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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

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 54Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België

Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 

hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 

en kleur) en gildekousen tot ver over de 

knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)

ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!
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TER INLEIDING

Het woord ’tijdschrift’ koppelt tijd aan schrift, waarschijnlijk zelfs eerder 

omgekeerd. Het beschrijft de tijd, al wordt het woord ook wel  gebruikt om 

een reeks aan te duiden, die met een bepaalde tussentijd verschijnt. In nor-

male tijden is dit zelfs de meest gebruikte definitie.

De redactie als samensteller van een tijdschrift heeft zich ooit geconformeerd 

aan een van deze werkwijzen en zal zich in de regel daaraan houden. De 

hoofd- en eindredactie zorgen voor de praktische uitwerking daarvan. Op 

tijd, als dat ook maar enigszins mogelijk is. Toch vooral de tweede definitie?

De eerste versie van deze tekst werd getypt, vóórdat Nederland zich politiek 

schaarde achter militaire acties tegen het regime in Irak. Bij het schrijven van 

deze laatste versie zijn die acties alweer 14 dagen aan de gang. Ruim 3000 

kilometer van onze deur vandaan zetten mensen zich in voor hun medemen-

sen en hun beeld van een menswaardige maatschappij. Als dat nodig mocht 

zijn: met gevaar voor eigen leven. 

Een geheimzinnige longziekte verspreidt zich deze weken vliegensvlug over 

de wereld. Na de Gelderse Vallei is nu ook de Peel getroffen door de vogel-

pest en wordt vooral oostelijk Brabant nu van 2 kanten bedreigd door een 

ramp.

We zullen elkaar weer nodig hebben. Om elkaars veiligheid te vergroten, 

elkaar met raad en daad bij te staan of elkaar een troostende schouder te 

bieden. Om samen aan een betere - misschien zelfs: nieuwe - toekomst te 

werken, met inzet van al onze sterke kanten.

Ja, een tijdschrift zegt ook iets over de tijd waarin het verschijnt.

Een van de aspecten daarvan is de aandacht voor de mensen die na een actief 

sociaal leven buiten ons blikveld geraakt zijn. Jan Mes was jarenlang en op 

diverse terreinen actief en richtinggevend voor het gildewezen in Brabant. In 

deze aflevering is voor hem een ereplaats gereserveerd. 

Terwijl elders in de wereld het ’wereldnieuws’ met heftige presentaties 

gemaakt en verslagen wordt, zijn onze eigen vrijwilligers druk bezig, de orga-

nisatie van ons eigen tijdschrift bij de tijd te brengen. Dat wordt vermeld, 

zodat men daarvan kennis kan nemen. Zoals zoveel gebeurtenissen vermeld 

worden. Het gilde leeft nu eenmaal niet bij de gratie van spectaculaire pre-

sentaties alleen.

Het ’grote’ nieuws is deze keer, dat vanaf deze aflevering het tijdschrift recht-

streeks naar de lezer gestuurd kan worden en dat in dit jubileumjaar van ons 

tijdschrift met eigentijdse middelen een overzicht samengesteld wordt van 

het gildeleven anno nu. Dat overzicht wordt op het einde van deze vijftigste 

jaargang aangeboden aan de abonnees. Het wordt iets anders dan wij gewend 

zijn, want ook De Gildetrom en het gildewezen gaan met hun tijd mee. Ja, 

toch?

Ad Dams

Bij de omslagfoto
Vanwege het overlijden van de heer Jan Mes en zijn bijzondere verdiensten-

voor dit tijdschrift is zijn portret afgedrukt op het omslag van deze aflevering 

van De Gildetrom.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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Begin februari bereikte ons het droeve 

bericht van het overlijden van onze oud 

kringvoorzitter en ere-voorzitter Jan 

Baptist Maria Mes. Op 7 februari heb-

ben wij met de liturgie van de uitvaart 

gevierd in de kerk van Maria Boodschap 

te Goirle; talrijke gildebroeders uit het 

Kwartier van Oirschot en daarbuiten 

waren hierbij aanwezig.

Met gilde-eer hebben wij hem begraven 

op het kerkhofvan Sint Jan te Goirle.

Jan Mes werd op 12 maart 1985 door de 

afgevaardigden van ’Het Kwartier van 

Oirschot’ gekozen als opvolger van  

Huub van Erve, die het na 25 jaar tijd 

vond om zich terug te trekken. Jan Mes, 

beschermheer van gilde Sint Mauritius te 

Goirle, genoot verder in gildekringen niet 

zo’n grote bekendheid, maar bracht toch 

de nodige bestuurservaring mee, die hij 

opdeed in o. a. de directie van Besouw 

NV, bestuur van de Brabants-Zeeuwse 

werkgeversvereniging, Vrienden Brabant 

Museum, Vrienden Textielmuseum, 

Overleg Brabants Bedrijfsleven, Natio-

nale Raad voor de Volksgezondheid, ver-

pleegtehuis St. Elisabeth te Goirle en 

Donksbergen te Duizel.

Bij zijn aantreden als kringvoorzitter ver-

telde hij dat hij altijd grote bewondering 

heeft gehad voor zijn leermeester dr. P.C. 

de Brouwer, die ook voor de Brabantse 

gilden grote verdiensten heeft gehad.

Hij besloot zijn installatierede met de 

woorden: „Groot zijt gij als gij dienstbaar 

bent voor de kleinsten”.

Dienstbaar heeft hij zich zeker opgesteld 

gedurende de 7 jaar dat hij kringvoorzit-

ter was: 21 gildefeesten maakte hij mee, 

7 hoofdliedendagen. Ook werd in zijn 

periode, waarin hij ook penningmeester 

van de federatie, het gildenaltaar gereali-

seerd. De ’Stichting de Gildetrom’ kreeg 

een nieuw statuut en de stichting ’Cul-

tuurfonds t.b.v. Noordbrabantse Schut-

tersgilden’ kwam tot stand. Talloze malen 

was hij bij de gilden aanwezig o.a. bij 

koningschieten, onderscheidingen en 

begrafenissen en anders als zijn aanwe-

zigheid daar gewenst of nodig was.

Bestuurservaring zorgde ervoor dat ver-

gaderingen ordelijk verliepen en voorzag 

hij problemen, dan werden die op voor-

band besproken. Hij voerde de hoofdlie-

denvergaderingen in waarin moeilijke 

punten werden voorbehandeld. Zo werd 

’de vrouw in het gilde’ bijvoorbeeld in de 

algemene vergadering zowat een hamer-

stuk.

Telkens weer spoorde hij de gilden aan 

zich dienstbaar te maken, zoals dat in 

hun traditie past. Een traditie die meer is 

dan opgepoetste oude gebruiken, waar 

weinigen nog de betekenis van kennen. 

Traditie is ook uit het verleden overgele-

verde dienstbaarheid.

Als erevoorzitter hield hij een toespraak 

bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan 

van de kring Kwartier van Orschot. Een 

citaat hieruit:

„De gilden zouden zich plaatselijk en 

regionaal weer moeten gaan bezighou-

den met hun oorspronkelijke taak, te 

weten menselijke en maatschappelijke 

dienstverlening. Vrijwilligerswerk en 

hulp aan ouderen, zieken en alleenstaan-

den. Het zou de gilden sieren, open oog 

te hebben voor mensen in nood. Zij zou-

den zich weer in dienst moeten stellen 

van de evenmens van de plaatselijke 

gemeenschap”.

De Federatie vereerde hem met de hoog-

ste onderscheiding het zilveren NBFS-

Medaillon.

Zijn naam zal voortleven in de jaarlijks 

door de Gildetrom toe te kennen Jan 

Mesprijs.

Jan, bedankt voor de goede herinnerin-

gen en wijze boodschappen.

Jo van den Biggelaar, kring 
Kwartier van Oirschot
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IN MEMORIAM JAN MES



Dankwoord
Van Uw redactie heb ik een plaatsje 

gekregen in de Gildetrom om alle gilden 

uit de Kring Kwartier van Oirschot te 

bereiken.

Wij als naaste familie van de oudvoorzit-

ter van deze Kring hebben de behoefte 

om U allen dank te zeggen voor Uw aan-

wezigheid in zo’n grote getale bij Jan zijn 

afscheid. Daarmee hebt U uiting gege-

ven aan Uw waardering voor zijn inspan-

ning als voorzitter van deze Kring.

Het voorzitterschap heeft hij zeer serieus 

opgevat en getracht zoveel als in zijn ver-

mogen lag bij alle aktiviteiten welke in 

zijn periode plaats vonden aanwezig te 

zijn, zoals bij het Koningschieten, de 

Kringdagen, Liefdadigheidsfeesten of 

het uitreiken van onderscheidingen. 

Onze vakanties moesten we plannen met 

de agenda van de gilden ernaast!

De prijs, die de redactie van de Gilde-

trom naar hem vernoemd heeft, 

beschouwde hij als een grote eer.

Zijn afscheid was een echt Brabants 

gebeuren. Zijn laatste gang is voltrokken 

binnen de tradities van de gilden, zoals 

een van zijn laatste wensen was.

Mede namens mijn kinderen dank ik U 

nogmaals oprecht hartelijk voor Uw aan-

wezigheid.

Joke Mes Scheffers
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In Memoriam
Jan Mes mag gerust de architect van De 

Gildetrom in de huidige stijl worden 

genoemd. Hij gaf niete alleen aanzetten, 

maar ook oplossingen. Hij legde de 

grondslag voor een organisatie, ook al 

door het zoeken van bestuursleden, die 

zijn werk konden voortzetten. Het was 

duidelijk niet zijn bedoeling om lang 

voorzitter te blijven, maar een goed stuk 

werk aan zijn opvolgers door te geven. 

Daarin is hij geslaagd. Per 1 januari 1995 

trad hij af. Hij bleef het op afstand volgen 

en genoot van het feit, dat het goed ging. 

Vanwege zijn verdiensten voor het blad 

werd een prijs ingesteld voor het beste  

 

artikel van enig jaar van de hand van een  

gildebroeder. Vele malen mocht hij de 

Jan-Mesprijsprijs uitreiken. De laatste 

keer op 25 januari j.l. ontbrak hij wegens 

de ernstige ziekte, waaraan hij is bezwe-

ken. 

In kort bestek de geschiedenis van het 

blad. In 1954 ontstaan uit een particulier 

initiatief in de Kring Kwartier van Oir-

schot, is het in 1973 overgenomen door 

die kring en in 1973 omgevormd tot een 

stichting van de federatie. Toen het in 

1991 niet zo goed ging kwamen de 

oplossingen van Jan Mes. In maart 1992 

lagen er conceptstatuten voor een onaf-

hankelijke stichting en al op 26 novem- 

 

ber 1992 werden deze notarieel gepas-

seerd. De stichting werkt met een con-

cessie van de federatie. De redactie kreeg 

rechten via een redactiestatuut.

Niet alleen de organisatie werd omge-

vormd, maar ook het blad zelf, dat na 

een met instemming ontvangen proef-

nummer, in het voorjaar 1992 verscheen 

in A 4-formaat, een kloek blad in zwart-

wit druk met een omvang van 28 pagi-

na’s, intussen uitgebreid tot een omvang 

van 36 pagina’s en kleurenomslag. Dat 

alles voor een zeer lage prijs.

Bestuur Stichting De Gildetrom
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Binnen de Noordbrabantse Federatie 

van Schuttersgilden (NBFS) is de Hoge 

Gildenraad der Kempen geen onbe-

kende. Samen met deze autoriteiten in 

de (voormalige) Federatie van Vlaams 

Belgische Gilden (thans Hoge Gilden-

raad Brabant) worden al sinds 1979 om 

de twee jaar ’Gildencongressen van het 

Oude Hertogdom Brabant’ georgani-

seerd. In 2003 wordt zo’n congres weer 

gehouden. Op 12 april in Berkel-En-

schot in ’De Druivetros’ onder leiding 

van de gilden uit Tilburg. Tijdige reserve-

ring is gewenst.

Twee boeken
Ondertussen lijkt het geen verkeerde 

zaak even bij onze mede-broeders en  

-zusters over de grens te kijken. Opper-

deken Eugeen van Auterboer is drijvende 

kracht om het jubileum van de Hoge 

Gildenraad der Kempen luister bij te zet-

ten. Met lezingen, boeken en tentoon-

stellingen weet hij veel mensen te binden 

en te mobiliseren. Als autoriteit, oud-

professor en vorser in boeken (zelf of 

door zijn leerlingen), maakt hij een vijf-

tigjarig jubileum van een Belgische gilde-

kring tot een evenement. Met medewer-

king van veel instanties zijn in het kader 

van het jubileum nieuwe publicaties van 

hem in boekvorm verschenen. Zo wer-

den op 26 september in het Taxandria-

museum in Turnhout twee boeken 

gepresenteerd: Verzamelde op stellen over 

schutters en rederijkers (twee delen) en 

De schutterswedstrijden der Brabantse 

gilden 1600 - 1800. De boeken kosten 

resp. 20,- en 10,- euro.

De Knaap vernieuwd
De autoriteit van Autenboer straalt uit 

naar zijn achterban. Waar hij komt en 

gaat, is het meneer Autenboer voor en 

na. „Is het Autenboer zélf niet die het 

eigen gildeblad  ’De Knaap’ een financi-

ele injectie gaf om bij dit jubileum met 

prachtige kleurenfoto’s voor de dag te 

komen”, fluisteren Kempische gildele-

den tijdens een rondgang door het 

Taxandriamuseum. Het kwartaalblad 

De Knaap is dit jaar geheel vernieuwd en 

geheel in full-color uitgevoerd.

Het jubileum werd op 9 maart 2002 

ingezet met een viering en een tentoon-

stelling van gilde-attributen in Hoogstra-

ten in het museum van het Begijnhof. 

Ook de uitgave van een pentekening  in 

de vorm van een blazoen met gildepen-

ningen en -zilver behoorde tot de activi-

teiten. 

 Jongste aanwinsten
De sluitingsviering van vijftig jaar Hoge 

Gildenraad der Kempen vond op 12 

ok tober in het gemeentehuis van Westerlo 

plaats. Na lezingen door Van Autenboer 

en Jeroen de Cuyper, abt van de Norber-

tijenabdij van Tongerlo, volgde de ope-

ning van de tentoonstelling door burge-

meester Guy van Hirtum. Op deze expo-

sitie alleen gildebezittingen uit de laatste 

dertig jaar, als ’start naar de toekomst’. De 

tentoonstelling was opgedeeld in drie 

delen: gilden met banden naar de abdij 

van Tongeren, gilden met banden met de 

familie De Merode en andere gilden met 

’jonge’ bezittingen. Die tentoonstelling 

bleek een juweeltje. Mooie vaandels, 

prachtig zilver, mooie koningsstaven, 

recent-ontdekte documenten. De Kem-

pische gilden zijn rijk, koesteren hun ver-

leden en de nieuwe aanwinsten worden 

zorgvuldig geselecteerd en met gevoel 

voor tradities door vakbekwame am -

bachtslieden uitgevoerd. Al met al heeft 

de Hoge Gildenraad der Kempen een 

geslaagd jubileumjaar achter de rug. ■

Vijftig jaar Hoge Gildenraad der Kempen (HGK)

JUWEELTJES VAN JONGE 
AANWINSTEN IN WESTERLO

De Belgische Hoge Gildenraad der Kempen vierde juist in het herdenkingsjaar 

van de Gulden Sporenslag  zevenhonderd jaar geleden - het vijftigjarig jubileum. 

Een ’gulden’ of  ’gauwe’ jubileum, zoals ze aan weerszijden van de oude Neder-

lands-Belgische grens zeggen. De afsluitende tentoonstelling in Westerlo liet 

juweeltjes van jonge aanwinsten zien.

door Kees van der Bruggen

Reportage

Opperdeken dr. Eugeen van Autenboer signeert 

zijn nieuwe boeken in het Taxandriamuseum in 

Turnhout

Autoriteit Van Autenboer: „Jubileumviering als 

start naar de toerkomst”

Gildezusters laten zich aan de hand van de 

catalogus leiden over de expositie

Keizersbreuk uit 2002 gemaakt door J. Adriae-

nsen uit Helmond ter gelegenheid van het 

 keizersschap van Vic Dionys (Sint Sebastiaan, 

Kasterlee)

Geanimeerde receptie in de hal van het gemeen-

tehuis van Westerlo na opening van de tentoon-

stelling



Dit bleek tijdens het eerste Knud Lavard-

symposium van de eeuwenoude Sint 

Knudsgilden dat op 14 en 15 september 

2002 in het Deense Ringsted werd 

gehouden. Het symposium vond in 

Ringsted plaats omdat de Heilige Knud 

hier werkte en begraven is. Bovendien 

hoopte de organisatie dat de aandacht 

voor dit symposium zal leiden tot de her-

oprichting van een of meerdere Sint 

Knudsgilde in Denemarken.

Ontstaansgronden
In de middeleeuwen ontstonden er 

overal in het grote koninkrijk Denemar-

ken, wat zich uitstrekte van Denemar-

ken, Zuid-Zweden tot in Tallinn (hui-

dige Estland), gilden. Het waren door-

gaans individuele werkmansgilden die 

samen een Sint Knudsgilde vormden en 

meestal beschikten over een eigen ver-

enigingsgebouw. Aanvankelijk werden 

de gilden ook ingezet om de stad of het 

kasteel te verdedigen. Het werkmans-

karakter is in de loop van de eeuwen ver-

anderd in een traditioneel verdedigings-

gilde. Vandaar dat de huidige gilden met 

name de handboog als traditioneel 

wapen hanteren. Ze noemden zich alle-

maal naar de heilige Knud, waarschijn-

lijk omdat Sint Knud een van de weinige 

Scandinavische heiligen is. Er zijn nu 

alleen nog maar Sint Knudsgilden over 

in Flensburg (D), in Zuid-Zweden (pro-

vincie Skania) en één in Tallinn (Est-

land). In Denemarken zijn er nog wel 

handboogverenigingen die hun oor-

sprong in het Sint Knudsgilde hebben. 

Waarschijnlijk is de Reformatie er debet 

aan dat er nog maar zo weinig echte tra-

ditionele gilden over zijn.

Activiteiten
In het zuiden van Zweden zijn er nog 

negen Sint Knudsgilden. Sommigen 

heb ben een ledenbestand van meer dan 

achthonderd en hun ontstaansgeschie-

denis gaat terug tot de vijftiende of zes-

tiende eeuw. Enkele gilden kennen  

elkaar wel, de besturen gaan wel eens bij 

elkaar op bezoek, maar de meesten lei-

den een bestaan wat gericht is op onder-

linge verbondenheid, trouw en gezellig-

heid. De gilden organiseren acht tot tien 

keer per jaar een bijeenkomst voor hun 

leden. Vaak worden er hand- of kruis-

boogwedstrijden gehouden. Eenmaal 

per jaar wordt er op een vogel geschoten 

en leidt de wedstrijd tot het clubkoning-

schap. Sommige gilden hebben ook een 

vaandel dat meegedragen wordt in een 

optocht. Vaak zijn de heren dan gekleed 

in rokkostuum en de dames in het lang, 

terwijl sommige functionarissen een 

middeleeuws kostuum dragen.

Sint-Knudmis uit 1170
Deelname aan het Knud Lavard-sympo-

sium in Ringsted bleek voor ons, Jo van 

den Biggelaar van de NBFS en mij als 

EGS-secretaris voor Regio 3, geen sine-

cure. Vrijwel alle voordrachten werden in 

het Deens of in het Zweeds uitgesproken 

en dat was voor ons een belangrijke han-

dicap. Toch konden we in grote lijnen 

wel volgen waar het over ging en als we 

het helemaal niet begrepen dan vroegen 

we onze Zweedse vrienden in de pauze 

waar de voordracht over ging.

Het symposium begon zaterdag in de 

Sint Benediktuskerk van Ringsted. Deze 

kerk is het oudste behouden gebleven 

kerkgebouw van Denemarken. Van de 

kerk die de Heilige Knud gebouwd heeft, 

een eind buiten de stad, zijn alleen nog 

de fundamenten zichtbaar. Na de ope-

ning door de voorzitter van het organisa-

tiecomité en de verwelkoming van de 

symposiumgasten door de burgemeester 

van Ringsted werd een concert ten gehore 

gebracht. In de prachtige Benedictuskerk 

werden de wisselende gezangen van de 

Sint Knudmis uit 1170 ten gehore 

gebracht door een vocaal kwartet.

