient rein
te zijn en van onbesproken gedrag. Hij bestuurt en regeert

niet, maar is, zoals eigenlijke alle
vorsten een representatief persoon. Namens de gildebroeders
neemt hij ook de eerbewijzen
van buitenstaanders in ontvangst. Hij is lid van de hoogwaardigheidsbekleders en mag
het gilde niet in opspraak brengen”. Na zijn toespraak installeerde de hoofdman de koning
door het omhangen van de sjerp
en koningsketen. Hierna legde
de nieuwe koning, Ton Schuurman, de eed van trouw af aan
God, Koningin en vaderland. Ton Schuurman is gekroond
Hierna mocht de nieuwe koning door gildeheer Schilder
over het vaandel lopen, waarna
men overging tot de officiële inhuldiging en inzegening door
gildeheer Schilder en werd de koning ingevendeld door driemaal rechts en driemaal links boven zijn hoofd te zwaaien ten
teken dat de koning als zodanig door de gehele schut is geaccepteerd.
Vughts gilde wil klein feestje
Het Vughtse gilde Sint Barbara - Sint Sebastiaan heeft papieren dat ze al in 1453 bestonden. Volgend jaar dus minimaal
550 jaar. Reden voor een (aangepast) feestje. Geen groot gildetoernooi.
Jubilarissen geëerd bij Sint Jan Baptist Kaatsheuvel
In het weekend waarin de kerk de feestdag van Sint Jan viert,
is de statiedag van gilde Sint Jan Baptist uit Kaatsheuvel
gehouden. Zaterdag 22 juni werd in optocht naar de kerk
getrokken waar de gildemis voor de overleden leden plats
vond, gecelebreerd door pastoor Groos. Lector was dekenschrijver Frans Elshout. Na de H.Mis werd in het gildehuis
de inwendige mens versterkt en wachtte de leden een aangename verrassing. Voor het eerst sinds half maart was Bertus
van Balkom weer in ons midden. Bert werd 20 maart door
een herseninfarct getroffen en wordt sindsdien in verzorgingstehuis De Hazelaar verpleegd. Temidden van zijn familie vierde hij die statiedag zijn 65-jarig lidmaatschap. Bert
werd geprezen voor zijn inzet in een tijd waarin het gilde
dreigde in te slapen. Zijn functies binnen de kring, zette ook
het gilde Sint Jan op de kaart van Kring Maasland. Ook binnen de Langstraat was hij uiterst actief. Reeds eerder ontving
hij een koninklijke- en kringonderscheiding. Een tweede
jubilaris was Carel Engelbrecht. Als geboren Rotterdammer
kwam hij staande op een Kaatsheuvelse camping via Bert
met het gilde in aanraking. Ook in Rotterdam beoefent hij de
schietsport. Samen met zijn vrouw Riet is hij begeleider van
gehandicapten bij het zwemmen en zijn ze ook als vrijwilliger
actief in een verzorgingstehuis. Carel werd gildebroeder en is
met Riet altijd present als er voor het gilde de handen uit de
mouwen gestoken moet worden. Beide jubilarissen ontvingen een door zilversmid Wim Cordang (De Oude Schuts,
ís-Hertogenbosch) vervaardigd geschenk. Tevens werd door
Frank de Jong, de huidige gildekoning zijn koningsschild
aangeboden (ook gemaakt door Wim Cordang). Na de huldiging kon dan om de titel van Schutterskoning gestreden
worden. Gerard Klijn ging met Cees van Balkom de
kampronde in en wist de strijd in zijn voordeel te beslissen.
Gildedag Hoge Schuts in teken vriendschap
Na een gezellig ’Groot Jeu de Boulestoernooi’ op 22 juni voor
de inwoners van Heeswijk, Dinther en Loosbroek was het op
zondag 23 juni de beurt voor de twaalf gilden van kring Hoge
Schuts om hun rijke tradities te laten zien bij het organiserende Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk. De dag begon al
om acht uur ’s morgens met een ontvangst met koffie in de
kantine van Voetbalvereniging Heeswijk op de Balledonken.
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Toen was al duidelijk dat het een stralende dag zou worden.
Vervolgens gingen de gilden in optocht naar de kerk waar
pastoor en gildeheer Kuijpers in de H. Mis voorging. Tijdens
deze mis was er ook een kort toespraakje van hoofdman Jan
Schakenraad waarin hij het thema van deze dag, vriendschap,
bekend maakte. Broederschap, wat onder de gildeleden niet
onbekend is, kan ook naar buiten gedragen worden als
vriendschap. Vriendschappelijke banden bij leden onderling,
maar ook tussen gildeleden en niet-leden zijn zeer belangrijk
in deze moderne tijd.
„Lid zijn van een gilde betekent niet alleen het actief deelnemen in een gilde maar is ook een manier van leven, een eigen
levenswijze waarin eerlijkheid en openheid hoog in het vaandel staan, het leven vereenvoudigd en rust geeft. Deze levenswijze moet gekoesterd, uitgedragen en geplaatst worden,
daar waar het nodig is. De samenleving moet deze levenswijze gegeven worden met de waarden die de gilden zich al
eeuwenlang eigen gemaakt hebben. In deze wereld waarin we
elke dag weer geschokt worden door verschrikkelijke gebeurtenissen is het belangrijk vriendschappen te kweken, want het
zullen die vriendschappen zijn die de wereld bij elkaar zullen
houden”, aldus hoofdman Jan Schakenraad.
Voor alle twaalf gilden van de vereniging Hoge Schuts was er
tijdens het defilé voldoende tijd uitgetrokken voor een treffende aankondiging, zodat ieder gilde zich ook op zijn best
kon presenteren. Hierna volgde de massale opmars, de hernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijk gezag en de
vendelhulde met tenslotte de opening van de wedstrijden in
het geweer en kruisboogschieten, vendelen, trommelen en
jeu de boules. De wedstrijden werden in alle rust en waardigheid gestreden, waarbij alle aanwezigen genoten van het
heerlijke zonnetje, een drankje en een hapje.
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niet alleen voor persoonlijk te behalen zilveren schilden maar
ook voor het wisselschild van de Hoge Schuts. Dit wisselschild verdient het gilde dat tijdens de dag de meeste punten
behaald bij groepswedstrijden, zoals groepsvendelen,
groepstrommen en korpsschieten. Na behoorlijk wat persoonlijke prijzen in de wacht gesleept te hebben bleek het
Nulandse gilde de hoogste totaalscore te hebben. Dit betekent dat het wisselschild in 2002 weer in hun handen kwam.
Sint Blasius Heusden te paard
Het gilde Sint Blasius uit Heusden is sinds kort voorzien van
een standaardruiter(v).
Haar naam is Noortje van der
Putten Ze heeft eerst les gekregen van de standaardrijders van
de andere gilden uit de buurt.
Maar ze is nu zover dat ze alleen
kan rijden. De actieve secretaris
van Blasius, Arie Verschuur, wil
ook graag ’De Herptste stal’ uit
Herpt bedanken voor het
beschikbaar stellen van het
paard op de kringgildedag in
Etten-Leur op zondag 23 juni Met Noortje van der Putten op
2002. „Het was een prachtig het edele ros zit het goed in Heusgezicht hoe de standaardrijder den
voor onze gilde uit reed”. Dat mag gezegd.

Uitzondering voor kinderen
Twintig kinderen kwamen
zaterdag 22 juni roefelen bij het
gilde Sint-Sebastiaan in Oisterwijk. Verschillende enthousiaste
gildeleden ontvingen de kinderen op het gildeterrein in het
Lindepark. Een unieke gebeurtenis, want normaliter mag je
niet zomaar schieten met een
handboog en vlijmscherpe pijlen. Voor de Roefeldag wilde
men echter graag een uitzondering maken. Onder vakkundige
begeleiding natuurlijk. Zo zagen
Boogschieten; een uitzondering
de kinderen en hun ouders dat
voor kinderen tijdens de Roefel- ook leden van een gilde heel
dag
gewone mensen zijn. Daarnaast
is de videofilm getoond en konden de jeugdigen vendelzwaaien en trommen. Uiteraard ontbrak het koningszilver niet.

