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

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

LEVENSBOOM

VOORDEUR-
PANEEL

SMEEDWERKEN EXCLUSIEVE INRIJPOORTENGIET-
IJZEREN
RAMEN

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

Blinkt uit in vakmanschap

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

Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

EDELSMEDERIJ

NOL COOPMANS V.O.F. 
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF 

HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

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

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

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
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TER INLEIDING

Het heeft twee kanten. Die uitdrukking heb ik de laatste tijd nogal eens 

gehoord. Toevallig misschien, omdat de omstandigheden daar aanleiding toe 

gaven. Dat gebeurt nu eenmaal zo af en toe, en dan loopt het allemaal bij 

elkaar ook. 

Drukte, maar als je niks te doen hebt, is het ook niks.

Te veel kopij, maar als er niks te melden was, was het ook niks.

Te jong nog, maar wat, als het alternatief zou zijn, dat het nog een heel lange 

tijd niks zou zijn geweest?

Die kou van de laatste week kwam wel heel vlug en sloeg er meteen hard in. 

Maar ja, dan kunnen we ook weer gauw schaatsen en de natuur ruimt in elk 

geval weer veel insekten op, die wij niet zo graag in de bomen hebben zit-

ten.

Snel meer daklozen in Nederland, met meer problemen met de december-

kou. En steeds meer mensen, die daar iets aan willen doen. Gewoon, omdat 

ze zelf wel warm binnen kunnen zitten en zich toch kunnen indenken, dat 

anderen iets meer pech hebben. Misschien, omdat in hun wijk ook enkele 

uren de verwarming uitgevallen is?

Het is vroeg donker, meer uren voor gezelligheid binnen, voor nadenken 

over de volgende periode, het volgende jaar, de verdere toekomst. Een nieuw 

begin, een nieuwe kans, alsof je opnieuw geboren wordt en je je helemaal 

niets aan hoeft te trekken van het verleden. Als ik nou eens het kerstkind zou 

zijn, één jaar lang, wat zou ik dan dat jaar willen doen?

Om te beginnen: even een paar rustige dagen rondom Kerstmis en Oud en 

Nieuw, met de mensen van alle dag en met een paar nieuwe gezichten.

De komende jaargang wordt onze vijftigste en toch weer een nieuwe. Een 

echte nieuwe. Da’s alvast één goed voornemen.

Ad Dams

Mededelingen van de administratie
Op 24 en 25 oktober j.l. zijn de door de abonnees verleende machtigingen 

voor het jaar 2002 ter incassering aan de bank doorgegeven. Op of rond deze 

data zal het verschuldigde abonnementsgeld van de opgegeven rekeningen 

zijn afgeschreven. In de hoop op een nieuw geïntegreerd abonnementensy-

steem is de verzilvering steeds opnieuw uitgesteld.

De abonnementstarieven voor het jaar 2003 zijn ongewijzigd kunnen blijven 

- hoe lang nog is de vraag - en bedragen 6,25 voor een abonnement in het 

collectieve verband van een gilde, danwel 8,50 voor een postabonnement. 

Voor het buitenland bedraagt het verschuldigde bedrag 10,50. Deze bedra-

gen worden verhoogd met 3,00 indien een rekening met acceptgiro moet 

worden gestuurd.

In de maand januari 2003 zal de incasso over dat jaar geschieden op basis 

van de gegeven machtigingen.

Nog eens wordt er de aandacht op gevestigd om adreswijzigingen toch tijdig 

voor de verzending van het blad in de voorlaatste week van een kwartaal door 

te geven, zodat onnodige portokosten worden voorkomen. Het gebeurt nog 

steeds dat per zending een tiental exemplaren door TPG Post als onbestel-

baar worden geretourneerd. Daarna moeten nasporingen worden gedaan 

naar nieuwe adressen. Een tijdig bericht maakt het wat gemakkelijker voor 

de vrijwillige administrateur.

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2002: 

collectief abonnement 1 6,25; 

  (meer dan twee per gilde)

Particulier abonnement 1 8,50

Buitenlands abonnement 1 10,50

Aanmaningskosten 1 3,-

Abonnement dient bij vooruitbetaling te worden 

voldaan. Het wordt geacht te worden voortgezet, 

tenzij opzegging voor 1 november geschiedt. 

Abonnementen kunnen elk moment ingaan.

De redactie houdt zich het recht voor, teksten 

naar beste weten en in ieders belang te redige-

ren.

Advertentietarieven worden op aanvrage mede-
gedeeld.
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Het is een prachtige herfstdag begin 

oktober als het gesprek met mgr. dr. 

M.P.M. Muskens, bisschop van het bis-

dom Breda, plaats vindt. Met goede luim 

wandelt hij onder de poort van het 

Begijnhof door als de verslaggevers van 

De Gildetrom hem opwachten. Hier in 

hartje stad, maar een oase van rust, heeft 

hij tijdelijk onderdak gevonden. Dat ’tij-

delijk’ zal toch gauw anderhalf jaar in 

beslag nemen, want zijn paleiselijk 

optrekje aan de Veemarktstraat, een rijks-

monument, ondergaat een ferme 

opknap- en restauratiebeurt. De verhuis-

dozen zijn nog niet allemaal uitgepakt. 

De dagelijkse kost ligt ’s morgens vroeg 

al op zijn werktafel, zoals de krant Inter-

national Herald Tribune, concept brie-

ven en -nota’s ten behoeve van het bis-

dom.

Twee Brabantse bisschoppen 
Het heeft ruim vier jaar geduurd, voor-

dat een interview met de redactie werd 

gehonoreerd. Enerzijds door een over-

volle agenda en vooral doordat de bis-

schop vanwege gezondheidsproblemen 

lange tijd uit roulatie is geweest. De ont-

vangst vandaag is er niet minder hartelijk 

om. Hij voelt meteen aan waar de vra-

genstellers heen willen: „De Brabantse 

gilden hebben met twee bisschoppen te 

maken; die van ’s-Hertogenbosch en die 

van Breda. Verreweg de meeste gilden 

vallen onder het bisdom van collega 

Hurkmans. Maar dat wil niet zeggen dat 

ik minder belang hecht aan het gedach-

tengoed van de schuttersgilden. Integen-

deel. Maar de kwestie van twee bisschop-

pen in één provincie speelt soms ook 

andere organisatie parten, zoals de land-

bouwers van de NCB of de bestuurders 

van de Universiteit van Tilburg. Dan is 

het wel eens lastig bij wie je te raden 

moet gaan”, lacht de bisschop.

Regelmatig in beeld
Aan de andere kant is bisschop Muskens 

regelmatig in dit blad in beeld tussen gil-

debroeders. Die komen dan vaak niet uit 

’zijn’ directe werkomgeving, kring Baro-

nie en Markiezaat, maar uit kring Maas-

land. Muskens: „Dat is juist. Ik voel me 

als een vis in het water bij de Onze Lieve 

Vrouwe Schuts uit Elshout. 

Dat ligt voor de hand. Ik ben geboren en 

getogen in Elshout. Het gildeleven is mij 

daar met de paplepel ingegeven. Het 

speelde en speelt een belangrijke rol in 

een kleine gemeenschap. Bij mijn benoe-

ming tot bisschop in november 1994 

hebben ze mij een speciale functie aan-

gemeten. Ik ben schutsheer. Een gilde-

heer kenden ze daar al, schutsheer was 

’Bisschop van de armen’ mgr. dr. Tiny Muskens van Breda:

GILDEN BLIJVEN EEN BRON 
VAN ONTMOETING

Schuttersgilden moeten een bijdrage leveren aan verantwoordelijkheidsgevoel. 

Dat kan beginnen in eigen, kleine kring. Stimuleer elkaar in trouw. In deze tijd 

van toenemende individualisering, zijn de gilden een bolwerk van cohesie, ver-

broedering en solidariteit. Bij gilden speelt de individualisering niet zo’n rol. 

Gilden blijven een bron van ontmoeting. Dat meent mgr. dr. Tiny Muskens, bis-

schop van Breda en geestelijk leidsman van de EGS.

door Kees van der Bruggen en Jac Dekkers
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INTERVIEW

„IN ELSHOUT VOEL IK ME ALS EEN 
VIS IN HET WATER”

Thuis in Elshout bij de Onze Lieve Vrouwe 

Schuts: „In het straatbeeld is het gilde heel ver-

trouwd”

Bisschop Muskens: „Gilden kunnen primair 

zorgen voor de verbetering van de kwaliteit van 

menselijke relaties”



nieuw. Maar, zo werd er bij verteld, daar-

aan moet je aan twee voorwaarden vol-

doen: je moet in Elshout geboren zijn én 

je moet bisschop zijn”, aldus Muskens. 

Minstens twee tot drie keer per jaar reist 

hij af naar Elshout. Vooral bij speciale 

gelegenheden, zoals de benoeming van 

nieuwe functionarissen, of een paar jaar 

geleden op de kringdag die het Elshoutse 

gilde hield. Maar dit gilde komt ook naar 

hem. Afgelopen zomer nog bij het grote 

feest in het centrum van Breda bij gele-

genheid van zijn 40-jarig priesterjubi-

leum.

Jeugdherinnering
Ofschoon Muskens uit een gezin van vier 

jongens komt, had geen van hen banden 

met de Onze Lieve Vrouwe Schuts. 

„Maar ons huis stond tussen de kerk en 

het kapelleke van de Wonderbare Moe-

der. 

Daar is het in de meimaand altijd top-

drukte met bedevaartgangers. De schuts 

loopt dan mee in de processie. In het 

straatbeeld van Elshout is het gilde heel 

vertrouwd. Over die processie uit mijn 

kindstijd herinner ik me het volgende. In 

die tijd was bankenpacht in de kerk heel 

gebruikelijk. Alleen dat ging niet in de 

meimaand, want dan zaten alle missen 

vol met pelgrims. Toen hebben ze in Els-

hout de laatste dag van mei uitgeroepen 

tot ’Onze dag’. Dat houdt in, dat alleen 

de mensen uit Elshout die eenendertig-

ste mei gebruik kunnen maken van de 

eigen kerk. Dat gaat gepaard met een 

grote processie, begeleid door de schuts. 

Die dag was en is enorm populair. Voor 

vele families was het ook een soort reü-

nie. Zo kwam mijn tante Marie ’hele-

maal’ uit Raamsdonk op 31 mei steevast 

naar dun Els”.

Gildemis hoofdlieden
Eén provincie Noord-Brabant met twee 

bisschoppen. De eenheid van schutters-

gilden met de bisschoppen zou onder-

streept worden tijdens de jaarlijkse 

hoofdliedendag. In de gildemis in de 

Bossche Sint Jan. Muskens is daar nooit. 

De Bredase bisschop: „Dat ligt niet aan 

mij en volgens mij ook niet aan de bis-

schop van ’s-Hertogenbosch. Ik ben daar 

nooit voor uitgenodigd. Die uitnodiging 

moet ook allereerst van de gilden zélf 

komen, van de federatie. Als het niet op 

zondag is. Want dan heb ik altijd primaire 

verplichtingen in mijn bisdom. Elke 

andere dag is bespreekbaar. Maar de gil-

den moeten het aangeven. Waarom zou-

den, uitgerekend op een samenkomst 

van hoofdlieden, de twee bisschoppen 

niet samen voor kunnen gaan in de 

eucharistie? Ik hoor het wel, wat de gil-

den willen”.

Bron van ontmoeting
Dat hij ogenschijnlijk minder met het 

grote Brabantse gildegeheel optrekt, 

vindt hij niet geheel  terecht. „Ik onder-

houd uitstekende contacten met bestuur 

en gilden uit deze streek. Ik vertoef graag 

onder de gilden. Gilden blijven een bron 

van ontmoeting. In deze tijd van toene-

mende individualisering, zijn de gilden 

een bolwerk van cohesie, verbroedering 

en solidariteit. Bij gilden speelt de indivi-

dualisering niet zo’n rol. Ik vind dat een 

belangrijk pluspunt. Iets eigens aan de 

gilden. Je kunt ook zeggen: bij een voet-

balclub is individualisering ook van 

ondergeschikt belang, maar dat ligt toch 

anders. Gilden kennen broederschap 

van oudsher. Iets aangeborens. 
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„GILDEN KENNEN BROEDERSCHAP 
VANOUDS HER”

Over de EGS: „Kerk en schuts goede instrumenten om internationaal contact te bevorderen”

Zaterdag 7 september 2002 in Etten-Leur bij viering 25 jaar kring Baronie en Markiezaat: „Ik 

vertoef graag tussen gildebroeders”

„NOOIT GENODIGD VOOR DE 
HOOFDLIEDENMIS”



Het kerk-zijn van de gilden kan broeder-

schap ondersteunen. Het bewust bijwo-

nen van de eucharistievieringen, ook op 

gildedagen, werkt de groepsverbonden-

heid in de hand”, zegt mgr. Muskens.

Waarden en normen
Hij ziet ook een rol voor de gilden toebe-

deeld om de individualistische samenle-

ving te corrigeren. „Dit jaar hebben we 

het te pas en te onpas over normen en 

waarden. Een holle kreet. Laten we 

beginnen met de waarden voorop te stel-

len. De normen komen dan vanzelf. 

Waarden komen op de eerste plaats. 

Normen zijn hiervan afgeleid. Onthoudt 

dat goed. Gilden dienen een bijdrage te 

leveren aan verantwoordelijkheidsgevoel. 

Dat kan al beginnen in kleine, eigen 

kring. Stimuleer elkaar in trouw. 

Is iemand verschillende keren niet op 

komen dagen, voer dan een gesprek. Leg 

er de nadruk op dat zo iemand niet te 

missen valt. Blijf bij de club! Een simpel 

voorbeeld, maar als we de kleine, mense-

lijke dingen over het hoofd zien hoe moet 

het dan gaan in het grotere geheel. Gil-

den kunnen primair zorgen voor de ver-

betering van de kwaliteit van menselijke 

relaties”, meent de Bredase bisschop.

Leidsman EGS
Sinds 1996 is mgr. Muskens de praeses, 

of geestelijk leidsman, van de Europese 

Gemeenschap der Historische Schut-

tersgilden (EGS). Tijdens het Europees 

Schuttersfeest in Haaksbergen werd hij 

voorgesteld. Sedertdien is hij amper op 

een internationale EGS-ontmoeting 

verschenen. Praeses Muskens geeft 

hierop oprecht antwoord: „Bijeenkom-

sten zijn geweest in Polen, Duitsland, 

Oostenrijk en België. Kilometers ver 

weg. Een reis naar Polen vraagt al snel 

vier dagen. Ik kan hier niet weg. Ik kan 

wel heel Europa afreizen, maar moet 

ook in mijn parochies komen. Gaat mijn 

eigen bisdom niet voor? Toen ik de 

functie accepteerde, heb ik mij niet 

gerealiseerd of ben niet juist voorgelicht, 

welke enorme belasting dit in tijd en 

afstand bezien zou vragen. Ik krijg 

steeds trouw alle uitnodigingen, maar 

tijd ontbreekt”. In potlood noteert hij 

de data van het volgende Europees 

koningschieten, eind augustus 2003 in 

Oostenrijk, in zijn nieuwe agenda. „Mis-

schien kan ik er een muziekconcert aan 

koppelen in Salzburg”.

Europese schaalvergrting
Hij blijkt er fervent voorstander van dat 

schuttersgilden ook binnen Europa voor 

schaalvergroting zorgen. Mgr. Muskens: 

„De opzet van de EGS vind ik positief. 

Op deze manier komen mensen de grens 

over. Ze kunnen met elkaar persoonlijk 

kennis maken. Op deze manier trekken de 

beelden weg die men van elkaar heeft. 

Russen, Hongaren en Duitsers kijken 

altijd neer op Polen. Polen zit al goed in 

de EGS. Het beeld omtrent Polen is 

mede door de samenwerking tussen de 

schuttersgilden bijgesteld. Door indivi-

duele contacten krijgt men respect voor 

elkaars ideeën. Bij Europese samenwer-

king worden mensen allemaal inhoude-

lijker en gaan meer betekenen. Wij heb-

ben dat de voorbije maanden nog gezien 

bij die watersnoodrampen in het oosten 

van Europa. Als jij jouw buur beter kent, 

ga je ook meer meeleven met zijn 

omstandigheden. Daarnaast vormen de 

Kerk en de schuts goede instrumenten 

om internationaal contact te bevorde-

ren. De Kerk is overal. Samen kunnen 

schuttersgilden en de Kerk persoonlijke 

relaties bevorderen en daardoor nega-

tieve patronen over en weer doorbre-

ken”. Aldus de geestelijk leidsman van 

de EGS.  

Kerstgedachte
Tussen Kerstmis en gilden ziet mgr. dr. 

M. Muskens duidelijke verbintenissen. 

„Kerstmis keert steeds terug. Evenals de 

gilden. De Kersttijd is een continuïteit 

van tradities. Kerstmis is een reden om 

idealen te vervullen. Trouw en waarde 

zijn heel belangrijk in deze tijd. Dat zie ik 

ook voor de gilden: trouw blijven, het 

nastreven van en het volharden in idea-

len. Ik blijf de schuttersgilden van 

enorme waarde vinden voor de christe-

lijke cultuur in Brabant”, bemerkt mgr. 

Muskens ter afsluiting. ■
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SIGNALEMENT

Naam:  Martinus P.M. Muskens

Roepnaam:  Tiny

Geboren in:  Elshout

Leeftijd:  67 (1935)

Adres:  Begijnhof 45

PC + plaats:  4811 XG Breda

Beroep:   Bisschop van bisdom 

Breda

Titels:  Monseigneur, doctor

Priester-

wijding:  1962

Gildebroeder 

sinds:  1994

Gilde:   Onze Lieve Vrouwe Schuts 

Elshout

Functie:  Schutsheer

Gildekringen:   Maasland en Baronie en 

Markiezaat

Functies:   Geestelijk leidsman Euro-

pese Gemeenschap der 

Historische Schutters-

gilden (EGS) sinds 1996

Hobby’s:  Lezen, muziek

Levensloop:   Kostschool De Ruwenberg 

in Sint-Michielsgestel, 

kleinseminarie, grootsemi-

narie. Na priesterwijding 

kapelaan in Veldhoven, 

kapelaan in Nijmegen, 

 studie missiologie, verblijf 

Indonesië, rector Neder-

landse College in Rome, 

bisschop van Breda (1994)  

Onvergetelijk:  Romereis met de gilden in 

1995 ter afsluiting van het 

Willibrordusjaar.  

Viering van mijn 40-jarig 

priesterfeest in zomer 

2002. Eind oktober van 

dit jaar met 2000 pelgrims 

uit bisdom Breda naar 

Rome voor onder meer 

met het celebreren van 

een H.Mis op het hoofdal-

taar in de Sint Pieter i.v.m. 

150-jarig bestaan van het 

bisdom

Wil nog eens:   Europees Schutterstreffen 

in 2006 bezoeken. Gilden-

mis Hoofdliedendag mede 

celebreren.

„Trouw en waarden zijn belangrijk in de Kersttijd”

„DOOR DE EGS KOMEN MENSEN 
DE GRENS OVER”

„STIMULEER ELKAAR IN TROUW”
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In aangepaste vorm heeft de Noord-

brabantse Federatie van Schuttersgil-

den (NBFS) op zaterdag 12 oktober 

de hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch 

laten plaatsvinden. Speelse elementen, 

zoals de badinerende opmerkingen van 

hoftroubadour Henk Habraken ontbra-

ken. In de Sint Jan werd ’s morgens al 

de toon gezet door hoofdcelebrant mgr. 

Hurkmans. In aanvang van zijn jaarrede 

benadrukte federatievoorzitter Van der 

Weijden de functie van Z.K.H. prins 

Claus voor onze gemeenschap. Hij riep 

op om „ieder voor zich, hem een laatste 

groet te brengen via het condoléancere-

gister”. Hiervan werd massaal gebruik 

gemaakt.

Veel belangstelling
In de grote ontvangstzaal van het Noord-

brabantse provinciehuis zaten nagenoeg 

alle functionarissen van de federatie 

op het podium: voorzitter Ton van der 

Weijden, secretaris Ton de Brouwer, 

opperdeken Mathieu van der Voort en  

de voorzitters van de kringen Jack  

Goudsmits (Maasland), Loek Swinkels 

(Peelland), Hans Schreuder (Oirschot), 

Hennie Hoppenbrouwers (Baronie), 

Johan Oomen (Kempenland). Odi 

Bouwmans (Cuijk) ontbrak. Opperde-

ken Rein Haase zat in de zaal en wenste 

blijkbaar geen podiumplaats. Het was 

een mooie gelegenheid geweest om de 

genodigden en de ruim 350 hoofdlieden 

de nieuwe samenstelling van het bestuur 

kenbaar te maken. Zo is Swinkels voor 

velen een betrekkelijke nieuwkomer en 

weet menigeen niet dat Goudsmits de 

nieuwe vice-voorzitter is. Onder de geno-

digden bevonden zich o.a. mgr. A. Hurk-

mans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, 

gedeputeerde Augusteijn van de pro-

vincie, Europa koning Harrie Ketels en 

afgevaardigden van de Gelderse Schut-

tersfedaratie Sint Hubertus en de Hoge 

Gildenraad der Kempen (B). Commis-

saris van de Koningin mr. Frank Hou-

ben had afgezegd i.v.m. het overlijden 

van de Prins der Nederlanden.

Tering naar nering
In zijn jaarrede stak federatievoorzit-

ter Van der Weijden de loftrompet over 

Hoofdlieden tekenen massaal condoléanceregister 

Z.K.H. prins Claus

FEDERATIEVOORZITTER: PAS OP DE

PLAATS BIJ GILDEFEESTEN

Minder grootschalige gildefeesten, minder gildezilver, versobering van maaltij-

den en extra alertheid op cateraars. Volgens federatievoorzitter Ton van der 

Weijden moeten gilden pas op de plaats maken als ze in deze sobere economi-

sche tijd feesten houden. „Een goede prijs met een cateraar kan uiteindelijk in 

het nadeel van de deelnemers zijn”.  

door Kees van der Bruggen

Reportage Intocht mgr. Hurkmans en concelebranten op 

weg naar Sint-Jorisaltaar in Sint Jan

Hoofdlieden tekenen massaal condoléanceregister in het Brabantse provinciehuis



de hernieuwde samenwerking met de 

koepels van de Gelderse en Limburgse 

schutterijen. Met name het eenduidig 

optreden bij de benoeming van functio-

narissen binnen de EGS krijgt prioriteit. 

Hij wenste de gilden uit Bernheze veel 

succes met de voorbereidingen voor het 

EST in 2006. Hij riep op voorzichtigheid 

te betrachten bij het organiseren van 

(grootschalige) gildefeesten. „De tering 

naar de nering zetten”. In zijn ogen komt 

men misschien uit met minder gildezil-

ver, versobering van maaltijden en moet 

de catering strakker worden bewaakt. 

„Een goede prijs als organiserend gilde 

met de cateraar afspreken, kan leiden tot 

hogere consumptieprijzen, maar zoiets 

werkt uiteindelijk ook weer in het nadeel 

van de gilden”, aldus Van der Weijden.   

Mies Sijbers
De federatievoorzitter kon de oud-

voorzitter van kring Peelland, Mies Sij-

bers, het Zilveren Schild van de NBFS 

opspelden. Van der Weijden noemde 

hem een „prettig mens, die niet over 

zich heen laat lopen. Bovendien een wijs 

man tijdens vergaderingen en die zijn 

zeldzaam”. Sijbers trad in 1996 toe tot 

het federatiebestuur. Aanvankelijk voor 

een periode van drie jaar. Dat zijn er zes 

geworden, waarvan ook nog enkele jaren 

vice-voorzitter. Een hartelijk applaus 

vanuit de zaal onderstreepte de toeken-

ning van dit bijzondere ereteken.

Vaandels
De (gilde-)vaandels en de betekenis 

ervan centraal. Hiertoe hadden verschil-

lende gilden hun vaandel meegebracht 

die in de grote hal van het provincie-

huis stonden opgesteld. Inleider over 

het onderwerp was adjunct-directeur en 

conservator Charles de Mooij van Het 

Noordbrabants Museum. Dit museum 

heeft zo’n vijftig vaandels in bezit, ech-

ter weinig van schuttersgilden. Het 

oudste gildevaan in de collectie dateert 

van 1611. De gildevaandels die er zijn 

verkeren vaak in erbarmelijke staat. Aan 

het eind van zijn betoog riep hij op tot 

het zorgvuldig omspringen met dit soort 

voorwerpen. De kring Kempenland 

heeft een syllabus gemaakt rondom haar 

cursus ’Omgaan met antiek textiel’. De 

lesboeken vonden gretig aftrek. Op cd-

rom is de cursus nog wel verkrijgbaar.

Staatshoofd
Vanuit de zaal kwamen vragen wan-

neer het Nederlandse staatshoofd over 

een vaandel mag lopen. De Mooij advi-

seerde hiermee uiterst terughoudend om 

te gaan. Gebruikelijk is, slechts eenmalig 

wanneer het (nieuwe) staatshoofd voor 

de eerste keer een bezoek aan de provin-

cie brengt. Bij andere gebeurtenissen is 

dit taboe en niet gepast. Buitenlandse 

staatshoofden, met uitzondering van de 

paus, mogen hun voeten helemaal niet 

op gildevaandels zetten. ■
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Uit Gemert brengen Sint Antonius en Sebastiaan met koor van de Sint Janskerk een aubade 

Oud-Peellandvoorzitter Mies Sijbers krijgt het Zilveren Schild van de NBFS van 

federatievoorzitter Ton van der Weijden (r)

Mini-expositie van vaandels wordt tijdens de lunchpauze bekeken
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Het is 7.45 uur wanneer mijn wekker 

afloopt. Even heb ik de neiging om mij-

zelf om te draaien en door te gaan met 

slapen. Maar dat kan helaas niet. Van-

daag vindt immers de hoofdliedendag in 

onze Brabantse hoofdstad ’s-Hertogen-

bosch plaats. Een jaarlijks terugkerend 

evenement waar menig gildenbroeder 

naar uitkijkt. Met name het optreden van 

onze gildetroubadour Henk Habraken is 

altijd uiterst vermakelijk. Maar voor het 

zover is dienen er eerst nog wat voorbe-

reidingen te worden getroffen.