Papegaaischieten
Hierna vertrokken de deelnemers in 

optocht door Ringsted naar het congres-

centrum. De voordrachten hadden alle-

maal betrekking op de beschrijving van 

een deel van de geschiedenis van de Sint 

Knudsgilden, over de plaats waar deze 

gilden ontstaan waren en over de hun tra-

dities en hun herkomst. Vooral de voor-

dracht waar het ging om de traditie van 

het papegaaischieten. (dankzij de plaatjes 

en foto’s!) was herkenbaar. Een eeuwen-

oude traditie die nog steeds in ere gehou-

den wordt. Gelukkig was er royaal ruimte 

voor onderling kontakten tijdens de pau-

zes. Op zaterdagavond was er een mid-

deleeuws feest georganiseerd. Het groot-

ste deel van de symposiumbezoekers was 

in een middeleeuws kostuum gekleed. 

Het eten bestond uit middeleeuwse 

gerechten en er werden middeleeuwse 

dansen ge danst. Een leuke culturele 

avond!

Aansluiting bij EGS
We hoorden van enkele Sint Knudsgil-

den dat men overwoog en/of definitief 

besloten had om lid te worden van de 

EGS. De belangrijkste reden voor hun 

was gelegen in het feit dat men zich rea-

liseerde zich op een ’gildeneiland’ te 

bevinden. Men wil graag kennis maken 

met de Europese zusterorganisaties 

(schuttersgilden en schutterijen). We 

hadden de indruk dat de Europese een-

wording en samenwerking zijn effect 

begint te krijgen. Een goede zaak lijkt 

ons en wie weet vinden wij het over een 

aantal jaren heel gewoon als de Sint 

Knudsgilden meelopen in de optocht tij-

dens het Europees Schuttersfeest. Mis-

schien in Bernheze in 2006?.

We hebben de excursie, de volgende dag, 

naar de ruïnes waar ooit de kerk heeft 

gestaan van de heilige Knud niet meege-

maakt. Toen zaten wij weer in de auto op 

terugreis naar Nederland. Een ervaring 

en vele kontakten rijker. ■

Knud Lavard-symposium in Ringsted, Denemarken

SINT KNUDSGILDEN ZOEKEN 
AANSLUITING BIJ EGS

De Europese eenwording wordt langzaam maar zeker ook bij de (schutters-)

gilden in Noord-Europa bewuster. De hier nog aanwezige gilden behoren allen, 

evenals die uit de Nederlandse provincies Noord-Brabant. Gelderland en Lim-

burg, tot Regio 3 van de EGS. Na Zweden blijkt nu ook bij Sint Knudsgilden in 

Denemarken belangstelling om zich bij dit grote Europese geheel aan te slui-

ten.   

door Ton Banning*)

Reportage

De stoet formeert zich bij de Sint-Benedictuskerk voor de Sint-Knudmis uit 1170 
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VERLOREN GEWAAND 
GILDEZILVER BIJ 
TOEVAL ONTDEKT

door Jan Timmermans, Cloveniersgilde Grave

Toen het Graafse Cloveniersgilde in 1974 weer van de grond 

kwam, wist eigenlijk geen van de gildebroeders iets van de 

geschiedenis van het gilde. Dat was helemaal niet zo vreemd, 

want in de gehele 20e eeuw bestond het Graafse gilde niet als 

vereniging en trad slechts incidenteel op. Logisch dat er dan 

ook weinig belangstelling voor zo’n gilde bestaat. Bovendien 

was er van het gilde geen enkele geschiedschrijving bekend. 

Mogelijk is die bij oorlogsgeweld of bij andere calamiteiten 

verloren gegaan of hebben de Cloveniers wel nooit hun 

geschiedenis beschreven. Hoe dan ook, bij de heropleving van 

het Cloveniersgilde in 1974 was zijn geschiedenis een groot 

zwart gat.

Gestimuleerd door enkele gildedeskundigen uit de regio 

begonnen gildebroeders Harrie Hendriks en Jan Timmer-

mans in 1977 aan de samenstelling van een historisch boek-

werkje dat vanwege het 450-jarig bestaan van het gilde zou 

worden uitgegeven. Dat was de eerste aanzet tot een eigen 

geschiedschrijving. Daarbij moesten de schrijvers terugvallen 

op het aanwezige maar rijke gildezilver en het eveneens rijke 

Graafse stadsarchief. 

In dat stadsarchief werd een tweetal inventarislijsten aange-

troffen (uit 1724 en 1813), waarin alle koningsschilden waren 

opgesomd. Op één van deze lijsten stonden zelfs alle teksten 

vermeld, die in de koningsschilden waren gegraveerd.

Een vergelijking van deze lijsten met het bewaard gebleven 

gildezilver leerde, dat er slechts één schild ontbrak: het 

koningsschild uit 1718 van een zekere Jacobus de Haen. Vol-

gens de inventarislijst stond er op de achterzijde een gedichtje: 

„het eerste Jaer dat ick quam onder dese Scutterey, doen is 

het Coninckrick gevalle Just aan mij”.  

Uit vroegere gegevens kon worden geconcludeerd dat er in 

bepaalde jaren om de Koning is geschoten, terwijl er van dat 

jaar geen koningsschild aanwezig was. Maar wie zegt dat er in 

die jaren ook daadwerkelijk een koningsschild is geschonken? 

Derhalve lijkt de uiteindelijke conclusie gerechtvaardigd dat 

het Cloveniersgilde anno 1999 slechts één koningsschild was 

kwijtgeraakt.

Interessant om te weten, maar meer ook niet. Geen enkel idee 

wanneer en hoe het koningsschild is kwijtgeraakt. Jammer, 

maar het is nu eenmaal niet anders. Wetende dat bij vele 

andere gilden grote hoeveelheden gildezilver zijn omgesmol-

ten of verkocht, kwamen de Graafse Cloveniers er met dit 

verlies lang niet zo slecht vanaf.

Bij de viering van de 25-jarige heropleving in 1999 ontstond 

bij de gildebroeders het idee om het gildezilver ’compleet’ te 

maken met een gefantaseerde kopie van het verloren gegane 

koningsschild van Jacobus de Haen. In de stijl van de 

bestaande koningsschilden uit het begin van de 18e eeuw 

werd een schild ontworpen met daarin de afbeelding van een 

Originele schild van Jacobus de Haen 1718 Achterzijde originele schild van Jacobus de 

Haen 1718

Gefantaseerde kopie van het schild van 

Jacobus de Haen uit 1999

Achtergrond
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haan. Niet erg origineel bedacht, zo zult u zeggen, maar zoiets 

gebeurde wel vaker in vroeger tijden. Tijdens de feestelijkhe-

den rond het jubileum in 1999 werd dit imitatieschild aan de 

Graafse burgemeester aangeboden, omdat het gilde nu een-

maal de rechtmatige eigenaar van het Clovenierszilver is (zie 

afbeelding). Iedereen was vol lof over het initiatief en daar-

mee leek voor de Graafse gildebroeders de zaak afgedaan.

Totdat in het najaar van 2000 de Graafse gildebroeders Henk 

Zweers en Jan Timmermans een bezoek brachten aan het 

Historisch Museum in Arnhem. Tot hun grote verbazing 

zagen zij het ontbrekende koningsschild van Jacobus de Haen 

temidden van andere schilden in een vitrine liggen. Louter 

toeval dat het schild een familiewapen van De Haen draagt, 

waarop een haan als helmteken is geplaatst (zie afbeelding). 

Uit een oude catalogus van het museum blijkt, dat het schild 

in elk geval in 1881 in de collectie aanwezig was. Tot op heden 

is nog niet vastgesteld hoe dit schild in het Historisch Museum 

is terecht gekomen. Mogelijk kan dat nog eens opgediept 

worden uit de Arnhemse of Gelderse archieven.

Met de genoemde inventarislijsten onder de arm togen de 

ontdekkers naar de directie van het Historisch Museum om 

daarmee aan te tonen dat het hier daadwerkelijk om Clove-

nierszilver ging. Omdat het museum naar mag worden aan-

genomen in de loop der tijden de rechtmatig eigenaar is 

geworden van het museumbezit, kon het koningsschild 

natuurlijk niet rechtens opgeëist worden. Na uitvoerig maar 

constructief overleg tussen de directie van het museum en het 

Cloveniersbestuur besloot de museumdirectie om het schild 

van Jacobus de Haen onder voorwaarden in langdurig bruik-

leen aan het Cloveniersgilde te geven. Een besluit dat erkende 

musea over het algemeen zelden nemen en dus in dit geval 

veel lof verdient. Dat mag ook wel eens gezegd worden!

Op 7 april 2002 heeft directeur Max Meijer van de Gemeen-

temusea Arnhem, waaronder het Historisch Museum ressor-

teert, in tegenwoordigheid van vele gildebroeders en genodig-

den het koningsschild aan koning Gerard Lourenssen over-

handigd. Onder het genot van een drankje en hapje werd 

Jacobus de Haen vervolgens ’bijgezet’ in de uit 1688 date-

rende Hampoort, waar de gildekamer van het Cloveniers-

gilde is ingericht en in welke poort Jacobus de Haen als gilde-

broeder ongetwijfeld vele voetstappen heeft liggen.  ■

Website www.schuttersgilden.nl
Zoals eerder vermeld, kan worden meegedeeld dat binnen de 

federatie een werkgroep hard werkt aan het opzetten van de 

federatieve website. Alle links zijn reeds opgenomen. Aan de 

totale invulling van de site wordt thans de laatste hand gelegd. 

Naar het zich laat aanzien zal in de Algemene Vergadering van 

de federatie in april de nieuwe site kunnen worden gepresen-

teerd. De NBFS hoopt daarna te beschikken over een goed 

functionerende website.

Deelname aan de hoofdliedendag
De belangstelling voor deelname aan de hoofdliedendag is de 

laatste jaren sterk toegenomen.

Gelet op de strenge regelgeving door de Provincie met betrek-

king tot het aantal personen dat zich tegelijk of in de Bois le 

Duczaal of in de kantine mag bevinden dient strikt de hand 

te worden gehouden aan het aantal toegestane inschrijvingen 

(350). Dat heeft met name de laatste hoofdliedendag geleid 

tot het op een bepaald moment niet meer kunnen accepteren 

van aanmeldingen.

Het federatiebestuur is van mening, dat minimaal één afge-

vaardigde van elk gilde van de NBFS moet kunnen deelne-

men. In verband daarmee zal een modus worden gezocht om 

aan dat uitgangspunt te kunnen voldoen.

Federatievlag
Gebleken is dat er bij enkele gilden nog interesse is voor het 

aanschaffen van een federatie-vlag. Gebleken is ook, dat het 

een kostbare zaak is om maar enkele exemplaren te bestellen. 

Als er gilden zijn die nog interesse hebben laat die zich dan 

bij de federatiesecretaris melden zodat bezien kan worden of 

het mogelijk is een groter aantal te bestellen wat dus kosten-

drukkend werkt.

Katholiek met hart en ziel
Op 7 juni 2003 zal te Utrecht een herdenking plaatsvinden 

van het feit, dat het dit jaar 150 jaar geleden is dat de Neder-

landse katholieken weer bisschoppen mochten benoemen. 

Op die dag zal te Utrecht een landelijke viering worden 

gehouden die openstaat voor alle katholieken. In de komende 

tijd zal meer informatie over deze landelijke viering naar bui-

ten komen. Op de website www.katholieknederland.nl  zal 

steeds de actuele stand van zaken te vinden zijn. Vanuit de 

Christelijke overtuiging die bij de gilden mag worden ver-

wacht wordt deze dag door het federatiebestuur op verzoek 

van kardinaal Simonis graag onder de aandacht gebracht van 

de gilden in de NBFS. ■

VERGETEN TE 
BETALEN VOOR DIT 
PRACHTIG BLAD?

Bij het opmaken van de jaarrekening bleek, dat 9 gilden en 22 

abonnees het abonnementsgeld 2002 niet hebben betaald, 4 

gilden en 2 abonnees hebben dat over 2001 nog niet gedaan. 

De laatsten zijn nog herinnerd aan hun verzuim. Het is alle-

maal extra werk voor de administratie. Het gemakkelijkst zou 

zijn om een machtiging af te geven, waardoor veel romp-

slomp, ook bij de gilden, voorkomen wordt. Denk er nog eens 

over na en... nalatigen, betaal gauw als het nog niet is 

gebeurd.

Zoals in een brief aan de gilden al is medegedeeld, wordt dit 

jaar een proef genomen met de verzending van het blad aan 

ieder gildelid. Voor de individuele abonnementen gebeurde 

dat al. Dat houdt verband met een andere wijze van verzen-

ding. Voortaan wordt elk exemplaar in een plastic hoesje ver-

pakt - geseald heet dat -  en naar het privé-adres van de abon-

nee gestuurd. In verband daarmee is aan de gilden om de 

adressen van hun abonnees gevraagd. Als geen opgave van de 

adressen wordt gedaan vallen er x exemplaren in de brieven-

bus van de secretaris. In de loop van het jaar zullen dan wel 

meer adressen worden opgegeven, maar het is dubbel werk 

om deze alsnog in het bestand op te nemen. Dat kan niet 

worden gegarandeerd. 

De nieuwe regeling vraagt extra-aandacht van de overheden, 

omdat de adreswijzigingen van de gildebroeders direct moe-

ten worden doorgegeven. Wordt dat verzuimd, dan gaat het 

blad naar de administratie. Omdat het nazoeken van een 

nieuw adres en het opnieuw verzenden extrawerk oplevert en 

ook nog kostbaar is - het verzenden kost meer dan 4x zoveel 

als bij de eerste keer - zal vóór de verzending een kostenver-

goeding van 2,50 euro moeten zijn betaald. Ben daarom 

attent hierop. Het voorkomt ook stekeligheden over en weer!

Uit de opgaven van de gilden blijkt, dat verschillende gilde-

broeders in het buitenland wonen. Dan geldt een aanmerke-

lijk hoger posttarief. Daarom wordt in dat geval het buiten-

lands tarief van 10,50 doorberekend. De rechtstreekse ver-

zending levert echter zoveel voordelen op, dat dit nadeel niet 

mag tellen.  

Gilden maken van de gelegenheid gebruik om minder adres-

sen op te geven, dan het aantal abonnementen per heden. 

Omdat opzeggingen vóór 1 november 2002 hadden moeten 
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worden opgegeven, wordt hiermee geen rekening gehouden. 

De gilden ontvangen deze exemplaren op het secretariaats-

adres. De abonnementskosten blijven in dit proefjaar onge-

wijzigd. Hiermee bewijst De Gildetrom opnieuw, dat zij 

goedkoop is! In de loop van het jaar volgen nadere medede-

lingen. ■
L. Huijbers

JAN MES-PRIJS 
2001 VOOR 
JAN TIMMERMANS

Een ’schoon’ gezicht: bij de kringvergadering van het Land 

van Cuijk was het gezellig druk en iedereen in vol uniform, 

toen om half 3 het kringbestuur plotseling de bestuurstafel 

verliet om plaats te maken voor het bestuur van de Stichting 

De Gildetrom. Het leek een beetje op een overval, maar dan 

aangekondigd. Voorzitter Ko op ’t Hof benadrukte het belang 

van het tijdschrift van en voor de gezamenlijke gildes, veront-

schuldigde Jan Mes (wegens ziekte) en lichtte toe, dat er jaar-

lijks een prijs uitgereikt wordt aan de auteur van een bijdrage. 

Daartoe beoordeelt een externe deskundige jury alle bijdra-

gen van dat jaar. 

En waarom werd dat hier en nu verteld? Was die prijs soms 

in het Land van Cuijk gevallen? Ja, en de uitverkorene was  

Jan Timmermans, vanwege zijn bijdrage over Velps gildezilver 

in 2001, maar dat besefte hij pas, toen hij uitgenodigd werd, 

naar voren te komen om de oorkonde met een envelop in 

ontvangst te nemen. Enkele minuten was hij sprakeloos, 

maar dat was gelukkig even later ook weer over.  En terwijl hij 

in de ingelaste pauze door alle aanwezigen terecht gefelici-

teerd werd, kon het bestuur van de Gildetrom weer met stille 

trom vertrekken. ■

Oproep aan alle secretarissen van schuttersgilden, 
aangesloten bij de NBFS

Wat is de betekenis van de gilden in 2002?

Een gewone vraag, een veelzijdig antwoord.

Elk gilde is uniek, maar heeft toch raakvlakken.

In verband met een studie hierover wil ik graag zoveel moge-

lijk jaarverslagen ontvangen over het jaar 2002.

Dit kan alleen met medewerking van zoveel mogelijk schut-

tersgilden.

Zoudt u zo vriendelijk willen zijn, Uw jaarverslag 2002 te 

zenden aan:

Hanny Hamers-Heessen

Walstraat 47

5371 AL  Ravenstein

e-mail: fam.hamers@planet.nl

Voor vragen kunt u bellen: 0486-41 15 52.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Hanny Hamers-Heessen

OPROEP
Beste gildebroeders en -zusters,

Op zaterdag 17 mei en zondag 18 mei organiseert ons gilde 

het Jeugdtoernooi voor jeugdtamboers, jeugdvendeliers en 

jeugdbazuinblazers van Kring Kempenland. Het Jeugdtoer-

nooi is een gildedag speciaal voor de jeugd tot 16 jaar. Door 

mee te doen aan de wedstrijden of door te kijken naar de 

andere deelnemers kun je veel leren. Ook kun je nog andere 

tamboers, bazuinblazers of vendeliers leren kennen.

Wij kijken al maanden vooruit naar ons Jeugdtoernooi in 

Leenderstrijp. Samen met de deelnemers uit Kring Kempen-

land en misschien ook wel samen met jullie. Als jullie komen 

kijken, willen wij hier een kei gaaf Jeugdtoernooi van maken. 

Wij hopen op goed weer en op deelname van veel tamboers, 

bazuinblazers en vendeliers, zodat deze dag voor ons allemaal 

een onvergetelijke dag zal worden.

Op zaterdag 17 mei wordt het Jeugdtoernooi om 19.00 uur 

geopend met een speciale Heilige Mis vóór en dóór de gilde-

jeugd. Daarna barst het feestgedruis los in de feesttent. Maar 

voor ons niet te lang, want de volgende dag, op zondag 18 

mei, is de dag van het Jeugdtoernooi. Om 13.00 uur is er een 

kleine optocht door Strijp. Om 13.30 uur is de opening met 

een massale opmars, zodat de wedstrijden om 14.00 uur kun-

nen beginnen. En om 17.30 uur is de prijsuitreiking. Naast de 

wedstrijden is er de hele middag voor ons wat te doen, met 

onder andere een luchtkussen en luchtbuksschieten. En ook 

de oudere jeugd kan zich vermaken in de feesttent. Het feest-

terrein ligt aan de Sint Jan Baptistastraat in Leenderstrijp.

Dus..., houdt allemaal 17 en 18 mei vrij en zorg dat je van de 

partij bent! ■

INGEZONDEN

De Jeugdleden van het Gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp, Roel 

Bax, Erwin Hurkmans, Robert Schoone, Niels van den Boomen, 

Robin van de Sande, Mathijs van der Palen, Mart van der Kruis, 

Martijn Bax, Rob van Dijk, Nick Dijkstra, Stijn Dijkstra, Mijke 

Maas, Roy Bax, Harm Bax, Nick Bax, Stef MaaS, Arjan van 

Hooff, Benny van den Boomen en Naomi Bax.



PAGINA VOOR DE GILDEJEUGD
Hallo gildebroeders/-zusters,

Mijn naam is Benny van den Boomen.Ik ben 10 jaar en woon sinds 3 jaar in Leenderstrijp.Ik was aan het logeren bij de familie Schoonen in Oerle toen daar Toon Adriaans les kwam geven 
aan Jarno en Jan Schoonen voor het vendelen.Ik probeerde mee te doen en aan het einde zei Toon: „Ge zult een schôn vendelierke worden”. 
Toon had Johan Bax verteld dat het best wel eens wat kon worden!Mijn broer Niels zat al bij trommelen en ons mam zag dat niet zitten de hele familie bij de schut, 
dus die moest nog overtuigd worden. Maar dat is Johan en Tinus toch gelukt!Vast door de goeie koffie die Tinus altijd voor de ouders bij het oefenen zet.Groetjes Benny v.d. Boomen

Hoi gildebroeders en gildezusters,

Ik ben eens een keer m
eegeweest naar een gildedag

. 

En toen hoorde ik iemand trommelen en ik dacht dat w
il 

ik ook wel doen. En eigenlijk ook een beetj
e, omdat mijn opa 

Deken was bij ons Gilde Sint-Jan Baptista in Leender-

strijp. Mijn familie, onder andere 3 ooms, mijn vader, mijn 

oudste broer, m’n 3 neven en een nichtje z
ijn er ook bij.

En ik vind het echt super gaaf dat ik gildez
uster mag 

zijn!!!!