Kringdag Dommelgroep eclatant succes
Met een inspirerende gildemis in een goed gevulde Sint
Petruskerk opgedragen door gildeheer pastoor Martien
Mesch kende de Kringdag van de Dommelgroep zondag 23
juni in Vught een vliegende start. De weergoden waren de
ruim driehonderd gildenbroeders en -zusters van de negen
deelnemende gilden goed gezind, zodat het complete programma zich onder een stralende hemel voltrok. Na hartelijke welkomstwoorden van burgemeester Jan de Groot werd
op het sfeervolle Vughtse gemeentehuis het glas met de erewijn geheven. Verder waren er begroetingswoorden door
hoofdman Joep Chappin van het organiserende gilde Sint
Barbara - Sint Sebastiaan, voorzitter Harrie van Vreede van
de gildenkring Dommelgroep en beschermheer jhr. Bib van
Rijckevorsel, die het een eer vond als zoon van indertijd de
eerste burger van Vught de gildeleden juist in dit raadhuis te
mogen begroeten en mede-ontvangen. Na de erewijn volgde
een feestelijke, kleurrijke optocht door het centrum. Met,
zoals het in een dorp goed gebruik is, de harmonie (Kunst &
Vriendschap) voorop.
Hierna verplaatste het gezelschap zich naar de voetbalterreinen van De Zwaluw aan de Bergenhuizenseweg dat als wedstrijdpark was ingericht. Door de mix van heerlijk weer,
goede luim onder de deelnemers en een warme belangstelling van het plaatselijke publiek (velen grepen de gildendag

Wisselschild Hoge Schuts naar Nuland
Zondag 23 juni nam het gilde Sint Antonius-Abt uit Nuland
deel aan de jaarlijkse gildedag van de Hoge Schuts die deze
keer door het Willebrordusgilde uit Heeswijk op een uitstekende wijze werd georganiseerd. Onder een stralende zon
was de Heeswijkse bevolking getuige van een prachtige
optocht van de twaalf aangesloten gilden. Na de optocht
volgde de massale opmars waar hoofdman Jan Schakenraad
van het Heeswijkse Gilde iedereen welkom heette.
Even later werd de dag officieel geopend door de hoofdman
van de Hoge Schuts, Jan van Grunsven. Uiteraard volgde de
hernieuwing van de eed van trouw door het Heeswijkse gilde
waarna het officiële gedeelte beëindigd was. Na een korte
pauze waarbij de inwendige mens nog even versterkt kon
worden ging men van start met de wedstrijden. Tijdens een
bijeenkomst van de Hoge Schuts strijden de gildebroeders

Alle deelnemers aan Kringdag Dommelgroep 2002 vereeuwigd op de
trappen van het Vughtse gemeentehuis

aan om al wandelend of fietsend naar het sportcomplex af te
zakken) werd de gildendag Kring Dommelgroep 2002 een
eclatant succes. Tijdens de wedstrijden liet het gilde Sint Joris
en Sint Catharina uit Gemonde zich niet onbetuigd. Nagenoeg alle prijzenschilden werden mee naar huis genomen.
Ook de wisselprijs, als best presterende gilde bezien over de
gehele dag, ging naar Gemonde. Kringdagkoning werd Eeg
van Helvoort van Sint Catharina Den Dungen. Sint Catharina en Barbara uit Schijndel veroverde bij het jeu de boulesspel de titel van landjonker. Bij het bazuinblazen ging de
eerste prijs naar Riny van Breugel van Sint Antonius en Sint
Barbara in Sint Michielsgestel. Sint Antonius Abt uit Liempde
werd winnaar bij het groepsvendelen voor de jeugd. Bij het
geweerschieten viertallen ging Sint Antonius en Sint Barbara
uit Gestel met de eer strijken.
Jurgen Vlassak sterk met handboog op wip
Gildekring Maasland kent drie gilden die met de handboog
op wip schieten. Deze gilden ontmoeten elkaar niet enkel op
gildefeesten, maar ook onderling. Al enkele tientallen jaren is
bij toerbeurt de verschieting om de Adriaan van de Wielbeker. Dit jaar op 23 juni bij de Oisterwijkse gildenbroeders van
Sint-Sebastiaan. Jurgen Vlassak van het Haarense gilde SintAntonius en Sint-Sebastiaan schoot het laatste stukje van de
houten vogel naar beneden. En zo won Haaren dit jaar de
wisseltrofee. Theo Swinkels van hetzelfde gilde won de eerste
van de zes personeelsprijzen. Het derde deelnemende gilde,
Sint-Ambrosius uit Loon op Zand, was net als het organiserende gilde slecht bedeeld met de individuele prijzen: één.
Volgend jaar beter!
Bazuinblazers present bij openluchtmis
De dorpscommissie ZLTO Vorstenbosch organiseerde zondag 30 juni een openluchtmis op het melkveebedrijf van de
familie Van Kessel als afsluiting van het voorjaar en de start
van de vakanties. Hieraan verleende ook gilde Sint AntoniusAbt medewerking. Aansluitend bracht het gilde in samenwerking met het Carolkoor het muziekvendelspel voor de
Vorstenbossche mensen en andere belangstellenden. De
familie Van Kessel gaf gelegenheid om de melkrobot te bekijken. Het muziekvendelspel is reeds eerder vertoond op de
Hoofdliedendag 2000 in het provinciehuis en aan de vooravond van de gildedag 2002 van kring Kempenland in Waalre.
Tijdens en na de openluchtmis presenteerde zich een
(nieuwe) gildegroep van tien bazuinblazers voor het eerst aan
het publiek.

slikken, toen ze het bericht op 4 juli 2002 van federatievoorzitter Ton van der Weijden hoorden. Overigens, sans rancune.
Al vrijdagavond 12 juli zat een deputatie van het Vughtse

Deel federatiebestuur oriënteert zich dinsdag 18 juni in Vught over
kandidatuur
gilde Sint Barbara - Sint Sebastiaan aan tafel met de vertegenwoordigers van de vier gilden uit Bernheze om informatie-overdracht te doen. Aan het eind van de bijeenkomst werden door de Vughtse gildebroeders Kees van der Bruggen en
Toon Verhagen (beide lid van de Commissie Haalbaarheidsonderzoek EST Vught 2006) geschenken overhandigd. In het
fraaie gerenoveerde onderkomen van Sint Barbara te Dinther
werd e.e.a. door de hoofdlieden van de gilden uit Bernheze
zeer op prijs gesteld.

Toon Verhagen (r) uit Vught overhandigt Jan Schakenraad uit Heeswijk
de plaquette met de Europese koningsvogel

Team uit Haaren regiokampioen handboog wip
Zondag 14 juli is Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren
Brabants regiokampioen handboog op wip geworden. In
Alphen is dit kampioenschap op drie bomen verschoten.
Zeven gilden deden mee; allen in de categorie personeel. De
vier besten van elk gilde streden om de titel regiokampioen.
Het team uit Haaren bestond uit: Theo Swinkels, Cor van
Eijk, Dries van Kuijk en Frans van de Wiel. Met achttien treffers behaalden zij het hoogste aantal punten. Volgend jaar
wordt het kampioenschap gehouden bij Sint Ambrosius in
Loon op Zand.