Vitamientjes en ijshockey
Als eerste worden er een paar lekkere 

boterhammetjes gegeten en weggespoeld 

met een fris glaasje sinaasappelsap. Deze 

vitamientjes zijn voor mij geen overbo-

dige luxe op een zaterdagmorgen. En 

zeker niet met het goed gevulde och-

tendprogramma van de hoofdliedendag 

dat weinig ruimte biedt tot het verorbe-

ren van een smakelijk hapje. Vervolgens 

worden de schoenen gepoetst en wordt 

het zilver gecontroleerd. Na mijn gildete-

nue te hebben aangetrokken heb ik nog 

een kwartiertje over om te internetten. 

De NHL (Noord-Amerikaanse ijshoc-

keycompetitie) is weer gestart. Helaas, 

mijn favoriete team, de Chicago Black-

hawks, hebben hun openingswedstrijd 

met 2-1 verloren. Na deze ’klap’ te heb-

ben verwerkt is het de hoogste tijd om 

me naar de Parade te ’s-Hertogenbosch 

te begeven.

Indrukwekkende gildestoet
Na de auto op de Parade te hebben 

geparkeerd moet ik nog enig denkwerk 

verrichten hoeveel euro’s ik in de par-

keerautomaat zal werpen. Ik deponeer er 

tenslotte vier in. Twee uur parkeertijd zal 

toch zeker wel genoeg zijn? Nog voor ik 

café ’Hart van Brabant’ bereikt heb wor-

den de eerste begroetingen reeds uitge-

wisseld. In ’het Hart’ heerst wederom 

een gemoedelijke en gezellige sfeer. Het 

is altijd heerlijk om voor aanvang van de 

eucharistieviering even, onder het genot 

van een kopje koffie met eventueel een 

Bossche bol, gezellig met andere gilde-

broeders bij te kletsen over koetjes en 

kalfjes. Na de koffie is het tijd om me 

naar de Sint Jan te begeven.  Maar wel 

voor de gildenstoet uit. Ik heb namelijk 

altijd al eens een keertje willen zien hoe 

de binnenkomst van de gilden door de 

ogen van een toeschouwer wordt erva-

ren. Dat is dus ronduit indrukwekkend. 

Het is een prachtig gezicht wanneer die 

lange, kleurrijke stoet van gilden de Sint 

Jan binnentreedt, begeleid door het 

im posante tromgeroffel van het zich sier-

lijk voortbewegende Gimmertse guld. In 

de eucharistieviering wordt er stilgestaan 

bij het overlijden van prins Claus.Ook 

heeft monseigneur Hurkmans weer een 

preek met een boodschap, welke gericht 

is aan de Brabantse gilden. Hij predikt 

over het feit dat onze maatschappij erg 

op zichzelf gericht is, de bekende ik-

mentaliteit. En daar heeft hij gelijk in. Hij 

roept alle aanwezigen dan ook op om  

meer saam horigheidsgevoel te kweken 

en elkander te helpen.

Parkeertijd loopt af
Na de uitreiking van de communie kijk 

ik onbewust steeds vaker op mijn hor-

loge. Niet vanwege de viering, maar van-

wege het feit dat mijn parkeertijd bijna 

verstreken is. Wanneer de eucharistievie-

Van Europa koning Harrie Ketels hoort Arnold 

alles over de spelregels bij het Europees koning-

schieten, Volgens Ketels mag Arnold in 2003 

deelnemen. Hij is immers federatiekoning van 

Brabant 

DE HOOFDLIEDENDAG VAN: 
ARNOLD VAN LITH

Arnold van Lith (28) van het Sint Jorisgilde uit Berlicum, was één van de bijna 

vierhonderd deelnemers aan de hoofdliedendag 2002 op zaterdag 12 oktober. 

Binnen zijn gilde is Arnold een actief baasje. Hij is schutter, vendelier (Klasse B) 

én koning. Begin dit jaar kreeg zijn Balkumse gilde zelfs een speciale kroon om 

de waardigheid van de koning te onderstrepen. Tijdens het Landjuweel 2000 in 

Helmond werd hij ook nog eens koning-der-koningen. Op verzoek van de redac-

tie maakte deze ’jonge veelbelovende’ gildebroeder een dagboek van zijn beleve-

nissen. Hij zag ook kans in gesprek te komen met bisschop mgr. Antoon Hurk-

mans van ’s-Hertogenbosch en de huidige Europa koning Harrie Ketels uit Gel-

derland.

 

door Arnold van Lith

Dagboek



ring ten einde is, haast ik mij dan ook 

naar mijn auto. Daar aangekomen moet 

ik echter voor een bon vrezen. Twee poli-

tieagenten lopen richting mijn auto en 

mijn parkeertijd is al tien minuten ver-

streken. Op het moment dat ze echter bij 

mijn auto aankomen, stapt de delegatie 

van het Sint Antonius Abt gilde uit Nul-

and in hun auto. De politie ziet dit en 

loopt richting hun hoofdman Theo 

Hanegraaf. Hierdoor kan ik ongezien in 

mijn auto kruipen en zonder boete de 

Parade verlaten. Nuland bedankt!

Massale volksverhuzing
Op het provinciehuis is het weer tijd voor 

een bakje koffie en is er de gelegenheid 

om even lekker bij te kletsen. Vervolgens 

begeven we ons naar de grote zaal. 

Enkele minuten later neemt voorzitter 

Ton van der Weijden de microfoon ter 

hand. Hij deelt mede dat hij het wel leuk 

vindt dat we alvast plaats hebben geno-

men, doch in de hal van het provincie-

huis staat een koor te wachten dat wat 

liederen ten gehore willen brengen. Het 

zou dan ook leuk zijn als er wat toe-

schouwers bij aanwezig konden zijn. En 

dus vindt er een massale volksverhuizing 

plaats naar de hal van het provinciehuis. 

Dit geeft mij de gelegenheid om enkele 

vragen aan monseigneur Hurkmans te 

stellen. Hoe komt het immers dat hij zo 

vaak onder de Brabantse gilden aanwe-

zig is. Hij krijgt immers veel uitnodigin-

gen die hij niet allemaal persoonlijk kan 

bijwonen. De Brabantse gilden, zo blijkt, 

hebben een streepje bij hem voor. Ze ver-

vullen immers een belangrijke maat-

schappelijke functie en dragen hierbij 

een grote verantwoordelijkheid. Ze die-

nen van oudsher hun gemeenschap en in 

deze tijd is het nodig dat de gilden aan 

hun gemeenschap het goede voorbeeld 

geven voor wat betreft de saamhorigheid. 

Zo kan er aan een betere gemeenschap 

worden gewerkt waarbij men terug moet 

gaan naar de bron, te weten de Kerk. 

Ook wil hij ervoor waken dat onze gilden 

te veel  uiterlijk vertoon gaan krijgen en 

daarbij hun verantwoordelijkheden uit 

het oog verliezen. Het gaat immers om 

het innerlijke en niet om het uiterlijke. 

De bereidwilligheid om elkaar te helpen 

en één gemeenschap te vormen. dient 

goed te worden bewaakt. Aangezien ons 

gilde altijd graag naar de meiviering in de 

Sint Jan gaat, vraag ik de bisschop hoe hij 

het ervaart wanneer een gilde de mis 

komt opluisteren. Monseigneur Hurk-

mans geniet er van wanneer een gilde de 

mis tijdens de meiviering komt opluiste-

ren. Het begint al wanneer hij in de verte 

het tromgeroffel hoort. Vele bezoekers 

raken altijd onder de indruk wanneer 

een gilde met slaande trom en wappe-

rende vaandels de kerk binnentreedt. 

Hun aanwezigheid geeft het geheel een 

kleurrijk spektakel De meiviering is wat 

dat betreft toch al iets speciaals. De men-

sen komen dan immers terug naar hun 

bron, de Kerk. Het is een samenzijn 

waarbij de oude waarden centraal staan.

Respect voor prins Claus
Na de bisschop te hebben bedankt, 

begeef ik me naar de hal van het provin-

ciehuis. Daar kan ik nog net welgeteld 

één minuut naar de verrichtingen van het 

koor luisteren, om vervolgens weer naar 

de grote zaal terug te kunnen keren. 

Daar neemt federatievoorzitter Tom van 

der Weijden wederom de microfoon ter 

hand. En tot geruststelling niet om ons 

opnieuw weg te sturen, maar om zijn 

(met humor doordrenkte) verslag voor te 

lezen. Maar allereerst heeft hij nog een 

paar mededelingen. Vanwege het feit dat 

prins Claus is overleden heeft het bestuur 

besloten om de hoofdliedendag een 

sober karakater mee te geven. Dit houdt 

in dat de muzikale optredens niet door 

zullen gaan. Er wordt vervolgens een 

ogenblik stilte in acht genomen om even 

stil te staan bij het overlijden van prins 

Claus, hetgeen van respect getuigd. Het 

is erg jammer dat de muzikale optredens 

niet doorgaan. Het is immers een mooie 

afwisseling tussen de lezingen door. 

Vooral de humoristische liedjes van 

Henk Habraken, welke garant staan voor 

diverse lachsalvo’s.

Cabareteske voorzitter
Hierna deelt de voorzitter mee dat, aan-

gezien zijn computer het begeven had en 

hij alleen dus zijn handgeschreven ver-

slag had, het voorlezen wel eens wat lan-

ger kon duren. Aangezien zijn eigen 

handschrift niet altijd even duidelijk is. Ik 

kan hier maar een ding bij denken: Wees 

blij dat ik het niet geschreven heb. Ver-

geleken met mijn handschrift, is het nog 

makkelijker om als volstrekte beginne-

ling een cursus ’Chinees lezen voor 

gevorderden’ te volgen.  Het luisteren 

naar een lezing van Ton van der Weijden 

is voor mij bijna hetzelfde als de voor-

stelling van een cabaretier bij te wonen. 

Met zijn humoristische benadering 

maakt het niet uit hoe lang de lezing 

duurt. Je gaat je niet vervelen. Ook is er 

nog een onderscheiding voor Mies Sij-

bers. Dit o.a. voor zijn verdiensten bin-

nen het bestuur van de NBFS waarvan 

hij zes jaar deel uitmaakte en zelfs vice-

voorzitter is geweest. En dat terwijl het 

maar tijdelijk zou zijn.

In de file voor condoléances
Dan is het tijd voor de Brabantse koffie-

tafel. De catering van het provinciehuis 

heeft zich hier wederom flink voor uitge-

sloofd. Alvorens de maaltijd te beginnen 

worden de spijzen eerst ingezegend door 

monseigneur Hurkmans. Dit had hij 

goed gedaan en het hoeft zich dan ook 

niet te laten raden dat het mij goed 

smaakte. Met name het brandewijntje 

viel bijzonder goed. Tijdens de koffietafel 

raakte ik in gesprek met mijn buurman 

Paul Heerkens van het Sint-Antonius 

Abtgilde uit Vorstenbosch. Met name 

over de schietcompetitie waarin wij uit-

komen. De volgende dag vindt immers 

de laatste wedstrijd plaats en we hebben 

beiden nog en kans om de eindzege in 

onze klasse te grijpen. Na de koffietafel 

neemt de federatievoorzitter het woord 

en verzoekt de aanwezigen om het con-

doléanceregister voor prins Claus te 

tekenen. Aangezien ik ook niet de 

beroerdste ben en er toch geen koffie 

meer bijgeschonken wordt, besluit ik dan 

ook om het condoléanceregister van 

mijn handtekening te voorzien. Voor het 

zover is moet ik eerst nog wel een kwar-

tiertje ’in de file’ staan.

Geen pijl op je ’ties’
Tijdens deze wachttijd raakte ik in 

gesprek met enkele gildebroeders welke 

enige tijd geleden een ’vangnet’ boven 
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Arnold van Lith (28), schutter, vendelier en 

koning van het Sint-Jorisgilde Berlicum, de 

schrijver van dit dagboek

Hartelijke begroeting met bisschop mgr. Hurk-

mans. Arnold vraagt: „Hoe ervaart u het wan-

neer een gilde de mis komt opluisteren?”
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hun kruisboogboom hadden gespannen. 

Deze constructie vergrootte de veiligheid 

dusdanig dat je buiten een straal van ca. 

vijf meter niet meer bang hoefde te zijn 

dat je een pijl op je ’ties’ kan krijgen. 

Handig om te weten. Des temeer daar 

wij wel een kruisboogboom hebben 

maar, vanwege plaatsgebrek, niet de vei-

ligheid voor de naastliggend geparkeerde 

autoís kunnen garanderen. Na het regis-

ter te hebben getekend  is het tijd om 

even rond te lopen en wat bij te praten 

met enkele gildebroeders.

Europees koningschieten
In de hal tref ik ook de Europees koning, 

Harrie Ketels, uit Gelderland. Ik spreek 

hem aan en vraag hem hoe het mogelijk 

is dat je Europees Koning kunt worden. 

Harrie legt uit dat je eerst een voorronde 

schiet. Er waren in Garrel ruim 250 deel-

nemers. Deze worden ingedeeld in vijf 

groepen van vijftig. Iedere groep schiet 

op een Adler. Degene die de Adler eraf 

schiet gaat naar de eindronde, tezamen 

met die twee schutters welke voor hem 

schoten en de twee schutters welke na 

hem zouden moeten schieten. In totaal 

gingen er dus 25 schutters naar de eind-

ronde. Hij vertelde, met gepaste trots, 

dat hij zowel in de voor- als eindronde de 

Adler eraf wist te schieten. Het was nog 

nooit voorgekomen dat de Euopese 

koning zowel in de voor- als eindronde 

de Adler eraf wist te schieten. Na het 

neerhalen van de Königs-Adler kom je in 

een soort roes terecht. Je wordt meteen 

afgevoerd naar een podium omringd 

door ’bodyguards’ om je te beschermen 

tegen hordes mensen, die je allemaal 

tegelijk willen feliciteren. Daarna heb je 

allerlei plichtplegingen gedurende dit 

meerdaagse evenement. Een leuk bijko-

mend voordeel als Europees koning zij-

nde, is dat je voor gildenfeesten in zowel 

binnen- als buitenland wordt uitgeno-

digd.

Vervolgens vraag ik hem wat zijn indruk 

van de hoofdliedendag is. Hij is er altijd 

van onder de indruk dat er zo’n massale 

belangstelling voor is. Zo zeer zelfs dat 

niet elke opgegeven gildebroeder daad-

werkelijk op deze dag aanwezig kan zijn. 

Wat dat betreft constateert hij dat de 

Gelderse gilden nog een ’ondergescho-

ven kindje’ zijn. Hij is echter, met een 

commissie, bezig om het gildewezen in 

de provincie Gelderland volop te promo-

ten. Ook het optreden van Henk Habra-

ken vindt hij altijd erg leuk. Meer tijd om 

verder te praten is er echter meer. De 

lezing van de heer Charles de Mooij 

begint immers.

Slaapverwekkende lezing
Deze lezing vond ik in het begin wel inte-

ressant. Aangezien er weinig over de 

schuttersgilden werd verteld, vond ik de 

lezing gaandeweg minder interessant 

worden. En ik was blijkbaar niet de enige, 

aangezien er ’ergens’ in mijn buurt een 

licht gesnurk hoorbaar was. Na de lezing 

was het tijd voor een drankje. In mijn 

geval iets fris, aangezien ik met de auto 

ben. Ik verbaas me toch elke keer weer 

dat het zo’n chaos is bij de biertap. Som-

mige gildebroeders weten niet hoe snel 

ze zich een weg naar de tap moeten 

banen, het liefst door voor te kruipen. 

Wat dat betreft is de ik-mentaliteit ook 

een beetje tot in het gildewezen doorge-

drongen. Tevens mogen ze de lege glazen 

wel eens terugbrengen, zodat een ander 

ook een pilsje kan krijgen. Ik hoop dan 

ook dat de desbetreffende ’gildebroe-

ders’, bij de volgende hoofdliedendag,een 

beetje meer rekening met de ander zal 

houden.

Tijdens het borreluurtje discussieer ik 

met nog wat bekenden over het schrap-

pen van de muzikale noot. We komen tot 

de conclusie dat het jammer is, aange-

zien dit de lezingen een beetje ’breekt’. 

Wellicht hadden we dan wat meer aan-

dacht gehad voor de lezing van de heer 

De Mooij. Maar persoonlijk vindt ik, dat 

je dit het federatiebestuur niet kwalijk 

kunt nemen. Zij willen immers stilstaan 

bij het overlijden van prins Claus en dan 

is het niets meer dan normaal om een 

evenement sober te houden. We mogen 

trouwens toch al absoluut niet klagen 

met het bestuur van de NBFS, welke 

stiekem veel werk verzet voor ons. En dat 

in deze tijden, waarin het toch al moeilijk 

genoeg is om aan bestuursleden te 

komen.

Vogels gevlogen
Om half vijf vindt ik het welletjes en 

besluit om mijn ’heilige koe’ naar huis te 

brengen. Ik moet immers nog een lucht-

geweerwedstrijd in Rijsbergen gaan 

schieten. Thuis aangekomen kleed ik mij 

vlug om en spoed mij, samen met geweer 

en uitrusting, naar buurthuis D’n Durps-

herd in mijn woonplaats Berlicum. Van 

daaruit zullen we gezamenlijk naar Rijs-

bergen vertrekken. Daar aangekomen 

wacht mij echter een onaangename ver-

rassing. Ik heb kennelijk toch even iets te 

lang nageborreld, want er staat niemand 

meer op mij te wachten. Ze zijn dus al 

vertrokken. De vogels zijn gevlogen!

Friet, zweet en hometrainer
Aangezien ik er nu geen zin meer in heb, 

besluit ik dan ook om huiswaarts te 

keren. Het is al etenstijd en ik ga dan ook 

een lekker frietje bakken. Na mijn maal-

tijd te hebben verorberd is het even tijd 

om uit te buiken. Maar niet al te lang. 

Aangezien ik morgen nog in Vorsten-

bosch moet gaan schieten lijkt het mij 

niet verstandig om nog ergens naar toe te 

gaan. Omdat ik geen zin heb om lamlen-

dig voor de tv te hangen, besluit ik dan 

maar om mijn, niet optimale, conditie op 

de hometrainer te versterken. Noem me 

maar gek, maar soms is het heerlijk om, 

onder begeleiding van een lekker 

muziekje, jezelf in het zweet te trappen. 

Om half tien stoppen mijn benen met 

het rondraaien van de pedalen. Ze vin-

den het wel mooi genoeg geweest. De 

rest van mijn lichaam sluit zich daar bij 

aan. Even douchen en dan nog een lek-

ker bakkie leut pakken. Dan is het tijd 

om te slapen. Morgen is er immers weer 

een lange dag. Al met al is het een leuke, 

onderhoudende zaterdag geweest. ■

Met collega-schutter Paul Heerkens van het Sint-Antonius-Abtgilde uit Nuland bomen over de 

competitie



 Onder een stralende najaarszon werd op 

15 september 2002 het inmiddels tradi-

tionele Federatietoernooi vendelen, 

trommelen, bazuinblazen en standaard-

rijden in Oirschot gehouden. 315 deel-

nemers, verdeeld over 54 gilden, uit heel 

Noord-Brabant togen op die dag rond 

het middaguur naar Oirschot om zijn of 

haar krachten te meten met mede-gilde-

broeders en gildezusters. Het organise-

rende Sint Joris Gilde had kosten nog 

moeite gespaard om het iedereen naar de 

zin te maken. Dit toernooi was immers 

de generale repetitie voor een gigantisch 

vrij gildefeest op 22 juni 2003, waarmee 

het 460-jarige bestaan van dit gilde 

gevierd wordt. Na het hijsen van de fede-

ratievlag, het spannen van de trommen, 

het inblazen van bazuinen, het indraaien 

door vendeliers, het inrijden van stan-

daardpaarden en een hart onder de riem 

van de federatievoorzitter kon ieder zijn 

of haar kunnen aan de vakkundige jury 

en honderden  belangstellenden tonen. 

Zenuwen spelen bij jong en oud een 

doorslaggevende rol. 

Gerenommeerde kanshebbers vallen 

onverwacht door de mand en onbevan-

gen nieuwkomers zetten een topprestatie 

neer. Rond een uur of zes waren de kaar-

ten geschud. Wie wordt Brabants kampi-

oen en wie moeten er genoegen nemen 

met een tweede of derde plaats of is hele-

maal niet geklasseerd? Blijdschap en 

trots tegenover teleurstelling en berus-

ting vullen de feesttent. De federatievlag 

wordt gestreken en overdragen aan het 

O.L. Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel, dat 

volgend jaar het Federatietoernooi mag 

organiseren. ■
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Reportage

ZON ZORGT VOOR UITSTEKENDE 
SFEER OP FEDERATIETOERNOOI

De vlag in top, het Federatietoernooi kan begin-

nen

Nienke van Happen, Sint Catharina en Bar-

bara Leende. Wie de jeugd heeft, heeft de toe-

komst.

Een gerenommeerde kanshebber; Toon Verhagen 

(60 jaar), Sint Joris Oirschot aan het werk.

Discipline en muzikaliteit als inzet voor een 

Brabantse titel bij het tamboerskorps van  Sint 

Leonardus Beek en Donk

Het einde van de oefening van de vendeliers van Sint Martinus Luyksgestel
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Ontspanning voor de jeugd van Sint Martinus 

Luyksgestel op het luchtkussen

Jessy van Bakel (8 jaar) Sint Theobaldusgilde 

Overloon in gevecht met zijn vendel

Jong geleerd is oud gedaan bij Sint Matthias 

Oploo. We zijn toch allemaal met een sneeuw-

witje begonnen? 

Een overzicht van het feestterrein met de toe-

komstige Brabantse kampioen 

groepsvendelen, Sint Joris Oirschot

Prijsuitreiking standaardrijden

De winnaar bij het standaardrijden; A. de 

Bruyn van het Heilig Sacramentsgilde Hulsel

De bekroning van een topprestatie tijdens de 

prijsuitreiking

Wachten duurt altijd lang Gespannen brengen de tamboers van Sint Joris 

Budel hun mars ten gehore

Koen Jagers (9 jaar) van Salvator Mundi 

Oeffelt wordt gadegeslagen door familie en 

bekenden

Gezelligheid kent geen tijd
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Reactie op het interview in de Gildetrom 
(49e jaargang 2002 nr. 3)

In dit interview zou ik gezegd hebben, dat de band met de 

kerk strak is en dat er in onze kring geen functie voor een 

geestelijk als gildeheer is.

Wat ik bedoeld heb te zeggen is, dat de verbondenheid met 

de kerk niet zo sterk is als in andere kringen. In onze kring 

gaan de gilden naar de kerk bij aanvang van een statiedag en 

als er bijzondere omstandigheden zijn bv. het overlijden van 

een gildebroeder of -zuster.

Terwijl in andere kringen bijvoorbeeld de meimaand etc. 

wordt verzorgd door het gilde.

De gilden die zijn heropgericht binnen onze kring hebben 

wel een gildeheer. Dit is overgenomen op advies van andere 

kringen en van onze kring. Echter, de van oudsher bestaande 

aangesloten gilden kennen géén gildeheer. Ondanks alles 

staat toch bij ons trouw aan het kerkelijk gezag hoog in het 

vaandel geschreven. Ik hoop, met dit schrijven de verkeerde 

gedachte van het interview op dit gebied te hebben weggeno-

men.

Met gildegroeten,

H.E.J. Hoppenbrouwers

Voorzitter Kring van Schuttersgilden Baronie en Markiezaat

Website www.schuttersgilden.nl
Aan de oproep van het federatiebestuur om gegadigden die 

willen meewerken aan de federatieve website hebben zes gil-

debroeders gereageerd. Op 4 november j.l. heeft een eerste 

bijeenkomst plaatsgevonden. Het ziet er naar uit dat er een 

websitecommissie gevormd gaat worden die met degelijke 

kennis van zaken en enthousiasme de vorig jaar gestarte en 

stil gevallen website gaat voortzetten. In elk geval is het de 

bedoeling om met voorrang, vóór Kerstmis, aan de vele bij de 

federatiesecretaris ingekomen verzoeken om links van andere 

gilden te plaatsen op NBFS-website, te voldoen.

Hoofdliedendag 12 oktober 2002
De grote belangstelling noopte tot het helaas voor deelname 

moeten afwijzen van 14 gilden. Nogmaals wordt gewezen op 

de, in verband met de veiligheidseisen, door de provincie 

gestelde strenge toelatingsmogelijkheden.

Advies: schrijf op tijd in. Als het maximale aantal is bereikt 

stopt de inschrijving.

Gevonden: herinneringsmedaille landjuweel Helmond en 

een 5x5 cm zilveren papagaai. Terug te bekomen bij de fede-

ratiesecretaris.  

Federatielogo en huisstijl
In de algemene bestuursvergadering van 8 oktober 2002 is 

besloten de gilden nogmaals te wijzen op de uitgangspunten 

m.b.t. het gebruik van het federatielogo en de -huisstijl. (zie 

ook vademecum  IN/04). Ook programmaboekjes van onder 

auspiciën van de federatie gehouden wedstrijden dienen in 

de huisstijl te worden uitgevoerd. Dus ook eenheid in de kaft. 

Dit uitgangspunt zal worden opgenomen in de diverse richt-

lijnen.

Fiscaliteit en het schutterswezen
Op 11 januari 2003 vindt te Baexem om 14.00 uur de jaar-

lijkse Limburgse Schuttersdag plaats. De dag staat in het 

teken van bovengenoemd onderwerp. Bestuurders en met 

name penningmeesters worden gewezen op deze informatie-

dag waarop een aantal deskundigen fiscale problemen (b.t.w., 

loonbelasting, schenkingsrecht etc) waar gilden mee worden 

geconfronteerd behandelen. Misschien is er die dag voor uw 

gilde geld te verdienen. Aan deze dag zijn geen kosten ver-

bonden. Nader informatie bij: W. Pijpers, Winkerstoel 94, 

6074 HH Melick, tel: 0475-492868.

Meerdere gildenfeesten op één dag
Zoals op de hoofdliedendag aan de orde is gesteld wordt nog-

maals de aandacht gevraagd om bij het vaststellen van data 

voor gildefeesten, ook kringgildedagen, te letten op de reeds 

vastgelegde data in de federatiekalender. Er ligt hier een ver-

antwoordelijkheid voor de gilden zelf. De federatie kan geen 

sanctie toepassen. Geadviseerd uitgangspunt is, niet méér 

dan twee gildefeesten op dezelfde dag.