Mijke Maas
10 jaar/jeugdlid

Met Sint Barbara naar Burgers ZooZaterdag 15 juni 2002 gingen alle jeugdleden van het Sint-Barbara-gilde uit Dinther een dagje op stap. Om half tien was iedereen bij ‘De Guld’ maar we moesten nog op Arno wachten want die lag nog in diepe rust. Maar om 10 uur  konden we dan toch vertrekken. We wisten nog niet waar we naar toe gingen. We reden richting Loosbroek en toen zeiden de leiders dat we gingen beugelen, maar dit was niet waar, want we moesten Nicole nog ophalen. We waren wel heel nieuwsgierig. Na een uurtje rijden waren we aangekomen in Arnhem bij Burgers Zoo. Dit is een mooie dierentuin. Toen we bij de kassa aankwamen, waren we volgens Gerben allemaal negen jaar of jonger. We waren binnen. Van de leiding kregen we een blikje drinken. Toen we dit ophadden liepen we verder het park in. Eerst gingen we door het park en daarna naar Burgers Desert. We kwamen binnen en de hitte kwam ons tegemoet en de lucht was ook niet al te fris. Na een half uurtje ofzo mochten we naar Burgers Bush, daar aangekomen kregen we een zak snoep en een blikje drinken. We gingen in groepjes van 13.30 uur tot 15.00 uur. Toen hadden Martin, Thijs en Maarten een mooi verhaal over een touw-brug en dat maakte de anderen nieuwsgierig. Na even wat slijmen met de leiding mochten we nog een half uur blijven voor de touwbrug. Na dit half uurtje was iedereen goed nat en vooral Luuk want die was in het water gevallen. Na een leuke tijd in de dierentuin gingen we weer richting huiswaarts, maar het was nog niet voorbij. Eerst gingen we nog wat voetballen en als laatste natuurlijk friet eten. De dag was compleet. Kortom:een zeer geslaagde dag.Bedankt namens de jeugdleden van het Sint-Barbargilde.

11

Jeugdtamboer Mijke Maas in actie

Blikjes drinken en zakken snoep maken het feest compleet
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NIEUWS UIT DE KRINGEN

Gouden gildebroeder Frans Adams in Lage Mierde
Op de teerdag van Gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde op 

3 september 2002 werd door het kringbestuur een oorkonde 

uitgereikt aan Frans Adams vanwege zijn 50-jarig lidmaat-

schap. Frans was een actief lid van het gilde en was jarenlang 

lid van de overheid, waaronder als deken-schrijver. Verder 

bekleedde hij jarenlang een functie in het kringbestuur. De 

hoofdman van het gilde Sint Sebastiaan benoemde Frans tot 

erelid van het gilde voor al zijn verdiensten en werk. Mevrouw 

Adams werd in de bloemetjes gezet.

Oirschotse gilden staan voor de klas
Eind 2000 zijn de gezamenlijke Oirschotse gilden, Broeder-

schap van O.L. Vrouwe, Sancta Barbara, Sint Sebastiaan en 

Sint Joris, gestart met een campagne om de jeugd van basis-

scholen te interesseren voor het gildewezen. In dat kader had-

den twee van de vier gilden al in de zomer van dat jaar deel-

genomen aan de Roefeldag. Een Roefeldag is een dag, geor-

ganiseerd onder auspiciën van Jantje Beton, waarop kinderen 

van basisscholen op een speelse manier kennis kunnen  

maken met het bedrijfs- en verenigingsleven. Tijdens  

Koninginnedag 2001 en 2002 werd als eerste gezamenlijke 

activiteit deelgenomen aan de spelletjesmiddag. Kinderen 

konden op een aangepaste schutsboom en met een aangepast 

wapen kruisboogschieten. Daarnaast konden ze als ridder 

verkleed standaardrijden. Een jeugdvendelgroep gaf een 

demonstratie op de markt van Oirschot en er was de mogelijk 

om te tekenen en te kleuren. In het najaar van 2001 werd 

begonnen met workshops in vendelen, trommelen, bazuin-

blazen en kruisboogschieten. Aan deze workshops namen 

meer dan 20 kinderen deel. Tegelijkertijd met de organisatie 

van de workshops werd aan de Oirschotse basisscholen voor-

gesteld een of meer van de zogenaamde themadagen te wij-

den aan de Oirschotse gilden. Aan de hand van het lespakket 

van de federatie konden kinderen kennismaken met de gil-

den in het verleden en heden. De eerste lessen werden op 16 

en 23 april 2002 aan de Sint Jozefschool in Spoordonk gege-

ven. Als onderwerp werd door de school zelf gekozen voor 

’vliegend vaandel en slaande trom’ en ’kermis en koning-

schieten’. Het eerste onderwerp werd behandeld in groep 5 

en 6 en het tweede in groep 7 en 8. De kinderen waren laai-

end enthousiast. Ze toonden veel belangstelling en er was een 

goede wisselwerking tussen de docent, Wilma van Hout, 

enerzijds en de aanwezige gildebroeders anderzijds. Voor het 

schooljaar 2002-2003 zijn opnieuw contacten met de scho-

len gelegd en de eerste aanmelding is al weer binnen. 

Piet Huijben schiet koning
Het Sint Sebastiaansgilde uit Lage Mierde heeft de komende 

vier jaar weer een geheel nieuwe koning. Het was Piet Huij-

ben, die op drie september 2002 koning werd. Het lukte Piet 

om met een welgemikt schot de restanten van de houten 

vogel naar beneden te schieten. Tien Lage Mierdse schutters 

hadden met de handboog in totaal 385 schoten nodig om de 

vogel klein te krijgen. Het Sint Sebastiaansgilde is een ver-

eniging van tradities. Een van die tradities is de samenwer-

king van de burgerlijke- en kerkelijke overheid bij de start 

van het koningschieten. Zo kon het gebeuren, dat zowel 

waarnemend burgemeester van der Ven als pastoor van der 

Weijst de handboog aanspanden voor het eerste schot, ech-

ter zonder succes. Voor Piet Huijben was het de vijfde keer 

dat hij deelnam aan het koningschieten. Nog nooit lukte het 

hem de titel in de wacht te slepen. Op het moment dat er al 

384 op de houten vogel geschoten was, zag Piet dat er kan-

sen waren. De laatste flarden vielen naar beneden en de titel 

was eindelijk binnen.

3 Jubilarissen bij gilde Sint Catharina te Moergestel
Afgelopen jaar op 23 november zijn er bij het gilde Sint 

Catharina een tweetal gildebroeders gehuldigd voor hun 40- 

Kwartier van Oirschot

Gouden gildebroeder met kringoorkonde

Jong Geleerd

Zojuist geïnstalleerd

Best Moeilijk, maar wel vet
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jarig lidmaatschap. Het waren Adrie op ’t Hoog en Kees 

Wolfs (Willemszoon in de volksmond). Zij hebben zich vooral 

gedienstig gemaakt door hun inzet en aanwezigheid bij het 

gilde. Ook voor Janus Wolfs was deze dag een zeer bijzondere. 

Hem werd een kringoorkonde uitgereikt voor zijn bijzondere 

bewezen diensten voor het gilde Sint Catharina, namelijk: 42 

jaar schatbewaarder, 29 jaar vaandrig en tussendoor ook nog 

eens deken-schrijver.

De jubilarissen werden door hoofdman H. Wolfs en koning 

F. Becx in het bijzijn van kringvoorzitter J. Schreuder in het 

zonnetje gezet en bekroond met het wel begeerde schildje van 

ons gilde.

Nieuwe hoofdman bij het Sint Mauritiusgilde in Goirle
Nadat Jos van Laarhoven over een periode van 25 jaar de 

hoofdman van het Sint Mauritiusgilde is geweest, heeft Ad 

van Heijst een zeer korte periode deze functie vervuld. 

Helaas, door persoonlijke omstandigheden, heeft hij 

gemeend, zijn hoofdmanschap op te moeten geven. In de 

jaarvergadering, begin 2003, is Jan v.d. Louw als hoofdman 

gekozen op voordracht van de overheid.

Jan v.d. Louw heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend, met 

name op het bestuurlijk vlak. Vele jaren immers was hij deken 

van het gilde. Met hem heeft het gilde dan ook stellig een 

waardige en bekwame nieuwe hoofdman gevonden.

Sint Catharina en Barbara-gilde Geldrop
Voor de naamdag van het gilde had de activiteitencommissie 

een bijzonder programma samengesteld. Om 9 uur vertrok-

ken een 40-tal gildebroeders en -zusters richting Heeswijk. 

Na de Hoogmis in de abdijkerk werd koffie aangeboden door 

Ton Baeten, de voormalige abt van de abdij Berne. Tevens 

hield hij een interessant praatje over het ontstaan van de orde 

en de huidige werkzaamheden van de kloosterlingen. Hierna 

vertrokken we naar het gildehuis van het Barbaragilde in 

Heeswijk, waar het gilde voor een prima lunch gezorgd had. 

De groep werd in tweeën gedeeld voor een rondleiding in het 

kasteel van Heeswijk. Onder leiding van een heel goede gids 

konden we zien hoe men vroeger op het kasteel woonde en 

werkte.  In ons eigen gildehuis genoten we van een lekkere 

maaltijd en na een gezellig samenzijn, konden we terugkijken 

op ’n zeer geslaagde naamdag.

Vrije koning in Bladel
Toen in 1978 het Sint Jorisgilde in Bladel werd heropgericht 

besloten de leden om jaarlijks koning te schieten. Zo stond 

het trouwens ook in de oude kaart: jaarlijks op de tweede 

zondag na Pinksteren zou men omstreeks twee uur op de 

vogel schieten. Bovendien bezat men slechts één konings-

schild van het in 1907 ingeslapen gilde, de rest was spoorloos 

verdwenen, waarschijnlijk verkocht. En een koningsvest met 

slechts één koningsschild, dat was te zielig en men wilde dat 

zo snel mogelijk aanvullen. Nu, na 24 jaren, heeft men een 

mooi opgevuld koningsvest en daarom besloten de leden 

weer over te gaan naar het tweejaarlijks koningschieten en 

mogelijk over enkele jaren elke drie jaren. Maar het koning-

schieten is dé mooiste dag van het jaar en dat zou elk tweede 

jaar verdwijnen. Daar moest iets voor in de plaats komen, 

vonden de leden. De overheid besloot om als alternatief een 

wedstrijd te houden voor een dagkoning, een zogenaamde 

vrije koning, zonder verdere rechten en plichten. En zo meld-

den zich op 16 juni 22 kandidaten. Ze werden, naar het voor-

beeld van het Europees koningschieten, verdeeld in drie 

groepen met elk een eigen vogel. Bij elke vogel zouden drie 

schutters overblijven en dus met negen personen de eind-

ronde ingaan. Het was spannend. De eerste vogel viel tame-

lijk snel, de derde was een taaie. De finale was spannend. Zou 

de eerste vrije koning een echte schutter worden of een van 

de gelegenheidsschutters? Het werd Jan Wagemakers. Felici-

taties volgden, een woord van de hoofdman, een woord van 

eredeken H. Breeveld en de uitreiking van de’Eredeken H.

Breeveld wisseltrofee’, een Sint Jorisbeeldje uit het verre 

Spanje, geschonken door de eredeken. Een gezellig samen-

zijn met barbecue besloot deze zeer geslaagde dag. Het was 

een mooi alternatief!

Jubilarissen bij Onze Lieve Vrouwegilde uit Zeelst
Zaterdag 11 mei vierde het O.L.Vrouwegilde uit Zeelst haar 

patroonsdag. De feestavond werd voorafgegaan door een 

eucharistieviering in de Willibrorduskerk en na afloop werd 

hulde gebracht aan de beschermvrouwe bij de Mariakapel. 

Na het brengen van de vendelgroet werd afgemarcheerd rich-

ting clubhuis waar de avond grotendeels in het teken stond 

van de twee jubilarissen Toon Adriaans en Harrie Kuijpers. 

Beiden waren veertig jaar lid en werden uiteraard in het zon-

netje gezet. Opperdeken Hans van de Boomen zwaaide als 

eerste Harrie Kuijpers alle lof toe voor zijn grote verdiensten 

voor het gilde en wist nog te vertellen dat Harrie een klein-

zoon was van de eerste keizer. Harrie is ook nog een tijd boog-

schutter geweest en maakte zich vooral verdienstelijk bij het 

ophalen van advertenties bij speciale gelegenheden. Vol trots 

kreeg hij het bijbehorende ereteken opgespeld en uiteraard 

waren er bloemen voor zijn steun en toeverlaat Mientje.

Eenzelfde eerbetoon viel Toon Adriaans ten deel, de vende-

lier van het O.L.Vrouwegilde,die zijn sporen inmiddels dik 

verdiend heeft. Toon heeft alle klassen doorlopen, is kampi-

oen geweest van de Noordbrabantse federatie en vertoonde 

zijn kunsten in Lourdes en op het Sint Pietersplein te Rome 

voor de paus; van 1991 tot 1994 was hij tevens koning van 

zijn gilde. De heer Oomen, voorzitter van Kring Kempen-

land, voerde eveneens het woord en roemde beide jubilaris-

sen voor hun grote inzet en districtsheer van Olmen overhan-

digde hun namens Kring Kempenland een zilveren schild. 

Beide jubilarissen waren diep onder de indruk; dank valt 

soms moeilijk onder woorden te brengen, maar beide gilde-

broeders deden dit door het schenken van een schitterende 

vitrinekast voor het bewaren van oude schildjes. Het feest 

ging daarna nog door tot in de kleine uurtjes. Mien en Kee 

lieten op hun bekende manier het afgelopen jaar nog eens 

passeren, waarbij de nodige gildebroeders op de hak werden 

genomen.

Sint Jorisgilde Zesgehuchten verrijkt met kapiteinsschild
De hoofdman van het gilde draagt een hoofdmansketen als 

teken van zijn waardigheid, maar voor de kapitein was geen 

attribuut voorhanden, omdat beide functies tot voor enkele 

jaren door dezelfde persoon werden vervuld. Indertijd heeft 

Theo Stijntjes toen hij hoofdman werd verzocht om de func-

tie van kapitein door een ander te laten vervullen. Theo was 

van 1991 tot 2001 hoofdman (voorzitter) van ons gilde. Hij 

V.l.n.r.: F. Becx, Janus Wolfs, Harry Wolfs, Adrie op ’t Hoog, Henk 

Schreuder, Kees Wolfs

Kempenland
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had daarom samen met zijn vrouw Tiny het plan opgevat om 

een kapiteinsschild te schenken aan het gilde. Tijdens een 

viering in de kerk van Zesgehuchten werd het schild aange-

boden. Aan het einde van de dienst vertelde de pastor tot 

grote verbazing van een groot deel van de gildeleden, dat hij 

nu een schild ging zegenen. En hij hield de spanning er in, 

door pas na het zegenen de schenker te vragen naar voren te 

komen om een toelichting te geven. Het zilveren schild is een 

ontwerp, dat gebaseerd is op de oude hoofdmanssikkel uit 

1753, die sinds 1985 bewaard wordt in museale omstandig-

heden. De sikkel is al eeuwen het symbool voor de kapitein, 

zowel in het leger als bij de gilden. Tijdens de toelichting in 

de kerk werd de sikkel door Theo getoond, de verrassing was 

compleet. Meteen barstte een klaterend applaus los in de 

volle kerk. Daarna kreeg een trotse Ad Ketelaars, die deze 

dag de kapitein was, het zilveren attribuut door Theo Stijntjes 

omgehangen.

Gildejubileum Jan de Greef
Op zondag 28 april werd tijdens de Sint Jorisdagviering in 

Zesgehuchten stilgestaan bij het 25-jarig bestuursjubileum 

van Jan de Greef. Jan werd in 1977 deken-schrijver en in 

1982 was hij betrokken bij de organisatie van de kringgilde-

dag 1983. Door het verwerven van de koningstitel in 1982 

bleef hij bestuurder. De koningstitel prolongeerde hij nog 

twee keer. Hierdoor werd hij keizer van het gilde. In al die 

jaren is hij zeer actief geweest. De schietploeg kan altijd op 

hem rekenen bij de voorbereiding van het Palmpaasschieten 

en bij het varkenschieten. De beheerdersgroep van de gilde-

accommodatie doet nooit tevergeefs een beroep op hem voor 

het onderhoud en een goed kasbeheer. Het bestuur kan altijd 

op hem en zijn vrouw Mientje rekenen en zij ontbreken zel-

den bij gildedagen en de jaarlijkse hoofdliedendag. Bij de 

boekenbeurs, die we intussen al vier keer hebben gehouden, 

is Jan de Greef de ophaler, sorteerder én als telefoonadres 

onmisbaar. In het Noordbrabantse gildewezen is Jan zeer 

actief in Kring Kempenland. Hij is al 12 jaren raadsheer van 

het district Oost van Kring Kempenland. Dit district bestaat 

uit negen gilden in de dorpen Budel-Cranendonk, Heeze-

Leende en Geldrop (inclusief Zesgehuchten). Hij onder-

houdt de contacten tussen de gilden en doet dat ook nog op 

de fiets. Ook maakte hij deel uit van het organisatiecomité dat 

de kringgildedag 2001 organiseerde voor het buurgilde Sint 

Catharina en Barbara uit Geldrop-Centrum. Jan zorgt ieder 

jaar dat het Anjerfonds op collectanten van het gilde kan 

rekenen en zelf is hij het meest actief door meerdere wijken 

te lopen en de collectebus te schudden. Aansluitend aan de 

kerkdienst werd Jan de Greef een receptie aangeboden door 

het gilde. In zijn toespraak ging hoofdman Georges Krekel in 

op de vele activiteiten die de gildekeizer binnen het Zesge-

huchtense gilde vervult. De voorzitter van kring Kempen-

land, Johan Oomen, ging in op de activiteiten van Jan in het 

gildewezen van Brabant, waarbij zijn inzet als raadsheer van 

District Oost wel als het meest belangrijke mag worden 

genoemd. Jan de Greef werd door Oomen onderscheiden 

met het zilveren schild van de Bond van schuttersgilden van 

Kring Kempenland. Het is een bijzondere onderscheiding 

die je niet krijgt, maar die je verdient en die slechts ten deel 

valt aan mensen die zich jarenlang intensief voor het gildewe-

zen inzetten. De schittering van deze onderscheiding straalt 

af op het gilde.

Nieuwe Sint Janstros voor dorpshuis’De Smis’
In Duizel worden jarlijks de Sint Janstrossen gewijd. Dit 

gebeurt op de eerste zondag na het feest van Sint Jan, 24 juni, 

tijdens de viering van de Sint Jansmis, die wordt gehouden in 

de openlucht. De Sint Janstros bestaat uit bloeiende kruiden 

en bloemen, geplukt in het veld, verrijkt met bloemen uit 

eigen tuin. Sint Jan de Doper wordt bij de wijding gevraagd, 

de mensen, die de tros aan hun huis bevestigen, te bescher-

men tegen alle onheil en tegen blikseminslag in het bijzonder. 

Een mooie traditie, die waard is om in stand te houden. Als 

symbool van deze traditie werd dorpshuis ’de Smis’ voorzien 

van een Sint Janstros, gemaakt van keramiek. Deze tros ech-

ter, gemaakt door de Duizelse kunstenaar Harrie Hendriks, 

viel bij een verbouwing enige jaren geleden aan gruzelemen-

ten en kon niet meer worden hersteld. Dat de tros aan de 

gevel van het verbouwde dorpshuis ontbrak, werd enige 

maanden geleden ontdekt door de heer Schols uit Eersel, 

destijds voorzitter van een comité dat o.a. voor de betreffende 

Sint Janstros zorgde. Hij zag dit als een gemis en nam het 

initiatief voor een nieuwe en schakelde het gilde in. Hij vond 

het gilde bereid een nieuwe Sint Janstros voor het dorpshuis 

te schenken aan de Duizelse gemeenschap uit dankbaarheid 

voor de medewerking en ondersteuning, die het altijd van 

haar mocht ondervinden. Zo kwam er een mooie nieuwe 

tros, gemaakt door de Hoogeloonse kunstenaar Jan v.d. Put-

ten. Hij werd samen met de andere trossen gewijd tijdens de 

Sint Jansmis op 30 juni 2002. De tros voor het dorpshuis is 

van onvergankelijk materiaal en zal hiermee de altijddurende 

bescherming door St. Jan de Doper van de Duizelse gemeen-

schap symboliseren.

25-jarige jubilarissen gilde van Sint Jan Baptist Duizel
Tijdens de viering van Sint Jan op zaterdag 22 juni 2002 

werden 3 leden gehuldigd wegens hun 25-jarig lidmaatschap 

van het gilde. Het zijn de 45-jarige gildezuster Joke Antonis-

Bierens; de 33-jarige gildebroeder-vendelier Adri Vromans 

en de 70-jarige koning Adriaan Rijken die eerder ook de 

functie van seizoen-deken vervulde. Alle drie werden lid op 

de jaarvergadering van 29 januari 1977. Zij kregen de eres-

peld voor 25-jarig lidmaatschap uitgereikt.