De nieuwe groep bazuinblazers uit Vorstenbosch
EST 2006: niet naar Vught, maar Bernheze
Het federatiebestuur heeft het Europees Schutterstreffen
(EST) 2006 toegekend aan de vier gilden uit Bernheze en
niet aan Vught. Zoals bekend mag te worden verondersteld,
waren Vught en Bernheze serieus kandidaat. In Bernheze
wordt het feest eind augustus 2006 tegenover Kasteel Heeswijk gehouden. Voor de Vughtse organisatoren was het even

KUB betrekt Vughtse gilden in onderzoek
Doctoranda mevrouw Jette Janssen-Beij van de Katholieke
Universiteit Brabant (KUB) uit Tilburg betrekt de twee
Vughtse gilden in haar onderzoek naar Brabantse schuttersgilden. Zij wil met dit onderzoek promoveren. „Wie waren
onze gildenbroeders?”, luidt de centrale opdracht. Inmiddels
heeft Jette interviews en enquêtes gehouden bij Sint Catharina en Sint Barbara - Sint Sebastiaan. In 2004 komt er een
boek over de Brabantse schuttersgilden en een reizende tentoonstelling.
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Land van Cuijk
Kringcorrespondent Henk Christiaans gehuldigd
Tijdens de jaarvergadering van 26 januari 2002 heeft de
voorzitter van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk,
drs. O. Bouwmans, Henk Christiaans de erespeld van de
kring opgespeld. Henk heeft deze onderscheiding gekregen
voor 25 jaar inzet tijdens gildedagen en ook daarbuiten. Op
gildedagen kon men altijd op Henk rekenen als het ging om
het beoordelen van de optocht of het waarderen van de zilvertentoonstelling. Daarbuiten bestaat het leven van Henk
ook uit de historie van zijn omgeving. Vorigjaar gaf Henk aan
dat hij wilde stoppen met beoordelen van optocht en zilvertentoonstelling. Hij vond het na ruim 25 jaar welletjes en
wilde de jongeren aan het werk zetten. Henk is nu nog steeds
correspondent voor de Kring ’Land van Cuijk’ voor de Gildetrom een blad dat bij iedere gildebroeder thuis hoort te
liggen. Wij hopen dat Henk nog vele jaren zijn taken binnen
het gildewezen zal blijven uitvoeren. Hij heeft deze erespeld
dan ook dubbel en dwars verdiend.

ditie in ere. Samen met koning en overheid waren zij te gast
in de proeverij H. Clevis in Arcen. Hier werden voor de 29e
maal enkele vaatjes gerstenat aan het gilde aangeboden, die
deze per kruiwagen naar Blitterswijck brachten. Onderweg
zijn twee verplichte pitstops, in Broekhuizen en in Broekhuizenvorst. In deze café’s wordt het gilde altijd gastvrij ontvangen.
In het gehucht Ooyen werd op een mooie door het gilde
ingerichte picknickplaats soep, broodjes en warm vlees met
champignons aangeboden. Om kwart voor zes kwamen de
bierkruiers bij gildebroeder Jan Pijpers in Blitterswijck aan,
waar traditiegetrouw koffie met zult klaar stond en men zich
even kon opfrissen. Om zeven uur werden de kruiers door de
overige leden van het gilde afgehaald, waarna men gezamenlijk naar de schutsweide trok en het gekruide bier aangeboden werd aan het gilde. Tot tien uur was het een gezellig
samenzijn waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde.

Bierkruien van Arcen naar Blitterswijck

Henk Christiaans bezig met artikelen voor De Gildetrom
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Thijs Willems koning Sint Antonius Abt Blitterswijck
Op 2 juni om 7 uur werd het
koningspaar Hay en Cher Gooren afgehaald en onder een
stralende zon naar de schutsweide begeleid. Daar wachtte
allen een heerlijk ontbijt met
spek en eieren. De eieren
geschonken door Huub Cremers en het overige door het
koningspaar. Daarop vertrok
men naar de kerk voor de gildemis, de processie en overvendeling van de gildepriester. Om
13.10 startte de jeugd met
Koningspaar 2002-2003 Thijs
koningschieten. Hans HenWillems en Annet Janssen
drickx, vendelier, haalde met
het 192e schot de vogel neer.
Bij de dames schoot Ans Thiessen, klaroenblazer, bij het
150e schot de vogel naar beneden. Voordat het schieten bij
de gildebroeders begon werden burgemeester Hahn en
echtgenote door het koningspaar in het zonnetje gezet voor
hun grote belangstelling die zij vele jaren voor het gilde hadden getoond. Zij kregen een mooie koperen haan op voet
aangeboden. Een handwerk van Ton Wolters. Beide waren
onder de indruk van deze geste. Hierna begon het koningschieten. De taaie vogel werd pas na 417 schoten naar beneden gehaald door Thijs Willems.
Bierkruien in Blitterswijck
Jaarlijks vindt in Blitterswijck het bierkruien plaats. Twintig
gildebroeders en -zusters hielden dit jaar op 1 juni deze tra-

Nominatie keizerschap Heilig Bloedsgilde Boxmeer
Volgend jaar wordt het spannend in Boxmeer. Op 28 april
schoot Peter van Beusekom zich
voor de tweede achtereenvolgende keer tot koning, dus gaat
hij volgend jaar voor het keizerschap. Zo’n zelfde situatie vond
sinds de heroprichting in 1928
plaats toen L.W. van Sambeek
zich twee maal tot koning schoot
maar het derde jaar werd afgetroefd door H. Heinemans. De
regerend koning werd bij het
krieken van de dag door het
gilde thuis afgehaald voor de Koningspaar 2001-2002 Peter
gildemis. Na de koffietafel trok en Berty van Beusekom
men naar de schutsboom waar
de herenscheuten werden gelost door burgemeester Bouwmans, prior Mentink en de koning. Daarna werd achtereenvolgens geschoten door de jeugd, de vrienden van het gilde,
de katholieke Ouderenbond en de gildedames en -broeders.
Jeugdkoningin werd Anouk Huijbers. Bij de ouderenbond
won Riet van der Veer en Jan van Haaren werd vriendenkoning. Bij de vrienden en de ouderen werden de titels van
vorig jaar eveneens geprolongeerd. Peter van Beusekom werd
dus wederom koning en Ida Tillemans werd Eerste Dame.
Zo simpel is het in Geijsteren
Op 30 mei vond bij het Koninklijk Sint Willibrordus Geijsteren het koningschieten plaats. Begonnen werd met de strijd
om het jeugdkampioenschap met vier aspirant-gildebroeders.
De spanning werd groot toen de vogel bij elk schot een stukje
omhoog ging en vervolgens weer op zijn plaats neerdaalde.
Pas na het 159e schot lukte het Bas Cox de laatste resten
omlaag te halen. Zo werd de 16-jarige jeugdkoning. Zijn laatste kans, want volgend jaar doet hij met de senioren mee.

Hierna losten burgemeester
Hahn en pastoor Van Kempen
de openingsschoten. Vierenveertig gildebroeders streden
om de titel. De taaie vogel kwam
pas na 712 schoten naar beneden. Eddy Boom mag zich de
nieuwe koning noemen. Hij is
21 jaar en in het dagelijks leven
werkzaam bij van Goch Electro
B.V. in Venray. Hij heeft nog
geen verkering, maar een dorpsgenote, Angela Kleeven, had
lang geleden tegen hem gezegd:
Het nieuwe koningspaar Eddy
„Als jij koning wordt, wil ik wel
Boom en Angela Kleeven, met
je koningin zijn”. Bij deze dag
jeugdkoning Bas Cox (r.)
hoorde ook het voorstellen van
de nieuw koningen en koningin
aan de pastoor en de beschermheer baron de Weichs de
Wenne. De koning werd tenslotte naar zijn huis begeleid,
waar hij de gildebroeders trakteerde op enkele drankjes. De
koning zei dat het voortaan heel gemakkelijk is om koning te
worden. “Je kapt een boom in je eigen tuin, brengt het hout
naar de keizer en die maakt uit een stuk daarvan de vogel.
Vervolgens schiet je die vogel er dan gewoon af, zo simpel is
het”. Een weetje voor al die gildebroeders die al 30 of 40 jaar
proberen om koning te worden en het nog steeds niet is
gelukt.
Nieuw vaandel Geijsteren ingezegend
Zondag 2 juni vond de jaarlijkse sacramentsprocessie met
medewerking van het Koninklijk Sint Willibrordusgilde
plaats. Maar ook werd het nieuwe vaandel door gildepriester
pastoor Van Kempen ingezegend. Het vaandel is ontworpen
door Leo van Sangen uit Best en vervaardigd door Joke Willigers van Heugten uit Liessel. Het werd hiermee voor de
eerste keer in Geijsteren getoond. Gildepriester en koning
werden na de plechtigheden overvendeld. Daarna stond voor
allen een tractatie klaar in het gildehuis. Het vaandel toont
o.a. de beeltents van de patroonheilige Sint Willibrord, die
zijn staf in de Geijsterense grond plantende een bron met
stromend water doet ontspringen. Dit water als teken van het
altijd in heweging zijn van het gilde. Verder zijn de Geijsterense Willibrorduskapel en de familiewapens van de vier
adellijke geslachten die het kasteel bewoonden afgebeeld.
Deze zijn gedrapeerd rondom eikenbladeren, daarmee duidelijk makend dat het gilde, hoewel aangesloten hij de Brabantse Federatie, een Limburgs gilde is. De koningskroon
drukt uit het predicaat koninklijk .