Er is bij de federatiesecretaris een overzicht van vastgelegde 

data voorhanden tot en met het jaar 2007. ■

FEDERATIE-NIEUWS

Driemaandelijks tijdschrift over de Noordbrabantse schuttersgilden

IN IEDER GILDEGEZIN 

HOORT DE 

GILDETROM THUIS!

INGEZONDEN

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.



TWEEDAAGSE 
VERGADERING IN POLEN

Zeventig afgevaardigden uit negen Europese landen kwamen van 4 tot en met 6 april 

2002 in de Poolse stad Poznan bijeen voor de algemene voorjaarsvergadering van de 

Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS). Het eigenlijke vergade-

ren duurde twee dagen. Een fotoverslag.

door Kees van der Bruggen

EGS-NIEUWS

Ondanks de reisafstand een goede opkomst van 

de afgevaardigden. Rechts op de voorgrond de 

Poolse delegatie

Deel van het internationale presidium (v.l.n.r.) 

prof. Vytautas Landsbergis uit Litouwen (gast), 

vice-president Bernd Hellwig (D), bescherm-

heer Z.K. en K.H. aartshertog dr. Otto von 

Habsburg (D), president Juan graaf t’ Kint de 

Roodenbeke (B), secretaris-generaal Lothar 

Heupts (D) en vice-president Leo Stals (NL)
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Tussen de bedrijven door tijd voor een stadswan-

deling. De Brabantse delegatie heeft meer oog 

voor het monumentale stadhuis dan voor de 

camera. Op de rug gezien (vanaf rechts) Marc 

Pijnenburg, Jo van den Biggelaar, Hennie Hop-

penbrouwers en Thea Ketels, de echtgenote van 

de huidige Europa koning

Belgisch-Nederlandse lobby. Hugo Steyls (l) in 

gesprek met Jo van den Biggelaar (Kwartier 

van Oirschot)

Nederlands-Duits onderonsje. Europa koning 

Harry Ketels (l) en Peter Bacchus

Polen zijn voortreffelijke gastheren. Onder aan-

voering van (staand) Jerzy Wypych (l) en 

Andrzej Wegner zijn de afgevaardigden uit 

Europa onthaald op een gala-banket (op eigen 

kosten)

Het prachtig gerestaureerde raadhuis van Poz-

nan
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PAGINA VOOR DE GILDEJEUGD
Woordpuzzel 
Mijn naam is Peter van Doren en ik ben 15 jaar. Ik ben sinds vier jaar lid van het gilde Sint Antonius - Sint 

Sebastiaan in Udenhout. Ik ben jeugdvendelier en ben hier zeer trots op. Naast het gilde is een andere hobby 

van mij puzzelen. Ik heb een woordpuzzel gemaakt en hiervoor alleen maar woorden gebruikt die in het gildewe-

zen bekend zijn. 

Belofte Gildekoning Lol Tamboer Bier  Gildetrom  Lood  Trom Boog  Groeten  Nar  Trouw Cent  Hoofdman  Prijs  Tijd Cola  Huls  Publiek  Vaandel Donateur  Kerk  Roos  Vendelier Drinken Kogel  Schutter  Vlag Feest  Kring  Standaard  Wijn  Geluk  Kroon  Strijd  Zilver 
De woordpuzzel kan men maken door de  bovenstaande woorden te zoeken in de puzzel en deze aan te kruisen. 

Dit zowel horizontaal, verticaal, diagonaal of van onder naar boven. De letters die overblijven vormen een woord. 

De oplossing kan men vóór 22 januari 2003 sturen aan Peter van Doren, Kreitenmolenstraat 122, 5071 BJ 

Udenhout. Het gilde Sint Antonius - Sint Sebastiaan Udenhout heeft drie prijzen beschikbaar voor de goede 

oplossers. De uitslag za1 in de volgende Gildetrom in de Jeugdtrom bekend gemaakt worden. 

G R O E T E N E K N I R D

I I V D Y R T S S Y R P R

L O L E D N A A V E R U E

D N E D K E T F O L E B T

E Y F E E S T B R T I L T

K W U O R T M B A R L I U

O B Z O K A R N E D E E H

N E I V T N O O R K D K C

I R L E T D O I M O N R S

N A V C R A S N O G E I B

G G E O O A S L F E V N O

E N R L M R N K U L E G O

T E N A M D F O O H S T G

Als ik eens ... een goede schutter was
Als ik eens een goede schutter was, schoot ik met 
de kruisboog tien keer de vogel eraf. 
En met de luchtbuks schoot ik alleen maar in de 
tien. 
Dan was ik de beste in kruisboog op de baan. 
Met de Sint-Jansboog schieten ging dan ook 
beter. 
Dan zou ik beter zijn dan Karel met pistoolschie-
ten. 
En als ik dat allemaal kon zou ik mee mogen doen 
aan de Nederlandse kampioenschappen. 
Als het goed gaat misschien ook aan de Europese 
kampioenschappen. 
Maar de Wereld-kampioenschappen zullen wel moei-
lijk zijn. 
Als ik het haal, word ik beroemd. 
Maar. . . met kruisboogschieten schiet ik de vogel 
er maar vijf keer af. 
Met de luchtbuks schiet ik op zijn meest in de 
negen. 
Kruisboog op de baan schieten mag ik nog niet en 
de Sint-Jansboog is te zwaar om te tillen. 
Het pistoolschieten laat ik liever aan Karel over, en 
de Nederlandse kampioenschappen laat ik liever al 
helemaal achterwege. 
Dus ik zal nooit beroemd worden. 

Pieter Elshout, 
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KRINGNIEUWS

Pastoor Jansen is 25 jaar gildeheer
Op 2 oktober 2002 was het 25 jaar geleden, dat Gerard Jan-

sen pastoor werd van de parochie Maria Boodschap in Goirle 

en tegelijkertijd gildeheer van het Sint Joris Gilde van Goirle, 

als opvolger van pastoor Pessers. De in Hillegom geboren en 

bij Mill-Hill congregatie gestudeerde jonge priester ging na 

zijn wijding na de jungle van Borneo om in Jarawak 13 jaar 

te werken en een nieuwe kerk te bouwen. Na 13 jaar missie-

vak en enkele invalwerkzaamheden belandde hij in Goirle, 

waar de inmiddels 74-jarige nog kerngezonde Hollander zich 

goed thuis voelt. Op zondag 6 oktober 2002 werd in de 

Eucharistieviering het 25-jarig pastoorschap feestelijk her-

dacht. Na de dienst werd door het gilde de eed van trouw 

hernieuwd en een vendelgroet gebracht en ontving de pastor 

een oorkonde van de vice-voorzitter van de kring, Jan van 

Riel. Van het gilde kreeg hij een zilveren speld.

50 jaar gildebroeder
Op de statiedag van het Goir-

lese Sint Joris Gilde op 24 

augustus 2002 is gildebroeder 

Jan Smits gehuldigd voor 50 

jaar trouw aan God, Koningin 

en Vaderland. De dag begon 

met een dienst in de Mariakapel 

van Mill-Hill, die 50 jaar gele-

den werd ingezegend uit dank-

baarheid en een belofte uit de 

Tweede Wereldoorlog. Na de 

gebruikelijke koffie met kren-

tenbollen werd Jan toegespro-

ken door de burgemeester, 

mevrouw mr. W. de Very-Vrin-

ger, die hem prees voor zijn 

trouw aan het gilde, maar ook aan zijn vaderland die Jan 

vervulde van 1948 tot 1950 in Indonesië alsook de broeder-

schap die hij toonde als het daar echt moeilijk was. Naast 

gildebroeder is Jan ook 62 jaar lid van voetbalvereniging 

G.S.B.W., waar hij na zijn actieve periode als voetballer ook 

ongeveer 40 jaar de jeugd begeleiding mede verzorgde. 

Namens het Kwartier van Oirschot reikte Jan van Gelooven 

de oorkonde uit. Van zijn gilde kreeg Jan een tinnen bord met 

het logo van zijn gilde en werd hij door de hoofdman, Leo de 

Brouwer, geprezen voor zijn verdiensten als gildelid. Jan is 

ook een uitstekend schutters, die vele jaren een vaste plaats 

had in het vier- zestal wat vaak goede resultaten opleverde. 

Pieter Beerens eerlijk koning geschoten
Op 16 juli 2002, de patroonsdag van Monulphus en Gon-

dulphus, heeft het gelijknamige 

gilde uit Knegsel koning gescho-

ten volgens het reglement van 

het gilde, waarin is opgenomen 

dat er om de drie jaar om het 

koningsambt wordt geschoten. 

Na het 92e schot haalde Pieter 

Beerens de koningsvogel naar 

beneden. Nadat hoofdman 

Siem Jacobs, de rechten en de 

plichten van het koningschap 

had voorgelezen, en de nieuwe 

koning zijn handen had gewas-

sen ten teken dat hij de konings-

titel op een eerlijke manier had 

verworven, werd hem het 

koningszilver omgehangen. 

Pas voor de derde keer koningschieten in 
Sint Oedenrode

Op kermiszondag 25 augustus 

2002 vond voor de derde keer 

het koningschieten plaats bij het 

Rooise Sint Jorisgilde. Na de 

gebruikelijke ceremoniën rond 

het vrijen van de boom werd 

door iedere gildebroeder een-

maal op de mooi versierde hou-

ten vogel geschoten. De vogel 

werd in deze ronde al behoorlijk 

gehavend en verloor al zijn kop 

en beide vleugels. Na een korte 

pauze met een lekker glas wijn 

bonden 11 gildebroeders de 

strijd met elkaar aan. Het was 

een spannende strijd, waarbij 

steeds kleine stukjes van de vogel naar beneden kwamen. In 

de vierde ronde haalde Frans v.d. Oever het nog resterende 

deel naar beneden. Frans koos zijn echtgenote Willy als konin-

gin. Daarna werd Willy gestoken in de koninginnekledij, die 

zij ontworpen heeft tijdens de eerste koningsperiode van 

Frans. Op weg naar het gemeentehuis werd nog even gestopt 

bij de woning van de moeder van Frans, de ’koningin-moe-

der’, waar Frans door haar en andere familieleden van harte 

werd gefeliciteerd. In het gemeentehuis werd de nieuwe 

koning aan de burgemeester voorgesteld. Daarna werd vol-

gens de traditie gezamenlijk de erewijn gedronken. In een 

korte toespraak zette Frans zijn beleid voor de komende peri-

ode uiteen. Hij zal ervoor gaan ijveren om het Rooise gilde 

open te stellen voor vrouwen als lid van het gilde.

Lage-Mierde kreeg nieuwe koning
Bij het Sint Ambrosiusgilde uit Lage-Mierde wordt om de 

drie geschoten voor de koningstitel. Op de teerdag in septem-

ber van dit jaar was dat weer het geval. Er wordt gescho- 

Kwartier van Oirschot

25 jaar gildeheer

Jan Smits gouden gildebroeder

Zojuist geïnstalleerd

Het koningspaar v.d. Oever

Dat belooft wat voor de toekomst
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ten met de kruisboog op doel op een afstand van 28 meter. 

Na een spannende strijd, waarbij de zenuwen bij enkele 

schutters een rol speelden, werd Dirk Boerenkamp de nieuwe 

koning. Dirk haalde het maximale aantal punten van 60, wat 

in het verleden eenmaal eerder is gebeurd. Er waren twee 

schutters die 59 punten haalden. De nieuwe koning is 23 jaar 

jong. Dat belooft wat voor de toekomst.

En dan zijn grappen
Op de jaarlijkse teerdag van 

Gilde Sint Ambrosius Lage-

Mierde is Willeke Moeskops 

onderscheiden voor zijn 40-jarig 

gildebroederschap. Willeke is 

een gildebroeder in hart en nie-

ren. Hij heeft alles gedaan voor 

de guld wat mogelijk was. Als er 

gewerkt moest worden, dan was 

hij er. De laatste jaren is dat 

helaas niet meer mogelijk. En 

dan zijn grappen. Het is zelfs 

ooit gebeurd, dat hij zo moest 

lachen, dat zijn onafscheidelijke 

kromme pijp uit zijn mond viel. 

Willeke was koning in 1963, 

was jarenlang eerste deken. 

Een nieuwe koning
Tijdens de kermisdagen in juni 

was de tijd aangebroken om een 

nieuwe koning te schieten. De 

gildebroeder August Schoen-

makers had reeds vier jaar deze 

titel mogen dragen. Na de 

gebruikelijke ceremonieën lukte 

het de jonge gildebroeder 

Ed ward Ansems de vogel 

omlaag te halen, zodat hij de 

nieuwe koning is geworden van 

Gilde Sint Sebastiaan Hilvaren-

beek. Op de foto de nieuwe 

koning met zijn trotse moeder, 

Leide Ansems-Michelbrink 

(75), die dit heugelijke feit in 

haar laatste levensdagen nog net 

mocht meemaken. Op 1 augustus 2002 overleed zij plotse-

ling en werd enkele dagen daarna met gilde-eer begraven.

Sint Sebastiaan Oirschot heeft nieuwe koning
Op kermisdinsdag 1 oktober 2002 is door gilde Sint Sebasti-

aan uit Oirschot gestreden om de koningstitel. Het aanwe-

zige publiek was op deze zonovergoten middag getuige van 

een pakkende strijd. Uit de aanvankelijk 13 leden tellende 

groep van schutters tekende zich al snel een kopgroep af. 

Tweevoudig koning Jos de Croon en regerend drievoudig 

koning Willy Kuypers, veteranen als het om schietwedstrij-

den gaat, en de jonge schutter Paul Smetsers jr waren de 

laatst overgebleven schutters. Nadat zowel koning Willy Kuy-

pers als Jos de Croon hun schot misten was het aan Paul 

Smetsers om het af te maken. De spanning was te snijden en 

een stilte trok over de vele bezoekers. Met vaste hand wist 

Paul zijn laatste schot tot het winnende schot te maken. 

Onder de schutsboom werd door de nieuwe koning de eed 

afgelegd, kreeg hij de koningsbreuk door de onttroonde 

koning omgehangen en betrad hij het gildevaandel. 

Schutters laten er geen gras over groeien
Op 18 augustus 2002 heeft het gilde Broederschap van O.L. 

Vrouwe uit Oirschot zich een nieuwe koning geschoten. Bij 

het 215e schot haalde de 55-jarige gildebroeder Chris Kem-

pen de houten vogel naar beneden. Daarmee werd hij twee 

koning van de broederschap. 

De zes deelnemende schutters, 

die streden om het koningschap 

lieten er op deze warme zomer-

dag geen gras over groeien. Van 

de 215 schoten die nodig waren 

om de vogel naar beneden te 

halen, waren er maar drie mis. 

Chris die zijn zwager Ad Aarts 

opvolgt als koning, schoot al 

eerder koning in 1972. Nadat 

hij geïnstalleerd was als nieuwe 

koning werd hij door het gilde 

naar huis gebracht waar hij een 

vendelhulde kreeg en waar de 

erewijn werd geschonken.

 

70 jaar gildebroeder in Vessem
Op 11 september 2002 had Gilde Sint Lambertus Vessem 

drie jubilarissen. Harrie van Riet was 70 jaar lid. Harrie en 

zijn vrouw Jans werden onderscheiden door hoofdman Frans 

Mijs, voorzitter van de kring Oirschot de heer Schreuder en 

burgemeester Houben. Fons van Aaken was 50 jaar lid. Hij 

ontving een zilveren speld van zijn gilde, van de kring een 

oorkonde en van de burgemeester een zilveren schild. Wim 

Ansems was 40 jaar lid. Hij kreeg de kringonderscheiding.

Nederlands Gildekampioenschap hand- en kruisboog-
schieten op wip in Oirschot

Op zondag 29 september 2002 organiseerde het Gilde Broe-

derschap van Onser Liever Vrouwe uit Oirschot het Neder-

lands Gildekampioenschap hand- en kruisboogschieten op 

wip. Het kampioenschap is door de vele gekostumeerde gil-

debroeders en zeker niet te vergeten de aanwezige gildezus-

ters een kleurrijke en verbroederlijke verschieting geworden. 

Het goede weer zorgde voor hoge uitslagen in alle te verschie-

ten klassen.

Bloemen voor vrouwen van jubilarissen
Op de jaarlijkse teerdag (maan-

dag na 8 september) van Gilde 

O.L. Vrouw en de H. Willibror-

dus uit Wintelre zijn drie leden 

in de bloemetjes gezet. Ouder-

ling Harrie van Aaken, oud-

hoofdman en oud-kringbe-

stuurslid, kreeg de kringoor-

konde. Harrie die om 

gezondheidsredenen niet meer 

in Wintelre verblijft was speciaal 

voor deze gelegenheid samen 

met zijn vrouw Nice naar de gil-

dekamer gekomen en ook Nice 

werd met bloemen in de feeste-

lijkheden betrokken. Kring-

Willeke Moeskops onderschei-

den

Koning in vol ornaat

Harrie van Aaken 50 jaar gil-

debroeder

V.l.n.r.: Harrie van Riet, Fons van Aaken en Wim Ansems

Een trotse moeder met haar 

koningszoon
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voorzitter Hans Schreuder onderscheidde Henk van Asten 

en Gerrit Swaanen vanwege hun 40-jarig lidmaatschap. 

Henk heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt als vende-

lier en instructeur voor de vendeliers. Gerrit begon als vende-

lier bij Sint Lambertus in Vessem en heeft in Wintelre jaren-

lang de leiding gehad van schietwedstrijden. Gildemoeder 

Mandy Klessens speldde deze beide jubilarissen de zilveren 

speld van het gilde op en natuurlijk werden ook de dames 

Annie en Cilia in de bloemetjes gezet.

Prins Bernhard bezoekt Best
In het kader van de 58e verjaardag van Operatie Market Gar-

den bracht ZKH Prins Bernhard een bezoek aan museum 

’Bevrijdende Vleugels’ aan de Sonseweg in Best. Tijdens dit 

bezoek bracht het Bestse Sint Odulphusgilde een vendelgroet 

aan de Prins en de oud-strijders.

Nieuwe koning bij Sint Jorisgilde Vlokhoven
Op de zonnige zondag 8 sep-

tember werd onder grote 

belangstelling de koningsboom 

gevrijd en bij loting de volgorde 

voor een tiental schutters 

bepaald. Onder tromgeroffel 

werd het openingsschot verricht 

door gildepastor W. Kalb, 

gevolgd door Jan Schurs, Raads-

heer District centrum en de gas-

ten: de koning en de prinses van 

het Sint Kristoffel- Kloveniers-

gilde uit Merksem uit België. 

Frans Marinus, reeds eerder 

koning, schoot bij het 68e schot 

de vogel met spil en al naar 

beneden. Baancommandant Frans Sanders, van het Sint 

Annagilde uit Neerwetten, keurde deze gang van zaken niet 

goed; de vogel moet los van de spil en op de grond liggen. De 

vorige koning Martien Sanders, door al zijn emoties, was ver-

geten de spil vast te zetten. Na de vogel opnieuw geplaatst te 

hebben ging het koningsschieten weer door en bij het 97e 

schot schoot John Marinus de vogel naar beneden. John 

Marinus, vanaf 1980 jeugdlid vendelier, is sinds 1985 gilde-

broeder, vendelier, geweerschutter en nu ook koning. Bij zijn 

installatie was zijn vriendin Suzanne zeer geëmotioneerd. 

Piet van de Wiel van het Sint Catharinagilde uit Tongelre 

verzorgde een toelichting bij het schieten. 

Kermisschieten gilde Sint Joris, Sint Barbara te 
Maarheeze succesvol verlopen

Onder redelijke weersomstandigheden vond het traditionele 

kermisschieten plaats op het terrein van het gilde. Inzet was 

de titel ’Kermiskoning 2002’. 65 Deelnemers, zowel mannen 

als vrouwen, hadden zich ingeschreven. Onder grote belang-

stelling van een groot aantal bezoekers werd begonnen met 

het schieten op de kermisvogel. Onder de tonen van orkest 

’De Lesten Aoem’ en onder het genot van een heerlijke kop 

soep, aangeboden door Kees en Theo van ’De Ark’ vlogen al 

gauw kop en vleugels van de vogel af. Ton Willems was bij het 

29e schot de gelukkige en mocht naast felicitaties de bij de 

titel horende wisseltrofee in ontvangst nemen. Na afloop ging 

het gezelschap naar het gildehuis, waar nog lang nagepraat 

werd over de gezellige middag.

Toon van den Berg voor de derde keer koning
Op zondag 7 juni werd bij het 

Catharinagilde Valkenswaard 

weer het tweejaarlijks konings-

schieten gehouden. Onder grote 

belangstelling en bij een aarze-

lend zonnetje werd de schuts-

boom gevrijd door 3 maal rond 

de schutsboom te trekken en de 

regerend koning het konings-

vest van de schouders te nemen. 

Nadat de loting was verricht en 

de vogel op de schutsboom was 

geplaatst betraden de 4 deelne-

mers het strijdperk. Uiteinde-

lijk, na 154 schoten, was het 

pleit beslecht. Toon van den 

Burg was de schutter, die zijn 

zenuwen het beste in bedwang 

had. Met een welgemeende glimlach nam de nieuwe koning 

de felicitaties in ontvangst. Na 1988 en 1992 was het nu voor 

de derde keer dat hij de titel van koning in de wacht sleepte. 

Daarmee stootte hij zijn broer Alfons, die een week eerder het 

koningsschap van de gemeente Valkenswaard had gewonnen 

van de troon. Toon van den Berg, getrouwd met Annie, tim-

merman van beroep, is al 23 jaar lid van het gilde.

Project : Doar hedde de guld
Groep 7 en 8 van Basisschool Sint Joan in Soerendonk heeft 

een project gevolgd over het Sint Jans-schuttersgilde. Een 

korte impressie van een van de deelnemers.

Allereerst kwam het schuttersgilde in een optocht het school-

plein op. Het was een interessant leerzaam en leuk project. 

We hebben twee onderwijsboekjes gekregen, waar heel veel 

informatie over het gilde in stond. Meestal gebruiken we deze 

lessen als geschiedenislessen.Wat is een schuttersgilde? 

Waarom zijn ze opgericht? Hoe gaat het koningsschieten in 

zijn werk? Waarom bestaan ze na honderden jaren nog steeds? 

De antwoorden kon je allemaal vinden in het werkboekje. Er 

kwamen ook regelmatig belangrijke personen op bezoek, 

zoals de vroegere koning, de nieuwe koning en zelfs op een 

van de laatste lessen kwamen de keizer en de keizerin op 

school. Dat was natuurlijk een heel speciaal moment. Bij  

John Marinus nieuwe koning

Koning Jos Peek wordt voorgesteld aan Prins Bernard

Kempenland

Happening bij het project ’Daor hedde de guld’ in Soerendonk
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de allerlaatste les gingen we naar de schutsboom van het Sint 

Jansgilde. We mochten zelf daar schieten met een buks en we 

maakten een optocht door het veld. We zagen hoe kogels 

opnieuw worden gebruikt en hoe ze op de vogel schoten. Het 

was erg gaaf. We kregen nog een traktatie. We hebben genoten 

van de speciale lessen. Bedankt voor alles, namens groep 7 en 

8 van Sint Joan.

Kermisprinses Sint Jorisgilde Bladel
Negen gildezusters meldden zich op 24 augustus voor het 

kermisprinsesschieten van het Sint Jorisgilde in Bladel. Na 

het woord van welkom van hoofdman Ton Egbers en de 

gebruikelijke ceremonie loste kermisprinses Ria van den 

Boomen het eerste schot. De stukken gips vlogen nogal gauw 

in het rond en in de 4e ronde bij het 29e schot, het 18e rake 

schot, viel het laatste stukje gips. Anke Claassen was de geluk-

kige. En wat was haar verzuchting: „Hij is raak en hij is er af 

ook. Wat nou?” Felicitaties volgden, woorden van de hoofd-

man met het wisselboogje als prijs, een bos bloemen en de 

vendelhulde door Joris en Antal. Daarne volgden een paar 

uurtjes gezellig samenzijn met een hapje en een drankje

Jan van Rooij nieuwe koning Sint Annagilde 
Nederwetten

Tijdens de kermis in Nederwet-

ten, 19 augustus, heeft het Sint 

Annagilde, zoals gebruikelijk in 

de even jaren, koning gescho-

ten. Aansluitend op een H.Mis 

in de Lambertuskerk voor de 

overleden leden werd afgemar-

cheerd naar het gildehuis aan de 

Eikelkampen, waar een goed 

verzorgde koffietafel werd 

genuttigd. Na loting werd het 

eerste schot gelost door 

beschermheer J. Kluijtmans, het 

tweede schot was voor waarne-

mend burgemeester W. Ligtvoet 

en het derde schot voor R. van 

Pareren.

Daarna kon de zittende koning Theo Coolen beginnen zijn 

titel te verdedigen. In totaal volgden er nog 24 gildebroeders. 

Er werd goed raak geschoten zodat de vogel na vijf ronden 

flink beschadigd was. Bij het 141e schot was het Jan van 

Rooij die het laatste stuk van de vogel naar beneden haalde. 

Jan, een echte Nederwettenaar en gildebroeder in hart en 

nieren is al ruim 32 jaar lid van het gilde, 27 jaar lid van het 

bestuur waarvan 22 jaar als secretaris en al ruim 30 jaar ven-

delier. 

Na de nodige felicitaties door de vele aanwezigen werd hem 

door de onttroonde koning Theo Coolen het koningszilver 

omgehangen, samen met de koningsvogel. Hierna was het 

tijd onze nieuwe koning voor te stellen bij beschermheer J.