40 Jaar Sint Jansviering Leenderstrijp
Het gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp houdt sinds 1962 

jaarlijks op Sint Jansdag (24 juni) een openluchtmis bij de 

Sint Janskapel. Tijdens deze openluchtmis worden de door 

de gelovigen meegebrachte Sint-Janstrossen gezegend. Zo’n 

tros is een boeket voor het merendeel bestaande uit veldbloe-

men. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl 

gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en 

boze geesten en om geluk en gezondheid te brengen aan die-

genen die achter de tros hun heil zoeken.

Dit jaar stond het gilde Sint Jan Baptista stil bij het feit dat zij 

40 jaar de organisatie van de Sint Jansviering in handen had. 

Het was weliswaar de 41e Sint Jansviering, maar de 40e die 

in de openlucht gehouden kon worden. Ter gelegenheid van 

dit jubileum ging de bisschop van het bisdom ’s-Hertogen-

bosch, monseigneur drs.A.L.M.Hurkmans, samen met ere-

lid pastoor M.J.de Vries voor in deze eucharistieviering.  

Naast het zegenen van de ongeveer 800 Sint-Janstrossen 

mocht monseigneur Hurkmans nieuwe zwaaivendels en 

nieuwe bestuursstokjes zegenen. De nieuwe zwaaivendels 

werden naar voorbeeld van de oude gemaakt: met geblokt 

bourgondisch kruis, aansluitend bij de gilde-uniformen. De 

bestuursstokjes zijn een geschenk van de gildebroeders en 

broers Jan en Harrie Bax. Bij gelegenehid van hun 50-jarig 

gildejubileum in 2001 schonken zij deze loopstokjes met een 

in zilver opgelegde Sint Jansuitbeelding. Ze worden door het 

bestuur en de zilverdragers gedragen. Helaas mocht Harrie 

Bax (die de functie van Regerend Deken vervulde tot zijn 

overlijden op 1 januari 2002) deze plechtigheid niet meer 

meemaken. Aan het einde van de eucharistieviering boden 

koning Jan Hulsen en Regerend Deken Tinus van de Berg 

beide celebranten een Sint-Janstros aan. Hierbij werd door 

het gilde de wens uitgesproken dat deze Sint Janstrossen niet 

alleen beide celebranten, maar de gehele Roomskatholieke 

geloofsgemeenschap geluk en gezondheid mogen brengen en 

dat deze trossen hen mogen bewaren voor alle noodweer en 

onheil. Vervolgens werd naar aloud gildegebruik de eed van 

trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd door de nieuwe 

vaandrig Jan Bax. Ter afsluiting bracht een vendelier met zijn 
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nieuwe zwaaivendel een vendelgroet aan monseigneur Hurk-

mans. Monseigneur Hurkmans was erg onder de indruk van 

de viering en zei: „vooral getroffen te zijn door de discipline 

van het gilde Sint Jan Baptista Leenderstrijp, dat steeds dit 

godsdienstige gebeuren in goede banen leidde”.

Sint Catharinagilde Son
Peter van Kemenade is op 10 augustus koning geworden van 

het Sonse gilde. Voorafgaand aan het koningsschieten werd in 

de Sint Petrus-Bandenkerk de gildemis opgedragen door 

pastoor Bakermans met als thema: ’Wie zal onze koning zijn’. 

Na afloop van de H.Mis vond de hernieuwing plaats van de 

Eed van Trouw aan het kerkelijk en burgerlijk gezag, met 

aansluitend een vendeldemonstratie.

Na de koffie werden de eerste schoten gelost door pastoor 

Bakermans en wethouder Bergmans. Hierna was het de 

beurt aan de gildebroeders, die met 31 leden meestreden om 

het koningschap. Het was uiteindelijk Peter van Kemenade, 

die in de finale iets meer geluk had dan Erik Verhagen en met 

het welgemikte 84e schot de vogel naar beneden haalde. 

Nadat de nieuwe koning officieel was gehuldigd en gefelici-

teerd volgde nog een heerlijke barbecue en een gezellige 

avond, waarop iedereen met genoegen terug kan zien.

Op 25 augustus organiseerde het gilde uit Son voor de 
eerste maal de jaarlijkse Districtsgildendag.

Op deze dag presenteerde het gilde zich aan de plaatselijke 

overheid, bevolking en sponsors voor het eerst in hun nieuwe 

kostuums, die gemaakt werden door kleermaker Crooymans 

uit Nuenen en met hun nieuwe attributen. Met 10 nieuwe 

gildebroeders erbij beschikt het gilde thans over 6 tamboers, 

4 bazuinblazers en 7 vendeliers. Er werd danook begonnen 

met een indrukwekkende en druk bezochte gildemis, waarin 

pastoor Bakermans voorging. Het thema was: ’In het nieuw’. 

De nieuwe kostuums, dieptrommen, bazuinen en vendel-

vlaggen werden tijdens de viering ingezegend. Aansluitend 

werd onder grote belangstelling een vendeldemonstratie 

gegeven door de vendeliers, met begeleiding van tamboers en 

bazuinblazers. Deze laatste discipline is nieuw bij het gilde en 

het geheel zag er prachtig uit. Na de koffietafel op het feest-

terrein bij de blokhut, het terrein van Zonhove, bedankte 

hoofdman Gerard Swinkels de sponsors en allen, die eraan 

hadden meegewerkt om het resultaat van deze dag mogelijk 

te maken. Om 13.30 uur stelden de aanwezige gilden zich op 

voor een korte optocht door het centrum van Son, om daarna 

terug te keren naar het feestterrein, waar het publiek zich 

intussen verzameld had. Na de hernieuwing van Eed van 

Trouw was het tijd voor een massale opmars.

Korte toespraken volgden, zowel van hoofdman Gerard 

Swinkels, als van waarnemend burgemeester Baartmans. 

Door districtsraadsheer Tonnie Schonhoff werd treffend aan-

gegeven dat het gildebroederschap verder gaat dan alleen op 

deze feestdag. Dit ligt niet aan het pak, gildebroeder ben je 

morgen ook op het werk. Na de gebruikelijke ceremonieën 

konden de wedstrijden beginnen, die in een gemoedelijke 

sfeer werden afgewerkt. Nadat het dagen daarvoor steeds had 

geregend en zaterdags nog in de stromende regen werd opge-

bouwd, was het nu een stralende dag. Gezien dit uniek gele-

gen terrein en goede organisatie kunnen alle deelnemers en 

belangstellenden terugzien op een prachtige dag en een 

geslaagd gildefeest.

Naamdag Sint Caecilia-gilde Veldhoven
Op 23 november heeft het Sint Caecilia-gilde de naamdag 

van de patroonheilige gevierd. Na de H.Mis voor de levende 

en overleden leden van het gilde werd een vendelhulde aan 

de pastor gebracht. Na de gildemaaltijd werd koning Frans 

Mennen gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Frans 

Mennen is aan zijn tweede periode van zijn koningschap 

bezig. Jarenlang is hij deken-schrijver geweest. Hij was vende-

lier. Verschillende jonge leden heeft hij het vendelzwaaien 

bijgebracht. Ook is hij de archivaris van het gilde. Al met al 

een gildebroeder, die wel eens in het zonnetje gezet mag wor-

den.

Jubileum Sint Jorisgilde Bladel
Op Sint Jorisdag in 1978 wer-

den in Bladel 32 gildeleden 

geïnstalleerd van het op 20 

februari heropgerichte Sint 

Jorisgilde. Van 25 tot en met 27 

april wordt het 25-jarig jubi-

leum gevierd. In gildekringen is 

er weinig spectaculairs aan een 

35-jarig jubileum, maar voor 

het Bladelse gilde is het een 

mijlpaal en dat moet danook 

gevierd worden. Op 25 april 

2003 wordt eerst de nieuwe kle-

ding gepresenteerd (vervaardigd 

door Beliën uit Hamont) en 

worden 31 leden gehuldigd, 

vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Daarna volgt er een 

receptie in het gildehuis Den Herd. Op 25 april trekt het 

gilde door het dorp, om het nieuwe kostuum aan de inwoners 

te presenteren en na een gildemis wordt een gildeboom bij de 

kerk ingezegend, als blijvende herinnering aan het jubileum. 

’s Avonds wordt het feest voortgezet. Op 27 april vindt er een 

schietwedstrijd plaats voor een aantal gilden uit de omgeving. 

Ook zal er enkele weken een overzichtstentoonstelling over 

het gilde te bezichtigen zijn in de heemkamer van Heemkun-

dige Kring Pladella Villa aan de Bleijenhoek.

Gilde Sint Catharina en Barbara, Leende
Op zaterdag 23 november heeft het gilde tijdens de jaarlijkse 

feestavond het feit herdacht, dat het alweer 50 jaar geleden 

was, dat de heroprichting van het gilde plaats vond. Deze dag 

begon met een gildemis die door gildebroeders in samenwer-

king met pastoor De Vries was samengesteld. Dit ook ter ere 

van de jubilarissen, die vanaf de heropleving trouw lid van het Sint Catharinagilde Son

Koning Frans Mennen gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap

De gildeboom wordt gepland.
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gilde zijn gebleven. Na deze gildemis werd op het kerkplein 

een vendelhulde gebracht aan de jubilarissen, waarna in 

optocht naar het gildehuis gegaan werd. Daar werd even de 

heer Jos Rutten herdacht. Om 19.00 uur kwamen de eerste 

gasten voor de receptie binnen, onder andere burgemeester 

en wethouders, een grote afvaardiging van kring Kempen-

land, de heren J. Oomen, J. de Greef, H. Janssen en H. van 

Griensven. Ook afgevaardigden van gilden van kring Oost 

waren present en natuurlijk de kinderen van de 6 aanwezige 

jubilarissen: de gildebroeders Bart van Dijk, Gerrit v. d. 

Broek, Wim van Meijl Hzn, Piet van Meijl Hzn, Ant. van 

Meijl Wzn en Frans van Happen. Na de toespraak van de 

burgemeester ontvingen de jubilarissen uit handen van de 

heer J. Oomen, geassisteerd door de overige raadsheren, de 

gouden eremedaille van kring Kempenland, terwijl regerend 

deken Fr. v.d. Gevel een beschrijving gaf over hun lidmaat-

schap en hun trouwe inzet in al die jaren. Door deze jubilaris-

sen werd een prachtig zilveren schild met hun namen aange-

boden aan het gilde. Hierna werd de avond feestelijk voort-

gezet, zoals we in ons gilde gewoon zijn, tot laat in de avond. 

Op zondag 1 december werd ook Jan v. Meijl Wzn., die 

wegens gezondheidsredenen niet bij de huldiging aanwezig 

kon zijn, door regerend deken Fr. v.d. Gevel, deken-schrijver 

Jan v. Mierlo en deken penningmeester Gerard Kees, de 

onderscheiding thuis in het bijzijn van zijn vrouw en enkele 

familieleden opgespeld.

Sint Nicolaasgilde Valkenswaard
De jaarlijkse teerdag, op 7 september, begon met een H. Mis, 

waarin de overleden gildezuster M. v.d. Aalst-v.d. Boomen 

herdacht werd. Hierna klonk het commando: „Op naar de 

koffie”. De zaalhouder had goed gezorgd. De heer Jac Hoe-

venaars besteedde alle aandacht aan twee van de drie jubila-

rissen. Als eerste John Hendriks, met zijn 25-jarig lidmaat-

schap en uitvoerder van vele taken en bezigheden. Daarna 

gildezuster Riek Prinsen, 50 jaar gildezuster. Jarenlang had 

zij haar halve woning afgestaan om alle attributen van het 

gilde te bewaren. Over Jac Hoevenaars, 50 jaar gildebroeder, 

wist Frits Prinsen veel te verhalen. De drie leden werd het 

Sint Nicolaasspeldje opgespeld. Toespraken van Kring Kem-

penland volgden, met het uitreiken van het gouden draagin-

signe. Jo Herffs verraste de drie jubilarissen met een herden-

kingsspiegel en zilveren schalen. Op 8 december, de patroons-

dag, werden de jubilarissen gehuldigd door B. en W. Door 

hen werd een set glazen kandelaars met kaarsen overhandigd 

aan de feestelingen.

Peter Bax gehuldigd bij Sint Martinusgilde Luijksgestel
Op zaterdag 30 november 2002 heeft het Sint Martinusgilde 

Luijksgestel haar jaarlijkse teeravond gehouden als afsluiting 

van het jaar. Tijdens deze avond is gildebroeder Peter Bax 

gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Speciaal voor 

deze gelegenheid waren Thieu van de Voort, vice-voorzitter 

van Kring Kempenland en Theo Schoenmakers, raadsheer 

kring Zuid, naar Luijksgestel gekomen om hem de kringon-

derscheiding op te spelden. Eigenlijk is Peter al langer dan 40 

jaar lid, hij is namelijk al op 11-jarige leeftijd begonnen als 

adspirant-lid. Peter is van die 40 jaar zo’n 25 jaar vendelier 

geweest. Ook konden tijdens de teeravond 4 nieuwe gilde-

broeders en zusters worden geïnstalleerd door het afleggen 

van de eed. De teeravond was de afsluiting van een druk jaar 

voor het gilde Sint Martinus. In mei vond namelijk de her-

opening plaats van het gildehuis. Het is compleet vernieuwd 

en uitgebouwd, hetgeen volledig door eigen gildebroeders is 

gerealiseerd. Door de hopman werd deze prestatie op een 

bijzondere wijze uitgedrukt: „Door man en macht werd dit 

karwei tot stand gebracht”. Zo vond ook de Commissaris van 

de Koningin in Noord Brabant, mr. F. Houben, gildeheer 

van Sint  Martinus, die de feestelijke opening verrichtte in 

aanwezigheid van vele bevriende gilden,

Sint Jorisgilde Stratum
In 1 uur tijd en na ca. 130 schoten haalde Frans Sterk op 10 

november de vogel naar beneden. Na inspectie van de raads-

heer geweerschieten en enige leden van de overheid werd dit 

koningsschap bekrachtigd. Frans Sterk is koning 2002-2004. 

Felicitaties volgden. Frans heeft intussen zijn familie gebeld 

en na een half uurtje arriveerden ze om hem te kunnen feli-

citeren. Nu moest er nog gehuldigd worden. Frans was dui-

delijk onder de indruk, toen hij werd toegeproken door Frans 

Bax over de functie en de plichten van het koningsschap. Na 

de handwassing werd hij door de keizer en de gildenknecht 

getooid met de koningsmantel. Vervolgens liep hij over het 

hoofdvaandel, waarna hij de eed van trouw uitsprak. Binnen 

heeft Frans nog een toespraak gehouden met de woorden: 

„In 1 jaar tijd heb ik mijn 25-jarig jubileum gevierd en ben ik 

koning geworden. Ik zal proberen, zo goed als ik kan, mijn 

plichten als koning te vervullen”.

Zilveren Brabantkruis 2002
Het is zaterdag 26 oktober voor de wedstrijd om het zilveren 

Brabantkruis. Alle vijf schutsbomen moeten weer in orde 

gemaakt worden, om de volgende morgen op tijd te kunnen 

beginnen met de wedstrijd. In alle vroegte komen al vele 

schutters, om zich te laten inschrijven. Aangezien het schiet-

terrein beschut ligt in het park had de wind geen invloed op 

de pijlen. Er was de eerste dag goed geschoten: 19 van de 20 

te behalen treffers. 

De drie andere dagen was het mooi herfst weer met een beetje 

zon. De laatste zondag werd er om 15.00 uur gekampt. Bij de 

veteranen was er maar één schutter met 60 treffers. Bij de 

senioren waren er 4 schutters met 60 treffers. Het veteranen-

schild werd gewonnen door Wim v.d. Leest van het Sint Joris 

en Sint Catharinagilde uit Gemonde. Het zilveren Brabant-

kruis werd gewonnen door Toontje Verijken van het Sint 

Nicolaasgilde uit Valkenswaard.

De schietwedstrijd is een wedstrijd voor kruisboog op de wip. 

Dit gebeurt in 2 categoriën, namelijk senioren en veteranen. 

Onder de veteranen verstaan we gildebroeders van 60 jaar en 

De drie jubilarissen van het Sint Nicolaasgilde Valkenswaard

Thieu van de Voort speldt de kringonderscheiding op
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ouder. Deze schieten voor het veteranenschild. De rest van 

de schutters zijn senioren, zowel gildebroeders als gildezus-

ters. Zij strijden voor het zilveren Brabantkruis. Men moet 

wel lid zijn van een gilde en ouder dan 18 jaar zijn. 

De wedstrijd wordt gehouden op 4 zondagen achtereen, te 

beginnen met de laatste zondag van oktober en 3 zondagen 

in november. Van de 4 zondagen tellen de resultaten van 3 

zondagen mee. Men schiet elke zondag op 4 verschillende 

bomen met een wip van 8, 7, 7, 6 cm. Men schiet op elke 

boom 5 keer met een proefschot, zo komt men op het einde 

aan 4x5=20 treffers. In totaal dus 60 treffers. Op de laatste 

dag worden de prijzen verdeeld, zowel zilver- als vleesprijzen. 

Ongeveer 60% van de deelnemers heeft prijs. Wie interesse 

heeft om eens te komen proberen, noteer dan 26 oktober 2, 

9, en 16 november 2003: bij het Sint Jorisgilde van Gestel en 

Blaarthem in Eindhoven, bij de Genneperwatermolen achter 

het Milieu Educatie Centrum.

Honderd jaar gildetrouw
De viering van de patroondag van de H. Leonardus op 6 

november heeft voor de ’Donkse schut’ een extra accent 

gekregen. Drie gildebroeders vierden hun jubileum: Frits van 

Rixtel 50 jaar gildebroeder, zijn zoon Geert-Jan 25 jaar en 

zijn neef Geert-Jan van Rixtel Bzn. ook 25 jaar. ’s Morgens, 

na de gebedsdienst in de Leonarduskapel bij de vendelgroet 

voor het gemeentehuis, kregen de feestelingen al veel lof toe-

gezwaaid door burgemeester Van Beers. Hij onderstreepte 

het belang van het gildewezen binnen de plaatselijke gemeen-

schap en prees hen om hun trouw aan het gilde. Tijdens de 

lunch, voorafgegaan door een vendelgroet aan de drie jubila-

rissen, werd Frits aangenaam verrast toen vier leden van het 

kringbestuur Peelland het gildehuis De Zwaan binnen kwa-

men om hem te huldigen. De voorzitter van het kringbestuur 

Loek Swinkels nam al gauw het woord om Frits voor het 

voetlicht te plaatsen. Hij prees hem om zijn enthousiaste 

inzet en zijn 50-jarige trouw aan het gilde. Hij heeft als het 

ware aan de wieg gestaan toen het St. Leonardusgilde weer 

naar buiten zou gaan treden. In de afgelopen halve eeuw 

heeft Frits het gilde een warm hart toegedragen. Waarbij zijn 

passie en bevlogenheid voor het gilde steeds meer naar voren 

kwamen. Hij heeft het gilde Sint Leonardus gediend als ven-

delier, (waarbij hij diverse eerste prijzen heeft behaald), als 

voorzitter, als secretaris en bijna 35 jaar als penningmeester. 

Nu vervult Frits nog de taak van kapelmeester en is steeds 

present bij recepties, begrafenissen en hoofdliedendagen. Al 

in 1992 werd Frits koninklijk onderscheiden voor zijn actieve 

deelname aan het verenigingsleven in Beek en Donk. Door 

alle gildebroeders werd hij benoemd als erelid van het gilde. 

Ook nu speldde de voorzitter van het kringbestuur hem de 

kringonderscheiding op: het zilveren schild van verdienste als 

blijk van waardering voor al wat Frits heeft gedaan voor het 

gildewezen in het algemeen en het Sint Leonardusgilde in 

het bijzonder. Ook zijn vrouw Martina, die altijd nauw 

betrokken was bij het gilde, werd in het huldebetoon betrok-

ken. Zij mocht uit handen van de voorzitter een mooie bos 

bloemen in ontvangst nemen. ’s Avonds tijdens het diner, 

waarbij de familie van de jubilarissen aanwezig was, werden 

veel lovende woorden gesproken door de voorzitter Jan Huij-

bers. Frits ontving uit handen van de voorzitter het zilveren 

schild van verdienste, waarop de Leonarduskapel is afge-

beeld. En ook Geert-Jan Fr.zn en Geert-Jan Bzn kregen door 

de voorzitter de zilveren draagspeld van verdienste voor hun 

25-jarig lidmaatschap opgespeld. Beiden hebben zich in die 

kwart eeuw als tamboer, maar ook in bestuurlijke functies, 

ontpopt als ware gildebroeders. En ook hun dames werden 

in de hulde betrokken met een mooie bos bloemen voor hun 

positieve instelling ten aanzien van het gilde.