Gildepriester en koning worden overvendeld met het nieuwe vaandel
Nieuwe koning voor het Sint Jacobusgilde
Maandag 20 mei na de reveille kwam het gilde bij het gildehuis bij elkaar om van daaruit richting het huis van het ’oude’
koningspaar Leo en Corrie Rijkers te trekken om hen op te
halen. Het buurtschap Laagveld was mooi versierd voor deze

feestelijke gebeurtenis. Nadat er koffie met cake was genuttigd ging het gilde richting de pastorie om gildeheer van
Doorn voor de laatste keer voor het koningschieten op te
halen. De koningsvogel werd door de nieuwe jonge gildebroeder Joris v.d. Ven gedragen. Tijdens de H.Mis hield de
pastoor eigenlijk een afscheidspreek voor het gilde. Een teken
dat hij zich best bij het gilde thuis voelde.
Na de H.Mis trok het gilde naar het gildehuis voor de loting.
Om half twee was iedereen weer daar om naar het schutsveld
te trekken. Op het terrein was alles klaar. Vaste fotograaf
André Kempen was present voor de jaarlijkse officiële foto
van het hele Sint Jacobusgilde. Toen begon het opstellen, 3x
om de boom lopen en dan wordt de vogel geplaatst en naar
boven gedraaid door de pastoor en de burgemeester. Om
14.36 uur klonk het eerste schot, het laatste zou om 16.26
uur vallen. De gildezusters van het St. Jacobusgilde schoten
ook op hun eigen vogel en daar werd bij het 90e schot Riek
Nooijen Prinses 2002. Voor de gildepartners was er ook een
aparte wedstrijd en daar schoot zich bij het 111e schot Marjo
v.d. Brand tot Barones 2002. Het schieten op de koningsvogel werd afgerond bij het 213e schot door Harrie van Deijne.
Harrie die er al zoveel keer vlak bij was geweest behaalde het
zo fel begeerde resultaat. Na het traditionele beraad onder de
boom door het bestuur en het akkoord van Harrie van Deijne
werd deze geïnstalleerd volgens de vaste regels tot koning van
het Sint Jacobusgilde en zijn vrouw Annie van Deijne-van
Lankvelt tot koningin. De vorige koning werd bedankt met
een oorkonde en hij schonk een prachtig zilveren schildvaantje dat vastgemaakt zit aan zijn vorige koningsschild van 23
jaar eerder. Na het overvendelen en vendelgroet (beide
gedaan door de vorige koning Leo Rijkers) ging iedereen op
weg naar de prima voorbereide koffietafel en vervolgens naar
de kerk voor het H. Lof en de erewijn in de pastorietuin.
Later op de avond was er nog een gezellige feestavond in het
gildehuis en aan het einde van de dag ging iedereen vermoeid
maar voldaan naar huis.
Nieuw koningspaar bij Onze Lieve Vrouwegilde
Holthees
Het koningschieten werd op 20
mei, Tweede
Pinksterdag,
gehouden. Om 16.00 uur trok
het gilde vanaf het gildehuis
naar het schietterrein. Na het
273e schot werd Frans Pingen
de nieuwe koning en zijn vrouw
Hanriette Pingen-Nijsen koningin. Teruggekeerd in het gildehuis werd de erewijn geschonken en het koningspaar gehuldigd. Frans, vader van een zoon
en een dochter, is sinds enkele Nieuw koningspaar Frans Pinjaren lid van het gilde en maakt gen en Hanriette Pingen-Nijsen
deel uit van het dagelijks
bestuur, zijn vrouw is al enkele jaren lid van het tamboerkorps.
Sint Jacobusgilde bij inzegening Mariakapel
Binnen een week diende het nieuwe koningspaar al aan te
treden om de viering ter ere van nieuwe Mariakapel op te
luisteren. Na de toespraken van hoogwaardigheidsbekleders
trokken de bewoners, vooraf gegaan door het gilde, in processie naar de Mariakapel. Tijdens een kleine viering werd de
kapel ingezegend. Na afloop van de viering gaf Henk Bongers
een vendelhulde. De bewoners genoten hier zichtbaar van
maar werden door regen helaas ook naar binnen gedreven. In
de aula werd nog gezellig nagepraat en bleken de bewoners
de aanwezigheid van het gilde erg op prijs te stellen.
Afscheid van gildeheer Van Doorn
Zondag 2 juni luisterde het Sint Jacobusgilde de afscheidsmis
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van pastoor Van Doorn op. Het was niet alleen het afscheid
van de pastoor van de parochie maar ook het afscheid van de
gildeheer van het Sint Jacobusgilde. Na afloop van de H. Mis
werd pastoor Van Doorn door Leo Rijkers met het hoofdvaandel overvendeld. Het was ook het moment waarop de
pastoor zijn gilde-attributen moest inleveren. Hij deed dit
zichtbaar met pijn in het hart. Ter afscheid werd de pastoor
een oorkonde aangeboden en de gebruikelijke Jacobusschelp
en de staf met kalebas. Zo kan de pelgrim met een gerust hart
verder zijn levenspad vervolgen.
Koninklijke onderscheiding Wout Heesen
Veertig jaar geleden trad Wout Heesen toe tot het Sint Barbaragilde Ravenstein. Op 8 juni werd dit jubileum gevierd. Na
de eucharistieviering werd hij door hoofdman Nico Verhoeven toegesproken en kreeg hij de jubileumstaf uit handen van
gildekoning Harm Guelen. Daarna kreeg de burgemeester
het woord om het koninklijk besluit voor te lezen waarin
Wout benoemd is tot lid in de orde van Oranje-Nassau,
waarna hij hem de daarbij behorende versierselen opspeldde.
Toen Wout in 1962 begon wilde hij niets liever dan trommen.
De keuze tussen de harmonie en het gilde was niet moeilijk
als je uit een gildefamilie komt. Zijn vader was keizer en zijn
opa deken. Maar het bleef niet bij trommen. In de afgelopen
40 jaar heeft hij vele functies bij het gilde bekleed. Het langste
is hij secretaris en archivaris geweest. Behalve voor het gilde
heeft hij zich 12 jaar ingezet binnen het parochiebestuur.
Vanaf 1975 als collectant, lector en voorganger in de avondwake diensten. In 1987 was hij als prinsWouter I de stadsprins
van Ravenstein. Na de onderscheiding zong het koor ’People’s Choice’ het Wilhelmus. De vendelhulde door zijn zwager
en twee neven maakten de huldiging compleet. De avond
werd voortgezet in het teerhuis.

gildebroeder in navolging van zijn broer en zijn vader. Vorig
jaar is hij in het bestuur gekozen en zowel in het vorig jaar als
dit jaar behaalde hij de dagkoningstitel behorende bij koninginnedag. Ook bij het vendelen op het Landjuweel, het federatietournooi en als acrobatisch vendelier won hij reeds prijzen. Een bliksemcarrière. Na de vendelgroet bij de schutsboom ging het gilde naar de dijk voor de ereschoten met de
kanonnen, waarna men naar het huis van de nieuwe koning
liep waar een vendelgroet door de koning en zijn koningin in
ontvangst werd genomen. Daarna vertrok het gilde naar het
teerhuis waar diverse officiële handelingen plaatsvonden. De
toespraken waren tweetalig vanwege de aanwezigheid van
een bevriende gildebroeder uit Garrel (D) . Oud-koning
Mari van Breda schonk een schitterend schild voor het
koningszilver, met daarop een vallende papegaai. Op 25
oktober zal Harm Cuelen als gildekoning samen met Sonja
Allmendinger in het huwelijksbootje stappen.