Kluijtmans waar een vendelhulde werd gebracht. Ook werd 

op deze dag de heer A. v.d. Rijt gehuldigd omdat hij 25 jaar 

lid was. Hem werd een prachtig wandbord aangeboden en 

voor zijn vrouw Tini waren er bloemen. Beiden zijn zij zeer 

aktief bij het gilde betrokken, o.a. voor het verstellen van de 

kleding. Het was een zeer geslaagde kermismaandag.

Jubilaris Sint Anna Gilde Nederwetten
Bert de Vries, kapitein van het 

Sint Anna Gilde Nederwetten, 

heeft zaterdag 14 september het 

feit gevierd dat hij 25 jaar lid is 

van de gilde-overheid, 3 jaar als 

Oude-deken (penningmeester) 

en 22 jaar als kapitein (voorzit-

ter). Bij die gelegenehid heeft 

wethouder M. Jansen, locobur-

gemeester van de gemeente 

Nuenen, hem in het gildehuis 

aan de Eikelkampen in Nuenen 

de zilveren ere-penning van de 

gemeente Nuenen, Gerwen en 

Nederwetten, opgespeld. Door 

kringvoorzitter J. Oomen van 

kring Kempenland werd het zil-

veren schild van verdiensten opgespeld. Van het eigen gilde 

was er een zilveren speld voor de jubilaris en bloemen voor 

zijn vrouw Mieke.

Voor al zijn verdiensten voor het plaatselijk verenigingsleven 

heeft de heer De Vries in 2001 al een koninklijke onderschei-

ding mogen ontvangen.

Arnoud Peters koning van het Sint -Jorisgilde 
Zesgehuchten

Het is intussen al drie jaar gele-

den dat het gilde is gaan schie-

ten om het koningschap. Na de 

H.Eucharistieviering, de koffie-

tafel en de bespreking van de 

reglementen kan er worden 

begonnen. Eerst wordt er  

driemaal rond de boom getrok-

ken, daarna wordt de boom 

gevrijd. Om 14.15 uur ont-

brandt de strijd om het koning-

schap. Er nemen vijf gildebroe-

ders en één gildezusters deel. 

Niet iedereen doet mee, omdat 

hij of zij opziet tegen de ver-

plichtingen van het koningzijn: 

deel uitmaken van het bestuur 

en daarna nog drie jaar onderkoning zijn. Bovendien moet 

een koning een zilveren schild schenken en een vat bier. Er 

wordt op het scherpst van de snede gestreden, waarbij Janny 

Coenen als enige vrouw wel degelijk haar mannetje staat. Zij 

schiet flinke stukken van de gipsen vogel die bijzonder taai 

blijkt. Maar ook de mannen laten zich niet onbetuigd. In 

1999 was na veertien schoten de nieuwe koning bekend. De 

makers van deze vogel, DirkJan Doensen en Jan de Greef 

wilden kennelijk voorkomen, dat het dit jaar ook zo snel 

afgelopen zou zijn.

Eindelijk valt bij het 248e schot het laatste stukje. Schutter is 

Arnoud Peters, al 27 jaar actief lid, vaste deelnemer aan het 

koningschieten en al negen maal winnaar bij de interne 

schietcompetitie. Arnoud toont zich zeer blij met het koning-

schap en iedereen gunt het hem van harte. 

Drie jubilarissen H.Kruisgilde Gerwen
De afgelopen maanden heeft het H.Kruisgilde een drietal 

jubilarissen mogen huldigen. Op 18 mei vierde Bernard 

Smits het feit dat hij 40 jaar geleden toetrad tot de gelederen 

van het H.Kruisgilde, waar hij zich een groot aantal jaren 

De negen deelneemsters aan het Kermisprinsesschieten

Jan van Rooij koning gilde Sint 

Anna Nederwetten

Bert de Vries 25 jaar bij het Sint 

Annagilde

Nieuwe koning van Sint Joris 

Geldrop is Arnoud Peters
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bezighoudt met het organiseren van schietwedstrijden zowel 

met het geweer als met de kruisboog. Bovendien heeft hij 

gedurende langere tijd deel uitgemaakt van de overheid. De 

laatste jaren heeft hij evenwel meer bekendheid gekregen als 

de standaardruiter van het H.Kruisgilde, die in de voetspo-

ren van zijn vader, gehuld in het prachtige koperen harnas en 

gezeten op zijn Belgisch trekpaard, tijdens optochten een 

markant onderdeel van het H.Kruisgilde vormt. Voor zijn 

verdiensten voor het gilde en andere maatschappelijke activi-

teiten werd Bernard Smits op afgelopen Koninginnedag al 

onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Tijdens 

een druk bezochte receptie in het gildehuis werd hem door 

hoofdman Piet van den Berk de zilveren verenigingsspeld 

met robijn opgespeld. De zilveren medaille van de kring 

Kempenland werd hem na een toespraak door kringvoorziter 

Johan Oomen uitgereikt door de raadsheer van het district 

Noord Tony Schönhoff. Namens de gemeente werd de jubi-

laris tenslotte door burgemeester Ligtvoet geëerd met een 

fraai wandbord met het wapen van de gemeente Nuenen, 

Gerwen en Nederwetten.

Op 31 augustus vierden de gildebroeders Rein Kersten en 

Piet de Louw hun 50-jarig lidmaatschap. Rein Kersten heeft 

zich gedurende een veertigtal jaren verdienstelijk gemaakt als 

tamboer, terwijl Piet de Louw tot voor kort het vendel heeft 

gehanteerd. Beiden zijn ook al eens koning geweest en heb-

ben ook deel uitgemaakt van de overheid.Voor hun verdien-

sten voor het gilde zijn beiden zowel koninklijk als gemeente-

lijk onderscheiden. Op de bewuste dag werden beide jubila-

rissen met hun partners thuis afgehaald en in een fraaie koets 

naar de kerk begeleid, waar door pastoor Groot een H.Mis 

uit dankbaarheid werd opgedragen. Het gezelschap vertrok 

vervolgens weer in optocht naar het gildehuis aan het Lank-

veld waar een vendelhulde werd gebracht. In de diverse hul-

digingstoespraken werden de beide gildebroeders geroemd 

om hun onvoorwaardelijke trouw aan het gilde. Van hoofd-

man Piet van de Berk kregen ze de gouden verenigingsspeld 

van het H.Kruisgilde opgespeld.

Beiden kregen ook het gouden schild van de Kring Kempen-

land uitgereikt door voorzitter Johan Oomen en districts-

raadsheer Tony Schönhoff. Door burgemeester Ligtvoet wer-

den de jubilarissen tenslotte nog verrast met een fraai 

gebrandschilders raamdecor met het wapen van de gemeente 

Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Sint Jorisgilde Stratum heeft na 190 jaar weer een 
keizer

Voor het eerst sinds 1812 heeft Sint Jorisgilde Stratum weer 

een keizer. Zaterdag 7 september schoot Albert van de Steen 

tijdens het koningschieten de laatste splinter hout van de 

vogel naar beneden. Omdat hij zich in 1998 en in 2000 ook 

al tot koning schoot, mag hij zich nu keizer noemen. In totaal 

waren 24 schutters de strijd aangegaanvoor het fel begeerde 

koningschap. Het werd een spannende strijd en er waren 

ongeveer 500 schoten nodig om de vogel naar beneden te 

halen. Albert is nu keizer voor het leven en gaat nu bekijken 

hoe hij deze functie inhoud kan geven. Allereerst moet er een 

keizersschild geschonken worden: dat moet echt iets speci-

aals worden.

Ondertussen zat het Sint Jorisgilde zonder koning en dus 

moest er verder geschoten worden. Er werd een nieuwe vogel 

geplaatst en de strijd om het koningschap kon opnieuw 

beginnen. Deze keer waren er geen 500 schoten nodig om de 

vogel naar beneden te halen. Deze vogel was kleiner van for-

maat en minder getooid met veren. Na het vallen van de 

vogel bleef er nog een splinter achter op de spil die niet meer 

te raken was. Mede door dit feit en het invallen van de duis-

ternis werd besloten om de wedstrijd te staken en een nieuwe 

datum te prikken om opnieuw koning te schieten.

Steensel heeft een Mariakapel
Meisjes in witte bruidsjurkjes, 

het gemengd koor dat op 

muziek van de fanfare het Ave 

Maria over de velden laat klin-

ken, het gilde in vol ornaat en 

de pastoor die zegenend met de 

wijwaterkwast om een nieuw 

gebouwde kapel heen loopt. 

Dat gebeurde allemaal op zater-

dag 25 mei j.l. in Steensel. 

Onder grote belangstelling 

mocht pastoor A. Willemsen de 

Mariakapel aan de Knegselse-

weg inwijden. „Onze Lieve 

Vrouwke heeft er weer een 

huiske bij en gaat op d’r eigen 

wonen”, richtte hij zich tot de 

belangstellenden. De Mariakapel is een initiatief van het 

gilde Sint Lucia, dat het een gemis vond om geen kapel te 

hebben in Steensel, terwijl elk ander dorp in de Kempen zo’n 

gebouwtje wel bezit. Daarom benoemde het gilde in haar 

voorjaarsvergadering van 2000 een werkgroep van 5 gilde-

broeders die de mogelijkheid ging onderzoeken. Ze bezoch-

De gouden jubilarissen met het hun vertrouwde attribuut

Bernard Smits toont het gemeentelijk wandbord

Albert van der Steen bij het keizerlijk schot

Pastoor Willemsen brengt 

de eerste steen aan
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ten veel kapelletjes in de buurt en legden contact met de 

gemeente, die alle medewerking bood voor de plaats aan de 

Knegselseweg. Deze strook bosgrond was in beheer bij 

Staatsbosbeheer, waar men ook spontane hulp kreeg. De 

Corneliskapel in Hooge Mierde heeft model gestaan voor de 

Steenselse kapel. Architect Pierre van der Geld uit Hilvaren-

beek verleende belangeloos zijn medewerking. Uit de werk-

groep is een stichting gegroeid,waarin 5 leden van het gilde, 

een bestuurslid van de parochie en een vertegenwoordiger 

van de buurtschap Eindhovenseweg zitting hebben. Het ini-

tiatief werd breed gedragen door de Steenselse bevolking.  

Het gilde gaf een bijdrage van 5000 gulden. Een succesvolle 

collecte in Steensel en het aanschrijven van een veertigtal 

fondsen maakten het financiële plaatje verder rond. Plaatse-

lijke aannemers schonken een groot deel van de bouwmate-

rialen. Na een publicatie in de krant, waarin gemeld werd dat 

er nog geen Mariabeeld was, werden er spontaan 5 mooie 

Mariabeelden aangeboden. Uiteindelijk is gekozen voor een 

Mariabeeld gemaakt door broeder Philippus Arts uit Vessem. 

De kapel bevat prachtige glas-in-lood ramen welke beschik-

baar zijn gesteld door het kerkelijk kunstbezit en afkomstig 

zijn uit de kerk van de parochie H.Engelbewaarder uit Den 

Haag. Op 31 juli 2001 ging de eerste spade de grond in en 

konden de vrijwilligers zich naar hartelust uitleven in de 

bouw van de kapel. De bouwers zeiden: „Zorg maar dat er 

stenen zijn en alles komt goed”. Dat dit geen loze woorden 

waren, moge blijken uit het feit dat een half jaar later de kapel 

er staat. Het gilde heeft op zich genomen om in de toekomst 

te blijven zorgen voor de onderhoud van de kapel. 

Verbroedering en varkensschieten in Geldrop
Gilde en traditie zijn nauw met elkaar verbonden. Het mag 

langzamerhand wel een traditie genoemd worden: het jaar-

lijkse samentreffen van de twee Geldropse gilden Sint Joris 

Zesgehuchten en het Sint Catharina en Barbara gilde. Elk 

jaar wordt er een schietwedstrijd georganiseerd om stukken 

varkensvlees: het zogenoemde varkensschieten. Beide gilden 

waren op zaterdag 19 oktober goed vertegenwoordigd door 

zowel gildebroeders als -zusters. Onder uitstekende weers-

omstandigheden werd er de hele dag geschoten onder leiding 

van de ’baancommandanten’ Jan Verhoeven en Ferry van de 

Burg. De hoofdman van het organiserende gilde Frits Crooy-

mans had op uitstekende wijze voor de inwendige mens 

gezorgd. Na afloop bedankte hij allen voor de sportieve wed-

strijd, in het bijzonder het bezoekende gilde Sint Joris. De 

hoofdprijs van de loterij was voor Annie Driessen. Een bij-

zonder geslaagde middag van een uniek verbroederen van 

twee Geldropse gilden.

Piet Bongaerts koning bij Martinus Waalre
Plensbuien hadden op morgen 

van 24 augustus ervoor gezorgd, 

dat de toegangsweg naar het gil-

deterrein met een dompelpomp 

begaanbaar gemaakt moest 

worden door het trouwe team 

’bosarbeiders’ van het Sint Mar-

tinusgilde Waalre. De wegran-

den werden wat extra bijge-

snoeid en een drietal tenten 

werd opgesteld. Echter, zodra 

de afgaande koning Harrie van 

Breugel afgehaald was, keerden 

de regengoden terug in hun hok 

en bleven daar voor de rest van 

de dag. Nadat Harrie zijn 

koningsschild (het vierde in middels al, en volgens een héél 

bijzonder ontwerp) had aangeboden en de openingsschoten 

waren gelost door wethouder Ort, pastoor Van Beers en hop-

man Wim Dekkers van het zustergilde uit Dommelen, ving 

de lange strijd om de nieuwe koning aan. De rode vogel liet 

al snel wat veertjes vallen, toen ook nog kort achtereen beide 

poten, maar trok zich zo’n rake 180 schoten lang ogenschijn-

lijk verder niets aan van al die speldeprikken. Toen werd die 

ene scheur bedenkelijk en moest het ’beest’ de helft laten val-

len, de 10 schutters en zo’n 100 belangstellenden hielden de 

adem in; de vogel ook. Zelfs ondersteboven hield deze zich 

nog 2 schoten ’overeind’, maar bij het 196e schot volgde uit-

eindelijk toch de onvermijdelijke duikvlucht richting Piet 

Bongaerts. Na een kort overheidsberaad onder de boom 

(Piet is al deken-schrijver) en het ja-woord van de kandidaat 

werd deze ingezworen en kon hij over het nieuwe vaandel 

lopen. De afgaande koning ontving van Wim Dekkers het 

Waalrese deel van het combinatieschild.

Een gezamenlijke maaltijd met een drankje sloot deze dag af.

Willem de Haan voor de 2de maal koning 
Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad

Het was maandag 2 september, toen de gildebroeders en vele 

belangstellenden zich verzamelden onder en nabij de schuts-

boom van het gilde in het Stadswandelpark te Eindhoven 

voor het jaarlijkse koningschieten. Na de gebruikelijke cere-

moniën en het vrijen van de boom door pastor Frans Wijnen 

c.s.sp. was het schot aan de gezworen gildebroeders om in 

een eerlijke kamp te bepalen wie voor het komende jaar 

koning zou wezen. 

In de eerste ronde schoten 33 gildebroeders op de konings-

vogel en in de rondes daarna alleen die gildebroeders die 

koning wilden worden en dat waren er 22. In de eerste ronde 

gaf de vogel nog amper een krimp; maar de schoten daarna 

kwamen zodanig raak onder zijn ve renpakket aan dat het 

spoedig gips begon te regenen. In de derde ronde na 69 scho-

ten reste alleen nog de kop van de vogel en het was Willem de 

Haan die de sterkste zenuwen bleek te hebben en bij het 72e 

schot de laatste restanten naar beneden haalde en daarmee 

voor de tweede maal koning werd van het Sint Catharina-

gilde Eindhoven-Stad.

Géén keizer, maar wel een nieuwe koning in 
Leenderstrijp

De maandag van Strijp kermis staat in Leenderstrijp in het 

teken van het gilde Sint Jan Baptista. Traditiegetrouw gingen 

de gildebroeders en -zusters op maandag 17 juni om 8.15 

uur te voet van Strijp naar Leende (3 km) om de H.Mis in de 

R.K. Sint Petrus Banden bij te wonen, voorgegaan door ere-

lid pastoor de Vries. Na de H.Mis werd een vendelhulde 

gebracht aan de kerkelijke enwereldlijke overheid in de per-

soon van pastoor De Vries en wethouder Maas. In de traditi-

onele toespraak door de regerend-deken ging Tinus van den 

Berg in op de leefbaarheid in de kleine kern van Strijp. Hier-

bij legde hij een verband met de door het gilde gestarte oplei-

ding voor 14 tamboers in de leeftijd van 8-13 jaar en het 

’Jeugdtoernooi Trommen-vendelen en bazuiblazen’ op zon-

dag 18 mei 2003. Wethouder Maas ontving daarna het gilde 

in het gemeenschapshuis met koffie en vlaai. Na een koffie-

Piet Bongaerts nieuwe koning

De oude koning Jo Cleven hangt de nieuwe koning Willem de Haan de 

koningshaam om, onder het toeziend oog van Kapitein Lex van Lith
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maaltijd vond het driejaarlijks koningschieten plaats op het 

schietterrein De Schutsboom. Met een bijzonder karakter, 

want Jac Dielis was reeds twee achtereenvolgende periodes 

(1996-1999 en 1999-2001) koning. En nu keizer? 

Het gilde trok eerst éénmaal rond de schutsboom om volgens 

oud reglement het schietterrein te vrijwaren van alle onheil 

en boze geesten. Vervolgens werd koning Jac. Dielis ontdaan 

van het koningszilver. Hierna trok het gilde naar de bij het 

schietterrein gelegen Sint Janskapel voor een gebed en een 

vendeldemonstratie. De openingsschoten werden gelost door 

oud-koning Jac. Dielis en wethouder Maas. Het werd een 

zeer spannende strijd bij een temperatuur van 32 graden. Bij 

het 105e schot geeft de koningsvogel een teken dat hij zich 

haast gewonnen wil geven. Het 110e schot is het genadeschot 

voor de vogel: de nieuwe koning is Jac. Hulsen. Jac Hulsen 

(55 jaar en eigenaar van een loon-en grondverzetbedrijf) 

draait al ruim 46 jaar mee met het gilde. Eerst als vendelier, 

na verloop van tijd als bestuurslid en tot dit koningschieten 

als vaandrig. Functies die zijn vader ook vervulde. En om het 

gezegde ’zo vader, zo zoon’ compleet te maken, werd hij 54 

jaar na zijn vader, zelf koning van ons gilde. Na de felicitaties 

en het omhangen van het koningszilver werd de middag 

voortgezet met het schieten om de kermisprijzen geschonken 

door de Leendse Middenstand. 

Koningschieten bij het Sint Martinusgilde Tongelre
Op een prachtige, zonnige zon-

dag 2 juni 2002 hield het Sint 

Martinusgilde het tweejaarlijks 

koningschieten. Om 11 uur tra-

ditiegetrouw eerst naar de Sint 

Martinuskerk waar pater van de 

Muijsenberg voorging in de H.

Mis, met zang van het Sint Mar-

tinuskoor. Na de H.Mis werd de 

eed van trouw aan het kerkelijk 

gezag afgelegd voor de kerk én 

een vendelhulde. Uiteraard ook 

de uitbeelding van Sint Marti-

nus en de bedelaar. Na de rond-

gang om ’t Hofke op naar de 

Bochten voor een heerlijke 

koffietafel,verzorgd door enkele gildezusters. Halverwege de 

koffietafel bracht soos Hofzicht een bezoek en ze boden een 

cadeau aan vanwege de prettige samenwerking. Het was een 

prachtige tinnen schaal. Om 15.00 uur driemaal rond de boom 

om deze te vrijen en het koningschieten kon beginnen. De 

prachtige houten vogel was gemaakt door staande deken Wim 

van Rooij. Er waren in totaal 5 kandidaten onder wie ook de 

oude koning Ad van den Dungen die zijn titel moest verdedi-

gen. Na het 106e schot viel de vogel naar beneden. Martien 

van den Dungen was de schutter. Na beraad werd hij gekozen 

tot de nieuwe koning van het Sint Martinusgilde. Na het offi-

ciële gedeelte en de vendelhulde werd er nog gezellig gefeest.

Nieuwe kapitein Sint Jansgilde Soerendonk
Op de voorjaarsvergadering van 27 mei werd Ronnie Ras 

gekozen door de vergadering als nieuwe kapitein (voorzitter) 

van het Sint Jansgilde. Ronnie volgt hiermee Wim Ras op. 

Wim was 12 jaar voorzitter van het Sint Jansgilde en had al 

enige tijd geleden te kennen gegeven te willen stoppen en de 

voorzittershamer aan een jongere door te geven.

Mede voor zijn inzet voor het gilde en tal van andere vereni-

gingen ontving Wim tijdens de lintjesregen een koninklijke 

onderscheiding uit handen van burgemeester Jorritsma. 

Ronnie Ras treedt ook nog eens in de sporen van zijn groot-

vader Toon Ras die kapitein was van 1962-1983. Ronnie is 

31 jaar en binnen het gilde een vendelier. Hij zet zich o.a. in 

voor het begeleiden van de jeugd in het algemeen en de oplei-

ding van de jeugdvendeliers. 

Koningschieten Soerendonk
Zondag 16 juni verzamelde het Sint Jansgilde zich in het 

gildehuis om van daar te vertrekken naar het gildeterrein 

voor het driejaarlijks koningschieten. Koning Johan Aarts, 

die werd bijgestaan door kapitein Ronnie Ras en zijn vrouw 

Sabine, werd ontdaan van zijn koningsmantel, koningsvogel 

en koningsstaf. Er waren acht gildebroeders kandidaat. De 

kapitein vroeg alle gildebroeders neer te knielen voor het 

gebed om een goede nieuwe koning. Dit ook ter ere van God 

en Sint Jan. Burgemeester Jorritsma, pastor Massaer en kei-

zer Jo Feijen ’vrijden’ de boom waarna er een felle strijd 

ontstond. Johan Aarts kon zich na 1996 en 1999 keizer 

schieten. Na het 250e schot, gelost door Johan Aarts, werd 

het doodstil want de vogel zakte naar beneden en dreigde te 

vallen, maar bleef net hangen. Hierna waren er nog maar 

enkele schoten nodig en het was uiteindelijk Peter Feijen die 

het laatste stuk vogel naar beneden wist te halen. Peter Feijen 

is vendelier bij het Sint Jansgilde en behoort bij de beste van 

de federatie in de klasse A, tevens is hij de zoon van het kei-

zerspaar Jo en An Feijen. Peter is 38 jaar, gehuwd met Petra 

Martens en vader van de 2-jarige Joep. Peter is zelfstandig 

ondernemer in de fijnmetaal. Na zijn officiële installatie op 

De trotse nieuwe koning Jac Hulsen geflankeerd door regerend deken 

Tinus v.d. Berg (l.) en kapitein Harrie Bax 

Koning Martin v.d. Dungen

Wim Ras feliciteert de nieuwe kapitein, nadat hij deze het wapenschild 

heeft omgehangen

Kapitein Ronnie Ras feliciteert de koning na zijn installatie
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het H.Hartplein bood de nieuwe koning het gilde de ere-wijn 

aan in het gildehuis De Bout.

De Ommeganck
Op kermisdinsdag vond de traditionele Ommeganck van het 

Sint Jansgilde Soerendonk plaats. ’s Morgens om 7.30 uur 

verzamelen om de nieuwe koning Peter Feijen aan huis op te 

halen. Om 8.00 uur begon de feestelijke dag met een H.Mis 

die werd voorgegaan door pastoor Massaer. Hierna nam 

deze de vendelhulde voor het geestelijke gezag in ontvangst. 

Bij café-zaal De Valk werd het gebruikelijke kopje koffie 

genuttigd en werd de nieuwe deken Wim Ras geïnstalleerd 

door de kapitein die hem de palmtak op zijn hoed speldde. 

Dit jaar was Frans van der Sanden 40 jaar tamboer en met 

een lofuiting van de kapitein ontving hij een tinnen bord met 

inscriptie. Ook Theodoor Aarts ontving een bord omdat hij 

op de kringgildedag Waalre zijn laatste wedstrijd had geven-

deld en zo een actieve carrière afsloot van 52 jaar! Het vol-

gende adres was café De Sport waar men getrakteerd werd 

op belegde broodjes. Hier kwam emeritus pastoor Bakker 

(eredeken van het gilde) aan zijn traditionele (financiële) ver-

plichtingen voldoen. Na café De Sport trok het gilde richting 

de Heuvel, waar de Sint Jansboom zich bevindt en waar de 

nieuwe leden worden ingewijd. Dit jaar waren er 2 kandida-

ten: Frank Winters (tamboer en ook nog jarig die dag) en 

Tom Ras (bazuinblazer). Na hun gelofte op het hoofdvaandel 

werden ze ingewijd door een stortvloed aan water. Na het 

offeren bij de (door de buurt) fraai versierde boom en een 

vendelhulde trok het gilde naar het kasteeltje op Cranen-

donck waar het gemeentebestuur al stond te wachten. Na de 

vendelhulde en een dankwoord van de burgemeester werd er 

onder het genot van een drankje nog gezellig bijgepraat op 

deze mooie en voor het gilde zeer belangrijke plaats. Na een 

korte stop op de Perkhoeve (te gast bij gildeheer Jan-Willem 

de Jong) naar gildebroeder Jan Teunissen, want daar was het 

gilde uitgenodigd om voor een paar kratjes bier zijn oprit 

eens goed aan te stampen. Na deze pauzes richting het gilde-

huis waar de inwendige mens werd versterkt door de gebrui-

kelijke uitsmijter. Ook werden er nog enkele artikelen geveild 

door de ’notaris’ van het gilde Paul Ras.

Nieuwe koning in Borkel
Op 7 september ging de strijd 

om het koningschap tussen twee 

gildebroeders van Sint Sebasti-

aan Borkel, die elk al eens 

koning waren geweest: Frits van 

Asten en Gerrit Toonders. Na 

113 schoten sneuvelde de lin-

kervleugel voor Frits, na 271 

schoten de kop, ook voor Frits, 

maar Gerrit gaf zich niet zo 

maar gewonnen: bij het 280e 

schot haalde hij het restant van 

de vogel omlaag en was hij 

wederom koning voor twee jaar. 