Antoniusfeesten in Gemert
Ofschoon het gilde twee patroonheiligen heeft, wordt toch de 

meeste aandacht besteed aan de feestdag van de H.Antonius. 

Vanwege hem wordt het gilde van Sint Antonius en Sebasti-

aan Gemert ’Grüjn Skut’ of Sint-Tunnisskut genoemd. De 

viering op de eigenlijke feestdag, 17 januari, vindt altijd in het 

kerkdorp De Mortel plaats, waar de kerk aan hem is toege-

wijd. Deze viering trok ook dit jaar weer grote belangstelling 

en was werkelijk nog een “Mortelzondag”. De optrek- en 

teerdag van het gilde, dit jaar 25 januari, zijn in 1963 gecom-

bineerd tot één dag. Alles bij elkaar telt de patroonsviering, 

inclusief de voorbereiding, nog steeds vijf dagen. 

Dit jaar was nieuw, dat het gilde op de optrekdag niet meer 

de jaarvergadering houdt, maar alleen een nieuwe deken 

koos. Dat werd dit jaar de 47-jarige en volgens traditie vrijge-

zelle Antoon van Dommelen, telg uit een grüjne familie, de 

tweede deken uit dit gezin van 13 kinderen, 10 zonen en 3 

dochters. Hij werd aan zijn woonhuis geïnstalleerd met 

medewerking van de buurmeisjes Loes Sterken en Maaike 

v.d. Vorst. De eerste zette de dekenshoed op en de ander 

overhandigde de Goudse pijp en stak er de brand in. Traditie 

is, dat deze pijp brandende moet worden gehouden tot bij het 

gildehuis. Onderweg van het woonhuis naar het gildehuis, 

een afstand van ongeveer 1 km, werd het gilde 17 maal 

staande gehouden om felicitaties van omwonenden in ont-

vangst te nemen, waarbij volgens traditie een drankje wordt 

aangeboden. Het glaasje voor de nieuwe deken is met een 

groen strikje versierd. De traditie neemt nog steeds een 

belangrijke plaats in bij het gilde. 

Voor het eerst in het bestaan van het gilde kon de gildemis 

niet in de parochiekerk worden opgedragen. Het interieur 

van de Gemertse Sint Jan wordt momenteel opnieuw geschil-

derd en daarvoor is de kerk drie maanden gesloten. Het gilde 

moest daarom uitwijken en koos daarvoor de kloosterkapel 

van de Paters van de H.Geest in het eerbiedwaardige 

Gemertse kasteel. De vendelgroet aan de parochieherder 

werd op de binnenplaats gebracht. Ook de offermis op zon-

dag kon niet in de kerk geschieden en o.a. om deze reden 

werd de kapel van het Zorgcentrum Ruijschenbergh geko-

zen. De pastor kon niet alleen een volle kapel begroeten. Hij 

legde ook de nadruk op een noodzakelijke band tussen bewo-

ners en dorpelingen, in wezen wellicht ook een plicht en eer-

bewijs aan de wijsheid van de bewoners. Het gilde huldigde 

na de dekenverkiezing onder grote belangstelling de 40-jarige 

vendelgroep, die in 1963 door de nestor van het Noord-Bra-

bantse vendelen, Pieter Penninx, werd opgericht en steeds in 

aantal en kwaliteit is gegroeid. Vanaf het ontstaan is Theo van 

den Elsen hoofdvendelier geweest en Theo van der Heijden 

is na zijn vendelierschap nu zilverdrager . Deze vendelgroep 

heeft op de optrekdag een belangrijke taak, want niet minder 

dan zes vendelgroeten moeten dan worden gebracht. De 

meeste aandacht tijdens de huldiging ging uit naar de gouden 

jubilaris Leo van der Heijden. Hij was tot aan zijn huwelijk 

Peelland

De drie jubilarissen Frits van Rixtel, zijn zoon Geert-Jan en zijn neef 

Geert-Jan van Rixtel Bzn 
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gildebroeder, maar moest toen ontslag nemen, omdat het 

gilde alleen ongetrouwde leden mocht hebben. Hij stapte 

over naar de ouderlingen, die nog nauw bij het gilde betrok-

ken zijn. Wederzijds werden geschenken uitgewisseld. De dag 

werd besloten met een maaltijd en een gildeavond, waar het 

zustergilde en vele familieleden, vrienden en bekenden kwa-

men feliciteren en meevierden.

Jubileum in Deurne
Op 11 januari huldigde het Sint Antonius Abt gilde Deurne 

drie jubilarissen in het gildehuis Van der Putten. Na de 

eucharistieviering en de koffietafel vond de huldiging plaats. 

Hoofdman Leo Verbaarschot sprak de jubilarissen toe. Tieske 

Swinkels, 50 jaar lid, kreeg een gouden speld aangeboden 

door het gilde. Jan Manders en Peter Aldenzee, beiden 25 

jaar lid, ontvingen de zilveren speld met de afbeelding van 

Sint Antonius Abt opgespeld. Daarna volgde de bloemenhul-

diging van de dames. Na de rondgang door het dorp kreeg 

Tieske Swinkels ’s avonds een onderscheiding aangeboden 

door het kringbestuur van de kring Peelland. Voorzitter Loek 

Swinkels feliciteerde hem, het bestuur, de andere jubilarissen 

en hun dames. Na een druk bezochte receptie volgde een 

geslaagde feestavond. 

Kringgildefeest 2005 in Lierop
Het gilde van Sint Antonius Abt Lierop organiseert in het 

weekend van 11 en 12 juni 2005 het kringgildenfeest Peel-

land in Lierop. De naam in het gildejargon is ’kringgilden-

feest Peelland Lierop 2005’. Voor het gemak schrijven en 

spreken we over het ’gildenfeest 2005’. De organisatie van dit 

gildenfeest 2005, onder voorzitterschap van Frans Sijbers, 

staat nu stevig op de rails. Naast Frans zitten verder in het 

organisatiecomité: Rina van Brussel (secretaris), Jan van den 

Nieuwenhof (penningmeester), Harrie van Horik (lid) en 

Rob van Seggelen (lid). Het comité heeft na een drietal voor-

bereidende bijeenkomsten de organisatie ondergebracht in 

een stichting. Deze ondertekening van de officiële oprich-

tingsakte van de stichting Kringdag Peelland vond plaats op 

15 november 2002 op het kantoor van Verhoeven & Brants 

notarissen in Helmond. Van dit kantoor is beschermheer 

notaris Verhoeven medecompagnon. Bij deze ondertekening 

waren aanwezig: Brants als schrijvende notaris, bescherm-

heer Verhoeven trad op als adviseur/secondant. De oprichters 

Harrie Berkers en Jan van den Eijnden tekenden voor het 

passeren van de oprichtingsakte. Frans Sijbers, als voorzitter 

van het comité, Harrie van Horik, als bestuurslid van het 

comité, tekenden voor inschrijving van de Kamer van Koop-

handel. Alle ondertekeningen vonden plaats onder toeziend 

oog van hoofdman Henk Berkers. Met een borreltje in gilde-

huis ’t Jagershuis werd deze officiële start van het gildenfeest 

Lierop 2005 feestelijk afgesloten. 

Jaarlijkse teerdag met jubileumviering 
Het Sint Willibrordusgilde uit Bakel vierde op donderdag 7 

november haar jaarlijkse teerdag met het 40-jarig jubileum 

van hoofdtamboer Thijs de Haan. De gildebroeders kwamen 

’s morgens bijeen in de schutskamer. Van daaruit vertrok men 

naar het huis van de jubilaris. Daarna volgde in de kerk de 

eucharistieviering. Pastor van Lamoen en diaken Thijssen 

gingen in deze dienst voor. Het dameskoor verzorgde de 

gezangen. Enkele gildebroeders verzorgden de eerste lezing 

en de voorbeden. Pastor van Lamoen gebruikte in de overwe-

ging mooie woorden voor de jubilaris. Jan van de Mortel blies 

de Memorie op zijn trompet en daarna zongen zij hun 

’schutslied’. Jan begeleidde de zangers op zijn trompet. Na de 

viering volgde de eed van trouw. Toen vertrok men samen 

met de genodigden naar het gildehuis Hein van der Horst. 

Tegen het middaguur vertrokken ze naar Jan Cremers waar 

de vendeliers een vendelgroet brachten. Dit omdat Jan op 11 

oktober een koninklijke onderscheiding had gekregen. Na de 

vendelgroet werd hij door de gildebroeders gefeliciteerd. Bij 

het schieten stond boven op de boom een grote haan. Pastor 

van Lamoen loste het eerste schot, het tweede schot was voor 

diaken Thijssen, het derde voor koning Herman Bouwmans, 

het vierde voor de jubilaris en het vijfde voor Rob Koppens. 

Frans Aldenzee schoot de haan eraf maar het klosje bleef zit-

ten. Na het schieten vertrokken ze weer naar het gildehuis 

waar een drankje werd genuttigd. Tijdens een korte vergade-

ring in de Doelen, werden Piet Verbaarschot, Jan Bekx en 

Willem Bankers als nieuw lid gekozen. Na de vergadering 

werd het feest voortgezet in de ’Round Up’ waar kapitein 

Marius Sleegers iedereen welkom heette. Beschermvrouwe 

Nellie Koppens was wegens omstandigheden afwezig. Voor 

de huldiging verzocht men Thijs de Haan om naar voren te 

komen waar de kapitein hem toesprak: „Al op dertienjarige 

leeftijd werd je lid van ons gilde. Maar dat had je niet van 

vreemden want je vader en moeder waren echte schutsmen-

sen en die waren erg trots dat Thijs met de schut meeliep. 

Trommen dat is het altijd geweest tot op de dag van van-

daag.” Bij het koningschieten in 1971 had Thijs het geluk dat 

hij koning werd. Maar bij gebrek aan tamboers vaak met de 

trom in plaats van het koningszilver. De groep van tamboers 

begon te groeien en Thijs werd hoofdtamboer. Samen  

De brand in de Goudse pijp

De jubilarissen Tieske Swinkels, Jan Manders en Peter Aldenzee

Ondertekening van de stichtingsakte met v.l.n.r. Jan van den Eijnden, 

notaris Verhoeven en Harrie Berkers
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behaalden ze op wedstrijden vele prijzen. Ook individueel 

nam de jubilaris altijd deel aan kring en andere gildefeesten. 

Hier behaalde hij eveneens prijzen. „Toen kwam het grote 

ongeluk. Wat zag het er triest uit toen je daar lag in het zie-

kenhuis. Wat was je kranig. Maar het kon ook stimulerend 

werken als je ergens naar uit kijkt. Dat was de reis naar Rome 

en het lukte. Dat had niemand kunnen denken. Ook bij de 

kring maakt Thijs zich verdienstelijk bij de tromcommissie. Je 

bent een gildebroeder in hart en nieren. Altijd present en we 

kunnen altijd een beroep op je doen. Ik hoop dat deze dag 

een dag zal zijn om nooit te vergeten. Thijs bedankt voor je 

inzet en we gaan gewoon door naar de 50”, beëindigde 

Marius Sleegers zijn toespraak. Vervolgens overhandigde de 

kapitein de jubilaris een tinnen bord met opschrift. Hierna 

vroeg Thijs het woord: „Ik ben nu veertig jaar lid van deze 

prachtige en gezellige skon Schut. Ik heb met deze club veel 

plezier en ik hoop nog vele jaren. Want de schut is mijn groot-

ste hobby. Nu ik veertig jaar lid ben wil ik toch iets aan de 

schut schenken. Dat was voor mij niet zo moeilijk want ik ben 

tenslotte ook 40 jaar tamboer. Omdat wij meestal met drie 

tamboers voorop lopen dacht ik wat is er mooier dan met drie 

dezelfde trommen. Daarom schenk ik deze mooie nieuwe 

trom.” Er volgde een groot applaus. Na de felicitaties brach-

ten de vendeliers de vendelgroet. Na de soep werd de halve 

maaltijd aangezegd door de tamboers. Na het eten was er nog 

een gezellig samenzijn tot aan de receptie. Velen kwamen 

Thijs feliciteren met zijn jubileum. Ook burgemeester van 

Maasakkers en het kringbestuur waren aanwezig. Na de 

receptie kon de feestavond beginnen. De kapitein heette 

iedereen welkom in het bijzonder de familie de Haan en de 

nieuwe leden. Na de welkomstwoorden van de kapitein werd 

iedereen in de gelegenheid gesteld om de nieuwe leden te 

feli citeren en kennis te maken. Toen kon de feestavond begin-

nen. Gildehospes Hein bracht er met zijn muziek de stem-

ming in. In de loop van de avond vroeg Gerdt de Haan 

namens de familie het woord. Hij had vele lovende woorden 

voor Thijs en bedankte het gilde voor de uitnodiging voor 

deze avond. Tevens bood hij de jubilaris een prachtig schild 

aan. De tamboers hadden voor de jubilaris een liedje  

gemaakt. Het feest werd afgesloten met een warm en koud 

buffet. 

Vendelhulde in Someren-Eind
Tijdens de hoofdliedendag ontving Jan Verheijen het zilveren 

schild voor bijzondere algemene verdiensten uit handen van 

de federatievoorzitter. Bij thuiskomst wachtte hem in Some-

ren bij ”zijn”gilde Sint Lambertus een grootse ontvangst. Er 

werd een speciale vendelhulde gebracht. Commandant Henk 

Peters had de hele week geoefend om het vendelen onder de 

knie te krijgen. De echte vendeliers waren namelijk verhin-

derd. Hoofdman Henny Lammers was bijzonder te spreken 

met de onderscheiding voor Jan Verheijen. Ook kringvoorzit-

ter Mies Sijbers feliciteerde de gedecoreerde: „Er zijn gilde-

broeders die voor minder een onderscheiding gekregen heb-

ben. Er is een gezegde dat luidt paarden die de haver verdie-

nen krijgen hem niet. Jan gelukkig wel.” Jan Verheijen is 34 

jaar lid van het gilde. Hij was 26 jaar deken-schrijver en 

enkele jaren hoofdman. Vele jaren was hij secretaris-penning-

meester van de schietcommissie en 33 jaar schutter met vele 

eerste prijzen. Het archief van het gilde wordt door hem al 

een kwart eeuw beheerd. Hij stond ook aan de wieg van de 

bouw van de Lambertuskapel. Inmiddels maakt hij 24 jaar 

deel uit van het kringbestuur, waarvan 16 jaar als secretaris. 

Daarnaast had hij 16 jaar lang zitting in het federatiebestuur. 

Tijdens gildedagen was hij 24 jaar kringcommandant en fun-

geerde tien jaar als redacteur van het gildetijdschrift ’De 

Gilde trom’. Ook was Jan Verheijen actief in het maatschap-

pelijk leven. Hij had zitting in het bestuur van diverse plaat-

selijke verenigingen.

Vijfmaal zilver bij het Leonardusgilde
De viering van de patroondag van het gilde Sint Leonardus 

Beek en Donk kreeg op 6 november een bijzonder tintje. Vijf 

jubilarissen werden gehuldigd die 25 jaar geleden lid werden 

van het gilde. Na het brengen van de vendelgroet aan het 

gemeentebestuur kreeg burgemeester van Beers het woord. 

In een feestelijke toespraak complimenteerde hij de vijf jubi-

lerende gildebroeders voor de wijze waarop zij in die kwart 

eeuw individueel en gezamenlijk vorm hebben gegeven aan 

het gilde. En door hun inzet het gilde een duidelijke plaats te 

geven binnen de Beek en Donkse gemeenschap. Hoofdman 

Jan Huijbers sprak hen ’s avonds tijdens het feestelijk diner 

individueel toe. Uit zijn handen ontvingen zij een draagspeld. 

De dames kregen bloemen aangeboden. Na de vele toespra-

ken werd door het jubilerend vijftal een zilveren schild aan-

geboden. Dat werd onder een daverend applaus geaccep-

teerd. Over de jubilarissen: 

Standaardrijder Frans Konings: Hij is een kwart eeuw stan-

daardrijder en heeft tijdens kringgildefeesten bij het stan-

daardrijden al diverse keren beslag weten te leggen op de  

eerste prijs. Daarnaast heeft hij vele jaren het archief van de 

zilveren schilden bijgehouden en is hij lid van de standaard-

rijderscommissie kring Peelland. 

Kapelmeester Nico Wolff: Hij heeft zich als architect-tekenaar 

verdienstelijk gemaakt door voor het gilde (en ook daarbui-

ten) ontwerpen te maken voor o.a. vendelvlaggen en de Sint 

Leonarduskapel aan de Goorloop. Daarnaast was hij ook nog 

fotograaf van belangrijke gilde-activiteiten, hield het foto-

archief bij en was adviseur bij onderhoudswerkzaamheden. 

Vendelier Theo Vermeulen: Hij heeft heel wat hand-en span-

diensten belangeloos voor het gilde verricht. Bij elk karwei 

had hij wel een aandeel, nam zelfstandig het onderhoud van 

diverse materialen voor zijn rekening, zorgde ervoor dat er via 

een loterij onder de eigen leden geld in het laatje kwam voor 

het uniformenfonds, zorgde voor de keuken tijdens activitei-

ten op ’t Wipke en organiseerde met andere gildebroeders 

een dienstenveiling. Maar zijn belangrijkste taak was leiding 

geven aan de vendeliers.

Dekenschrijver Jan Rovers:

Hij is al 14 jaar secretaris (dekenschrijver) van het gilde. Hij 

verzorgt op een uitstekende wijze notulen, publiciteit, cor-

respondentie en het jaarverslag. In zijn jubileumjaar heeft hij 

zich tot koning geschoten tijdens de laatste kermisdagen. Jan 

is ook lid van de schietcommissie en bij schietwedstrijden. 

Samen met zijn vrouw Annie heeft hij veel prijzen binnen 

gehaald. Zowel in viertallen als individueel. 

Vaandrig Piet Rovers.

Hij is sinds het overlijden van gildebroeder Piet Leenders 

vaandeldrager. Door zijn lengte komt hij boven alles uit. Een 

trouwe gildebroeder, altijd aanwezig, voor iedereen een 

vriendelijk woord die aan alle activiteiten zijn royale mede-

werking geeft en zorgt voor een vrolijke noot tijdens de maan-

delijkse bijeenkomsten. Het is een gildebroeder die zijn 

mening niet onder stoelen of banken steekt. Zijn kritiek is 

echter altijd opbouwend en dat wordt bijzonder gewaar-

deerd. 

De viering van het jubileum van hoofdtamboer Thijs de Haan
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Stille bewonderaar van de gilden
Er zijn jubilea, die zeldzaam zijn, zo zeldzaam dat geen mens, 

buiten de betrokkene, er weet van heeft. Zo’n jubileum viert 

dit jaar René Hurks uit Amstelveen. Sinds 1963 verzamelt hij 

vanuit zijn woonplaats alles over gilden zoals affiches, mis- en 

programmaboekjes, etiketten, foto’s, en zo meer. Hij is jaren-

lang abonnee op De Gildetrom en weet zodoende veel over 

wat er in gildeland te doen is.

Hoe komt een geboren Amsterdammer (28-1-47) aan deze 

hobby? Zijn moeder was afkomstig uit Vught. Als kind mocht 

hij bij oma in Vught op vakantie. Daar maakt hij kennis met 

de beide Vughtse gilden. Bijzonder geboeid was hij door het 

optreden van de gilden bij het zilveren priesterfeest in 1963 

van zijn oom pater E. de Bekker. Dat was de aanleiding voor 

het begin van zijn hobby. Door zijn handicap is deze levens-

vullend geworden. Het bezoek aan de gildetentoonstelling in 

Den Bosch in 1964 opende hem echt de ogen voor de rijk-

dom van de geschiedenis van de gilden. Oorspronkelijk bezat 

hij alleen enkele affiches en een oude Brabantse almanak. 

Door bezoeken aan gildefeesten, in 1971 voor het eerst, kreeg 

hij steeds meer mogelijkheden om zijn verzameling uit te 

breiden.

Kees Schilperoort spande zich voor hem in door in het KRO-

programma ’Adres onbekend’ van 12 juni 1973 aan de luis-

teraars te vragen krantenartikelen, bierviltjes, liturgieboekjes, 

e.d. over gilden aan hem te sturen. De verzameling vult nu al 

vele ordners, waar hij met plezier in kijkt.