Baronie en Markiezaat
Kring van Schuttersgilden Baronie-Markiezaat 25 jaar
Als u dit nummer onder ogen krijgt is de viering van het
25-jarig bestaan van de kring reeds gepasseerd. Op 7 september heeft dit toch grootse gebeuren voor de kring plaatsgevonden in de Mouterij van het Sint Hubertusgilde te EttenLeur. De historische commissie had in samenwerking met de
kringoverheid een passend programma hiervoor bedacht.
Sober maar met ingrediënten die passend zijn voor zo’n
heuglijk feit. Uiteraard waren uitgenodigd de 15 aangesloten
gilden van de kring, evenals het Federatiebestuur, besturen
van de vijf overige kringen van de NBSF, bisschop Muskens
en oud-bisschop Ernst en verder de colleges van de gemeenten die een gilde binnen hun gemeentegrenzen hebben. Vijfentwintig jaar is niet zo oud, maar als vrij jonge kring heeft de
kring van Schuttersgilden Baronie-Markiezaat flink aan de
weg getimmerd. Als men terug kijkt is er veel bereikt. Jammer
is dat Herman van Rijckevorsel, de man van het eerste uur,
ons ontvallen is. Hij was de initiatiefnemer, de sterke hand in
de oprichting van de kring.
In aflevering 1 van het jaar 2002 heeft U reeds het een en
ander kunnen lezen over de geschiedenis van de kring Baronie en Markiezaat, over de initiatiefnemers, de verschillende
besturen etc.
In de volgende uitgave (nr. 4) zal er een terugblik geplaatst
worden over deze dag. Zie verder ook het interview met de
kringvoorzitter Hennie Hoppenbrouwers elders in dit nummer.

Wout Heesen koninklijk onderscheiden
Koningschieten Sint Barbara Ravenstein
Tijdens het koningschieten op Hemelvaartsdag schoot Barbaradeken Harm Cuelen zich reeds in de eerste ronde tot
koning. Drie jaar geleden wilde de nu 24-jarige Harm niet
meedoen omdat hij zich nog te jong voelde. In 1996 werd hij
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Nieuwe hoofdman bij het Sint Ambrosiusgilde in Gilze
Reeds op de staatsiedag in
december 2000 had regerend
hoofdman Wim Teeuwen te
kennen gegeven zich na een
periode van zes jaar in december 2001 niet meer herkiesbaar
te stellen als hoofdman. Een
heel jaar lang kon men dus uitzien naar een geschikte nieuwe
kandidaat.
Op de staatsiedag van acht
december 2001 werd Ad Jonkers door de overheid voorgedragen voor de functie van
hoofdman. Na de stemming op Ad Jonkers, de nieuwe hoofdtraditionele wijze met witte en man van het Sint Ambrosiusbruine bonen werd hij gekozen gilde Gilze
tot nieuwe hoofdman van het
Sint Ambrosiusgilde. Ad Jonkers, die al vanaf de heroprichting lid is van het gilde heeft zijn sporen met name op organisatorisch gebied ruimschoots verdiend. Met hem heeft het

gilde dan ook stellig een waardige en bekwame nieuwe hoofdman gevonden.
Kringgildedag bij Sint Hubertusgilde te Etten-Leur
Vol pracht en praal trokken op zondag 23 juni 41 gilden, uit
diverse kringen waaronder ook uit België, door de straten van
Etten-Leur. De optocht was het hoogtepunt van de viering
van het 250-jarig bestaan van het Leurse Schuttersgilde Sint
Hubertus. Er waren meer hoogtepunten! Tegen de honderdvijftig kinderen konden op zatermiddag genieten van het
jeugdcircus Don Bosco uit Oudenbosch. Zaterdagavond
kwamen de muziek liefhebbers aan hun trekken tijdens de
muziekavond, verzorgd door diverse Etten-Leurse gezelschappen. Het ware gildefeest echter speelde zich zondag 23
juni jl. af. Van Boxmeer tot Bergen op Zoom, van Antwerpen
tot Soest waren zij naar de Leur gekomen om, in broederschap en sportiviteit, de degens te kruisen met elkaar. De
organisatie van deze kringgildedag was in vertrouwde handen bij het Sint Hubertusgilde. Zij hadden reeds de ervaring
in huis, gezien de organisatie van het Landjuweel in 1993 met
118 deelnemende gilden, waar men nu nog over spreekt. Cor
Rombouts zag de optocht, als juryvoorzitter, met trots aan.
Sinds 12 jaar neemt hij het jureren van de optochten voor zijn
rekening. Voor die tijd werd er zeer matig gejureerd. Gildebroeders, gildezusters op pantoffels of gympen, zoiets kan
gewoon niet meer, net als bijvoorbeeld kauwgum knauwen,
zwaaien naar mooie meisjes e.d. Dit moet men maar doen na
de optocht. Tijdens de optocht let de jury vooral op de kostuums, hoe de wapens gedragen worden, de ordelijkheid in
het lopen en of de koning/keizer er duidelijk uitspringt. Bij
het ene gilde lukt dit duidelijk beter dan bij het ander gilde.
Sommige koningen dragen een forse kroon, andere slechts
een sierlijke hoed. Met de optocht laten de gilden zien
waarom ze bestaan: ze houden de aloude tradities met verve
in stand. Daarbij is een 250-jarig bestaan zoals het Leurse
Hubertusgilde niet eens iets bijzonders, sommige gilden
bestaan reeds 500 tot 700jaar en dat onafgebroken! Na de
optocht verzamelden de gilden zich op het terrein voor de
massale opmars en vendelhulde. Het is wederom een fantastisch gebeuren als men honderden gildebroeders, -zusters,
vaandrigs, vendeliers, tamboers en bazuinblazers op je af ziet
komen, gezien vanaf de tribune, werkelijk een grandioos