De eerste die hem feliciteerde, 

was Frits. Na het beraad in de 

overheid en zijn instemming 

werden de traditionele handelingen verricht: de eed van 

trouw door handoplegging op het hoofdvaandel, over het 

hoofdvaandel het gildelokaal binnenlopen, snoepgoed uitde-

len aan de kinderen en de toost op het koningspaar.

Fred Kums nieuwe koning Sint Jorisgilde Budel
Zondag 28 april vierde het Sint Jorisgilde Budel haar jaar-

lijkse patroonsfeest. Het was drie jaar geleden dat Jos van 

Esch zich tot koning van het gilde schoot. Zoals een goed 

gebruik binnen het gilde wil, werd de oude koning van huis 

gehaald. Na het afhalen van de koning trok het gilde naar de 

grote kerk van Budel voor het bijwonen van de H.Mis. Door 

het slechte weer diende de vaandrig de eed van trouw binnen 

in de kerk te vernieuwen. Na de koffiemaaltijd vertrok het 

gilde via het Bejaardencentrum, waar een vendelgroet werd 

gegeven, naar het gildeterrein aan de Sportlaan.

Een nieuwe gildebroeder werd ingehuldigd en de strijd om 

het koningsschap geopend. Na 90 schoten barstte de vogel 

onverwacht uit elkaar en werd Fred Kums de gelukkige 

nieuwe koning. Fred was al koning geweest van 1990 tot 

1993. Echter deze keer zal zijn vrouw Toos hem aan zijn zijde 

vergezellen als koningin. De strijd bij de jeugd om het pas-

toor Roes wisselschild werd geleverd, en kwam al na 9 scho-

ten op naam van vendelier John Goyens te staan.

... en Koning der Koningen
Op 14 september hield schutterij Sint Nicolaas en Sint Anto-

nius Budel haar jaarlijkse Koning der Koningen. 26 Konin-

gen van uitgenodigde schutterijen en gilden kwamen bij 

elkaar om te schieten om de titel Koning der Koningen.

De strijd begon met een sfeervolle (gemeente)ontvangst bij 

Kasteel Cranendonck waar alle koningen op foto werden 

vastgelegd. ’s Middags begon de strijd en konden alle konin-

gen hun schietkunsten tonen op de houten vogel. Het was 

Fred Kums, gildebroeder van het Sint Jorisgilde Budel die de 

vogel na 300 schoten naar beneden haalde. Een prachtige 

prestatie, zeker omdat de koning niet gewend was om de 

schieten met het geweer. Door de loco-burgemeester werd 

hem de bijbehorende zilveren speld opgespeld en werd er nog 

nagefeest op deze titel.

Leo van Loon kwart eeuw gildebroeder
In de vorige uitgave van De Gil-

detrom is een gedeelte van de 

tekst weggevallen over de Sint 

Jansviering van het gilde Sint 

Hubertus Liessel. In het bijzon-

der de aandacht voor jubilaris 

Leo van Loon. Ere wie ere toe-

komt. Leo van Loon is ook een 

kwart eeuw een heel trouw gil-

delid. Ook hij werd geprezen 

om zijn inzet voor het gilde. 

Samen met zijn medejubilaris 

Toon van de Berkmortel was hij 

twaalf jaar koningsknecht. Ze 

onderhielden samen het gilde-

zilver. Diverse gilde-attributen 

zijn door hem gesmeed. Als er ander las-en herstelwerk was 

hoefde men Leo van Loon maar te bellen en het werd gere-

geld. Om de veertien dagen op dinsdagavond is hij een ver-

woede kruisboogschutter. Koning Louis van Eijk speldde 

drie jubilarissen de bijbehorende gildespeld op. De echtgeno-

tes ontvingen uit handen van koningin Jeanne van Eijk ieder 

een ruiker bloemen. 

Een koningin in Someren
Het gilde Sint Joris Someren heeft gezorgd voor een primeur 

in het gildewezen. Sinds het toegestaan is dat dames officieel 

lid kunnen worden van het gilde, en dus ook mee mogen 

schieten om het koningschap, is het Sjan Vossen gelukt om als 

eerste koningin te worden bij een gilde uit de kring Peelland. 

Zij nam het, samen met nog vier gildezusters, op tegen 19 

gildebroeders. Bij het 151e schot viel de gehalveerde vogel als 

een blok naar beneden. Een applaus volgde. Samen met haar 

dochter Patricia raapte Sjan de stukken bij elkaar en was het 

koningschap een feit. Eerder die middag vond het schie- 

ten plaats om de titel erekoning. Bij deze strijd schoten 26 

genodigden, sympathisanten en niet-geüniformeerde gilde-

Koning Gerrit Toonders loopt 

over het hoofdvaandel

Peelland

Jubilaris Leo van Loon
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broeders mee. Gildebroeder Frans van Eijk velde de vogel bij 

het 97ste schot. Ook hij raapte de brokstukken op en is daar-

mee voor een periode van twee jaar erekoning van het Some-

rense gilde. De traditionele installatie volgde: de handwas-

sing, het omhangen van het gildezilver en de vogel en het 

betreden van het hoofdvaandel. Daarna brachten twee ven-

deliers een vendelgroet. Gevolgd door de felicitaties van de 

gildebroeders en zusters en verdere aanwezigen aan het adres 

van de nieuwe koningin en erekoning. Met de erewijn werd 

getoast op beiden. Tegen zeven uur ’s avonds kwam het gezel-

schap weer in het centrum van Someren om hun nieuwe 

aanwinst te tonen aan de plaatselijke bevolking.

Gildekoning in Deurne
Op kermismaandag 3 juni schoot 

gildetamboer Arjan Aldenzee 

zich tot koning van het gilde Sint 

Antonius Abt Deurne. Dit 

gebeurde bij het 143ste schot. 

Na het gebruikelijke omhangen 

van koningsvest, koningsketting, 

krans en het roken van de pijp 

mocht hij volgens traditie over 

het hoofdvaandel lopen. Daarna 

werd hem de vendelgroet 

gebracht door het gilde. Daarna 

volgde een rondgang door het 

dorp, de ontvangst op het 

gemeentehuis en bij de pastoor. 

Later in de avond werd de 

nieuwe koning een receptie aan-

geboden in gildehuis van de Putten, die zeer druk bezocht 

werd. Een gezellig samenzijn vormde de afsluiting. Het gilde 

heeft weer een koning voor de eerste twee jaar.

Hoge onderscheiding voor Mies Sijbers
Tijdens de hoofdliedendag in ’s Hertogenbosch is Mies Sij-

bers, lid van het gilde van Sint Antonius Abt Lierop, onder-

scheiden met het zilveren schild van de NBFS. Deze hoge 

onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de federa-

tie werd hem uitgereikt door de voorzitter van de NBFS Tom 

van der Weijden. Bij thuiskomst werd Mies Sijbers en zijn 

echtgenote Tonny verwelkomd met een vendelhulde van het 

Lieropse gilde. 

Nieuwe koning op kermismaandag in Lierop
Wim van Brussel (42) is op kermismaandag 16 september de 

nieuwe schutterskoning geworden van gilde Sint Antonius 

Abt Lierop. Na een goed bezochte eucharistieviering (met 

voorganger pastoor Zwirs) en een uitgebreide koffiemaaltijd 

in het gildehuis ’t Jagershuis volgde het optrekken naar schiet-

terrein de Roovere. Onder ideale weersomstandigheden en 

een grote publieke belangstelling vond het koningschieten 

plaats. Hieraan namen 25 gildebroeders-en zusters deel. De 

schietwedstrijden werden geopend door vertegenwoordigers 

van de geestelijke en wereldlijke overheid, pastoor Zwirs 

gevolgd door burgemeester Veltman en de beide Lieropse 

wethouders Anja Thijs en Martien Kusters. De aftredende 

koning Jos van Lieshout moest met lede ogen toezien hoe 

Wim van Brussel bij het 128e schot het laatste gedeelte van 

de vogel naar beneden haalde. Hierdoor mag hij zich nu de 

komende twee jaar gildekoning noemen. Na de officiële 

installatie legde de nieuwe koning de gelofte af dat hij deze 

titel met ere zal dragen. Na de handwassing volgde het lopen 

over het gildevaandel onder de schutsboom door de nieuwe 

koning. Na dit officiële gedeelte trok het gilde naar het dorp 

waar de koning aan de Lieropse bevolking werd voorgesteld. 

In het gildehuis werd hem en zijn familie een receptie aange-

boden. Een vendelhulde van het zustergilde Onze Lieve 

Vrouw van de Zeven Weeën sloot de receptie af. Het konings-

feest ging verder. Samen met het zustergilde werd er een 

bezoek gebracht aan de plaatselijke horecazaken.

Rond zes uur ’s avonds werd Wim van Brussel door de beide 

gilden naar zijn woning begeleid. Hier werd men getracteerd 

op koffie, belegde broodjes en roggebrood met zult. Met een 

vendelhulde van het eigen gilde werd deze dag vol tradities 

afgesloten. Wim van Brussel woont in Lierop samen met 

echtgenote Rina en de kinderen Hans, Rick en Anne. Hij is 

lid geworden in 1987 en vanaf 1990 vendelier. Van 2000 

kruisboogschutter. Zijn beroep is elektromonteur.

Van de familie van Brussel gingen hem voor als koning: oom 

Theo (1972-1974), grootvader Toon (1922-1924), over-

grootvader Helmus (1893-1895), betovergrootvader Theo-

door (1885-1887) (1858-1861) en Peer van Brussel (1845-

1847). 

De Koning opnieuw koning
Op kemismaandag 9 september 

werd er bij het gilde Sint Leo-

nardus Beek en Donk gestreden 

om de titel gildekoning 2002-

2003. Bij de schutsboom aan de 

Goorloop meldden zich elf gil-

debroeders. Op waardige wijze 

werd oud-koning Jan Rovers 

onttroond van zijn koningschap 

door het afleggen van het 

koningszilver.  Voorzitter Jan 

Huijbers be dankte de oud-

koning voor zijn activiteiten in 

het koningsjaar die hij naast zijn 

functie als deken-schrijver had 

verricht. Hierna las de voorzit-

ter het reglement voor dat spe-

ciaal is opgemaakt voor de deelnemers aan het koningschie-

ten. De struise koningsvogel, gemaakt door de oud-koning, 

werd op de schutsboom geplaatst. Na het vrijen van de boom 

werd het eerste schot gelost door gildepastor Theo van Ros-

sum. Het tweede schot was van wethouder Brugmans. Nadat 

De nieuwe koning Arjan 

Aldenzee

Koningin Sjan Vossen en haar echtgenoot Huib

Koning Wim van Brussel en echtgenote Rina zijn door de beide gilden 

naar huis begeleid.

Cor de Koning als nieuwe 

koning
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de gildebroeders allemaal een schot gelost hadden brak onder 

de deelnemers een spannende strijd los om de koningstitel. 

Na het 91e schot plofte het laatste deel van de vogel neer. 

Schutter Cor de Koning mocht zich vanaf dat moment 

koning noemen.

Tromkampioen in Beek en Donk
Opnieuw is André van Nunen uit Beek en Donk erin geslaagd 

als tamboer van het gilde Sint Leonardus Beek en Donk 

kampioen te worden in de klasse E van de Noordbrabantse 

federatie van schuttersgilden. Dit gebeurde tijdens de federa-

tiewedstrijden in Oirschot. Hij heeft daarmee een unieke 

prestatie neergezet. Het is ongetwijfeld de bekroning voor 

zijn enthousiaste inzet en het regelmatig oefenen met de 

andere tamboers. Het prachtige juryrapport van de diverse 

onderdelen is het bewijs dat André van Nunen over een uit-

stekend ritmegevoel beschikt met een goede muzikale basis.

Nieuwe koning in Lieshout
Op maandag 2 september vond het jaarlijkse koningschieten 

plaats bij het gilde Sint Servatius Lieshout. Vanaf acht uur ’s 

morgens verzamelden de gildebroeders zich, onder een 

blauwe lucht, bij het paviljoen aan de Beemdkant. Het 

koningspaar Cor en Toos van Vegchel stond in Beek en Donk 

al te wachten op het gilde en hun vervoer. Voor de rit koos 

het gilde een knalrode Ford Mustang Cabrio. Op het gilde-

terrein stond de koets van Frans van Rooij. Daarna vertrok 

het gilde naar het gemeentehuis in Lieshout voor de ont-

vangst door het College van de gemeente Laarbeek. Namens 

de burgemeester ontving wethouder Vereijken het gilde. 

Nadat het koningspaar de koningswijn gedronken had bood 

Cor van Vegchel zijn koningsschild aan. Een mooi schild met 

de hobby van de koning erop: een Harley. Ook erekoning 

Klaas van der Zanden bood zijn schild aan. Een uniek exem-

plaar waarin de gevoelens van Klaas en Beppy worden ver-

tolkt: een vlinder. Na het proosten op een sportief koning-

schieten nam het gilde afscheid. In de hal van het gemeente-

huis werd de traditionele foto gemaakt bij het schilderij van 

Pijnenburg. De tocht naar het gildeterrein ging dit jaar via 

Grotenhof om bij het nieuwe Medisch Centrum Lieshout 

een vendelgroet te brengen. Het centrum was op dat moment 

enkele uren in gebruik. Als dank voor deze hulde ontving het 

gilde een schild. Na het openingsritueel en de zegeningen 

door gildeheer Piet Strijbos op het gildeterrein maakte 

koning Cor van Vegchel bekend dat hij geen gebruik zou 

maken van het zevende schot. Reglementair zou de koning 

dat mogen. Uit de spannende eerste schietronde kwam gil-

delid Herman van Loen als erekoning uit de strijd. Bij het 

186e schot haalde hij de vogel naar beneden. Een nieuwe 

vogel werd geplaatst. Alleen de gildebroeders die in de eerste 

ronde hadden geschoten gingen nu verder voor het koning-

schap.

Bij het 29e schot werd Stefan van Vegchel de nieuwe koning. 

Hij is als jeugdvendelier bij het gilde gekomen en schoot nu 

voor het dertiende jaar mee. Na het gebruikelijke ceremoni-

eel vroeg hij zijn vriendin Charlotte als koningin. Herman 

van Loen, gepensioneerd huisarts uit Lieshout, werd geïn-

stalleerd als erekoning. In 2002 is hij veertig jaar in Lieshout. 

Na het puistschieten ging het gilde rond half vier ’s middags 

de nieuwe koning aan het volk tonen in de Lieshoutse hore-

cazaken. Na een goed buffet vertrok het gilde rond acht uur 

naar het huis van het nieuwe koningspaar in Beek en Donk. 

Speciaal was de tweede vendelgroet door de jeugdvendeliers 

Maikel en Mike voor koningin Charlotte. Het gilde wisselde 

in een tijdsbestek van twaalf uur van een ’oud’ koning vader 

Cor van Vegchel naar een nieuwe ’jonge’ koning zoon Stefan. 

Van vader op zoon en overburen van elkaar! 

Geslaagde federatiekampioenschappen schieten
Op 1 september vonden onder stralende weersomstandighe-

den in Gassel de federatiekampioenschappen schieten plaats. 

Op het prachtig gelegen terrein waren de bomen en de fan-

tastische onderkomens prima in orde. In de week ervoor had-

den de voorzitter en de secretaris van de federatie-schietcom-

missie het hele terrein gecontroleerd. Nadat de intrekkers en 

de schrijvers geïnstrueerd waren begonnen rond elf uur de 

eerste schutters binnen te lopen. Gilde Sint Jan had het prima 

geregeld met de kaartenverkoop. Ook op het terrein met de 

catering, onder de bomen en in het ’schuttershome’. Er kwa-

men 85 schutters opdagen. Wat, volgens de secretaris van de 

federatie-schietcommissie Thieu Scheepers, toch wel wat 

tegenviel. Er waren wel meer schutters in gildekostuum. 

Land van Cuijk 5 gilden, Maasland 6, Peelland 4, Kempen-

land 1, Kwartier van Oirschot 1 en Baronie en Markiezaat 

geen. Dit vindt de commissie toch wel weinig.

Daarbij komt nog dat in het Land van Cuijk, dichtbij Gassel, 

in Boxmeer het gemeente koningschieten was georganiseerd. 

Hierdoor bleven er al acht gilden in Gassel weg. Ondanks 

deze negatieve geluiden was het een geslaagde dag. De ver-

tegenwoordiger van het federatiebestuur Hennie Hoppen-

brouwers reikte om zes uur de prijzen uit: Persoonlijk kam-

pioen opgelegd werd A. de Pint (Sint Joris Nieuwkuijk), 

Persoonlijk kampioen vrije hand werd P.v.d. Berg (Sint Mar-

tinus Luijksgestel). Het korps werd gewonnen door gilde 

Sint Antonius-Sint Sebastiaan uit Udenhout met de schut-

ters Johan Vriens, Marcel Manni, Geert Weytmans en Frans 

Manni.

Huldiging jubilarissen in Someren-Eind
De patroonsdagviering van gilde Sint Lambertus Someren-

Eind stond voor een groot deel in het teken van de huldiging 

van zes jubilarissen. Rinie Wijnen (40 jaar gildebroeder) en 

Thjeu Knapen, Piet Wijnen, Toon van Eijk, Marion Claes-

sens en Mia Wijnen (25 jaar gildebroeder/zuster). De 

patroonsdag begon met een indrukwekkende gildemis in de 

door de gildebroeders zelf gebouwde Lambertuskapel. Pater 

Bontje uit Asten verzorgde de eucharistieviering. Hij 

besteedde veel aandacht aan de Heilige Lambertus, bis-

schop van Maastricht. Na de viering werd een vendelhulde 

gebracht aan de jubilarissen. In het gildehuis sprak hoofd-

man Henny Lammers vervolgens een lofrede ter ere van de 

jubilarissen. Speciale aandacht kreeg Rinie Wijnen, die zijn 

veertigjarig jubileum vierde als gildebroeder. Hij is bij het 

Eindse gilde een zeer actieve gildebroeder. Hij maakt als 

deken-schatbewaarder deel uit van de overheid en is de hui-

dige koning van het gilde. In 1968 begon hij als vendelier. 

Door lichamelijke klachten is hij enkele jaren geleden nood-

gedwongen met het vendel zwaaien moeten stoppen. Zijn 

beide zoons hebben het vendelen van vader overgenomen. 

In 1995 vierde het gilde het eeuwfeest met de bouw van een 

gedachteniskapel. Voor de kapel werd een bronzen beeld van 

een vendelier onthuld waarvoor Rinie Wijnen model mocht 

staan. Verder heeft hij de zorg over het vaandel, de vendels 

en gildeattributen. Sinds 1988 is hij kantinebeheerder op het 

schietterrein. Als schutter staat hij ook al veertig jaar zijn 

mannetje. Koningspaar Stefan van Vegchel en vriendin Charlotte
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Thjeu Knapen, geüniformeerd gildebroeder, vierde zijn 

25-jarig jubileum. Ook hij is een verdienstelijk gildebroeder. 

Hij schoot zich tweemaal tot koning. Hij is een goede schut-

ter die veel eerste prijzen behaalde.

Gilden Vlijmen en Heeswijk óók bij UvT-onderzoek
Naast de gilden uit Vught (2x), Eindhoven (2x) en Ouden-

bosch, worden ook de gilden uit Vlijmen en Heeswijk bij het 

promotie-onderzoek van mevr. Jette Janssen-Beij betrokken. 

Zoals bekend, doet zij nauwkeurig onderzoek naar de achter-

gronden, ontstaansgeschiedenis van Brabantse schuttersgil-

den voor de Universiteit van Tilburg (UvT), voorheen de 

KUB. Genoemde plaatsen (met hun gilden) worden gede-

tailleerder onderzocht. Dat geldt ook nog voor de gilden uit 

Grave, Hooge en Lage Mierde en Tilburg (2x). In totaliteit 

elf gilden. Het onderzoek heeft enige achterstand opgelopen, 

aldus een woordvoerder van de UvT. 

Sint Antonius-Abt Nuland gul voor jubilarissen 
Op zaterdag 6 april vierde Sint Antonius Abt uit Nuland 

haar teerdag. Deze eerder geplande dag was door het plotse-

linge overlijden van gildebroeder Tom Hanegraaf naar deze 

datum verschoven. Tijdens de mis werd Jarno de Haas als 

nieuw lid ingevendeld. Na afloop van de mis werd de nieuwe 

standaard ingezegend door gildeheer pastoor Verbakel, als-

ook standaardruiter Hans Hoogzaad samen met zijn paard. 

Hierna was het tijd voor de vendelgroet aan de kerkelijke 

overheid. Na een rondgang door het dorp werd bij het Oude 

Raadhuis aan burgemeester Hans Netten de vendelgroet 

gebracht als vertegenwoordiger van de wereldlijke overheid. 

Hierna stond in het gildehuis een bijzonder goed verzorgde 

koffietafel te wachten. Na afloop van de koffietafel was de 

tijd gekomen om alle jubilarissen eens goed in het zonnetje 

te zetten. Theo van Wanrooij en David Hanegraaf kwamen 

eerst aan de beurt voor hun 25-jarig lidmaatschap waarvoor 

zij, na een woordje van de hoofdman, een zilveren Antonius-

speldje kregen opgespeld. Hans Gloudemans was de vol-

gende jubilaris met maar liefst veertig (dienst-)jaren. Als 

tamboer begonnen en nu nog steeds verdienstelijk schutter 

werd Hans door hoofdman Theo Hanegraaf geprezen voor 

zijn inzet en schaterende lach. Hiervoor werd Hans beloond 

met een tinnen bord met inscriptie. Groot was de verbazing 

van Gloudemans toen hij door hoofdman Jack Goudsmits 

van Kring Maasland geëerd werd door middel van een 

kringonderscheiding in zilver. Hierna viel Jan Sommers de 

eer te beurt om een zilveren schild in ontvangst te nemen 

voor het 25 jaar vervullen van de functie van commandant. 

Als ’buitenstaander’ werd trominstructeur Martien van 

Loon aansluitend geëerd voor maar liefst dertig jaar instruc-

teur. Voor al zijn inzet en enthousiasme werd hij beloond met 

een zilveren Antoniusspeldje en, in navolging van ’zijn’ tam-

boers, gepromoveerd. Ditmaal echter tot erelid! Evenals 

Hans Gloudemans was ook zijn verbazing groot toen hoofd-

man Jack Goudsmits van Kring Maasland ook voor hem nog 

iets in petto had. Na de nodige anekdotes werd Martien van 

Loon gehuldigd door middel van de Legpenning in Zilver 

van Kring Maasland, een onderscheiding die zelden aan 

mensen buiten het gilde wordt uitgereikt. Tenslotte werd 

Wim Vos bedankt voor de afgelopen zestien jaar waarin hij 

het kasgeld van het gilde op een voortreffelijke wijze heeft 

beheerd. Middels enkele lovende woorden en een bijbeho-

rende oorkonde werd Wim in het zonnetje gezet. 

Tot zijn grote verbazing kreeg hij even later ook de titel Gil-

debroeder van het Jaar. Met overgrote meerderheid was Wim 

door de gildebroeders gekozen voor deze bijzondere bekro-

ning voor het jaar 2001. Het bijbehorende, nieuwe, schild 

werd hem overhandigd en omgehangen door Erik Mulders, 

de zoon van Jan Mulders, de schenker van het schild. Hoofd-

man Theo Hanegraaf dankte alle jubilarissen nogmaals voor 

het vele verzette werk in alle voorgaande jaren en hoopte nog 

lang van hun diensten gebruik te mogen maken. Uiteraard 

waren er voor alle echtgenotes de bijbehorende bloemen. 

Ook burgemeester Netten dankte de jubilarissen en prees het 

gehele gilde voor de inzet en het in stand houden van de oude 

tradities. Dit is een waardevol bezit voor de totale gemeente 

Maasdonk. Na het dankwoord van de burgemeester werd 

door de tamboers een speciaal door hen zelf ingestudeerde 

mars geslagen voor hun instructeur Martien van Loon. Dat 

de tamboers zeker van zich lieten spreken, blijkt wel uit het 

feit dat hun instructeur door hen nogmaals in het zonnetje 

werd gezet. Hij ontving van de tamboers een prachtig zilve-

ren schild met opgelegde gildetrom en een bijbehorende 

draagspeld en oorkonde. De diverse commissies maakten na 

het officiële gedeelte de prijzen bekend van alle onderlinge 

competities uit het vorig gildejaar. Afsluitend werden alle 

prijzen - maar liefst 36 stuks! - uitgereikt die in het jaar 2001 

op de gildedagen door de diverse leden zijn behaald. Na dit 

alles werd nog geruime tijd gezellig nagekletst, waarna het 

tijd werd om op huis aan te gaan. De teerdag werd besloten 

met een gezellige feestavond waar in het begin van de avond 

door oud-koning Willy van der Linden een zilveren konings-

schild werd aangeboden aan zijn opvolger Antoine van der 

Schoot. Een prachtig koningsschild met een opgelegde 

brouwketel met inscriptie.

Verbroederingsfeest gemeentelijke gilden
Tijdens een van de wekelijkse vendelbijeenkomsten van de 

vendeliers van Sint Hubertus Loon op Zand en Sint Jan Bap-

tist Kaatsheuvel werd het idee geboren om eens een verbroe-

deringsdag te houden waar niet alleen de overheden hun toch 

al zeer goede banden verstevigen, maar waar ook de ’gewone’ 

gildebroeder en -zuster zich onder genot van een hapje en 

drankje, elkaar konden ontmoeten en verbroederen. Een 

datum was gauw geprikt:10 juni bij Sint Jan Kaatsheuvel. 

Naast twee voornoemde gilden ging er uiteraard ook een uit-

nodiging naar het derde gemeentelijk gilde Sint Ambrosius 

uit Loon op Zand. De opkomst overtrof de stoutste verwach-

tingen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik een van de 

wapens te hanteren waarmee binnen Sint Jan geschoten 

wordt. De avond vloog om en over één punt was men het al 

gauw eens. Dit moet een vervolg krijgen! Besloten werd dit 

ieder jaar en dan om toerbeurt te organiseren. Velen zien nu 

reeds uit naar het volgende treffen.