Op 24 mei 1992 trof een deputatie van het gilde van Sint 

Antonius en Sebastiaan Gemert hem aan de ingang van de 

kerk in Amstelveen, waar de oud-Gemertenaar Mgr. T.A. van 

Beek tot bisschop van de Oud Rooms Katholieke Kerk van 

Engeland werd gewijd. In het jaar 1998 bood hij het feestco-

mité van de H.Geestparochie een jubileumgeschenk aan in 

de vorm van een gildemis met aansluitende vendeldemon-

stratie met uitleg. René maakt zelfs ook gildegeschiedenis. Zo 

gaf hij enkele jaren geleden een verjaardagskalender uit met 

foto’s, die hij op gildefeesten had gemaakt. Bij zijn huidig 

jubileum stuurde hij een stoffen kalender met een zeefdruk 

van een foto, welke in 1998 in Amstelveen werd gemaakt.  

Wie René wil feliciteren kan dit het beste doen door hem iets 

- foto, programmaboekjes, krantenartikel, e.d. - van het eigen 

gilde toe te zenden. Het adres is: M. Hurks, Punter 192, 1186 

RK Amstelveen. Hij zal dat zeer op prijs stellen.

Het jaar 2003 uitgeroepen tot Mariajaar
Traditioneel verzorgen de gilden uit kring Maasland de 

opluistering van de eucharistievieringen in de Bossche Sint 

Jan in de meimaand. Dit jaar krijgt de Zoete Moeder van 

Den Bosch extra aandacht. Het is 150 jaar geleden dat het 

beeld van haar terugkeerde in de Sint-Jankathedraal. Tot 

1853 was het vanwege de inname van ’s-Hertogenbosch door 

het protestantse leger van Frederik Hendrik in ballingschap 

in Brussel. Het jaar 2003 is daarom door bisschop mgr. drs. 

Antoon Hurkmans uitgeroepen tot Mariajaar. Dit begint op 

30 april met de opening van de meimaand en eindigt op 27 

december, de datum waarop het beeld terugkwam in de 

kathedraal. Het originele Mariabeeld zal in oktober op vijf 

plaatsen in het bisdom te zien zijn: Tilburg, Vlijmen, Geldrop, 

Uden en Nijmegen. Bisschop Hurkmans wil met de rond-

gang van het beeld door het bisdom gelovigen opnieuw ken-

nis laten maken met Maria. Het Noord-Brabants Museum 

opent op 11 april een expositie over de Mariadevotie. Ook 

wordt een speciale jubileumrozenkrans uitgegeven.

Geslaagde open dag Sint-Barbaragilde Veghel
Zondag 8 september 2002 hield het Veghelse Sint-Barbagilde 

een zeer geslaagde open dag. Tussen 11.00 en 15.00 uur kon-

den alle aanwezigen deelnemen aan de diverse onderdelen 

van het gilde. Er werd geschoten met de kruisboog en het 

geweer, getromd en gevendeld. Ook was er goede uitleg over 

het gilde en kon men zich uitgebreid laten informeren. Ruim 

zestig geïnteresseerden waren te gast. Doelstelling van de 

dag: het gilde bij een breder publiek bekend maken. Door de 

open dag heeft Sint Barbara zes nieuwe leden kunnen 

inschrijven. Ook dit is weer een teken dat het gilde voor Veg-

hel een belangrijke vereniging is die haar bijdrage kan en wil 

leveren voor de gemeenschap nu en zeker met deze nieuwe 

gildebroeders ook in de toekomst.

Drunen kampt tegen Besoijen
Het gilde Sint Hubertus uit Drunen was 22 september 2002 

gastheer voor gilde Sint Crispinus en Sint Crispianus uit 

Besoijen. De eerste ontmoeting in wedstrijdverband was 28 

april in Besoijen. Met verschillen in tienden van een punt 

moesten de schutters zich met elkaar meten. Ook het vrije 

hand schieten werd die dag in de Drunense Duinen beoe-

fend. Uiteindelijk heeft het Drunense gilde met tienden van 

een punt verschil de competitie gewonnen. De beste schutter 

over twee dagen was Ton den Teuling.

Piet v.d. Tillaart koning in Veghel
Na nogal wat gepraat met o.a. de gemeente over de juiste 

datum van de Veghelse kermis kon het Sint Barabragilde op 

zondag 15 september 2002 het jaarlijkse hoogfeest vieren: het 

koningschieten. Allereerst werd de zittende koning, Toon 

Vlassak, afgehaald op zijn woonadres. Na een prachtige vie-

ring in de Lambertuskerk, werd met kinderen van de Berna-

detteschool, het gemeentebestuur en oorlogsveteranen bij het 

Airbornemonument een uitgebreide gedachtenis gehouden 

aan hen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van 

het heden. Met name de bevrijding van Veghel werd in het 

woord van burgemeester Frankfort herdacht. In het gemeen-

tehuis volgde de erewijn. Als een van de eersten kon het gilde 

genieten van de nieuwe raadszaal die een ware facelift heeft 

ondergaan. Aansluitend volgde de koffietafel in de Stapperij 

waar ook de loting plaats vond voor de volgorde van het 

koningschieten waaraan 14 gildebroeders deelnamen. Uitein-

delijk werd Piet v.d. Tillaart met 192 schoten koning. Zijn 

adjudant is staande deken John Rams. Een receptie in het 

gildehuis volgde. De dag werd afgesloten met een buffet.

Wisseling van de koningswacht in Nistelrode
Elke twee jaar op de teerdag 

houdt Sint Antonius Abt én Sint 

Catharina het koningschieten. 

Afgelopen jaar op 28 septem-

ber. Om deze felbegeerde titel 

werd door een groot aantal 

leden gestreden. Burgemeester 

José van Gorp van de ge meente 

Bernheze loste het eerste schot. 

Met het 123e schot werd Jan 

van der Avoort koning. Een 

overgelukkige Jan, die speciaal 

voor de wedstrijd een kaarsje 

had opgestoken, nam de vele 

welgemeende felicitaties in ont-

vangst. Zondag 6 oktober is de 

nieuwe koning Van der Avoort tijdens een gildemis plechtig 

geïnstalleerd. Op dezelfde dag werd ook de jaarlijkse wed-

strijd om de titel schutterskoning gehouden. Hier wist Peter 

Ludwig de titel in de wacht te slepen.

Zilveren jubilaris bij Sint Willebrordusgilde Esch
Tijdens de najaarsvergadering van het Essche Sint Willebror-

dusgilde op 29 september 2002 werd Marius Verbruggen 

gehuldigd in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het 

gilde. Hoewel hij reeds eerder enkele jaren de gildensfeer  

Maasland

Koning Jan van der Avoort
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had geproefd trad hij in 1977 

opnieuw toe als lid van het gilde 

in de functie van tamboer. 

Vooral in de ereklasse was hij 

succesvol in het behalen van een 

aantal prijzen en eenmaal zag 

hij zelfs kans om de titel federa-

tiekampioen voor zich op te 

eisen. Ook op bestuurlijk niveau 

heeft hij zijn sporen verdiend 

voor het gilde. Sinds geruime 

tijd bekleedt hij de functie van 

onderhoofdman. Als blijk van 

waardering voor al zijn werk 

speldde hoofdman Wim van der 

Pasch hem een zilveren schildje 

op. Zijn echtgenote Netty ont-

ving een bos bloemen.

Burgemeester Haaren is nieuwe gildeheer in Esch
Tijdens de najaarsvergadering 

van het Essche gilde op 29 sep-

tember 2002 werd de burge-

meester van de gemeente 

Haaren, de heer F. Ronnes geïn-

stalleerd als gildeheer van het 

Sint-Willebrordusgilde. Hij 

treedt hiermee in de voetsporen 

van zijn voorganger J. Haas en 

alle burgemeesters van de voor-

malige gemeente Esch. In het 

gildereglement van 1897 is een 

artikel opgenomen waarin wordt 

vermeld dat ’personen die uit 

hoofde van hun ambt tot opluis-

tering van het gilde kunnen 

strekken, door het bestuur tot 

gildeheer kunnen worden benoemd’. Op grond van dit artikel 

is het gebruikelijk dat de burgemeester van Esch als gildeheer 

deel uitmaakt van het gilde. Het Sint Willebrordusgilde is blij 

dat Ronnes deze traditie wil voortzetten. Uit handen van 

hoofdman Wim van der Pasch kreeg hij de bijbehorende sjerp 

omgehangen en zijn echtgenote ontving een bloemetje.

 

Hoogtestage voor de schietcommissie van 
Kring Maasland

Zondag 6 oktober 2002 heeft de Kringcommissie Schieten 

van Maasland samen met de partners een uitstapje gemaakt 

naar de Citadel in ’s-Hertogenbosch. Wij zijn in deze prach-

tige historische omgeving op een wel zeer hartelijke wijze 

ontvangen door het Sint Jorisgilde ’De Oude Schuts’. Koning 

Wim Cordang, tevens lid van de schietcommissie heeft het 

initiatief van de commissie op een bijzondere wijze vorm 

gegeven. Een rondleiding, verzorgd door hoge deken Frans 

Sluijter, liet de aanwezigen ’s-Hertogenbosch op een andere 

wijze kennen. Een uitleg met vele feiten uit de geschiedenis 

van de Citadel en ’s-Hertogenbosch werd door de deelne-

mers genoegzaam opgenomen. De authentieke voetboog 

stelde de schutters sterk op de proef. Het ziet er zo eenvoudig 

uit, maar schijn bedriegt. Veel oefening is nodig om het wapen 

op meesterlijke wijze te kunnen hanteren. Het meeste respect 

verdienen dan ook onze vrouwen van de commissieleden, die 

de mannen hun plezier gunden bij het schieten, maar als eni-

gen in staat bleken om de roos te treffen. Onder het genot van 

een hapje en een drankje heeft het gezelschap nog ettelijke 

uurtjes zitten praten en genieten van alles wat deze dag is 

meegemaakt. De kringcommissie schieten is ’De Oude 

Schuts’ erg dankbaar.

Schutterstreffen Elshout en Drunen druk bezocht
Het samenzijn op 6 oktober 2002 van de schutters uit Dru-

nen en Elshout is druk bezocht. Jaarlijks komen de gilden 

Sint Hubertus (Drunen) en de Onze Lieve Vrouwe Schuts 

(Elshout) tweemaal bijeen om de schietvaardigheden te 

meten. Op de eerste en derde zondag van oktober staat de 

traditionele afspraak. Niet de prijzen zijn van belang maar het 

samenzijn. Niet te vergeten dat de twee gilden een drietal 

rik- en jokeravonden regelen voor het Zorgenkind en DVS. 

Het zijn bij uitstek deze dagen dat de afspraken gemaakt wor-

den wie regelt wat en wanneer. Het was meer dan gezellig 

met een grote opkomst van beide zijden. Het gastgilde uit 

Drunen moest de meerdere erkennen bij het opgelegde 

schieten. Met de vrije hand was een verschil van een tiende 

punt minimaal te noemen. Al jaren schieten de broeders uit 

Drunen beter opgelegd dan de schuttersbroeders uit Els-

hout. Na het tweede bezoek op 20 oktober op elkanders 

schietterrein zijn de uitslagen: opgelegd Drunen 8.58 gemid-

deld raak tegen Elshout 8.41. Vrije hand Elshout 1.87 gemid-

deld raak tegen Drunen 1.65. Maar liefst 52 schutters van de 

gilden hebben deel genomen aan de uitwisseling.

Sint Ambrosius Baardwijk heeft én een nieuwe keizer 
én een nieuwe koning

Zondag 20 oktober 2002 was een spannende dag voor gilde 

Sint Ambrosius Baardwijk. Er werd gestreden om het keizer- 

en koningschap. Mari Brekelmans behaalde tijdens de jaar-

lijkse statiedag op 24 augustus 2002 voor de derde achtereen-

volgende keer het koningschap. Daardoor werd hij automa-

tisch keizer. Hoewel er jaarlijks een statiedag wordt gehouden, 

wordt slechts om de twee jaren om het koningschap gestre-

den. Omdat het gilde in de persoon van Mari van Daelen al 

een keizer had, moesten beiden in een persoonlijk duel gaan 

uitmaken wie zich uiteindelijk keizer mag noemen. Vanuit 

gildehuis café ’t Vosje trokken eenentwintig gildebroeders in 

optocht naar het schietterrein. Voordat Mari Brekelmans en 

Mari van Daelen konden gaan schieten werden zij door 

hoofdman Henk Pullens ontdaan van respectievelijk het 

konings- en keizerszilver. Volgens het reglement wordt voor 

de strijd om het keizerschap totaal tien keer geschoten, dat 

wil zeggen vijf keer op de zogenaamde vogelenboom of 

Baardwijkse boom en vijf keer op de Waalwijkse boom. Bij 

een gelijke stand na tien schoten moeten zij kampen op de 

vogelenboom. In eerste instantie leek Mari Brekelmans, die 

als tweede schoot, zijn zenuwen meer te beheersen dan Mari 

van Daelen. Op de Baardwijkse boom miste Van Daelen twee 

keer, terwijl Brekelmans slechts een keer miste. Op de Waal-

wijkse boom bleek Van Daelen echter de beste schutter. Bre-

kelmans miste hier twee keer terwijl Van Daelen een keer 

miste. Na tien schoten was er dus een gelijke stand en moest 

er op de vogelenboom verder worden gekampt. De eerste vijf 

schoten van beiden waren raak. Bij het zesde schot liet Van 

Daelen het af weten en ging de titel keizer van gilde Sint 

Ambrosius naar Mari Brekelmans. Brekelmans is tenminste 

gedurende zes jaren verzekerd van de titel. Pas wanneer een 

van de andere gildebroeders kans ziet om drie maal achter-

een koning te worden, zal hij zijn titel moeten gaan verdedi-

gen. Bij de huldiging van de keizer noemde de hoofdman 

Brekelmans in de eerste plaats een gildebroeder in hart en 

nieren die nooit verstek laat gaan en op wie altijd een beroep 

gedaan kan worden. En verder roemde hij zijn schietcapaci-

teiten. Na de huldiging van de keizer kon de strijd om het 

koningschap beginnen. Nu Van Daelen onttroond was als 

keizer mocht hij weer meedingen naar het koningschap. In 

totaal veertien gildebroeders mengden zich in de strijd. Ook 

om het koningschap wordt op elke boom vijf keer geschoten. 

Zonodig wordt bij gelijke stand op de vogelenboom gekampt. 

Frans van Buul wist als enige in totaal negen treffers te sco-

ren, vijf op de vogelenboom en vier op de Waalwijkse boom. 

Die negen treffers leverden hem voor de komende twee jaren 

het koningschap op. Bij de huldiging van de koning werd 

Frans van Buul door de hoofdman in het zonnetje gezet. Hij 

noemde ook Van Buul een goede schutter en een gilde  -

Zilveren schildje voor Marius 

Verbruggen

Nieuwe gildeheer F. Ronnes 

spreekt het gilde toe
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broeder die uit het goede is hout gesneden. Iemand die altijd 

present is en waarop altijd een beroep gedaan kan worden. 

Sint Barbara Dinther opent vernieuwd gildehuis (1)
In februari 1992 brandde gildehuis de ’Beugtse Barrier’ van 

Sint-Barbara in Dinther geheel af, zodat het gilde noodge-

dwongen op zoek moest naar een nieuwe ruimte. In de voor-

malige meisjesschool aan het Raadhuisplein achter de kerk 

was nog een lokaal beschikbaar. Van de gemeente mocht 

hiervan zolang gebruik worden gemaakt. In de winter van 

92/93 werd het lokaal door gildebroeders opgeknapt, want 

overal zaten gaten, in de vloer, in de muren en zelfs in het 

plafond. De gildebroeders wisten dat er iets moois van te 

maken viel. De handen kwamen uit de mouwen en geheel op 

eigen kosten werd de verbouwing aangepakt. Zonder de 

garantie dat het een permanent onderkomen zou worden. 

Ook werd er een afspraak gemaakt met A. v.d. Hurk om een 

stuk grond te verkrijgen die hij van de parochie pachtte en 

waar het gilde een kogelvanger en drie kruisboogbomen kon-

den plaatsen. Van de Hurk was meteen bereid grond af te 

staan om dit alles te kunnen realiseren. In 1992 en 1993 werd 

de schietcompetitie nog gehouden bij de ’Beugtse Barrier’, in 

de tussentijd werd hard gewerkt om de kogelvanger en het 

kruisboogterrein met de kruisboogbomen in orde te maken, 

ook werden er twee jeu de boules banen aangelegd. Op 3 juni 

1994 werd het gebouw met het schietterrein officieel geopend. 

Maar Sint Barbara had nog steeds geen eigen ruimte.

Sint Barbara Dinther opent vernieuwd gildehuis (2)
Na enkele jaren in deze ruimte te hebben vertoefd vroeg lid 

Hans de Visser aan de overheid om het voortouw te mogen 

nemen om met de gemeente te gaan onderhandelen om het 

gebouw in eigendom te krijgen. In eerste instantie was de 

gemeente een beetje sceptisch, maar na diverse gesprekken 

was iedereen hierover zeer positief. Na een behoorlijke peri-

ode van onderhandelen (ongeveer anderhalf jaar) kon men 

aan de slag. Het onderhandelingstraject vroeg veel tijd  

omdat beide partijen zekerheid wilde inbouwen, opdat spijt 

achteraf geen optie zou zijn. De overheid heeft de gemeente 

kunnen overtuigen hoe belangrijk dit gebouw voor het gilde 

is. Ook het tweede lokaal werd eigendom van het gilde zodat 

in de gang een toiletgroep kon worden gerealiseerd. Thans 

wordt dit tweede lokaal verhuurd aan heemkundekring De 

Woistap. Achteraf bezien, ziet het gilde de onderhandelings-

termijn als een prettige ervaring en is hiervoor de gemeente 

dankbaar. De gemeentefracties hebben Sint Barbara zelfs 

gecomplimenteerd voor de wijze van onderhandelen hetgeen 

duidelijk de sfeer tussen de partijen weergeeft.

Sint Barbara Dinther opent vernieuwd gildehuis (3)
Tijdens de opening op 26 oktober 2002 kon de gemeente 

zien waartoe een gilde in staat is als ze gezamenlijk de handen 

uit de mouwen steken. De toiletgroep heeft een bouwtijd 

gehad van ongeveer tien maanden. Dit omdat de werkruimte 

beperkt was en slechts met vier of vijf personen tegelijk 

gewerkt kon worden. De gehele nieuwbouw en de verbou-

wing van het gildelokaal heeft een bouwtijd van ongeveer 

veertien maanden in beslag genomen. In totaal dus ruim 

twee jaar met hulp van 42 gildebroeders en natuurlijk ook 

veel assistentie van de vrouwen. Het is een gevarieerd en zeer 

functioneel gebouw geworden waar eenieder trots op is. De 

dansmariekes van de carnavalsstichting en een toneelclub 

maken reeds gebruik van de locatie. Kortom: ook de gemeente 

kan trots zijn op de aanwinst voor het gilde waar ze zelf als 

het ware de eerste steen voor hebben gelegd. Na ruim vijf-

honderd jaar heeft Sint Barbara Dinther een eigen onderko-

men en dit schenkt enorme voldoening aan alle gildebroe-

ders en allen die met de gilde verbonden zijn.

Sint Barbara Dinther opent vernieuwd gildehuis (4)
Burgemeester mevr. J.M.P.J. van Gorp-van de Ven van de 

gemeente Bernheze heeft zaterdag 26 oktober 2002 het gil-

dehuis officieel geopend. Vicaris W. van Meijgaarden heeft  

het onderkomen ingezegend. Op deze dag waren alle spon-

sors uitgenodigd die het mogelijk maakten deze grootse ver-

bouwing tot stand te brengen. De sponsors konden schieten 

op de gipsen vogel om de titel sponsorkoning. De vrouwen en 

de mannen schoten ieder apart op een vogel, waarna de beste 

vijf nog een extra ronde schoten. Adièlle van der Steen-Voets 

wist de gipsen vogel voor de tweede keer naar beneden te 

halen en werd daardoor sponsorkoning. Na al deze inspan-

ningen werd er door alle sponsors en gildebroeders genoten 

van de heerlijke maaltijd. Door de harde wind konden er op 

deze dag geen demonstraties vendelen en trommen gegeven 

worden. Hierna werd er nog een hele tijd nagekaart over het 

tot stand komen van het mooie gildehuis. Op zondag 27  

oktober was er open dag. Omdat het ook op deze dag  

stormde, werden geen demonstraties vendelen en trommen 

gegeven. Ook het kruisboog en geweerschieten konden niet 

doorgaan. Maar aan belangstelling was er op deze dag geen 

gebrek want ruim driehonderdvijftig mensen kwamen het gil-

Hoofdman Henk Pullens, zilverdrager Cor van Daelen, de nieuwe 

koning Frans van Buul, zijn echtgenote en de nieuwe keizer Mari 

Brekelmans (v.l.n.r.)