gebeuren! Na de officiële opening begonnen de wedstrijden
in o.a. schieten met geweer, handboog, kruisboog, Sint Jansboog. Wedstrijden in vendelen, trommen, bazuinblazen. De
standaardrijders vechten ook om een prijs en niet te vergeten
de tentoonstelling waar oud en nieuw zilver, standaarden,
vaandels etc te bewonderen zijn. Als men zo terugkijkt dan
kan men spreken over een zeer geslaagde kringgildedag, een
dag die men niet gauw zal vergeten, waarlijk een feest waar
het 250-jarig bestaan van het Sint Hubertusgilde op grootse
wijze werd besloten.
Gildemis te Oudenbosch met gouden bruidspaar
De traditionele gildemis, die door het gilde Sint Sebastiaan
om de twee jaar op Tweede Pinksterdag in de basiliek te
Oudenbosch wordt gevierd kreeg deze keer een bijzonder
extra feestelijk tintje, omdat tijdens deze viering het echtpaar
Louis en Annie Kessel-van Beek hun gouden bruiloft herdacht.
Dat deze twee gebeurtenissen samenvielen is geen toeval,
want het staat vast dat de familie Kessel een bijzondere band
heeft met het gilde Sint Sebastiaan. De moeder van Louis
Kessel is enkele jaren geleden op haar verjaardag benoemd
tot beschermvrouwe van het gilde, toen zij bij deze gelegenheid het gilde een compleet stel nieuwe hoeden schonk. Deze
hoeden worden bij elke gelegenheid door de gildebroeders
fier en dankbaar gedragen.
Toen het gouden paar met gevolg reeds zijn plaats in de basiliek had ingenomen, volgde in historische stoet het gilde Sint
Sebastiaan. De stoet werd geopend door de acolieten van de
parochie, gevolgd door de gildebroeders en gildezusters.
Onder tromgeroffel van de tamboer werden gildeheer Paul
Verbeek en emerituspastoor Landsbergen de basiliek binnen
geleid, waarna als sluitstuk het gilde Sint Bavo uit Raamsdonk als gastgilde volgde, evenals de heer Adrie Boot welke
het kringbestuur van kring Baronie en Markiezaat vertegenwoordigde.
Traditiegetrouw offerden de gildebroeders hun offergaven
op de trom. Tijdens de consecratie klonk het tromgeroffel
door de basiliek en werd het vaandel geneigd. Na de dienst
namen het gouden paar, de pastoors en de overheid van het
gilde met de koning en koningin plaats op de trappen van de
basiliek. Op het kerkplein zwaaide vaandrig Jack Wagemakers
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zijn vaandel voor God, koningin en vaderland. Hierna volgde
een vendelgroet door het gilde uit Raamsdonk ter ere van het
gouden paar. Na de vendelgroet ging het in optocht naar
hotel Tivoli waar Louis en Annie Kessel-van Beek receptie
hielden.
„Wel trots dat ik het zilver mag dragen!”
Kees van Aert is gekozen tot nieuwe hoofdman van het
Cloveniersgilde Etten. Kees van Aert volgt André Adams op,
die sinds de heroprichting in 1997 hoofdman was. De officiele beëdiging van de nieuwe hoofdman is pas in oktober. De
nieuwe hoofdman, die tijdens de algemene ledenvergadering
door de broeders is verkozen, ziet zijn nieuwe taak wel zitten.
„Ik ben direct, bij de heroprichting, lid geworden van het
Cloveniersgilde. De stimulators achter de heroprichting
klopten destijds bij mij aan voor onderdak, omdat ze nog
geen eigen onderkomen hadden, ik was toen nog eigenaar
van café het Koetshuis. Zodra ik ja had gezegd ben ik ook
meteen lid geworden”, vertelt de Etten-Leurenaar. Twee jaar
geleden werd Van Aert aangesteld als luitenant van het gilde,
tevens vice-voorzitter. Die taak heeft hij blijkbaar zo goed
volbracht, dat de gildebroeders in hem de nieuwe hoofdman
zagen. Ik ben wel trots dat ik de komende vijfjaar het zilver
mag dragen. Het zilver is intertijd geschonken door de familie van Cees Besters. Deze heeft veel werk gestoken in de
heroprichting van ons gilde, maar is helaas op veel te jonge
leeftijd ons ontvallen. De plaatjes in het zilver zijn deels een
herinnering aan Cees Besters en deels kenmerkend voor ons
gilde.Wij gaan werken aan ons eerste lustrum sinds de heroprichting. Een groot feest wordt het niet, maar onze historische commissie is bijvoorbeeld wel bezig met het samenstellen van een boekwerkje over de geschiedenis van het cloveniersgilde. Dat wordt dan gepresenteerd op 20 oktober. In
deze gildemis wordt Cees van Aert beëdigd tot hoofdman.
Dit zou eigenlijk op 23 juni plaatsvinden, maar de datum
moest verschoven worden i.v.m. de kringgildedag van de
kring Baronie en Markiezaat, georganiseerd door ons zustergilde Sint Hubertus. Cees van Aert zal, net als zijn voorganger Adams, voor een periode van 5 jaar hoofdman van het
gilde blijven. In die tijd gaat het gilde zich onder meer voorbereiden op de viering van het 350-jarig bestaan. Cees denkt
dat hij tijdens die festiviteiten in 2007 net geen hoofdman
meer zal zijn. „Maar het is wel leuk om nauw betrokken te
zijn bij de totstandkoming van genoemde feestelijkheden”,
aldus Cees tot besluit.
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Nieuwe koning in Etten
Het Cloveniersgilde o.b.v. Sint Jan de Doper heeft een nieuwe
koning. Gildebroeder Jac Melisse won zaterdag 22 juni overtuigend de strijd om de koningstitel tijdens het koningschieten op een terrein aan de Hoevenseweg te Etten-Leur. Met
een speciale kruisboog en een ’botte’ pijl moest er een houten
vogel van een dertien meter hoge mast afgeschoten worden.
“Het ging fantastisch, in een keer vol erop”, vertelde de
nieuwe koning trots na afloop. Voor de derde keer, na de heroprichting van het cloveniersgilde in 1997, streden de gildebroeders om de titel van koning. Elke twee jaar wordt bepaald
wie de nieuwe koning wordt. Voor de aanvang van de strijd
liep het voltallige gilde, volgens traditie, drie rondjes om de
mast waarop de vogel hoog torende. De schout, een erefunctie die werd bekleed door burgemeester Hans van Agt, mocht
als eerste een poging wagen. Toen dit niet lukte volgden de
andere broeders tot het moment dat Jack Melisse de vogel er
in een keer af schoot. De strijd was gestreden en de nieuwe
koning was een feit. Later op de middag werd Jack beëdigd
voor de deur van het gildehuis, aan de markt te Etten-Leur.
Plechtig legde hij de koningseed af en waste, volgens aloude
traditie, zijn handen. De koning mocht echter niet over het
vaandel lopen, daar hij reeds vier jaar geleden ook koning had
geschoten. ’s Avonds was er nog een gezellige avond, waarop
ook de dames voltallig aanwezig waren.
■

Digitale foto’s?
Digitale (foto)camera’s hebben de toekomst en worden steeds
gemakkelijker en beter. Toch heeft de (eind)redactie nog steeds
liever analoge ’ouderwetse’ oftewel ’echte’ foto’s. Deze zijn
namelijk beter achteraf te digitaliseren volgens de normen die de
grafische wereld daaraan stelt. Voor de techneuten onder ons:
een bruikbare foto heeft 300 dpi in tiff- of jpg-formaat nodig om
be- en verwerkbaar te zijn. Om ruimte te besparen gebruiken de
meeste toestellen en gebruikers slechts 72 dpi, waardoor de
kwaliteit terugvalt tot 6,25% van een ’echte’ foto.Voor alle anderen onder ons: gebruik bij de opname altijd de hoogst mogelijke
kwaliteit van het toestel. Een foto van 10x15 cm beslaat circa
3,5 Mb en past dus niet op 1 diskette, laat staan dat er meer dan
1 op zouden kunnen passen. U moet dan echt overstappen op
cd-rom. Er zijn consumentenprogramma’s om digitale opnames
voor eigen (scherm-)gebruik te bewerken, maar deze tasten
meestal ook de kwaliteit en bruikbaarheid van het bestand aan.
Daarom: het liefst ’gewone’ foto’s, anders digitale op jpg/tiffformaat met 300 dpi.

HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar een vijf euro om een advertentie van vier regels in ’De Gildetrom’ 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 betrekking
te hebben.
Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit, informatie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of iets
te koop aanbieden.

• Go ud en Z i l ver
• Rep arati es
• Veran der i n gen
• Ni euw wer k
• Ei gen on twer p
• Gi l d ew er k
• Graver en