Sint Willebrordus Esch Nederlands kampioen opgelegd
In het noord-Limburgse Middelaar werd zondag 23 juni het 

Nederlands kampioenschap opgelegd wipschieten gehou-

den. Deze wedstrijd die onder auspiciën staat van de ’Fede-

ratie van scherpschutters-verenigingen op de wipboom in 

Nederland’ werd georganiseerd door de kampioen van vorig 

jaar, het Sint Sebastianusgilde Middelaar. Aan de korpswed-

De jubilarissen met v.l.n.r. Toon van Eijk, Marion Claessens, Rinie Wij-

nen, Mia Wijnen, Thjeu Knapen en Piet Wijnen

Maasland
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strijd werd deelgenomen door 55 viertallen waarvan er tien 

de maximale score van twaalf treffers wisten te behalen en 

daarmee verder streden voor de landstitel. Een van deze tien 

was een viertal leden van het Sint Willebrordusgilde uit Esch, 

bestaande uit René Langenhuijsen, Adrie Verhoeven, Silvia 

Verhoeven en Jeroen van de Ven. Tijdens de eerste 

afkampronde waarbij elke schutter van ieder viertal één schot 

moest lossen was het Essche viertal de enige die vier treffers 

liet noteren en zich daarmee Nederlands kampioen mag noe-

men. Aan het eind van de middag konden zij uit handen van 

waarnemend burgemeester H. Spoelstra van de gemeente 

Mook en Middelaar de kampioensbeker in ontvangst nemen. 

Door dezelfde tien viertallen werd ook nog gestreden om de 

korpsprijzen. Hierbij behaalde het Essche viertal de derde 

prijs. Ook in de individuele wedstrijd waren de Essche schut-

ters succesvol. Bij het personeelschieten ging de tweede prijs 

naar Adrie Verhoeven en de derde prijs naar Adrie van Rooij. 

Het behalen van de landstitel geeft het Sint Willebrordusgilde 

het recht om volgend jaar het kampioenschap in Esch te 

organiseren. Dit zal gebeuren in het weekend van 21 en 22 

juni 2003 met op zaterdag het NK voor jeugd t/m 16 jaar en 

op zondag het NK voor senioren.

Connie van der Dussen voor de tweede keer koningin
In het nog maar korte bestaan 

van het Sint Jorisgilde Geffen is 

het Connie van der Dussen op 

11 augustus opnieuw gelukt 

zich voor een jaar koningin te 

mogen noemen. Schoot zij zich 

in 2000 met het 267ste schot tot 

eerste koningin van het in dat 

jaar heringerichte gilde, dit jaar 

was de vogel aanmerkelijk mak-

ker. Al in de zesde ronde, bij het 

91ste schot, viel om rond half 

vier het laatste stukje van de 

wiek van molen Zeldenrust. Om 

14.15 uur werd de vogel gevrijd 

door beschermheer Hans Net-

ten, gildeheer Pieter Scheepers 

en koning Gerard Gerrits. Met een doelbewust schot, zoals 

burgemeester Netten het noemde, opende hij als eerste de rij 

van drie bevrijders van de vogel. Na hem schoot pastoor 

Scheepers een flink stuk van de rechter vleugel van de vogel. 

Door een snelle sprong zijwaarts kon hij nog maar net het 

vallende stuk gips ontwijken. Trots voerde hij daarna zijn tro-

fee af! Als laatste mocht regerend koning Gerard Gerrits de 

vogel vrijen, waarna hij van zijn koningsbreuk (koningsvogel 

met de twee koningsschilden) werd ontdaan. Zestien 

gildebroe ders en -zusters streden daarna om de titel. De vrij-

willige inschrijving was ’s morgens gebeurd in het (tijdelijk) 

gildehuis Ons Doel en de schietvolgorde was door loting 

bepaald. Leek de vogel aanvankelijk een eitje, pas na enkele 

ronden bleek hij toch taaier. Vaak leek het alsof hij zich prijsgaf 

maar dan slaagde een schutter (-ster) er toch weer in om, van 

een resterend stukje, twee, soms drie stukjes te maken. Er 

werd goed en gericht geschoten (ca. 60%) en toch gaf de vogel 

niet op. Tot oud-koningin Connie van der Dussen plaats nam 

onder de wiek. Door een goed gericht schot en met een beetje 

geluk viel het laatste stukje naar beneden. Er was een moment 

van verbazing en emotie, maar dat was snel voorbij toen de 

vele aanwezigen op haar afstormden om haar te feliciteren. 

Na het kort beraad van de overheid kon de nieuwe koningin 

haar handen wassen en werd zij door vaandrig Henk Steen-

bergen ingevendeld. Daarna mocht zij, staande op het vaan-

del, een vendelgroet in ontvangst nemen. Haar zoon Lorenzo, 

ongeveer twee jaar jeugdvendelier, zwaaide vol overgave zijn 

moeder alle eer toe! Lopend voor het vaandel schreed Connie 

daarna in optocht door het dorp. In het (tijdelijk) gildehuis 

kreeg zij de koningswijn aangeboden. Op haar beurt gaf de 

koningin, volgens de regels, een vat bier aan de gildeleden als 

opstart naar een gezellige teeravond.

Vakantie uitgesteld voor koningschieten
Gilde Sint Catharina - Sint Joris 

uit Rosmalen organiseerde zon-

dag 25 augustus het vierjaar-

lijkse koningschieten. Met een 

misviering voor de overleden en 

levende gildebroeders werd de 

dag begonnen. Tijdens de vie-

ring, die geleid werd door pas-

tor Eric Seidel als vervanger van 

pastor Schepers, werd Natasha 

Vogels als nieuw lid geïnstal-

leerd. In de vroege middag werd 

zittend koning François van 

Hirtum afgehaald. Daarna ver-

trok het gezelschap met slaande 

trom en vliegend vaan naar het 

gildeterrein aan de Tivoliweg. 

Na het vrijen van de boom door 

burgemeester Rombouts van ’s-Hertogenbosch, diaken Bou-

doin en beschermvrouwe Trees Dollevoet, mocht koning 

François van Hirtum drie maal op de vogel schieten. Hierna 

werd de door de burgemeester verrichte verloting van de 

volgorde aangehouden. De acht schutters, waaronder twee 

vrouwen, verweerden zich goed, doch het was Arie Boon die 

met het 97ste schot het laatste stuk van de vogel naar bene-

den haalde. Boon, achttien jaar lid en vijf keer deelnemer aan 

het koningschieten, was hiermee bijzonder in zijn nopjes. Na 

de handwassing en het omhangen van de attributen werd de 

nieuwe koning ingehuldigd door over het hoofdvaandel te 

lopen, waarna hem de vendelgroet werd gebracht. Daarna 

werd door de vorige koning Van Hirtum, die zijn konings-

schap voortreffelijk heeft vervuld, een mooi schild aangebo-

den. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het 

feest onder de schutsboom voortgezet. Om zes uur vertrok de 

nieuwe koning op vakantie. Die reis had Boon uitgesteld in 

verband met het koningschieten. 

Druk kermisweekeinde voor Antonius Abt Nuland
In het kermisweekeinde van 24, 25 en 26 augustus had het 

gilde Sint Antonius Abt in Nuland het bijzonder druk. Zater-

dagmiddag werd een wedstrijd gehouden in het kruisboog-

schieten waaraan iedere gildebroeder mocht en kon deelne-

men. Dat hier gretig gebruik van is gemaakt blijkt wel uit het 

aantal deelnemers, maar liefst vierentwintig! Zelfs een fikse 

regenbui kon de schutters er niet van weerhouden om het 

een spannend geheel te maken. Uiteindelijk bleek Gerry van 

der Schoot de sterkste. Zondag 25 augustus werd deelgeno-

men aan een kringdag in het Kwartier van Oirschot (Dies-

sen, Sint Jorisgilde). Voor deze dag kreeg het gilde een spe-

ciale uitnodiging ontvangen, waaraan natuurlijk graag 

Essche kampioenen: René Langenhuijsen, Silvia Verhoeven, Jeroen van 

de Ven en Adri van Rooij (v.l.n.r.)

De nieuwe koningin van Sint 

Joris Geffen

Arie Boon, de nieuwe koning 

van Sint Catharina - Sint Joris 

Rosmalen
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gehoor werd gegeven. Dat de Nulandse gildebroeders ook 

buiten kring Maasland de beste beentjes voorzetten, blijkt 

wel omdat aan het einde van een prachtige, zonnige, goed 

georganiseerde gildedag het gezelschap met maar liefst 

twaalf schilden met de bus weer huiswaarts keerde.

Kermismaandag 26 augustus werd de dag begonnen met 

een H. Mis. Na afloop werd op de trappen van de kerk een 

groepsfoto gemaakt, waarbij standaardruiter Hans Hoog-

zaad nogmaals liet zien dat hij echt bij de beste hoort, want 

hij stuurde zijn paard netjes de trappen voor de kerk op. Op 

zo’n combinatie van paard en ruiter kan men met recht trots 

zijn. Na de vendelgroet voor de kerkelijke overheid volgde 

een kleine rondgang door het dorp. Op de trappen van het 

Oude Raadhuis werd ten overstaan van burgemeester Hans 

Netten de vendelgroet gebracht voor de wereldlijke over-

heid. Na dit gebeuren ging het richting gilde-accommodatie 

Het Gulden Schot. Omdat het koningschieten vorig jaar had 

plaatsgevonden en dit maar om de twee jaar geschiedt, wer-

den dit jaar alleen wedstrijden gehouden in het wipschieten 

personeel, prijsvogelschieten en prijsvogelschieten voor de 

dames. Na een flinke strijd wist Johan Schel zich winnaar te 

noemen bij het schieten op de wip. Bij de prijsvogel was het 

drukker in het aantal deelnemers. Waarschijnlijk hebben ver-

schillende schutters gedacht om het dit jaar een keer te pro-

beren om op de vogel te schieten of om nog eens een keer te 

oefenen voor volgend jaar. Dat ze dan van goede huize die-

nen te komen blijkt uit het gegeven dat de huidige koning 

Antoine van der Schoot zich ook nu weer de vogel toeëi-

gende. Zijn voorganger Willie van der Linden, die op dat 

moment de 100ste kogel laadde, zei nog: „Dit is de laatste”. 

En het bleek zo te zijn. Onder luid gejuich viel ook deze 

vogel van de schietboom. Bij de dames bleek de vogel het 

iets langer uit te houden. Door negentien dames werden 183 

schoten afgevuurd om uiteindelijk de vogel te bedwingen. 

Tineke Maas-van Dijk was de gelukkige en zij mag zich 

daarom voor een jaar Dagkoningin noemen. Nadat alle 

prijswinnaars uitbundig waren gefeliciteerd toog het hele 

gezelschap richting gildehuis café Kerkzicht alwaar het feest 

op een gezellige wijze werd voortgezet. Voor een uitvoerig 

fotoverslag zie: www.gilde-st-antonius-abt.nl.

Udenhoutse gilden schieten samen elk een koning
Maandag 26 augustus hield het gilde Sint Joris uit Uden-

hout het driejaarlijkse koningschieten. Volgens eeuwenoude 

traditie gebeurt dit samen met zustergilde Sint Antonius - 

Sint Sebastiaan op het Schutsheike aan de Kreitenmolen-

straat te Udenhout. Na het lossen van de eerste schoten door 

pastor van Sprang, burgemeester Johan Stekelenburg en 

oud-koning Antoon Weijters, kwamen de overige gildebroe-

ders aan de beurt. Er waren in totaliteit dertien gegadigden, 

waaronder de twee gildezusters Marie-Paule Weijtmans en 

Hanny Vromans. Hoofdtamboer Bart Vromans had num-

mer één geloot en mocht beginnen. Volgens de omstanders 

is de vogel veel te dik en te zwaar en moest er worden 

’gezaagd’. Maar na 152 schoten werd Jan Berkelmans, de 

standaarddrager uit Moergestel, de nieuwe koning. Bij het 

zustergilde werd Marcel Manni koning. Na het schieten zijn 

de nieuwe koningen voorgesteld aan de wereldlijke en kerke-

lijke overheid. De twee hoofdmannen Frank van Loon en 

Piet Vromans stelden de Koningen voor aan de Udenhoutse 

bevolking. Burgemeester Johan Stekelenburg van Tilburg 

haalde nogmaals het gesprek van die morgen aan: “Die dikke 

vogel zal veel te lang staan”. Maar later bleek die dikke vogel 

twintig schoten korter te staan dan die van het zustergilde. 

Volgens de burgemeester kon dat liggen aan de betere schut-

ters bij Sint Joris of aan de zes eerste schoten van de burge-

meester en de pastoor. Vooral dat laatste klonk de burge-

meester goed in de oren.

Bert Lamboo weer schutterskampioen Vught
Zondag 25 augustus vond het 

kampioenschieten van het Sint 

Catharinagilde plaats. Vijftien 

gildebroeders deden mee aan 

de wedstrijd. Na een proefschot 

werd er geschoten in vijf ron-

den. Na deze strijd waren er 

drie gildebroeders met alles 

raak: Bert Lamboo, Jan Verhulst 

en Jonnie van Rixtel. Bij het 

kampen legde Jonnie van Rixtel 

als eerste het loodje en daarna 

Verhulst. Bert Lamboo was de 

sterkste en prolongeerde zijn 

kampioenstitel. Hij vormt met 

Jan Verhulst, Jonnie van Rixtel 

en Thijn van de Sande een 

korps op gildedagen. De gildezusters streden om het LAS-

wisselschild. Hier won Flora van Wetten. Nummer twee 

werd Hanriette van Rixtel en derde Nellie van den Witten-

boer.

Op en vóór de trappen van het kerkgebouw is de groep vereeuwigd 

Koning Jan Brekelmans in gesprek met burgemeester Johan Stekelen-

burg. Naast Jan staat Rika Brekelmans, zijn koningin. Marcel Mani 

staat links van de burgemeester

Flora van Wetten wint 

LAS-wisselschild

Thijn van de Sande, Jonnie van Rixtel, Jan Verhulst en kampioenschut-

ter Bert Lamboo (v.l.n.r.) vormen het korps van Sint Catharina 
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Vendelier en schutter wordt voor drie jaar koning
Sint Antonius - Sint Sebastiaan 

uit Udenhout heeft weer een 

nieuwe koning. Het was vende-

lier en schutter Marcel Manni 

die de houten koningsvogel naar 

beneden schoot. Op kermis-

maandag 26 augustus streden 

veertien gildebroeders en voor 

het eerst ook twee gildezusters 

om de hoogste eer. Het was een 

leuke maar ook spannen de 

strijd. De houten vogel was 

gemaakt door Toon Beeren-

donk. Alle deelnemers kregen 

de kans om de vogel neer te 

halen. Het was uiteindelijk Mar-

cel Manni die het lukte om na 172 schoten de vogel goed te 

raken en zich hierdoor drie jaar koning van het gilde mag 

noemen. Marcel was in zijn jonge jaren lid van scherpschut-

tersvereniging Sint Maurits (de hemeltjes) te Udenhout. In 

1996 werd hij samen met zijn vader gildelid. Marcel, nu 25 

jaar, heeft bij het gilde het vendelen aangeleerd en is een zeer 

goed schutter. Vele prijzen wist hij te winnen. Hij blijkt een 

waardig koning.

Frits Evers koning na het 709e schot
Op de teerdag en het koningschieten van het Sint Barbara-

gilde uit Dinther op zaterdag 7 september is Frits Evers de 

nieuwe koning geworden. ’s Morgens is het gilde gastvrij ont-

vangen bij hoofdman Eugène van Bouwdijk Bastiaanse. Hier 

werd oud-koning Harry van Zutphen uitgevendeld. Om half 

twee was er een korte vergadering met als belangrijkste punt 

de loting van het koningschieten. Om drie uur werd het eer-

ste schot gelost en het zou een lange strijd worden, want het 

gilde schoot met zwaar kaliber (11 mm). Echter, doordat het 

geweer kapot was, moest noodgedwongen geschoten worden 

met 6 mm. Na ruim drie uur wist Frits Evers uiteindelijk de 

mooie vogel met het 709e schot naar beneden te halen en 

werd hij door de vele aanwezigen gefeliciteerd als koning van 

het gilde. Evers schoot voor de tiende keer mee om de 

koningstitel en dit jaar was het de eerste keer dat hij erin 

slaagde de eretitel te veroveren. Zondag 15 september is Frits 

in de kerk geïnstalleerd met aansluitend een vendelhulde en 

een receptie in het vernieuwde gildehuis. 

Sint Barbara Dinther heeft jeugdkoning
Koen van Kaathoven is op zaterdag 7 september de tweede 

jeugdkoning van het Sint Barbargilde uit Dinther geworden. 

Nadat de volgorde van het koningschieten in de vergadering 

door het lot werd bepaald, mochten acht jeugdleden proberen 

een mooie gipsen vogel naar beneden te halen. Nadat alle acht 

schutters ieder vijf keer hadden geschoten, was er al behoorlijk 

wat slijtage aan de vogel te zien. Bij het 44ste schot hing de 

vogel aan een dun draadje, waarna Koen van Kaathoven het 

laatste grote stuk van de vogel 

met het 52ste schot velde. Koen 

kreeg uit handen van hoofdman 

Eugène van Bouwdijk Basti-

aanse een mooie oorkonde. 

Zondag 15 september is hij in de 

Sint Servatiuskerk geïnstalleerd, 

met aansluitend vendelgroet en 

receptie. Koen van Kaathoven is 

nu gerechtigd volgend jaar in het 

Oostenrijkse Vöcklabruck deel 

te nemen aan een nieuwe wed-

strijd tijdens het grote Europees 

Schutterstreffen (EST). Daar 

wordt speciaal voor de jeugd uit 

Europa voor het eerst een wed-

strijd gehouden om de interna-

tionale eretitel Jeugdprins van 

Europa. Deze titel blijft drie jaar in bezit. 

Voor de vijfde keer Brabants kampioen trommen
Gilde Sint Antonius Abt uit Vorstenbosch heeft zondag 15 

september succesvol deelgenomen aan het federatietournooi 

trommen en vendelen in Oirschot. In de hoogste klasse werd 

Maarten Hoefs wederom Brabants kampioen trommen in de 

Klasse U en dat reeds voor de vijfde keer in successie. Bij het 

trommen Klasse C werd maarten Derks kampioen en Den-

nie van der Heijden kreeg een derde plaats. Beide promo-

veerden naar Klasse B. De groep tamboers (Maarten Hoefs, 

Maarten Derks, Johnnie en Dennie van der Heijden) behaalde 

een tweede plaats. Zo ook de groep vendeliers bestaande uit 

Marc Somers, Paul Heerkens, Stefan van den Broek, Wim 

Wijdeven en Peter van der Sanden. In de Klasse B behaalde 

vendelier Paul Heerkens een tweede plaats. 

Twee Brabantse kampioenen zitten in Nuland
Op 15 september vonden de kampioenswedstrijden trom-

men, vendelen, bazuinblazen en standaardrijden van de 

Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden plaats bij het 

Sint Jorisgilde in Oirschot. Inmiddels heeft het Nulandse 

gilde Sint Antonius Abt een eer hoog te houden wat uitein-

delijk dan ook resulteerde in het feit dat zij met maar liefst 

zeven prijzen huiswaarts keerden. Onder deze zeven prijzen 

bevonden zich ook twee kampioenen, nl. Dave Bijleveld 

(trommen Klasse A) en bij het groepstrommen Klasse A voor 

Antoine van der Schoot, Wilbert van Rosmalen, Dave Bijle-

veld, Jarno de Haas en Gerry van der Schoot.

Afscheid gildeheer kapelaan Schilder in Elshout
Zondag 8 september heeft kapelaan Harm Schilder afscheid 

genomen als gildeheer van de Onze Lieve Vrouwe Schuts in 

Elshout. Voorafgaande aan de H. Mis werd de gildeheer met 

zijn ouders en naaste familie aan de pastorie afgehaald. Na 

de dienst werd de gebruikelijke vendelgroet gebracht waarna 

afscheid genomen kon worden. Kapitein Paul van de Wiel 

Marcel Manni (25) 

Frits Evers (m) neemt felicitaties in ontvangst

Wordt Koen van Kaathoven in 

2003 de eerste Europa Jeugd-

prins in Oostenrijk?

Laatse vendelgroet voor gildeheer Harm Schilder in Elshout
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dankte de hem voor zijn functie bij de schuts en memoreerde 

dat een gildeheer, naast de schutsheer en de beschermheren 

en -vrouwen, één van de raadslieden is en een adviserende 

taak heeft die moet bijdragen tot groei en bloei van het gilde. 

Kapelaan Schilder werd op de statiedag van 25 september 

1999 door oud-hoofdman Jos Klerks geïnstalleerd. Harm 

Schilder vertrekt naar Tilburg voor de binnenstadsparochies 

’t Heike en Sacrament.

Mia van de Sande wordt koningin van ere
Het gilde Sint Catharina uit Vught heeft zondag 15 septem-

ber met haar donateurs en begunstigers geschoten om de 

titel koning of koningin van ere van het jaar 2002. Op deze 

door zon overgoten dag werd aan de wedstrijd werd deelge-

nomen door vierentwintig personen. Ben Nijhuis wist bij het 

142e schot de eerste vleugel eraf te schieten goed voor een 

derde prijs. Erik Bouwmeester schoot bij het 189e schot de 

tweede vleugel eraf en werd hiermede tweede. Bij het 232e 

schot wist Mia van de Sande de gehele vogel naar beneden te 

halen en werd hiermee eerste en koningin van ere. Het was 

voor haar de tweede keer dat zij deze titel behaalde. De eerste 

maal was in 1986.

Vijf Gestelse gilden vormen ’subkring’
De vijf gilden uit de gemeente Sint Michielsgestel (Gemonde 

(2x), Den Dungen, Sint Michielsgestel en Berlicum) hebben 

besloten tot de vorming van een subkring binnen gildenkring 

Maasland. Dit werd bekend gemaakt bij het afscheid van 

burgemeester G. Schinck op 23 september. Bij deze gelegen-

heid werd Schinck benoemd tot ere-gildebroeder van de vijf 

gilden. De koning van het Berlicumse Sint Jorisgilde, tevens 

koning van de Noordbrabnatse Federatie van Schuttersgil-

den (NBFS), reikte hem een speciaal ontworpen zilveren 

onderscheiding uit. Het afscheid van de burgemeester, die 

het gildehart op de goede plaats heeft, was tevens de start 

voor een nauwe samenwerking tussen de vijf gilden in de 

complete gemeente Sint Michielsgestel. Al deze gilden zijn 

aangesloten bij kring Maasland. Daarnaast is bij voorbeeld 

Sint Joris Berlicum al aangesloten bij de sub-kring Hoge 

Schuts en de overige gilden werken samen met andere gilden 

in de sub-kring Dommelgroep. Nu komt er binnen Maas-

land weer een ’opsplitsing’ bij. De vijf gilden willen hun 

krachten bundelen voor onder meer de inkoop van materia-

len, de opleiding van tamboers en vendeliers, of het organise-

ren van een landjuweel. Dat laatste behoort tot de reële 

mogelijkheden aangezien kring Maasland in 2008 als eerste 

van de zes NBFS-kringen aan de beurt is om een landjuweel 

te organiseren. De vijf gilden uit de gemeente Sint Michiels-

gestel streven voorts naar een gemeentelijk koningschieten en 

gezamenlijke optredens bij officiële gelegenheden.

Koning stapt met gildezuster in huwelijksbootje
De nieuwe koning van Sint Antonius - Sint Sebastiaan uit 

Udenhout, Marcel Manni, beleefde 20 september een bij-

zondere dag. Hij trouwde zijn geliefde, tevens gildezuster Jill 

van Roessel. Voor het Udenhoutse gilde was het de eerste 

keer dat er een echt gildehuwelijk was en ook de eerste keer 

dat een koning in het huwelijk trad. Het was een prachtige 

dag met alle pracht en praal die bij zo’n dag horen. Het gilde 

was op de receptie compleet aanwezig en bracht het bruids-

paar de vendelgroet.

Huldiging drie jubilarissen Elshout
Zaterdag 28 september heeft de O.L.V. Schuts uit Elshout 

drie jubilarissen in het zonnetje gezet. De feestdag werd voor-

afgegaan door een eucharistieviering in de parochiekerk. Na 

de vendelgroet werd afgemarcheerd richting feestzaal waar de 

officiële huldiging plaats vond. Veertig jaar lid was Gerard van 

Sluisveld. Gerard heeft bij het gilde niet stil gezeten. Hij is in 

1980 koning geweest, bestuurslid van 1968 tot 1987. Vanaf 

1980 tot 1985 vendelier en zelfs enkele jaren vendelinstruc-

teur. Sinds 1985 is hij vaandeldrager. Met de stichting Pelgri-

mage heeft Gerard de vendelgroet gebracht in 1989 Lourdes, 

1994 Santiago de Compestella, 1996 Warschau en Praag en 

in 2000 Rome. Hoofdman Klerks memoreerde dan ook dat 

Gerard veel voor de schuts heeft betekend en nog steeds bete-

kent. Harrie Koks was eveneens veertig jaar lid. Harrie heeft 

zijn veertig jaar volgemaakt als tamboer en is hier nog steeds 

actief mee bezig. Hij zou altijd graag een keer koning willen 

zijn maar dit is hem niet gelukt. Hopelijk heeft hij nog vele 

jaren de tijd om dit recht te zetten. Bij alle vergaderingen , 

koningschieten, statiedagen, gildendagen en processies is hij 

aanwezig. Hoofdman Klerks verklaarde dan ook dat Harrie 

een gildebroeder is naar ons hart. Jan Smits was 25 jaar lid. 