Vooraan het nieuwe gedeelte. Achteraan het vernieuwde stuk

Hoofdman Eugène van Bouwdijk Bastiaanse ontvangt van burgemeester 

mevrouw Van Gorp een klok ’zodat alle gildebroeders bij de tijd blijven’
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dehuis bezichtigen. Zelfs gildebroeders uit andere kringen 

waren op deze dag aanwezig. Na aanleiding van het scholen-

project hadden leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de 

basisschool ’t Palet in Dinther een mooie expositie gemaakt 

voor dit weekend met echte gildebroeders en mooie tekenin-

gen van vendeliers en vlaggen.

Statiedag gilde Besoijen met twee jubilarissen
Maandag 28 oktober 2002 vierde het Besoijense gilde Sint 

Crispinus & Sint Crispinianus de traditionele statiedag. Bij-

zonder was dat er dit jaar twee jubilarissen gehuldigd konden 

worden. Nol Schalken wegens het 50-jarig lidmaatschap en 

Ad de Louw vanwege zijn 25-jarig hoofdmanschap. De dag 

werd begonnen met het ophalen van de jubilarissen waarbij 

hen de traditionele vendelgroet werd gebracht. Vervolgens 

ging het naar de kerk van Sint Jan-Maria, alwaar gildeheer 

pastoor Van Zutphen in de dienst voorging. Daarna was het 

tijd voor een bezoek aan de beschermheer, burgemeester J. 

de Geus van de gemeente Waalwijk. In de oude raadzaal wer-

den de gildebroeders met koffie en worstenbrood ontvangen 

en werd verder o.a. gesproken over de stand van zaken met 

betrekking tot de organisatie van de grote gildedag die op 15 

juni a.s. in het kader van het 700-jarig bestaan van de 

gemeente Waalwijk wordt gehouden. Het gilde van Besoijen 

organiseert samen met het Baardwijkse gilde Sint Ambrosius 

deze kringdag waarbij meer dan veertig gilden uit kring 

Maasland aanwezig zullen zijn. Burgemeester De Geus, als 

beschermheer van het gilde, heeft de nodige problemen die 

tijdens de organisatie zijn opgedoken op kunnen lossen, zodat 

beide gilden vol vertrouwen verder kunnen gaan. Na de ont-

vangst bij de burgemeester trokken de gildebroeders terug 

naar de gildekamer waar de lunch werd genuttigd. Op het 

schietterrein vond de laatste schietoefening van het seizoen 

2002 plaats. De einduitslagen zijn als volgt: (opgelegd) 1. 

Harry de Louw (317 punten), 2. Kees van Hulten (316), 3. 

Ad van den Houdt (315). Vrije hand:1. Rion de Gouw (33 

punten), 2. Kees van Hulten (30) en 3. John de Jong (27). 

Verder werd het schieten om de Willem v.d. Hoven beker 

afgewerkt. Na twee kampronden werd Harry de Louw win-

naar. Tijdens het avondprogramma werden de beide jubila-

rissen uitvoerig gehuldigd en werd hen tevens een presentje 

aangeboden. Nol Schalken kreeg een beeldje van een gilde-

broeder en hoofdman Ad de Louw kreeg een zilveren speld 

met inscriptie. Ook werd de wisselbeker voor de actiefste 

schutter uitgereikt. Deze prijs werd traditiegetrouw uitgereikt 

door de schenker Jan van Hulten, die de beker mocht over-

handigen aan Arco van Kuijk. 

Pauselijke onderscheiding voor Huub van Alebeek
Woensdag 30 oktober 2002 ver-

zamelde het gilde Sint Catha-

rina uit Den Dungen zich op 

het terrein aan het Grinsel. 

Grote afwezige was Huub van 

Alebeek, dekenpenningmeester 

van het gilde; hij was niet op de 

hoogte van de voorbereidingen 

in het geheim, vandaag draaide 

alles om hem. In optocht ging 

het gilde naar het huis van 

Huub. In zijn gewone kloffie 

mocht hij niet mee, dus dat was 

heel snel omkleden, maar zoals 

Van Alebeek vertelde, had hij 

dat in zijn dienstjaren wel 

geleerd. De optocht vervolgde 

naar de pastorie waar gastheer 

pastor van Beurden hem en echtgenote Leny en het gehele 

gilde welkom heette. De kinderen en kleinkinderen van  

Huub waren al op de pastorie aanwezig, ook zij zaten in het 

complot. Het werd een heel leuke verrassing. Pastor Van 

Beurden vertelde op zijn eigen boeiende wijze wat Huub zoal 

gepresteerd had. In overleg met de kleinkinderen was al 

geconstateerd dat niemand zo snel fietsen kon repareren als 

opa. 50 Jaar bij het gilde Sint Catharina, als dekenschrijver en 

als dekenpenningmeester en de zorg die hij sinds 1983 aan 

het kapelleke aan De Keer besteedt. Op initiatief van hem 

werd door het gilde in 1983 besloten het kapelleke op te 

knappen en de bescherming van het kapelletje op zich te 

nemen. Dit was een mooie taak voor het gilde dat vanouds al 

de taak had om het kerkelijk goed te beschermen. Het kapel-

leke kwam in plaats van het onderhoud van het Catharina-

altaar, dat het gilde vanaf de oprichting in 1595 ruim 225 jaar 

lang heeft onderhouden. Na de renovatie trok het gilde van 

Sint Catharina in juni 1984 na de H. Mis samen met de 

bouwers van toen (1949), de leden van het Noord-Brabants 

studentengilde, en vele belangstellenden naar het kapelletje 

en werd de sleutel aan het gilde overhandigd. In de jaren na 

1984 kreeg het kapelletje, met name van de vele recreatieve 

Gildebroeders drinken een glaasje blauwe ’champagne’ bij de opening 

van het gildehuis

Beschermheer en burgemeester J. de Geus (tweede van rechts) in gesprek 

met hoofdman Ad de Louw

Sint Crispinus & Sint Crispinianus uit Besoijen is er klaar voor om 

samen met Sint Ambrosius Baardwijk de kringdag 2003 van Maasland 

te organiseren

Pauselijke onderscheiding voor 

’Ware Jacob’ Huub van 

Alebeek
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fietsers en wandelaars die het passeerden, veel belangstelling. 

Van Alebeek, die vanaf 1984 het kapelletje in optima forma 

onderhoudt en daar vaak is te vinden zag dat er regelmatig 

passanten even bleven stil staan. Sommigen staken er een 

kaarsje aan en anderen aten of dronken er iets. Het leek hem 

een goed idee om voor hen daar een bankje te plaatsen. In 

overleg en met hulp van de gemeente Sint-Michielsgestel is 

zijn idee gerealiseerd. In augustus 1999 na de hoogmis is het 

gilde in vol ornaat naar De Keer getrokken om er het benkske 

officieel in gebruik te nemen. De traditie die tot in de jaren 

zestig bestond, namelijk om op een zondag in de meimaand, 

na de hoogmis, op bedevaart naar het kapelletje te gaan, werd 

hiermee in ere hersteld. Pastor Van Beurden vertelde over zijn 

kennismaking met het gilde in 1969, bij het 400-jarig paro-

chiefeest. De opmerking van Huub toentertijd was dat gilde-

broeders mensen waren die lang bleven hangen. Dit heeft 

hijzelf ook in praktijk gebracht. De pastor vertelde ook over 

zijn bezoek aan Rome enkele jaren geleden, samen met een 

paar gildebroeders uit Den Dungen. Tijdens de ontmoeting 

met de Paus werd verteld dat Den Dungen zo’n goed gilde 

had. „Waar ligt dat?”, vroeg de Paus waarop de gildebroeders 

antwoordden: „Oh, tegen het Maaskantje aan”. Daar in 

Rome werd het idee geboren, en met blijdschap kondigde de 

pastor aan dat hij namens de parochiegemeenschap, namens 

de bisschop en namens de Heilige Vader de eer had om Huub 

van Alebeek de pauselijke onderscheiding (Pro Ecclesia) op 

te mogen laten spelden. Na het overhandigen van de bijbeho-

rende oorkonde werd door alle aanwezigen op Huub getoast. 

Harmonie Wilhelmina was inmiddels aangetreden om een 

serenade te brengen. Piet v.d. Aa maakte de hulde compleet 

met de vendelgroet.

Schutterstreffen Elshout en Drunen druk bezocht
Het samenzijn op 6 oktober 2002 van de schutters uit Drunen 

en Elshout is druk bezocht. Jaarlijks komen de gilden Sint 

Hubertus (Drunen) en de Onze Lieve Vrouwe Schuts (Els-

hout) tweemaal bijeen om de schietvaardigheden te meten. 

Op de eerste en derde zondag van oktober staat de traditio-

nele afspraak. Niet de prijzen zijn van belang maar het samen-

zijn. Niet te vergeten dat de twee gilden een drietal rik- en 

jokeravonden regelen voor het Zorgenkind en DVS. Het zijn 

bij uitstek deze dagen dat de afspraken gemaakt worden wie 

regelt wat en wanneer. Het was meer dan gezellig met een 

grote opkomst van beide zijden. Het gastgilde uit Drunen 

moest de meerdere erkennen bij het opgelegde schieten. Met 

de vrije hand was een verschil van een tiende punt minimaal 

te noemen. Al jaren schieten de broeders uit Drunen beter 

opgelegd als de schuttersbroeders uit Elshout. De standen 

van het schieten zijn historisch weer gelijkgetrokken. Na het 

tweede bezoek op 20 oktober op elkanders schietterrein zijn 

de uitslagen: opgelegd Drunen 8.58 gemiddeld raak tegen 

Elshout 8.41 raak. Vrije hand Elshout 1.87 gemiddeld raak 

tegen Drunen 1.65 raak. Maar liefst 52 schutters van de gil-

den hebben deel genomen aan deze uitwisseling.

Rake schutters bij Sint Antonius - Sint Sebastiaan 
Voor de schutters van het Udenhoutse gilde Sint Antonius én 

Sint Sebastiaan is het schietseizoen 2002 goed verlopen. 

Totaal werden er door diverse schutters meer dan vijftig per-

soonlijke prijzen gewonnen bij schietwedstrijden in de regio. 

Een korps viertal behaalde de Federatie korpsprijs en een 

korps behaalde de titel bij de Bond Udenhout. In de Vier-

bonden Kring werd in het totaal-klassement de derde prijs 

korps behaald. Onderling werd geschoten om de J. v.d.  

Voort-beker. Deze was voor Frans Manni. De Bart Rijkers-

trofee verdiende hoofdman Frank van Loon. De onderlinge 

competitie over negen wedstrijden kende een spannend ver-

loop. Maar liefst dertig gildebroeders en -zusters streden in 

drie verschillende klassen om de prijzen. De kampioenen 

opgelegd zijn: Toon Weytmans (klasse A), Gerard Weyt- 

mans (klasse B) en Frans Manni (klasse C). Beste jeugd-

schutter is Peter van Doorn. Bij de vrije hand wedstrijd is de 

uitslag: Frans Vriens (klasse A), Maria v.d. Laak (klasse B) en 

Wil v.d. Laak (klasse C). De winnaars kregen allen een mooie 

beker en alle deelnemers een vleespakket.

Snert toe op statiedag Sint Hubertus Drunen
Het Drunense Sint Hubertusgilde heeft op 2 november 2002 

het schietseizoen afgesloten met de statiedag. Al vroeg in de 

morgen is op enkele plaatsen reveille gehouden. Vanaf party-

centrum Wijnand van Delft is in optocht de koning thuis 

afgehaald. Met een kleine omweg door de wijk trok het gilde 

naar de kerk. De pastoor werd aan de deur afgehaald en door 

hem werd een plechtige mis gehouden. Hierbij is de overle-

den gildebroeder Gijs Janssen herdacht. Tijdens deze mis zijn 

ook de Hubertusbroodjes gezegend die later tijdens de kof-

fietafel zijn genuttigd. Voorafgaand aan de maaltijd is Cees de 

Gouw gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum. Om kwart voor 

twee is een vendelgroet gebracht aan de eigen kapel aan de 

Steegerf waarna schietwedstrijden startten. De Bertus van 

Oosterhout-bokaal werd over tien schoten gewonnen door 

Cees den Teuling. De Hubertusbeker is gewonnen door 

Erwin v.d. Wiel waarmee de jeugd de oude garde een les in 

schieten heeft geleerd. Met nog een restje snert in de pan is 

de dag afgesloten, kort nadat het buiten donker werd.

Gildezuster Connie van der Dussen grossiert in titels
„We weten bijna niet meer hoe we haar moeten aanspreken. 

Koningin, landjonkvrouwe, jong-deken?”, verzuchtten de 

gildeleden van Sint Joris Geffen. Connie van der Dussen van 

het Sint Jorisgilde uit Geffen grossiert in titels (en zilver!) lijkt 

het wel. Zondag 10 november 2002 onttroonde zij landjon-

ker Cees van der Doelen. Werd Connie al in augustus  

opnieuw koningin door met een beetje geluk de gipsen vogel 

op het juiste moment te raken, deze keer was er minder 

sprake van geluk maar werd ook enige kunde vereist. De aan 

deze titel verbonden activiteit (jeu de boules) vereist ook 

enige vaardigheid in het werpen van de ballen, maar ook hier 

is de deelnemer weer een beetje overgeleverd aan het goede 

of slechte spel van de tegenstander, de kwaliteit van je mede-

speler en de conditie van de baan. Oud-landjonker Cees van 

der Doelen schonk het gilde een zilveren schakel aan de land-

jonkersketting en mocht de vervangen schakel (een zilveren 

gulden) als tegenprestatie zijn eigendom noemen. Hij mocht 

de ketting omhangen bij de nieuwe landjonkvrouwe, maar 

kreeg hem na de foto meteen weer terug omdat het voor 

koningin Connie niet mogelijk is beide eretekenen tegelijk te 

dragen. De heerboer is in zo’n geval de drager van het erete-

ken. Aangezien Cees tweede werd en daarmee de titel heer-

boer binnenhaalde gaf dat hem ’zijn’ ketting  weer terug. 

„Voorlopig mag hij hem tot kermiszondag dragen en als ik 

dan geen koningin word, ga ik hem in ieder geval tot novem-

ber zelf dragen”, sprak Connie van der Dussen. Als jong-

deken, verantwoordelijk voor de jeugdige gildeleden, mocht 

zij de wisselbeker bij de jeugd uitreiken aan Daan Strik die als 

Koningin Connie van der Dussen, jeugdlid Daan Strik en heerboer Cees 

van der Doelen. Op de achtergrond hoofdman Harry Peters
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eerste eindigde na een spannende strijd onder de vijf jeugd-

leden. Hoofdman Harry Peters dankte aan het einde van de 

dag eenieder voor de bijdrage aan deze leuke dag, maar 

vooral het bestuur en de leden van JBG die de organisatie en 

de leiding van de wedstrijden weer op zich hadden genomen. 

Het Geffense Sint Jorisgilde kan terugzien op een geslaagde 

wat frisse dag waarbij de zon zich niet heeft laten zien, maar 

de regen gelukkig wegbleef tot na de wedstrijden.

Wil van der Laak opgenomen in Nobele Orde
In Antwerpen is zaterdag 16 november keizer Wil van der Laak 

van het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Udenhout 

opgenomen in de Nobele Orde van de Papegay. Hij ontving 

een medaille in zilver met een oorkonde. Van der Laak is al 39 

jaar gildebroeder. Hij begon op jonge leeftijd als tamboer. In 

1975, 1978 en 1981 schoot hij zich tot koning en werd der-

halve keizer. Hij is de eerste keizer van het Udenhoutse gilde 

sinds de oprichting in 1548. Hij is sinds 1975 toegevoegd aan 

het bestuur en voorziet dit college gevraagd en ongevraagd van 

advies. Wil is altijd aanwezig op de gildebijeenkomsten. Samen 

met familie, vrienden, gildebroeders en -zusters werd het 

heugdlijke feit bij hem thuis gevierd. Tot in de late uurtjes.

Tijdens de bijeenkomst van de Nobele Orde van de Papegay 

is ook afscheid genomen van drs. Marc Deschrijver als kanse-

lier van deze organisatie. Zijn opvolger is Bob Wuyts. 

 

Jeugd en jubilarissen bij Sint Catharina Den Dungen
Zaterdag 23 november werd bij het gilde Sint Catharina uit 

Den Dungen de naamdag van Sint Catharina gevierd, eigen-

lijk is de naamdag van Sint Catharina op 25 november. Tra-

ditioneel worden op die dag nieuwe leden ingehaald, de 

minimum leeftijd hiervoor is 16 jaar. De twee hele jonge gil-

denzusters, Joyce van der Aa en Ilse van de Veerdonk werden 

bij wijze van stimulans al eerder opgehaald. Van de koning 

kregen beiden een boekje met de geschiedenis van het gilde 

overhandigd. Hierna mochten ze in de optocht aansluiten. 

Na het inhalen van de hoofdman werd de H. Mis bijgewoond 

in de Jacobuskerk. Na het afleggen van de eed van trouw aan 

de kerk, toog de stoet naar cafe ’t Grinsel waar de leden en 

genodigden van een buffet konden genieten. Nog enkele gas-

ten meer sloten een half uurtje later aan, een drietal bestuurs-

leden van kring Maasland. Aanleiding voor dit bezoek was 

het 40-jarig jubileum van gildenbroeder Frans van Ewijk. 

Frans was 10 jaar koning en bestuurslid van het gilde. Toen 

hoofdman Jack Goudsmits van Maasland vertelde dat Frans 

in het verleden al voorstander was van vrouwen bij het gilde, 

werd er in de zaal door enkele gildezusters gejuicht. Ook had 

Frans zich bij de kring verdienstelijk gemaakt in de jeu de 

boule commissie. Onder luid applaus van de aanwezigen 

kreeg Frans van Ewijk door Goudsmits de zilveren onder-

scheiding van kring Maasland opgespeld. Door gildehoofd-

man T. Smits werd de speld met de afbeelding van Sint 

Catharina uitgereikt.

Voor het 25-jarig jubileum van Eeg van Helvoort werd door 

Ton Smits een zilveren schildje met inscriptie opgespeld. Vol-

gens traditie van de naamdagviering is ook het uitreiken van 

de wisselschilden e.d. aan de eigen leden. Winnaars bij de 

competitie onderling schieten waren Ton Smits en Eeg van 

Helvoort, laatstgenoemde was totaalwinnaar en ontving 

daarvoor de wisselbeker. Het wisselschild kampioen kruis-

boogschieten op de vogel ging naar Eduard van Pinxteren. 

De koningstitel 2002 werd veroverd door Eeg van Helvoort. 

Wanneer hij in 2003 weer winnaar is bij het koningschieten, 

behaalt hij daarmee de titel Keizer. Speels element van de 

naamdagviering tot slot was de modeshow voor en door 

eigen leden. Getoond werden het nieuwe schuttersvestje, de 

sjerp en het pak voor de vendelier, tamboers en vaandeldra-

ger. Doel is de complete kleding aan het publiek te presente-

ren bij opening van de nieuwe accommodatie in 2003.

Zilveren paar verrast met grootse gildehulde
Op 18 november 2002 waren 

Willie en Hennie van der 

Heijden 25 jaar getrouwd. Dat 

werd 23 november gevierd in 

zaal Kerkzicht te Loosbroek. 

Traditiegetrouw ging het gilde 

Sint Antonius Abt uit Vorsten-

bosch hun een vendelhulde 

brengen. Aangezien Willie een 

van de bazuinblazers is, werd 

door alle blazers samen met de 

tamboers iets speciaals ingestu-

deerd en dit op de receptie aan-

geboden aan het bruidspaar. 

Aan deze uitvoering deden ook 

de twee zoons Johnnie en Den-

nie mee en de vriendin van Joh-

nnie. De zaal waardeerde het 

zeer want er volgde een dave-

rend applaus, daarna werd buiten door de vendeliers een 

vendelhulde gebracht. Willie is al vanaf 1985 lid van het gilde 

en actief als geweerschutter en de laatste tijd ook als bazuin-

blazer. Hun twee zoons Johnnie en Dennie zijn in 1988 en 

1989 begonnen als tamboer en Hennie heeft bij het grote 

gildefeest in 2001 gezorgd voor de sponsoring van het gilde-

zilver.