John Bijsterveld
Meester Goudsmid/ Edelsmid

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89

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

IN MEMORIAM
Sint Willibrordus, Alphen
Op 16 augustus is Ere-Hoofdman Jan
Huijben (80) overleden. Jan was gildebroeder van het eerste uur. Op 10 mei
1965 werd hij lid van de toenmalige
schutterij Concordia. Toen het Sint Willibrordusgilde werd heropgericht in 1966
uit deze schutterij, was Jan een van de
pioniers die dit mogelijk hebben gemaakt.
Met trots droeg hij, als eerste DekenVaandrig, in die tijd de Moedervlag (toen
nog de Brabantse vlag).
Na tien jaar deken-vaandrig te zijn
geweest is hij hoofdman geworden van
het gilde. Deze functie heeft hij met veel
inzet en enthousiasme gedurende tien
jaar uitgevoerd. Dit heeft er voor gezorgd,
dat velen lid werden van ’zijn’ gilde en
dat het aanzien van het gilde binnen
Alphen is geworden tot wat het nu is.
In de 37 jaar dat Jan lid is geweest, waarvan 34 jaar in de Overheid, heeft hij vele
evenementen georganiseerd met als
hoogtepunt de diverse gildedagen die
Alphen heeft mogen beleven. Bij al deze
evenementen was hij de grote animator
die het telkens weer wist klaar te spelen
gildebroeders, -zusters en niet-leden
hiervoor enthousiast te maken.Hiernaast
wist hij met het schieten tweemaal de
titel doelkoning en eveneens tweemaal
die van gildekoning te verwerven. Van
deze laatste titel getuigen nog twee
prachtige koningsschilden die door hem
aan het gilde geschonken zijn en die nog
steeds op de koningsbreuken prijken.
De laatste jaren was hij rustend lid, maar
elke zondag en woensdag was hij aanwezig in het gildehuis om een pijltje te trekken, de laatste nieuwtjes uit te wisselen en
iedereen met raad en daad bij te staan.
Sint Antonius, Beek en Donk
Op 25 februari
overleed gildebroeder Lambert van
den Eijnde. Hij was
64 jaar lid van de
’Beekse
schut’.
Tientallen jaren was
hij tamboer van het
gilde. Heel wat
anderen heeft hij
Lambert van den
dat vak geleerd.
Eijnde
Vanwege zijn verdiensten werd Lambert twee jaar geleden benoemd tot erelid van het gilde. Niet alleen om zijn
kwaliteiten als tamboer zal hij in gedachten van zijn gildebroeders voortleven.
Maar ook als de man die met zijn humor,
liedjes en sappige verhalen de gangmaker was tijdens de teerdagen en andere
feestelijke gelegenheden. Het gilde heeft
hem begeleid naar zijn laatste rustplaats
op het Beekse kerkhof. Hoofdman Piet
Swinkels heeft in een korte toespraak
afscheid van hem genomen. Het gilde

Sint Antonius heeft in Lambert een
trouwe gildebroeder verloren.
Sint Sebastiaan, Bergen op Zoom
Het gilde van Sint Sbastiaan werd opgeschrikt door het plotseling overlijden van
Fred de Mooij op 21 juli. Als tamboer
was Fred een van de boegbeelden van
het gilde. Hij was een uitstekend schutter, die zich eerder tot koning schoot en
vooral een toegewijd en trouw gildebroeder was. Ze zullen zijn vriendschap en
broederschap ontzettend missen, zijn
uitbundige lach en de tromslag waarmee
hij voorging achter het vaandel.
Sint Antonius, Sint Sebastianus en
H. Sacrament, Beugen
Ben Peters (86)
overleed 26 september van het vorig
jaar en werd drie
dagen daarna met
gilde-eer begraven
in Overloon waar hij
de laatste jaren
woonde. Acht en
vijftig jaar was Ben
Ben Peters
lid van het gilde,
waarvan bijna tien
jaar als bestuurslid. Begonnen als tamboer raakte hij steeds meer betrokken bij
acties en organisaties. Bij zijn 50-jarig lidmaatschap werd hij benoemd tot erelid.
Sint Antonius, Sint Sebastianus en
H. Sacrament , Beugen
Wim Martens (81)
overleed op 23 juni.
In 1943 werd hij lid
van het gilde en
begon als vendelier.
Hij wist op veel gildedagen vele prijzen
te behalen. Hij werd
zelfs Brabants kampioen. In 1959 werd
Wim Martens
hij in het bestuur
gekozen en was
tweede deken. Bij zijn 50-jarig lidmaatschap werd hij benoemd tot erelid.
O.L.V. Schuts, Elshout
Op 31 juli is
afscheid genomen
van Frans van Iersel
(63) oud-kapitein
en gildebroeder in
hart en nieren.
Frans heeft de uitvaart op 16 juli van
oud-kapitein Frans
v.d. Wiel (94) nog
Frans van Iersel
mede verzorgd. In
1966 is Frans aangenomen als lid. In 1968 werd hij koning
en ook koning der koningen op de gildedag in Den Dungen. In 1969 kwam
Frans in het bestuur en op 17 april 1977
werd hij gekozen tot kapitein. Zijn zilveren jubileum als kapitein werd nog dit

jaar op 17 april gevierd. Hij nam toen
afscheid en bleef lid van het gilde. „Jullie
mogen altijd een beroep op mij doen”,
was zijn motto. Daarom werd hij
benoemd tot Beschermer van de Folklore. Door zijn vele werk bij het gilde,
heeft hij in april van Kring Maasland de
onderscheiding in goud ontvangen en
werd koninklijk onderscheiden als Lid in
de Orde van Oranje Nassau. In de periode 1998 tot en met 2001 was hij actief
en gewaardeerd lid van de Pers-TrojkaMaasland (PTM). Zijn vakmanschap als
kleermaker heeft hij diverse malen ten
dienste gesteld van de gemeenschap. De
kroon op zijn werk was het huwelijkskostuum van onze kroonprins WillemAlexander, dat hij mocht aanmeten.
Sint Joris en Sint Sebastiaan,
Enschot
Aan het eind van de kringdag Maasland
in Gemonde op 2 juni werd melding
gemaakt van het overlijden van Jan van
Oosterhout (67). Na twee zware operaties waren de vooruitzichten gunstig en
de berichten hoopvol. Toch heeft het niet
zo mogen zijn en is Jan op donderdag 6
juni met zijn familie vanuit de Sint-Caeciliakerk naar het crematorium begeleid.
Van Oosterhout was sinds maart 1994
een bescheiden, doch markant lid en
maakt vanaf 2001 deel uit van de Commissie van Beroep. Ook zijn droge humor
zal node gemist worden.
Sint Joris, Hooge-Mierde
Op 25 mei 2002 overleed Cida Staal-de
Jong. Sinds 1979 gildezuster van Sint
Joris. Zij was een trouwe gildezuster die,
zolang ze dat kon, altijd aanwezig was bij
alle gilde-evenementen.
Sint Catharina en Barbara, Leende
Op vrijdag 14 juni is gildebroeder Frans
Cardinaal (71) in het ziekenhuis, na een
korststondige ziekte overleden. Frans
was al 44 jaar lid van het gilde, was als
tamboer begonnen en heeft zich altijd
ingezet. Vanaf 1980 maakte hij deel uit
van het bestuur als deken. In 1998
schoot hij zich koning, een functie waar
hij zeer trots op was.Ook zijn echtgenote maakte deel uit van het gilde, zij
was jarenlang een van de twee patroonheiligen. Op 19 juni heeft het gilde
Frans met gilde-eer begraven, waarbij
ook diverse gildebroeders van kring
oost vertegenwoordigd waren. Het gilde
wenst de nabestaanden veel sterkte met
dit grote verlies.
Sint Antonius Abt, Lierop
Op 20 mei is in zijn woonplaats Tollebeek Piet Meulendijks (77) overleden.
Piet werd in 1945 samen met zijn broers
Thomas en Toon lid van het gilde. Van
1954 tot en met 1957 was hij bestuurslid
en plaatsvervangend voorzitter. Deze
functie legde hij neer toen hij als jonge
boer naar de ’polder’ vertrok om daar
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een nieuw bestaan in de landbouw op te
bouwen. Ondanks de verre afstand tussen de ’Polder’ en Lierop bleef hij veel
belangstelling houden voor zijn geboortedorp en het gilde van Sint Antonius
Abt. Als hij maar enigszins kon was hij
met vrouw en kinderen bij het koningschieten, tijdens Lierop kermis, aanwezig. Piet werd na een eucharistieviering
ten ruste gelegd op de begraafplaats in
zijn woonplaats Tollebeek.
Sint Joris en Sint Anthonius,
Maashees
Ten gevolge van een noodlottig ongeval
overleed op 19 juli Noud de Hoog (9),
jeugdlid van het St Joris en St. Anthoniusgilde Maashees. Noud was nog maar
enkele jaren lid, maar toch altijd nadrukkelijk en erg fanatiek aanwezig. Als
schilddrager liep hij altijd voorop in de
optocht en ook bij andere activiteiten
van ’de guld’ stond hij altijd graag vooraan. Het gilde zal hem node missen en
wenst zijn ouders, zus en de overige
familieleden veel sterkte bij dit verlies.
Sint Antonius Abt - Sint Catharina,
Nistelrode
Jan Schouten (76) overleed op 25 maart.
Vanaf de herinrichting tot maart 1995
maakte Jan deel uit van de overheid. Hij
was een waardevolle deken en bezat als
oud-burgemeester een schat aan kennis
en informatie. Schouten was op alle
voor- en najaarsvergaderingen en gaf
meer dan eens bruikbare adviezen en
suggesties. Al stoffelijke herinnering aan
Jan is een zilveren schild gemaakt dat een
plaats heeft gekregen op de gedenkboom
van het gilde. Deze boom heeft een vaste
plaats in het gildehuis. Op deze manier
zien de gildeleden op de wekelijkse bijeenkomst de gedenkboom met het schild
van Jan Schouten en zo blijft hij in het
midden van de broederschap. Zaterdag
30 maart werd onder overweldigende
belangstelling in een indrukwekkende
afscheidsdienst de laatste eer gebracht.
(bys) geen foto beschikbaar
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Sint Joris, Oirschot
De gezondheid van
de oudste gildebroeder van Sint
Joris Oirschot ging
de laatste tijd zienderogen achteruit.
Toch kwam het
overlijden
van
Toon
Habraken
(91) op 25 mei
Toon Habraken
2002 onverwacht.
Toon was een
onopvallend gemeenschapsmens. Hij
had actieve banden met maar liefst 19
verenigingen en instellingen, waarbij het
gilde en de carnavalsvereniging een bijzondere plaats in zijn hart innamen.
Glunderend wist hij te vertellen van die
ene keer in Moergestel, dat hij als laatste