Jan is tweemaal achter elkaar koning geweest en wel in 1991 

en 1992. Jan heeft veel voor de schuts betekend. Staat altijd 

klaar bij het inladen en opbergen van het materiaal als de 

schuts was uitgerukt. Hetzij bij koningschieten, processies, 

uitvaarten, gildemissen en gildedagen, het verzorgen van de 

misboekjes, etc. Jan is evenals zijn vrouw Maria voor iedereen 

even vriendelijk, nooit is hem iets teveel. Hoofdman Klerks 

sprak dan ook dat Jan uit het goede gildenhout is gesneden.

Peter Vermeer wordt koning in Schijndel
Zondag 29 september vond het 

jaarlijkse koningschieten plaats 

van de Gildebroederschap der 

Sint Catharina en Barbara in 

Schijndel. Vijftien gildebroeders 

gingen het gevecht met de vogel 

aan. Al vrij snel verloor deze zijn 

veren en kwamen er splinters 

naar beneden. Voor de eindtitel 

bleven zes schutters over. Bij het 

146e schot was de weerstand 

van de vogel gebroken en viel hij 

in twee stukken naar beneden. 

Verbazing en ontzetting in de 

ogen van Peter Vermeer, want  

Mia van de Sande gehuldigd door plaatsvervangend koning Toon van 

Hoogwaarden

Jill en Marcel Manni - van Roessel

Peter Vermeer
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hij was het die het laatste venijnige schot had gelost. Na de 

inhuldiging van Peter tot koning van de Broederschap werd hij 

op de pastorie aan gildeheer pastoor Norbert Swagemakers 

gepresenteerd en volgde de koningswijn. Als motto zal gedu-

rende zijn koningsjaar gelden: Eén voor allen, allen voor één.

Schietcommissie Maasland op excursie
De leden van de schietcommissie van kring Maasland zijn 

van mening, dat zij eigenlijk op de hoogte zouden moeten 

zijn van alle wapens waarmee in de kring geschoten wordt. 

Daarom is in overleg met De Oude Schuts in ’s-Hertogen-

bosch, een begin gemaakt met het aan den lijve ondervinden, 

hoe inspannend en toch gezellig het schieten met een authen-

tieke middeleeuwse kruisboog (voetboog) is c.q. kan zijn. 

Bijna alle veertien leden van de commissie kwamen zondag 6 

oktober naar de Citadel om aldaar het wapen van De Oude 

Schuts te hanteren. Ze kwamen er al spoedig achter dat het 

niet zo eenvoudig is om met een kruisboog zonder vizier het 

blazoen te raken, laat staan de roos! Daar de commissieleden 

ook hun echtgenotes c.q. vriendinnen hadden meegebracht, 

konden deze kennis maken met elkaar en met het doen en 

laten van hun partners in de commissie. Het werd een heel 

gezellige middag, tijdens welke onder het genot van een hapje 

en een drankje, werd gepraat over allerlei onderwerpen, maar 

vooral over ’het gilde c.a.’. Het was de eerste stap op een 

schutterspad, langs welk pad (als het goed is) nog wachten: 

schieten met de kruisboog op wip en kruisboog met vizier op 

doel en schieten met de handboog op de wip en op doel en 

schieten met geweer.

Verbroedering tussen Udenhout en Sevenum (L)
In 2003 gaat het Udenhoutse gilde Sint Antonius - Sint 

Sebastiaan met het Sint Sebastianusgilde uit het Limburgse 

Sevenum naar het Europees Schutterstreffen en -Koning-

schieten in Vöcklabruck. Om nader met elkaar kennis te 

maken organiseerden de Limburgers een schietwedstrijd. 

Onder het genot van een hapje en drankje schoten de leden 

om een koningstitel. Dit schieten op zijn Limburgs met gewe-

ren van wel twee meter lang en 16 mm patronen was een 

belevenis was een belevenis voor het gezelschap uit Uden-

hout. Geschoten werd op een zachtboard plaat die op een 

zestien meter hoge mast was geplaatst. Op deze plaat was een 

cirkel getekend met daarin de naam van het Udenhoutse 

gilde. Deze cirkel moest er helemaal uitgeschoten worden. 

Het was na 72 schoten Toon Beerendonk die het laatste restje 

naar beneden schoot. Toon werd geëerd als een echte koning 

en omhangen met cape en hoed. Het was een mooi gezicht. 

Naast dit koningschieten werd ook geschoten op de zogehe-

ten hark met houten klosjes. Johan Vriens was hier de beste en 

won de eerste prijs. Het was een mooie kennismakingsdag die 

in het voorjaar van 2003 in Udenhout een vervolg krijgt.

Nieuwe hoofdman Sint Sebastiaan Oss
Tijdens een ledenvergadering van 8 oktober is Paul van 

Mook teruggetreden als hoofdman van het Sint Sebastiaan-

gilde uit Oss. Paul was de eerste 

hoofdman en de motor van het 

gilde sinds de herinrichting in 

1998. Hij is ook de grote stimu-

lator geweest van deze herin-

richting, zodat er bij de herden-

king van 600 jaar Oss in 1999 

weer een schuttersgilde klaar 

stond. Het gilde heeft van begin 

af aan ook meegedaan aan alle 

gilde-activiteiten in kring Maas-

land, veelal met succes. Diverse 

keren werd er zilver gewonnen 

in verschillende disciplines. Van-

wege zijn verdiensten voor het 

gilde ontving Paul vorig jaar een 

gouden medaille van de Orde 

van de Nobele Papegay. Door 

het gilde werd hij o.m. bedacht met een oorkonde en een 

knipselboek met persberichten en foto’s uit de afgelopen vijf 

jaar. Paul op zijn beurt schonk het gilde een hoofdmansstaf. 

Deze staf wordt gekroond met een fraai houten beeldje van 

paptroonheilige Sint Sebastiaan. Als nieuwe hoofdman werd 

benoemd Ben Vissers, tot dan toe deken-wapenmeester. Hij 

sprak de hoop uit dat in goede samenwerking met de leden 

het gilde tot verdere groei en bloei mag komen.

 

Afsluiting schietjaar Sint Blasius Heusden
Het Sint Blasiusgilde uit Heusden heeft zaterdag 12 oktober 

het schietjaar 2002 afgesloten. Met twaalf leden werd gestre-

den om de Van Kasterenbeker. Na een spannende en leuke 

strijd kwam Gonnie van Spijk als winnaar uit de bus. Daarna 

toog het gilde naar het onderkomen voor een drankje en 

hapje en werden verschillende prijzen uitgereikt. André 

Raaijmakers kreeg de Kopsbeker als eerste in Klasse A. In 

Klasse B werd Rutger-Jan van Spijk winnaar en in Klasse C 

Joke Beekmans (alleen opgelegd). Bij de vrije hand gingen de 

prijzen naar Bas Doedeijns (A), Gonnie van Spijk (B) en Arie 

Verschuur (C).

Gildestaf voor De Oude Schuts
Tijdens de teerdag van De Oude Schuts uit ’s-Hertogen-

bosch op zondag 20 oktober is dit schuttersgilde verblijd met 

een nieuwe gildestaf. De staf is het resultaat van een door 

Frans Sluijter, hoge deken van het gilde, genomen initiatief 

en voorgesteld voorontwerp. Gildekoning Wim Cordang, 

tevens zilversmid, heeft het ontwerp uitgewerkt en gereali-

seerd. De lengte van de staf, die voor een gedeelte is uitge-

voerd in eikenhout, bedraagt 50 cm en heeft een aantal sym-

boliekdragende elementen. Het grondvlak van het bovenste 

element is een gelijkzijdige driehoek (drie-eenheid), waarop 

drie figuren, t.w. Sint Joris (patroonheilige), de Boschboom 

(stad, koningin en vaderland) en De Oude Schuts met voet-

boog, het geheel uitgevoerd in zilver (reinheid/wijsheid). De 

knop aan de onderzijde heeft een doorsnede van 6 cm (schep-

pingsdagen) en is eveneens van zilver. Het gilde hoopt dat de 

nieuwe staf getuige mag zijn van een groeiend en bloeiend 

gildeleven. 

 

’Verbroedering’ thema vrij gildefeest 2003 in Haaren
Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren orga-

niseert op zondag 19 mei een vrij gildefeest. De aanleiding 

vormt het 50-jarig lidmaatschap van enkele leden. Het thema 

van de gildedag is ’verbroedering’. De voorbereidingen zijn 

in volle gang.

Momentopname van de eerste bijeenkomst van de schietcommissie

Ben Vissers (r) ontvangt de 

gelukwensen van zijn voorgan-

ger Paul van Mook

GILDEKLEINTJE
Wie kent en/of heeft de beschikking over gildeliederen? Wij zijn op 
zoek naar gezamenlijk te zingen liederen bij het Sint Catharina-
gilde Son. Reacties sturen naar Peter van Kemenade, Brouwer-
straat 12, 5694 AW Son en Breugel of bellen met 06-51214663
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Gerrit Biersteker, koning van het Sint Anthoniusgilde uit 
Sambeek, nu ook koning van de gemeente Boxmeer

Het werd nog spannend op de 

eerste zondag van september in 

Groeningen. De acht gilden uit 

de gemeente Boxmeer kwamen 

in de namiddag bijeen voor de 

vredige strijd om de titel van 

gemeentekoning. De organisa-

tie was in handen van het Sint 

Joris & Sint Anthoniusgilde uit 

Maashees, die wegens ruimte-

gebrek op hun eigen schietter-

rein was uitgeweken naar het 

gastvrije Groeningen. Daar, aan 

de rand van het onvolprezen 

Maasheggen gebied, zaten reeds 

een tiental houten vogels op 

hun hoge post hun onherroepe-

lijk lot geduldig af te wachten. 

Na het bevrijden van de vogels door burgemeester Bouw-

mans en de regerende koning, kon de strijd een aanvang 

nemen. De vogelbouwer van Maashees had verzekerd dat er 

minstens 100 keer raak geschoten moest worden. En hij 

kreeg gelijk. 

Na de tweede ronde lagen hier en daar al flinke stukken hout 

onder de bomen. De koning van het Sambeekse gilde zag dat 

zijn kogel de laatste weerstand brak en met een klap kwam 

het restant op de grond. Schot 114. Ook Holthees had vol-

doende aan dit aantal. En dus moest er afgekampt worden. 

Beide schutters wisten hun zenuwen in bedwang te houden 

en bij het negende schot tuimelde het Sambeekse klosje in 

tweeën naar beneden terwijl zijn rivaal een kogeltje meer 

nodig had. Dus werd Gerrit Biersteker de nieuwe gemeente-

koning. De prijzen bij zowel de Jeugd- als de Partnerboom 

gingen naar Frank en Gerda van het gilde uit Beugen. Nadat 

alle gilden zich opgesteld hadden, werden de winnaars gehul-

digd en overvendeld, terwijl het gilde van Overloon het Wil-

helmus ten gehore bracht. Hierna ging de optocht naar de 

Zandpoort voor het koningsbier, receptie en gezellig samen-

zijn. De kersverse koning kon zijn geluk niet meer op toen hij 

bij zijn auto kwam om huiswaarts te keren en een bon van 

Euro 50,- boete onder de ruitenwisser aantrof wegens fout-

parkeren.

Willie Verberk koning in Beugen
Op 2e Pinksterdag, 20 mei, kwam het Sint Antonius-, Sint-

Sebastianus, en H. Sacramentsgilde ’s morgens bijeen in het 

gildehuis, om vandaaruit koning Marcel Raafs op te halen 

voor de H. Mis met gildeeer. Na de prachtige mis en een 

vendeldemonstratie vertrok men naar het gildekapelletje, 

waar de hofdames hun bloemen plaatsten. De gildebroeders 

brachten de groet ter nagedachtenis aan de overleden gilde-

broeders. In het gemeenschapshuis werd het ochtendpro-

gramma afgesloten.

Na de middag haalde het gilde koning Marcel Raafs op om 

hem te begeleiden naar het schietterrein. Na de loting vrijde 

pastoor v.d. Steen de drie vogels - één voor de jeugd, één voor 

de dames en één voor de senioren - door er de eerste schoten 

op te lossen. Daarna was het de beurt aan de leden zelf. Na 

een spannende strijd viel de vogel bij de dames met het 73e 

schot dat gelost werd door Bernadet Lintzen. Bij de jeugd 

was Emiel Hermens de gelukkige schutter. Bij de senioren 

leden bleek de vogel nogal taai maar uiteindelijk na 261 scho-

ten gaf de vogel zich toch gewonnen voor Willie Verberk. Dit 

was voor hem wel de derde maal dat hij koning werd in zijn 

gildeloopbaan, maar helaas voor hem niet in drie achtereen-

volgende jaren. Nadat de nieuwe koning het zilver was omge-

hangen door zijn voorganger Marcel Raafs en keizer Theo 

Bonants trok men op naar het plein voor de kerk. Hier werd 

de nieuwe koning aan de pastoor - die in het begin van de 

wedstrijd al naar huis was vertrokken - voorgesteld. 

Na het officiële gedeelte werd in het gildehuis Jan Centen 

naar voren geroepen. Jan was op de jaarvergadering van janu-

ari 2002 gestopt als voorzitter. Als voorzitter vanaf 1983 heeft 

hij 2 gildedagen mee georganiseerd in 1984 en 1995, het 

kienen van de grond gekregen evenals het kruisboogschieten 

en het verdere uitbreiden daarvan. Vóór zijn voorzitterschap 

was hij tamboer, later instructeur, wat resulteerde in een fan-

tastisch tamboerkorps. Ook zit Jan nog in de SAT commissie 

van de kring van schuttersgilden Land van Cuyk. Door de 1e 

deken werd Jan een spiegel met inscriptie aangeboden als 

dank voor het vele werk dat hij gedaan heeft als voorzitter. 

Ook zijn vrouw Ria werd in de hulde betrokken. Zij mocht 

een prachtig boeket bloemen in ontvangst nemen. 

Nieuwe schietinstallatie Blitterswijck
Voorafgegaan door de inzegening door gildepriester Hans te 

Boekhorst, ging op 31 augustus met een druk op de knop de 

1800 kg wegende schietinstallatie vanzelf naar de top. Geld-

gebrek en wettelijke verplichting tot het gebruik van kogel-

vangers bracht het gilde tot het ontwerpen en vervaardigen 

van een unieke schietinstallatie. Elk stukje ijzer in de 15 meter 

hoge installatie is door de leden zelf aan elkaar gelast. Ieder 

detail is door hen bedacht en ontworpen. Acht maanden 

waren 12 leden twee dagen per week en vaak nog in de week-

ends aan het klussen. Een eerste offerte kwam op 13.500 

euro. Alhoewel de gemeente zo’n 30% wilde subsidiëren 

bleef er toch nog een groot bedrag te betalen over. En voor 

een systeem dat men eigenlijk niet zag zitten. Het werd een 

installatie waarbij alle zes kogelvangers aan een balk beves-

tigd zijn, die in een keer met behulp van een motor in korte 

tijd met minimale moeite naar boven of naar beneden kan 

worden gebracht. Maar mocht dat nodig zijn dan kan dat ook 

handmatig gebeuren. Zo hoeven de leden geen half uur bezig 

te zijn voordat het schieten kan beginnen. Toen de plannen 

Koning Gerrit Biersteker met 

zijn koningin Chantal Bierste-

ker-van Sambeek

Land van Cuijk

Willie Verberk nieuwe koning

De zelfvervaardigde kogelvangers
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klaar waren, het ontwerp op degelijkheid was getoetst, kwam 

er van alle kanten hulp. De een wist waar het metaal te halen, 

de ander zorgde voor de motor, een derde maakte de kogel-

vangers en een mestfermenteerbedrijf in Blitterswijck bood 

gratis gebruik van hun werkplaats aan. Zonder hen was het 

niet gelukt. Alle machines en materialen kon men daar gratis 

gebruiken. Zeker 144 uur werd er alleen al gelast aan de con-

structie. Dank zij alle hulp en zelfwerkzaamheid kwam men 

aan een bedrag van 9000 euro. Als ze dit hadden moeten 

laten maken, waren ze zeker 20.000 euro kwijt geweest.

Koninklijke onderscheiding voor Lambert Essers
Op vrijdag 26 april komt Lam-

bert Essers thuis uit zijn prui-

menboomgaard en ziet dat zijn 

huis vol familie zit, onder wie 

burgemeester Bouwmans, die 

meedeelt, dat Lambert onder-

scheiden is als ridder in de orde 

van Oranje Nassau.

Lambert maakt zich al verschil-

lende jaren verdienstelijk voor 

het gilde. In 1970 is hij lid 

geworden en korte tijd later 

bestuurslid. Ongeveer 25 jaar 

geleden werd op zijn initiatief 

begonnen met de eerste rom-

melmarkt, de eerste jaren werd 

eenmaal per jaar, nu alweer een 

tiental jaren tweemaal per jaar en dit nog steeds onder leiding 

van Lambert. Begin jaren 70 heeft hij het vendelen ook weer 

nieuw leven ingeblazen. Lambert vendelt zelf nog steeds en 

is instructeur van het team van 10 vendeliers. Naast al dit 

werk is hij ook actief in de kledingcommissie. Op zaterdag 27 

april brachten het gilde, de carnavalsvereniging en de vrou-

wen joekskapel Nondeknetter hem een serenade, waarna 

Lambert iedereen voor zijn/haar aanwezigheid bedankte en 

uitnodigde voor een hapje en een drankje.

Rene van Hal nieuwe koning Groot Gaesbeeker of Sint 
Aechten Gilde Soest

Al vele decennia is het koning-

schieten op de laatste zondag 

van augustus voor heel Soest 

een waar volksfeest, met spor-

tieve, culturele, muzikale en gil-

deactiviteiten verspreid over 

acht dagen, waarbij vele duizen-

den uit Soest en omgeving, zich 

wisten te vermaken. De dag  

begon met een gildemis. Het 

thema dit jaar was: „Sleutel naar 

de toekomst”. Na de viering 

nog een vendelshow voor men 

naar het gildeterrein trok voor 

de broodmaaltijd. Bijna 110 gil-

debroeders meldden zich aan 

voor de strijd. Eerst werd nog 

uitgebreid afscheid genomen van het oude koningspaar Wim 

en Ria Hilhorst. Na het vrijen van de vogel begon de strijd en 

na vijf ronden schiet ouderman René van Hal zich tot koning. 

Voor de eerste maal een koning in het bestuur. Felicitaties 

alom. Het korps wordt geformeerd en de huldiging begint. 

De ouderman draagt zijn taken over aan Wim van den Bree-

mer, waarna de nieuwe koning wordt omhangen met de 

koningsmantel. Het feest wordt tot ’s avonds laat gevierd, 

met als begin nog een grootse huldiging.

Sint Antonius en Sint Martinus Cuijk
Het begon op 20 mei toen de vogel werd geveld door Richard 

Verberk, in het dagelijks leven kraanmachinist maar nu ten 

minste voor een jaar koning. Als 

koningin koos hij uiteraard zijn 

aanstaande echtgenote Natasja 

van Raay, terwijl zijn schoonva-

der in zijn hoedanigheid als gil-

decommandant het geheel 

scherp in de gaten hield. Bij het 

aanbieden van de erewijn zegde 

de burgemeester toe aanwezig 

te zullen zijn. De huwelijksvol-

trekking vond plaats op 17 

augustus in de protestantse 

kerk, ingericht als trouwzaal van 

het gemeentehuis omdat dit 

laatste wordt verbouwd. Het 

echtpaar werd tijdens de cere-

monie geflankeerd door het 

hoofdvaandel en een zwaaiven-

del. Het echtpaar verliet het gebouw door een erehaag van 

gildebroeders en -zusters en saluutschoten. Op de receptie 

kwamen inderdaad de burgemeester en zijn echtgenote een 

cadeau aanbieden namens de gemeente en een namens hem-

zelf.

Gouden priesterfeest pater Bergsma in Zeeland
Tien jaren is pater Ferry Bergsma als geestelijk herder ver-

bonden aan zorgcentrum CompostelIa in Zeeland. Na veer-

tig jaar missiewerker, wat hij de hoofdmaaltijd noemde is hij 

nu met het dessert bezig en dat bevalt hem uitstekend. Zijn 

jubileum zou dan ook bij de bewoners van Compostella 

gevierd worden en wel op 20 juli. Toen hij bij een bedevaart 

naar Compostella als volleerd Sint Jacobuspatroonheilige 

optrad kon het niet anders zijn dan dat het gilde zijn jubile-

ummis opluisterde. Een echte mis met drie heren (broers). 

Na de viering kreeg hij temidden van zijn Compostellabewo-

ners, door koningHarrie van Deijne, de schelp en staf met 

kalebas overhandigd, waar hij zeer vereerd mee was.

Sint Jacobuszondag 28 juli in Zeeland
Zoals ieder jaar wordt de patroonsdag van de parochie en het 

gilde begonnen met een H. Mis met gilde-eer. Dit was een 

eerste kennismaking van pastoor Bougie uit Odiliapeel, die 

sinds het vertrek van pastoor Van Dooren de kerkelijke func-

ties zoveel mogelijk bekleedt. Na de mis werd bij de koffie in 

zorgcentrum Compostella met de bewoners gezellig gebuurt. 

Na de middag werden op het schutsveld de jaarlijkse onder-

linge schietwedstrijden gehouden waarbij deze keer de wis-

selbeker werd gewonnen door Arie van den Brand, die hem 

overnam van Bert Janssen. Na de verschillende wedstrijden 

werd er genoten van een perfect verzorgde barbecue.

Sint Jacobus Zeeland doet graag mee
Voor de eerste keer deed het Sint Jacobusgilde uit Zeeland 

mee aan het Gildejuweel Antwerpen op 11 augustus. Na aan-

Lambert Essers koninklijk 

onderscheiden

De nieuwe gildekoning René 

van Hal treedt over het vaandel

Adriaan van de Coer en Cor Loy overhandigen kalebas en oorkonde aan 

Ferry Bergsma

Het bruidspaar Verberk-van 

Raay verlaat de als trouwzaal 

dienstdoende protestante kerk
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komst per bus rond elf uur vonden ze meteen de startplek: 

46/10. In het naburige café ’De grote pint’ konden ze zitten, 

drinken en naar het toilet. De stoet van 95 groepen trok door 

het stadscentrum, met volop muziek en applaus. 

Vrijdag daarna belde de regisseur van de optocht Walter 

Baplue, dat ze de eerste prijs hadden gewonnen. Die kwam 

hij samen met zijn vrouw op 17 augustus brengen: een schit-

terende ingelijste wandversiering met zicht op Antwerpen, 

aangeboden door het stadsbestuur. Op 8 september nam het 

gilde deel aan de vrije gildedag in Oploo en behaalde in het 

algemeen klassement een 2e prijs. Koning Harrie van Deijne 

verdiende het koningskruis en Sjan van Oirschot werd eerste 

bij de schietwedstrijden Dames 55+ en tweede bij het onder-

deel kampioen. Op de uitgestelde ziekenzondag voor de 

bewoners van paviljoen 3 en 4 in Dekkerswald was het gilde 

weer present. Alle 29 bewoners in rolstoel kregen vooraf door 

de koning een Sint Jacobsschelp omgehangen. Hierna ver-

trok men in optocht naar de kapel voor een pleochtige H. Mis 

met gilde-eer. De vaste huispriester, de vrouwelijke dominee 

en de pastoor ’deden’ samen de mis. Op het einde kreeg elke 

zieke een rode roos aangeboden. Henk Bongers bracht bui-

ten samen met de muziekgroep een vendelgroet, waarna de 

stoet terug ging en koffie of thee kreeg aangeboden. Slechts 

vier gilden uit de buurt: Sint Barbara uit Ravenstein, Sint 

Barbara uit St. Hubert, Sint Antonius Abt uit Escharen en 

Sint Jaoobus uit Zeeland hadden gehoor gegeven aan het ver-

zoek van de Cloveniers uit Grave om op 21 en 22 september 

een zilvertentoonstelling op te zetten in het oude stadhuis bij 

de viering van de Vestingstedendagen. Het is voor de deelne-

mers een gouden greep geweest. Voldoende ruimte, vol-

doende medewerking en een fijne en veilige lokatie met als 

allerbelangrijkste factor een groot en zeer geïnteresseerd 

publiek. Uit alle delen van het land waren er kijkers en vra-

genstellers, genealogen en bewonderaars. Ook de eerste 

exemplaren van het boek ’Gilden naar 2100’ konden worden 

getoond en ingezien. Bij de Hoofdliedendag op 12 oktober 

met als thema van de dag ’Het vaandel als identiteit van het 

gilde’ waren twee gildebroeders met het vaandel present. 

Zoals vrijwel alle gilden tekenden ze het condoleance-register 

in verband met het overlijden van prins Claus. 

Op 13 oktober vond in Zeeland de Herdenking ’The ’450’ 

remembrance service en wreath laying ceremony” plaats, 

georganiseerd door de Branch Arnhem/Nijmegen of the 

Royal British Legion. Een eervolle taak was weggelegd voor 

het gilde: de begeleiding van de tientallen vaandeldragers, 

oud-militairen uit Engeland, Canada en ons Zeeland. waar-

onder vele oud- Indiëgangers, hoge gasten en genodigden.

Nieuw vaandel voor cloveniersgilde Sint Bavo
Bij Cloveniersgilde Sint Bavo wordt men door het kopen van 

het vaandel vaandrig. De vaandrig vervult zijn functie voor 

het leven en is door het kopen van het vaandel vrij van het 

betalen van het gelag en maakt deel uit van de overheid. Wan-

neer het gilde uittrekt is de vaandrig verplicht om het vaandel 

te dragen. Indien hij verhinderd is, behoort hij een plaatsver-

vanger te zoeken die hij een vergoeding moet geven voor het 

dragen van het vaandel. Bij in gebreke blijven daarvan zal het 

jongste lid van het gilde het vaandel moeten dragen tegen een 

bepaalde vergoeding welke op de teerdag door de vaandrig 

betaald moet worden.

Evenals van de andere functies is van de vaandrig bij Sint 

Bavo vóór 1793 niets bekend. In de ledenlijsten van na 1796 

wordt wel de functie genoemd maar namen ontbreken. De 

oudst bekende vaandrig is Cornelis Hendrik Bouwens, hij 

wordt genoemd in 1793 maar het is niet bekend hoeveel hij 

voor het vaandel betaald heeft. Nadien heeft het gilde nog 

vier vaandrigs gekend. Vanaf 2002 heeft Kees Daemen het 

vaandel in zijn bezit. Na veel voorbereidend werk is de vaan-

delcommissie er in geslaagd om met een fantastisch mooi 

vaandel naar buiten te treden. 