in het viertal moest schieten en zijn
mede-gildebroeders niet teleur stelde.
Zijn gilde werd die dag kampioen. In
1973 schonk hij het gilde vier in koper
gedreven reliëfs met Sint Joris en de bijbehorende gildetrommen. In 1995
schonk hij een wisselschild, waarbij hij
uitdrukkelijk bepaalde dat er op de vogel
geschoten moest worden en dat gildezusters ook mee mochten doen. Tot voor
kort mengde Toon zich graag onder zijn
mede-gildebroeders en genoot met volle
teugen. Hij was in het bezit van de
kringonderscheiding en de legpenning
van de gemeente Oirschot.

met gilde-eer begraven. Jan was lid van
het gilde sinds 1935,
deken van 1972 tot
1974, erelid sinds
1985 en ouder1ing
sinds 1989. Hij
genoot ervan, dat
op de dag van zijn
60-jarigjubi1eum
een van zijn zoons
Jan van Riet
zich op gaf als gildebroeder. Altijd is Jan een actief gildebroeder geweest tot aan de laatste jaren,
totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet.

Sint Joris, Reusel
Gildezuster
Jo
Horsting-van Hoof
overleed op 20 mei,
Tweede Pinksterdag. “Het is goed,
het is goed” waren
haar laatste woorden. Jo was bijna 56
jaar getrouwd met
Hein
Horsting,
Jo Horsting-van Hoof voormalig penningmeester van Kring
Kempenland. Zij was 49 jaar lid van het
Sint-Jorisgilde Reusel.
Sint Antonius, Stiphout
Veel te vroeg ging Henk Klomp (49) van
ons weg op 17 april 2002. Henk genoot
met Thea van het leven. Hij was een
onverschrokken iemand, die niets of niemand uit de weg ging en zijn mening
duidelijk tot uiting bracht. Hij was er
voor zijn gezin, de hele familie, zijn vrienden, het gilde, de voetbalclub en voor
iedereen. Henk was trots op zijn vrouw
Thea, ze waren echte maatjes. Hij was
een goede vader en echtgenoot. Het
ouderlijk huis waarin hij bleef wonen
onderging door zijn toedoen een ware
metamorfose. Samen met Thea genoot
hij hier met volle teugen van. Hij wist
precies wat hij wilde, maar zijn gezin
stond altijd voorop en centraal hierin. Hij
was met weinig tevreden en zijn werkplaats was zijn trots. Iedereen kon een
beroep doen op zijn advies, hulp of handigheid. Ondanks zijn tegenstribbelende
kniegewrichten ging hij door tot hij het
voor elkaar had. Vervolgens een sigaartje
en een ’palmpje’ en Henk was in zijn sas.
In het organiseren van festiviteiten of
reünies stond hij altijd paraat en verraste
iedereen telkens weer. Henk stond niet
graag op de voorgrond, het liefst werkte
hij achter de schermen. Toch stond hij
wel eens in de schijnwerpers: bij het Sint
Antoniusgilde bracht hij het tot koning,
in navolging van zijn vader vroeger. Hier
was hij erg trots op. Met gilde-eer is hij
naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Sint Lambertus, Vessem
Op 25 maart heeft het gilde Sint Lambertus uit Vessem ouderling Jan van Riet

O.L. Vrouw en H. Willibrordus,
Wintelre
Geheel onverwacht
overleed
op
7
december
2001
Harrie
Huijbers
(63). Geboren in
Eersel kwam hij na
zijn trouwen inWintelre te wonen en
werd in 1970 lid
van het gilde van
Harrie Huijbers
O.L. Vrouw en de
H.
Willibrordus.
Naast zijn verknochtheid aan bloemen
en planten, die hem dan ook de toenaam
van „Hendrik-Jan de tuinman” bezorgde
en zijn bestuurslidmaatschap van FNVbondgenoten nam ook het gilde een
grote plaats bij hem in. Een trouw lid,
altijd aanwezig, wel nooit op tijd, was hij
altijd in voor een goed gesprek met zijn
mede-gildebroeders.
Onze Lieve Vrouw, Zeelst
Op 8 juni is gildebroeder Wil van
Zantvoort
(68)
overleden. Wil was
gildebroeder sinds
november 1991 en
het gilde nam een
heel
belangrijke
plaats in zijn leven
in. Wil wilde nooit
voorop staan, maar
Wil van Zantvoort
als je hem nodig
had kon je altijd een beroep op hem
doen.
Hij was steeds aanwezig op alle gildeactiviteiten. Op dinsdagmiddag was Wil
een trouwe gast in het gildelokaal en
meldde zich meestal als eerste, gretig als
hij was, om een potje te rikken of te katten. Na de dood van zijn vrouw en zijn
ongeneeslijke ziekte werd hij steeds stiller. Zijn gildebroeders herinneren zich
Wil als een goed gildebroeder.

Mogen zij allen rusten in vrede
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Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
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 overeenstemming tussen de betreffende kringbesturen en
gilden zijn maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel.
Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vademecum. Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde
gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te
verkrijgen.
GILDENFEESTEN IN 2002
12 oktober
Hoofdliedendag, Den Bosch.Opluistering
door het gilde Sint Antonius & Sebastiaan Gemert.
GILDENFEESTEN IN 2003
18 mei
Vrij gildenfeest bij het Sint Antonius & Sint Sebastiaangilde
Haaren
18 mei
Jeugdtoernooi V-T-B Kring Kempenland bij het gilde Sint Jan
Baptist Leende-Strijp.

25 mei
NBFS-toernooi kruisboog op de wip bij het Sint Matthiasgilde
Oploo, Land van Cuijk.
01 juni
Kringdag Kempenland, Sint Jorisgilde Budel
01 juni
Kringdag Land van Cuijk: Sint Antonius-Sint Sebastianus en
H.Sacramentsgilde Beugen.
01 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius- en Sint Leonardusgilde
Beek en Donk.
15 juni
Kringdag Maasland te Waalwijk bij het Sint Ambrosiusgilde
Baardwijk en Sint Crispijn en Sint Crispianusgilde Besoijen.
22 juni
Vrij gildenfeest Kwartier van Oirschot, Sint Jorisgilde Oirschot.
06 juli
Kringdag Baronie-Markiezaat bij Sint Bavogilde Raamsdonk
12 juli
Kringdag Kwartier van Oirschot te Biest-Houtakker bij
O.L. Vrouwe Broederschap.
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advertentie gildetrom op CD
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