Zilveren jubileum Baronie en Markiezaat (1)
Kring Baronie en Markiezaat heeft op zaterdag 7 september 

in Etten-Leur feestelijk herdacht dat deze regionale koepel 

binnen de NBFS vijfentwintig jaar geleden werd opgericht. 

Dit gebeurde o.m. met een algemene najaarsvergadering in 

de sfeervolle Mouterij van het Sint-Hubertusgilde. Tijdens 

deze bijeenkomst werd het bestuur met twee nieuwe gezich-

ten uitgebreid. Daarna trok het gezelschap in stromende 

regen naar de plaatselijke Sint-Petruskerk waar de eucharis-

tieviering plaats had. Deze stond onder leiding van de bis-

schop van Breda, mgr. M. Muskens en pastor J. Munsters. 

Het gemengd Petruskoor verzorgde de gezangen. Tijdens de 

mis waren ook bevriende gilden en een beperkt aantal verte-

genwoordigers van de federatie aanwezig, alsmede enkele 

burgemeesters. Tijdens de eucharistieviering trof een wolk-

breuk Etten-Leur. De flinke druppels waren zelfs in de kerk 

hoor- en voelbaar.

Het Sint Jacobusgilde van Zeeland ontving de eerste prijs van de stad 

Antwerpen

Het koningspaar temidden van de vaandeldragers

Baronie en Markiezaat

De vendelgroet na afloop van de feestelijke eucharistieviering op een 

 druilerig kerkplein 
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Zilveren jubileum Baronie en Markiezaat (2)
Daarna trok het gezelschap naar het nabijgelegen trouw-

kerkje voor de receptie. Er waren verschillende sprekers, 

onder wie burgemeester Van Agt van Etten-Leur. Die het 

„geen ramp vond” dat het tot nu toe niet tot een opsplitsing 

in twee afzonderlijke kringen, Baronie én Markiezaat, is 

gekomen. Helaas was federatievoorzitter Ton van der Weijden 

wegens verplichtingen elders vertrokken. Zodat van de kant 

van de NBFS geen feestredenaar de kansel beklom. Een klein 

minpuntje voor de jubilaris. De speeches van kringvoorzitter 

Henny Hoppenbrouwers, doorspekt met met kwinkslagen, 

en secretaris Adri Boot, maakten veel goed. De kringvoorzit-

ter bedankte haast eenieder die de kring in 25 jaar vorm gaf. 

Alleen het beste paard van stal, zijn vrouw Bets, zag hij over 

het hoofd. Secretaris Adri Boot had namens het bestuur een 

verrassing voor Hoppenbrouwers in petto. Hij kreeg de 

kringonderscheiding. Henny heeft zich vijfentwintig jaar in 

diverse functies voor de kring ingezet.

Zilveren jubileum Baronie en Markiezaat (3)
Na alle speeches en het schallen van de ’loftrompetten’ 

volgde een geanimeerde receptie. Bisschop Muskens ver-

toefde langdurig onder het gezelschap. Met gepaste trots kan 

Baronie en Markiezaat terugzien op een gepaste jubileum-

viering.

Johan Siemons nieuwe koning bij het gilde Sint Jan 
Wernhout

Op dinsdag 24 september was weer het vierjaarlijkse koning-

schieten bij het gilde Sint Jan in Wernhout. Na samenkomst 

in het clublokaal, café De Valk, werd omstreeks 13.30 uur 

vertrokken naar het weiland van Bart Verheyen aan de Lentse 

baan, vooraf gegaan door fanfare Wernhout Vooruit, het zus-

tergilde Sint Willibrordus uit Klein Zundert en de burge-

meester, wethouders en secretaris van de gemeente Zundert. 

Na het voorlezen van het reglement werden de heersende 

koning Johan van Aert en zijn koningin Lea van het gildezil-

ver ontdaan, waarna de eerste schoten gelost konden worden 

door burgemeester P. Neeb, hoofdman Stan van Dijck, keizer 

Toon de Beer en de oude koning Johan van Aert. Vervolgens 

konden de overige gildebroeders beginnen met het koning-

schieten.

Niet minder dan 45 lopen wezen omhoog, richting konings-

vogel. Het duurde dan ook niet lang voordat de vogel viel. 

Twee schutters raakten de vogel gelijktijdig: Ludo Frijters en 

Patrick Verhaard. Aangezien beide gildebroeders het koning-

schap niet aanvaarden konden zij, na betaling van een vat bier 

per man, de tweede vogel op de schutsboom laten zetten voor 

het serieuze werk.

Al snel werd duidelijk welke gildebroeders serieuze plannen 

hadden betreffende het koningschap. Jac van Bekhoven, Ad 

de Hoon, Johan Simons en Piet Nouws bleven in strak tempo 

de vogel bestoken, ondersteund door enige gildebroeders die 

de vogel wel wat wilden verzwakken. Omdat na enige tijd 

bleek dat de vogel van een dergelijke kwaliteit was dat het 

voor vier man bijna ondoenlijk was deze neer te halen, werd 

de schutsboom gestreken en de vogel ’wat losser in zijn veren 

gezet’. Ook nu duurde het nog een tijdje, maar uiteindelijk 

was het Johan Siemons die de vogel naar beneden haalde. 

In het clubhuis werd het nieuwe koningspaar officieel ont-

vangen en gefeliciteerd door alle aanwezigen, onder wie ook 

gildebroeder Kees Siemons, vader van Johan. Drie generaties 

Siemons bij Sint Jan, waarvan de tweede generatiekoning, 

het was een mooi gezicht.

Kringdag in Terheijden onderwerp in carnavalsoptocht 
De optocht van alle deelne-

mende gilden, tijdens de kring-

dag 2001 in Terheijden, had bij 

veel inwoners een diepe indruk 

gemaakt. Carnavalsvereniging 

De Schuimers, die elk jaar een 

plaatselijk gebeuren aangrijpt 

om dat in de carnavalsstoet uit 

te beelden, kwam daarom om 

die reden al heel snel op het idee 

om een persoon uit het gildewe-

zen uit te beelden. Dat werd ’de 

Koning en het Koningschieten’. 

Om in een juiste carnavaleske 

sfeer te blijven werd afgespro-

ken, echt (op de) Koning te 

schieten. De vraag was echter: 

hoe? Een kindergeweertje, een 

kruisboogje en pijltjes met daarop rubberen dopjes werden 

gekocht en er werd toegestaan dat ’de Koning’zich mocht 

beschermen, immers een Koning draagt veel zilveren schil-

den. Met kleding van gordijnstof, oranje broeken (nog van 

een eerdere optocht) en als achtergrond een schildering van 

De Kleine Schans en naaste omgeving trok schuttersgilde De 

Schuimers compleet met hoofdman, tamboer, bazuinblazer 

en standaardrijder door ’Schraansersrijk’. ■

Kringsecretaris Adri Boot (l) speldt jubilaris Hoppenbrouwers de onder-

scheiding op

Kringbestuur staat lang in de rij om gelukwensen in ontvangst te nemen

Standaardrijder maakt de weg 

vrij door het dorp ’Schraansers-

rijk’

Een kleurrijk landschap van ’de Kleine Schans’ gezien door de bril van 

c.v. ’De Schuimers’



IN MEMORIAM

Sint Joris, Bergeijk
Op 19 maart over-

leed Driek van 

Montfort (97), 10 

dagen vóór zijn 98e 

verjaardag. Vele 

jaren was Driek het 

boegbeeld van het 

gilde, altijd voorop 

met vaandel en 

dampende sigaar, 

een markante per-

soonlijkheid. Hij 

werd gildebroeder op 4 september 1946 

en is het gilde trouw gebleven tot op zijn 

sterfdag. Door de Bond van Schutters-

gilden Kring Kempenland, is Driek 

tweemaal onderscheiden, éénmaal voor 

40 jaar (zilver) en éénmaal voor 50 jaar 

gildebroeder (goud).

Bij zijn 50-jarig lidmaatschap van het 

St.-Jorisgilde heeft Driek een prachtig 

herinneringsschild ontvangen. Zijn gil-

debroeders zijn door Driek heel veel over 

het gilde van vroeger te weten gekomen. 

Als ze hem iets gingen vragen, dan 

noemde hij vaak plaats, persoon en jaar-

tal. Zij blijven hem dankbaar voor alles 

wat hij voor het Sint Jorisgilde gedaan en 

betekend heeft.

H. Sacrament, Bergeijk
Op 20 juli 2002 is gildezuster Greet van 

Laarhoven-Theuws (84), weduwe van 

gildebroeder Theo van Laarhoven over-

leden. Volgens oud gebruik heeft het 

gilde haar met gilde-eer naar haar laatste 

rustplaats begeleid.

Sint Sebastiaan, Bergen op Zoom/
Borgvliet

August Laane (84) is overleden op 30 

augustus. Hij was begiftigd met de 

onderscheiding van de Kring Baronie-

Markiezaat als heroprichter - samen met 

enkele anderen- van het Sint Sebastiaan-

gilde en tevens de eerste hoofdman.

Hij heeft het pionierswerk gedaan en 

bleef uiterst betrokken. Hij wist soms 

gedaan te krijgen wat andere niet lukte 

mede doordat hij op vele plaatsen in de 

stad en in het land de weg wist te vinden. 

Zo wist hij de hand te leggen op een 

kazuifel dat gebruikt was tijdens de vie-

ring waarin paus de paus voorging toen 

hij Nederland bezocht. Op 22 juni bij 

een vaandelgroet vanwege zijn 50-jarig 

huwelijk met Rosalie had niemand enig 

idee dat binnen zo korte tijd afscheid 

genomen zou moeten worden. Tijdens 

de eucharistieviering in de Gertrudiskerk 

droeg de voorganger ‘zijn’ kazuifel. Het 

gilde nam afscheid met gilde-eer. 

Sint Sebastiaan, Bergen op Zoom/
Borgvliet

Fred de Mooij werd geboren op 25 juni 

1952 te Bergen op Zoom en is daar over-

leden op 21 juli 2002. Fred was een bui-

tengewoon trouw gildebroeder, tamboer, 

schutter, reparateur van pijlen en bogen, 

Fred was niet weg te denken bij het gilde. 

Daarnaast was Fred trouw en behulp-

zaam betrokken bij het vrijwilligerswerk 

en koorzanger. Overal  was zijn uitbun-

dige lach bekend. ’Zijn’ gilde heeft op 

een bijzonder indrukwekkende wijze van 

hem afscheid genomen bij het geopende 

graf: in doodse stilte volgde nog een laat-

ste, woordeloos gebaar, het dansend 

gebaar van een vendelzwaaier.

Onder het geroffel van de dieptrom 

zwaaide hij de vlag in langzame maar 

zekere trekken over het graf, eerst boven 

zijn schouders, dan rond zijn middel en 

tenslotte rond zijn enkels tot rakelings 

boven de grond net zo lang tot het dun-

doek flapperende doodskist bedekte en 

daar tot stilstand kwam. Maar het gerof-

fel van de dieptrom ging verder en de 

vendelzwaaier draaide de vlag weer 

omhoog, langzaam maar zeker, tot boven 

zijn hoofd, bijna triomfantelijk, als om te 

zeggen: „Fred, je bent wel dood, maar 

niet weg, niet weggenomen, hooguit 

opgenomen, en wie je was, dat gaat door, 

als het goed is in ons!”

Sint Odulphus, Best
Op 18 juli overleed 

gildebroeder Cor 

Schiebroek (74). 

Cor Schiebroek was 

een markant Beste-

naar, die zich op tal 

van terreinen bin-

nen de gemeen-

schap verdienstelijk 

heeft gemaakt. Cor 

werd in 2000 onder-

scheiden met de 

Ridderorde van Oranje Nassau. Eerder 

kreeg hij al een eremedaille in goud en de 

Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia 

et Pontifice. Dit jaar werd hij onderschei-

den voor zijn 25-jarig lidmaatschap van 

het gilde. 

Sint Sebastiaan, Diessen
Op 4 augustus over-

leed na een kort-

stondige ziekte vrij 

plotseling gilde-

broeder Wout  

Vugts. Hij was meer 

dan 28 jaar lid van 

het gilde. Zijn leven 

stond vooral in het 

teken van anderen. 

Wout was een 

gevoelig man met 

een groot hart. Een hart waar plaats was 

voor velen. Zijn talenten heeft hij zijn 

leven lang in dienst gesteld van onder 

andere zijn familie, de maatschappij en 

het gilde. Familie, buren, vrienden, gil-

debroeders, nooit deed iemand tever-

geefs een beroep op hem. Wout, we zul-

len je herinneren als een hardwerkende, 

eerlijke, eigenwijze, recht door zee  

gaande man en als een gezelligheids-

mens.

Sint Hubertus, Drunen
Gijs Janssen (62) is 

maandag 2 septem-

ber plotseling over-

leden. Op zondag 1 

september werd tij-

dens de gildeverga-

dering meegedeeld 

dat Gijs ernstig ziek 

was. De aanko-

mende week zou-

den er onderzoeken 

volgen over de ernst 

van zijn ziekte. Als jonge man heeft Jans-

sen in de Limburgse mijnen gewerkt. 

Nadat de Wilhelmina Mijn de poorten 

sloot, kwam Gijs met zijn vrouw Mien en 

gezin naar Drunen. Sinds 1 april 1985 

was hij gildelid. In 1989 en 1997 schoot 

hij zich tot koning. Hij was een graag 

gezin lid en was bij vele uittredens steeds 

present. Ook bij het ophalen van oud 

papier voor het gilde was Gijs actief. Nog 

steeds is zijn huis de plaats waar papier-

ophalers koffie genieten, halverwege de 

avond, in de wijk waar hij woont.

O.L.V. Schuts, Elshout
Frans v.d. Wiel (94) 

is 12 juli overleden. 

Hij  was een unieke 

gildebroeder, van-

wege het feit dat hij 

de schuts mede 

heeft heropgericht 

en meer dan 76 jaar 

lid is geweest, waar-

van 56 jaar hoog-

waardigheidsbekle-

der, 31 jaar 

be stuurslid, acht jaar kapitein en drie-

maal koning. Frans heeft ontzettend veel 

voor de schuts betekend en daardoor 

ook diverse onderscheidingen gekregen. 

Zijn vriendschap en de broederschap 

stonden hoog in het vaandel. Van Iersel 

hield van de schuts, evenals zijn vrouw 

Pietje. Zij was en is nog steeds een gilde-

vrouw in hart en nieren, haar grote wens 

was dat Frans in zijn schutskleren in de 

kist opgebaard zou worden. Op 16 juli is 

Frans met gilde-eer zoals hij zelf wilde 

gecremeerd.

Sint Sebastiaan, Hoogeloon
De gezondheid van gildebroeder Koos 

van Loon ging de 

laatste maanden 

achteruit. Bijna drie 

jaar  geleden moest 

hij afscheid nemen 

als inwoner van 

Hoogeloon en nam 

hij zijn intrek in ver-

zorgingshuis Kem-

penland in Bladel. 

Koos werd, nadat 
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hij na een actief leven als bakker in Hoog-

eloon was komen wonen, net als zijn 

schoonvader lid van Gilde Sint Sebasti-

aan. Vanaf 1979 kon het gilde genieten 

van een aimabel man die voor iedereen 

belangstelling had. Koos was een echte 

gezelschapsmens. Zonder op de voor-

grond te treden wist Koos toch iedereen 

te bereiken en te enthousiasmeren. Door 

zijn scherpe kijk op de dingen en zijn ver-

woording doorspekt met droge humor 

kon hij bij iedereen rekenen op een gewil-

lig oor.  De eerste paar jaren van zijn ver-

blijf in Bladel werd Koos bij elke gele-

genheid gehaald. Hij genoot zichtbaar 

als hij weer bij het gilde aanwezig kon 

zijn. Het laatste jaar kwam hij nog spora-

disch naar Hoogeloon. In huize Kem-

penland stond daarentegen zijn deur 

altijd open om even bij te buurten over 

de guld en het dorp. Op 29 september 

overleed Koos (88) in het verzorgingste-

huis.

Sint Jan Baptista, Leenderstrijp
Op vrijdag 30 

augustus 2002 ont-

ving het gilde het 

droevige bericht van 

het overlijden van 

gildebroeder en ere-

lid Wim van Asten 

(78). Wim werd in 

1945 ingeboond als 

lid. Vanaf 1943 was 

hij al een verdien-

stelijk vendelier. Bij 

zijn 50-jarig lidmaatschap werd hij in 

1995 benoemd tot erelid van het gilde. 

Op woensdag 4 september is Wim met 

gilde-eer naar zijn laatste rustplaats bege-

leid.

Onze Lieve Vrouw van de zeven 
Weeën, Lierop

Op 14 juli is Toon 

van Moorsel (76) 

overleden. Toon was 

59 jaar lid van het 

gilde. Hij maakte 17 

jaar deel uit van het 

bestuur. Toon was 

een zeer actief per-

soon in het gilde. 

Het schieten, wed-

strijden en oefenen, 

werd door hem 

altijd bijgewoond. De uitvaartdienst en 

de ceremonie bij de crematie werden met 

gilde-eer gedaan. Zijn zoon bracht hem 

de laatste groet met het gildevaandel.

Sint Antonius Abt, Lierop
Op 16 september is gildezuster An van 

der Ven-Hurkmans (72) overleden. An 

werd tijdens de teerdag dit jaar lid van 

het gilde als eerbetoon aan haar vorig 

jaar overleden echtgenoot Sjef van de 

Ven. Het gilde heeft An van haar huis 

naar de kerk begeleid en de uitvaart-

dienst bijgewoond. Na deze dienst is er 

met gilde-eer 

afscheid van haar 

genomen en ten 

grave gedragen. Het 

is de eerste vrouw 

die met gilde-eer 

begraven is sinds 

het Lieropse gilde 

in 2000 vrouwen als 

volwaardige leden 

kent. 

Sint Lambertus, Someren-Eind
Op 28 september is 

Harrie van Houts 

(Broens) op 

76-jarige leeftijd 

overleden. Zijn gil-

debroeders wisten 

dat de gezondheid 

van Harrie achter-

uit ging. Toch kwam 

zijn overlijden nog 

onverwacht. Hij was 

38 jaar gildebroeder 

samen met zijn drie broers. Een groot 

aantal jaren ge¸niformeerd. Men kan 

hier spreken van een echte gildefamilie. 

In 1989 schoot hij zich tot koning. Met 

trots droeg hij het koningszilver. Het 

poetsen van dit zilver liet hij over aan de 

echtgenote van de deken-schrijver. Maar 

Harrie zou Harrie niet zijn dat hij haar, 

na zijn koningschap, op een komische 

manier beloonde. Hij was een echt gezel-

schapsmens die er graag bij was. Hij wist 

altijd iets leuks of een mop te vertellen. 

Wat de sfeer binnen het gilde ten goede 

kwam. Ook was hij jarenlang bij de car-

navalsvereniging met al hoogtepunt 

Prins Carnaval. Zijn gildebroeders heb-

ben hem met gilde-eer begraven. 

Sint Dionysius, 
Tilburg
Op 28 juli 2002 

overleed Pieter Ph. 

Bogaers (86), gilde-

heer van Sint Dio-

nysius Tilburg.

Een mens, die de 

juiste betekenis van 

gildebroeder kende 

en dit ook in de 

praktijk bracht. De 

gildeheer wist, als geen ander, dat je niet 

in de eerste plaats gildebroeder voor 

jezelf bent, maar ook temidden van 

anderen in het gilde en in de samenle-

ving. De hulp aan anderen was voor hem 

geen liefdadigheid, maar hij beschouwde 

het als een sociale plicht jegens de mede-

mens. Zijn toetreden tot de Ridders van 

het Heilig Graf maakte eens te meer dui-

delijk dat ook hier hij niet onze stad als 

een vastomlijnd territorium beschouw de. 

Hij was een van de promotoren om de 

ridderschap onder de gilden bekend te 

maken. Bij tal van gelegenheden heeft hij 

actief de band tussen de gilden en de rid-

ders van het Heilig Graf van Jeruzalem 

benadrukt.

Het gilde als rentemeester van het cultu-

reel erfgoed was ook iets wat bij onze 

overledene hoog in het vaandel stond. 

Hij was trots op de bezittingen van het 

gilde, en heeft niets nagelaten om tot een 

goede en verantwoorde conservering en 

uitbreiding van gildeschatten te komen. 

Door zijn optreden binnen onze vereni-

ging heeft Pieter Ph. Bogaers zich een 

plaats verworven bij de groten van Sint 

Dionysius, alhoewel hij dat zelf niet graag 

wilde. Het is ook daarom dat onze gilde-

broeders hem bij gelegenheid van zijn 

vijftigjarig lidmaatschap de gouden 

medaille hebben verleend. Pieter Bogaers 

was begiftigd met tal van onderscheidin-

gen waaronder de kringonderscheiding 

en de kringoorkonde. Met het overlijden 

van  Pieter Ph. Bogaers  is een groot gil-

debroeder heengegaan.

Sint Lambertus, Vessem
Op 9 juli 2002 heeft 

Gilde Sint Lamber-

tus gildebroeder 

Driek Appels (96) 

met gilde-eer bega-

ven. Driek was op 

latere leeftijd bij het 

gilde gekomen. Hij 

is twaalf jaar deken-

schrijver en schat-

bewaarder geweest. 

Driek heeft zich 

vooral ingezet om in 1985 een schuilhok 

te realiseren. Er is een rustige gildebroe-

der van ons heengegaan.

Onze Lieve Vrouwe en de 
H. Willibrordus, Wintelre

Op 22 oktober 2002 

overleed na een 

mooi dagje uit vol-

komen onverwacht 

gildebroeder Piet 

Stroosma (71). 

Alhoewel zijn 

gezondheid de laat-

ste jaren te wensen 

overliet kwam zijn 

overlijden als een 

volslagen verras-

sing. Als geboren Fries voelde Piet zich 

goed op zijn gemak tussen de Brabantse 

gildebroeders. In 1974 en 1983 schoot 

Piet koning van het Wintelrese gilde.

Mogen zij allen rusten in vrede ■
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JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

Seezo uniformen 
z o r g e n  v o o r  e e n  p e r f e c t e  p r e s e n t a t i e

Seezo Uniformen  St. Janstraat 38, 7256 BC Keijenborg Gld.

Tel. (0575) 46 16 41 /  fax 46 26 69

E-mail: info@seezo.nl - Internet: www.seezo.nl

muziekcorpsen

concertmusici

showdrumbands

majorettes

schutterijen

brandweercorpsen

bewaking

chauffeurs •	Goud	en	Zilver
•	Reparaties
•	Veranderingen
•	Nieuw	werk
•	Eigen	ontwerp
•	Gildewerk
•	Graveren

	 John	Bijsterveld
 Meester Goudsmid/Edelsmid

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

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX  Liessel (0493) 34 25 68

Beeldengieterij TENAX
Voor verschillende Gildebeelden

en diverse andere beelden

Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch

Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74

IS JOUW MEE-LEZER 
NOG GEEN ABONNEE? 

HET BLAD VOOR JONG EN OUD !



Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Agenda

Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenval-

lende 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-vade-

mecum. Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde 

gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te 

verkrijgen.

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

29 juni

Vrij gildenfeest Kring Kempenland, Sint Catharinagilde 

Tongelre

06 juli        

Kringdag Baronie-Markiezaat bij Sint Bavogilde Raamsdonk

13 juli   

Kringdag Kwartier van Oirschot te Biest-Houtakker bij O.L. 

Vrouwe Broederschap.

24 augustus

Vrij gildenfeest bij het H. Joannes Baptist Oerle.

24 augustus

Vrij gildenfeest bij het Sint Antoniusgilde Beers.

30 augustus

Europees Schutterskoningschieten te Vöcklabruck (Oostenrijk)

31 augustus

Europees Schutters Treffen te Vöcklabruck (Oostenrijk)

07 september

NBFS-toernooi geweerschieten in Baronie-Markiezaat

21 september    

NBFS-toernooi V-T-B-S, O.L.Vrouwegilde Aarle-Rixtel

11 oktober

Hoofdliedendag, Den Bosch.Opluistering door gilde uit Kring 

Baronie-Markiezaat

GILDENFEESTEN IN 2004
16 mei

Kringdag Land van Cuijk, Sint Nicolaasgilde Haps

30 mei   

NBFS-toernooi kruisboog op de wip in kring Peelland

06 juni       

Kringdag Kempenland, Sint Jan Baptistgilde Duizel.

06 juni       

Kringdag Maasland, Sint Catharina & Sint Jorisgilde Rosmalen

27 juni    

Kringdag Baronie en Markiezaat Sint Ambrosiusgilde Gilze

05 september    

NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Kempenland

12 september      

Vrij gildenfeest Sint Willebrordusgilde Heeswijk

19 september    

NBFS-toernooi V-T-B-S Sint Willibrordusgilde Alphen

09 oktober   

Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering door een gilde uit 

Kring Land van Cuijk

GILDENFEESTEN IN  2005
29 mei    

NBFS-toernooi kruisboog op wip in Kring Baronie-Markiezaat

21 augustus     

Vrij gildenfeest Kwartier van Oirschot bij het Sint Jorisgilde 

Moergestel

21 augustus

Liefdadigheidsfestijn O.L.Vrouwe-Willibrordus, Wintelre

21 augustus

Kringdag Maasland, Sint Catharina-Barbaragilde Schijndel

04 september    

NBFS-toernooi geweerschieten in kring Maasland

11 september    

Vrij gildenfeest, Sint Antonius & Abtgilde Deurne

18 september   

NBFS-toernooi V-T-B-S in kring Land van Cuijk

GILDENFEESTEN IN 2006 :
28  mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Maasland

04 juni      

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Barbaragilde Eersel

GILDENFEESTEN IN 2007:
27 mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kwartier 

van Oirschot (optie Sint Jansgilde Diessen)
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