 Jeu de boules gelardeerd met gourmetten
Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren heeft zaterdag 

30 november (in de donkere dagen voor de kerst) een ver-

broederingsavond gehouden in een overdekte hal. Vieren-

veertig gildeleden deden mee aan het jeu de boulesspel. Er 

werd gespeeld in twee ronden. Tussendoor werd er gegour-

met. Deze gezellige maaltijd werd aangeboden door Frans en 

Ineke van de Wiel. Bij de jeu de bouleswedstrijd werd Wim 

v.d. Wiel Cz. eerste en Laura van Iersel tweede. Het was een 

leuke en gezellige avond. „Dat noemen wij verbroedering”, 

Maria van der Laak, keizer Wil van der Laak en Toon Beerendonk 

(v.l.n.r.)

De koning overhandigt jeugdvendelier Ilse van de Veerdonk een boekje 

met de geschiedenis van het gilde

Het zilveren paar Willie en 

Hennie van der Heijden met 

hun zoons Johnnie en Dennie 

en hun vriendinnen
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zegt een enthousiaste deken-schrijver Bert van de Wiel. 

Sint Catharina Vught teert op ingetogen wijze
Het Vughtse gilde Sint Catha-

rina heeft zaterdag 1 december 

2002 op ingetogen manier de 

teerdag gevierd. Na het uithalen 

van staande deken Ad van de 

Sande was er een H. Mis in de 

Sint Petruskerk waarna de dag 

voortgezet werd bij het gildehuis 

café van Berkel. Na de koffieta-

fel werd door beschermvrouwe 

Monique Houben-van Lanschot 

een boek aangeboden over het 

leven van haar vader, W.Ch.W. 

M. van Lanschot, beschermheer 

van het Sint Catharinagilde van 

1966 tot en met 2001. Dit als 

aandenken en herinnering. 

Tevens kreeg hoofdman Bert 

Kluytmans een mooi herinneringschild met daarop de naam 

en de tijd dat ’Bib’ van Lanschot de functie van beschermheer 

vervulde. Vervolgens werd Frans Las onderscheiden als gilde-

broeder-van-het-jaar 2002 en kreeg het bijbehorende onder-

scheidingsteken opgespeld. Hierna werd door de stichting 

Sint Catharina 700 aan koning Bert Lamboo een zilveren 

draagketting met daaraan aan koningsvogel uitgereikt, zodat 

deze als hij het koningszilver niet aan heeft toch als koning 

herkenbaar is. Aanvankelijk zou de avond niet doorgaan 

omdat gildebroeder Frans van Gerven er slecht aan toe was. 

Op aandringen van de familie is dit teruggedraaid en heeft 

men de avond op sobere manier voortgezet. Toen het overlij-

den van Frans ís avonds bekend werd gemaakt door pastoor 

Martien Mesch, is men gestopt en is er voor Frans een gebed 

uitgesproken, hierin voorgegaan door de pastoor. Wél werd er 

een loterij gehouden waarvan de opbrengst bestemd was voor 

de stichting Vrienden van Sachsenhausen om de overleven-

den van dit kamp te ondersteunen in hun laatste levensfase. 

De opbrengst hiervan was 1 350.

Vernieuwd gildehuis Sint Ambrosius Loon: pareltje (1)
Eindelijk was het zaterdag 7 december 2002 zover: Het gilde 

Sint Ambrosius uit Loon op Zand kon bevriende gilden, 

sponsors, gulle gevers en vele genodigden ontvangen in het 

verbouwde gildehuis.  De verbouwing, alsmede algehele 

re novatie, heeft in 2001 en 2002 het hele jaar door als een 

rode draad door de activiteiten gelopen. Met man en macht 

hebben velen zijn of haar steentje bijgedragen, afbreken, kof-

fiezetten, schoonmaken, metselen, sponsors zoeken, materi-

aal leveren, boodschappen doen, coördineren,  schilderen, 

elektra, tegelen, keuken plaatsen, betonstorten, timmeren, 

dak vernieuwen, etc. etc. Teveel werkzaamheden om op te 

noemen. Maar het resultaat mocht er op die ijzig-koude en 

regenachtige zaterdagmiddag zijn. Het vernieuwde gildehuis 

in de ’Beijenthuijnen’ is een pareltje.

Vernieuwd gildehuis Sint Ambrosius Loon: pareltje (2)
Ook hebben velen aan de verbouwing meegewerkt, al of niet 

regelmatig. Het is niet gebleven bij de renovatie van het gil-

dehuis, met een vergrootte keuken, garderobe en een prach-

tige toiletgroep, maar ook zijn het doelhuis en het machine-

hok in één zucht door de bouwers meegenomen. De opening 

werd verricht door beschermheer jhr. Charles Verheijen en 

eredeken burgemeester J. Weierink van Loon op Zand. Van de 

beschermheer (en zijn familie) kreeg het gilde zeven nieuwe 

vendels aangeboden. Een geste die zeer op prijs werd gesteld. 

Met een gepast glaasje bubbelwijn werd op het vernieuwde 

gildehuis geklonken. 

Vernieuwd gildehuis Sint Ambrosius Loon: pareltje (3)
In zijn openingswoord memoreerde hoofdman Jan van Riel 

de voortvarendheid waarmee een en ander ter hand is geno-

men. Eerst op 1 januari 2001 werd de grond van het terrein 

om niet door de gemeente ter beschikking gesteld. Op 28 

augustus 2001 kwam de bouwvergunning. De renovatie 

bestond onder meer uit de verbreding van de spanten en het 

optrekken van de wanden in steen, ter vervanging van de 

houten constructies. Van Riel zei het kort en duidelijk: „Aan-

besteding werd te duur. Daarom werd een groot beroep 

gedaan op de zelfwerkzaamheid van alle leden”. Het was hem 

opgevallen dat velen zich ontpopten als ware specialisten 

toen de handen uit de mouwen moesten. Hij stak de loftrom-

pet over Piet Schoenmakers, de grote motor achter het 

geheel. Klein minpuntje van hoofdman Jan van Riel ging 

richting de overheid van kring Maasland. Die zou een 

kringonderscheiding aan deze noeste werker hebben gewei-

gerd om bureaucratische redenen. Bij navraag blijkt dat geen 

officiële aanvraag is ingediend. Het gilde heeft dit inmiddels 

goedgemaakt door Schoenmakers een bijzonder zilveren her-

inneringsschild te schenken.

Frans Las krijgt van Monique 

Houben de speld die hoort bij de 

titel gildebroeder van het jaar

Koning Bert Lamboo (l) krijgt van de stichting Sint Cathrina 700 een 

draagvogel

Vernieuwing en uitbreiding: nodig door groei van het aantal (jeugd-) 

leden

Beschermheer Verheyen (l) en burgemeester Weierink verrichten de 

opening
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Handen uit de mouwen bij kersttocht
Door het parochiebestuur van Udenhout, Berkel en Enschot 

werd vlak voor kerst een avondvoettocht georganiseerd door 

de straten van Udenhout. De route van twee kilometer werd 

gemarkeerd met fakkels en vuurkorven. Onderweg waren 

een twintigtal carports, garages en partytenten versierd in 

kerstsfeer. In deze locaties  traden diverse zangkoren op. 

Onderweg stond verder een draaiorgel en op drie plaatsen 

was een schaapsherder met schapen aanwezig. Tussen het 

publiek liep Jozef en Maria met een ezel en kamelen. De 

deelnemers aan de tocht kregen onderweg gratis soep en cho-

comel. De kinderen werden geschminkt en kregen een 

kroontje. De tocht eindigde in de Sint Lambertuskerk waar 

de kerststal kon worden bezichtigd. Het gilde Sint Antonius-

Sint Sebastiaan uit Udenhout heeft de gehele dag met ruim 

twintig vrijwilligers de organisatie geholpen met het opbou-

wen van de locaties. Tijdens de tocht hebben zij de vuurkor-

ven gestookt en bewaakt en ook werd de chocomel geschon-

ken. Drieduizend personen hebben daadwerkelijk de kerst-

tocht gelopen. Dit was een onverwacht groot succes.

Kerstschieten Sint Hubertus Drunen
Op de regenachtige zondag van 22 december 2002 hebben 

eenendertig gildebroeders en -zusters van Sint Hubertus 

deelgenomen aan het zgn. Kerstschieten. De wijdstrijd is 

gewonnen door Bas van Loon met 15 treffers van de 16 scho-

ten. Koos Stamps won het ’opa schieten’ met 11 van de 12 

punten. Erwin v.d. Wiel won de van Lammeren-trofee met 12 

van de 12 punten. De Gezusters Elshout-trofee werd gewon-

nen door Mia Schuwer.

Eerste winterkoningin bij Sint Joris Nieuwkuijk
Zaterdag 28 december 2002 streden de leden van het gilde 

Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk voor de derde keer 

om de titel winterkoning. Deze schietwedstrijd op de laatste 

zaterdag van het jaar vond deze keer plaats onder goede 

weers omstandigheden op het schietterrein aan de Meerdijk 

in Nieuwkuijk. De 23 deelnemers konden in de eerste ronde 

eenentwintig schoten lossen. Daarna volgden afkampronden 

van elk drie punten. Na de eerste ronde waren er vijf schut-

ters die alle 21 punten raak hadden. Na de elfde afkampronde 

waren er nog slechts twee schutters over. Dit waren Rens 

Kouwenberg en Toos van Spijk. Zij hielden het allebei zeer 

lang vol. Ook toen de duisternis begon in te vallen en de 

lantaarnpalen ontstoken waren, viel er nog geen beslissing. 

Er werd daarom een korte pauze ingelast. Uiteindelijk viel de 

beslissing in de twintigste afkampronde. Rens Kouwenberg 

miste zijn 78e schot waardoor Toos van Spijk zich als eerste 

winterkoningin van het gilde mag noemen. Volgens haar 

commentaar na afloop had er een flinke dosis geluk bijgeze-

ten om deze titel te bemachtigen. Na alle felicitaties in ont-

vangst te hebben genomen, werd haar het zilveren winterko-

ningsschild omgehangen. Na de prijsuitreiking werd er door 

de aanwezigen nog een feestelijke oudejaarsborrel gedronken 

om het jaar op een goede manier af te sluiten.

Kerstsurprise-schieten in Udenhout
Tussen kerst en nieuwjaar is het altijd kerstsurprise schieten 

bij het Udenhoutse gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan op 

het schietcomplex Het Klappeschoor. Iedereen brengt een 

surprise mee met een gedicht. Eerst word er geschoten om 

dagprijzen die geschonken werden door de gebroeders Vriens. 

Daarna komt de kerstman en die bepaalt aan de hand van 

loting wie als eerste een surprise krijgt. Zo komt iedereen aan 

de beurt. Enkele leden hadden het gilde-onderkomen in 

kerstsfeer aangekleed en door de horecacommissie werd 

gezorgd voor Glühwein en oliebollen.

Vendelier uit Vorstenbosch in het huwelijksbootje
Gildebroeder Wim Wijdeven en Annemarie van Orsouw heb-

ben elkaar op 30 december 2002 in het bijzijn van familie, 

vrienden en niet te vergeten het gilde Sint Antonius Abt uit 

Vorstenbosch het jawoord gegeven. Tijdens die plechtigheid 

op het gemeentehuis van Bernheze omringden een veertigtal 

gildebroeders het bruidspaar en waren getuigen van het 

huwelijk van Wim en Annemarie. Na het voltrekken van het 

huwelijk hield hoofdman Jan van Grunsven een korte toe-

spraak waarin hij Wim en Annemarie dankte voor hun inzet 

en hun heel veel geluk wenste in de toekomst. Daarna kwam 

het bruidspaar onder bazuingeschal de trappen af om een 

vendelhulde in ontvangst te nemen, waarna het hele gezel-

schap vertrok naar de ouderlijke woning van Annemarie om 

onder het genot van een drankje en een hapje het bruidspaar 

te feliciteren.

Jaarafsluiting met klussen en een borrel
Bij Sint Antonius Abt in Vorstenbosch is het gebruikelijk om 

iemand in het dorp die vijftig jaar getrouwd is een vendel-

hulde te  brengen, zo ook bij Jan en Jaan van de Kamp op 30 

december 2002, nadat ’s middags het huwelijk van Wim en 

Annemarie Wijdeven was bijgewoond. Traditiegetrouw  

wordt op oudjaarsdag alles in en rond het clubgebouw in 

orde gebracht en opgeruimd. Daarna is gezamenlijk in ’t Toos van Spijk krijgt de felicitaties van hoofdman Eric Jan van Eggelen 

Gezellige boel tijdens uitdelen kerstsurprises bij Sint Antonius en Sint 

Sebastiaan

Het kersverse bruidspaar Wijdeven temidden van de gilde van 

Sint Antonius Abt
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clubgebouw genoten van een kop koffie met oliebollen en als 

afsluiting van het jaar ’n borrel.

Bart van Gorkum boert als schutter goed in Enschot
Het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan uit Enschot hield 5 

januari de jaarvergadering. Lisette Coolen werd aspirant-lid 

en is daarmee het vierde en laatste lid van deze familie die de 

gildegelederen komt versterken. Hoofdman Will van Spaan-

donk werd in zijn functie herkozen en diverse commissies 

werden versterkt. Rond de naamdag van Sint Sebastiaan is op 

19 januari de teerdag gehouden. Aangezien burgemeester Yvo 

Kortmann van Oisterwijk van drie Sebastiaangilden ere-

hoofdman is, waarbij hij graag aanwezig is, moest Enschot 

vroeg uit de veren. Na de eucharistieviering in de Sint-Caeci-

liakerk door pastor Jan Joosten, volgde een broodmaaltijd, 

inclusief brandewijn met suiker en die gaat er gezien het weer 

goed in. ’s Middags zijn spelletjes gehouden en de winnaars 

van de schietwedstrijden van het voorbije seizoen bekend 

gemaakt. 

Bart van Gorkum was algeheel winnaar bij opgelegd en vrije 

hand. Kampioen opgelegd werd Anthony Wehmeijer en bij de 

vrije hand viel die eer te beurt aan Bart van Gorkom. Bij de 

dames won José Bouwens-Sparidans. De Sint-Jorisbokaal was 

voor Wil van Spaandonk en de Sint-Sebastiaanbokaal kreeg 

Bart van Gorkum. Met al die fraaie prestaties kreeg Van Gor-

kum ook nog eens de kampioensbeker 2002.    

Sint Joris Udenhout huldigt Piet Weijtmans
Piet Weijtmans is zaterdag 11 

januari door het gilde Sint Joris 

uit Udenhout gehuldigd van-

wege zijn 50-jarig lidmaatschap. 

Piet werd in 1953 lid. Volgens 

een trouwe traditie ging Piet bij 

het gilde. Zijn vader Cees en 

broer Jan gingen hem al voor. In 

de beginjaren was Piet stan-

daardruiter in de optochten. 

Later is hij gaan vendelen. Dit 

leerde hij met drie andere gilde-

broeders: Piet, Toon en Jack 

Vromans. In 1961 werd hij 

hoofdman. Hij volgde zijn vader 

Cees Weijtmans op en is negen 

jaar hoofdman geweest. Als 

schutter behaalde hij vele prij-

zen met als hoogtepunt Neder-

lands Kampioen Vrije Hand in 1983 en 1988. Dit behaalde 

hij samen met vier andere schutters: Bert Vromans, Cees 

Weijtmans, Piet Vromans (1983) en Toon Vromans (1988). 

Om de familietraditie voort te zetten heeft hij ervoor gezorgd 

dat zoon Rob ook bij het gilde kwam. 

De stimulans die hij gaf heeft ervoor gezorgd dat de traditie 

is voortgezet. Nu al probeert hij zijn kleinzoon al bij het gilde 

te betrekken. In de afgelopen vijftig jaar is hij ook nog voorzit-

ter geweest van de Bond Udenhout. Daarnaast is hij niet weg 

te slaan van de kaarttafel want dat is toch wel zijn grootste 

hobby. De personen die Piet kennen weten dat, zoek je Piet, 

zoek dan de tafel waar men aan het hoogjassen is. Piet Weijt-

mans wordt gezien als man met een enorme positieve instel-

ling en is een doorzetter.

Persconferentie voor kringdag Maasland 2003
De kringdag Maasland wordt 15 juni in Waalwijk gehouden. 

Te organiseren door de gilden Sint Ambrosius Baardwijk en 

Sint Crispinus en Sint Crispinianus uit Besoyen. Om aan-

dacht voor dit gilde-evenement te vragen organiseerden 

beide gilden voor de regionale- en plaatselijke pers zaterdag 

15 februari een persconferentie. De gildedag van Maasland 

wordt mede in Waalwijk gehouden omdat die plaats dit jaar 

zevenhonderd jaar bestaat.

Koning Harm Guelen in gildekostuum getrouwd 
Op 25 oktober trad gildekoning 

Harm Guelen met Sonja All-

mendinger in het huwelijk. Zij 

werden in het echt verbonden 

door de burgemeester van 

Ravenstein I. Keijzer. Harm 

Guelen had zich eerder in 2002 

tot koning van het Sint Barbara-

gilde geschoten. Naar aanlei-

ding van dit feit heeft het bruids-

paar besloten om het gilde zeer 

nadrukkelijk aanwezig te laten 

zijn bij hun bruiloft. Harm Gue-

len is in gildekostuum, dus als 

koning, ge trouwd. Voor zover 

bekend is dit de eerste keer dat 

een Ravensteinse gildekoning in 

gildekostuum getrouwd is. Vanwege de grote renovatie van de 

straten van Ravenstein op dat moment, werd er gezorgd voor 

een vervoersmiddel, wat hierop berekend was. Koning Harm 

Guelen en Sonja Allmendinger mochten op een shovel op 

een bank plaatsnemen. Deze bank was voorzien van enkele 

oefenvendels, zodat het een en ander een mooi geheel werd. 

Op deze huwelijksdag waren naast de diverse gilden uit de 

eigen gemeente ook delegaties uit Niftrik en Overloon pre-

sent. De receptie werd druk bezocht en ook het avondfeest 

was zeer geslaagd.

Ben Kuijpers ontvangt penning
Op 18 december 2002, net voor 

de samenvoeging van de 

gemeente Ravenstein en de 

ge meente Oss, werd de vaandrig 

van het Sint Barbaragilde 

on derscheiden met de penning 

van algemene maatschappelijke 

verdiensten van de gemeente 

Ravenstein. Vaandrig Ben Kuij-

pers is onderscheiden voor het 

onderhoud van de oorlogsgra-

ven in Ravenstein, het ophalen 

van oud papier, zijn inzet voor 

’tafeltje dekje’ en zijn grote inzet 

voor vele kleine zaken in Raven-

stein. Ben Kuijpers is in 2003 

reeds een kwart eeuw vaandrig van ons gilde.

Koningschieten bij Sint Antonius Well
Op 9 april was het jaarlijks koningschieten. Na de loting ver-

trok het gilde naar de Gaarde bij het kasteel. De door Roel 

Hendrix vervaardigde koningsvogel werd op een wagentje, 

getrokken door enkele jeugdleden, meegevoerd. Tijdens het 

omhooghalen werd door de klaroenblazers een korte mars 

gespeeld. De gildepriester en de koning losten de eerste scho-

ten. Na 101 schoten zijn vleugels en kop eraf geschoten. 

Hierna volgt een onderbreking voor het vogelknuppelen door 

de gildezusters. Een demontabele vogel wordt op een ijzeren 

stang op ongeveer 3 meter hoogte geplaatst. Met houten 

stokken proberen de gildezusters de vogel naar beneden te 

gooien. Ook hier weer eerst de vleugels en de kop. Wanneer 

deze delen er zijn afgegooid, wordt de romp gedeblokkeerd 

zodat deze er af gegooid kan worden. Annie van Vegchel 

haalde met de 21e worp de romp naar beneden en werd hier-

mee knuppelkampioene 2002-2003. Het schieten op de 

vogel wordt hervat en met het 190e schot schiet Johan  

Theeuwen zich tot koning, wat hij in 1997 ook al deed en 

Hoofdman Piet Vromans (r) 

overhandigt jubilaris Piet 

Weijtmans een beeldje van 

’t Vendeliertje

Land van Cuijk

Gildekoning Harm Guelen met 

zijn bruid Sonja

Ben Kuijpers
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toen de jongste koning uit de geschiedenis van ons gilde 

werd. Met Loes Claessens zijn zij het nieuwe koningspaar. 

Maar beiden wonen in Blitterswijck, wat zo zijn gevolgen 

had.

Koningspaar uitgeleverd in Well
Op 22 mei wordt het Wellse gilde opgeroepen i.v.m. het afha-

len door het Milsbeekse gilde van hun koningspaar Oscar 

Huizinga en Annelies Kleuskens dat in Well woont. Door de 

commandant van dit gilde wordt het Wellse gilde welkom 

geheten. Een serenade met vendelgroet valt het koningspaar 

ten deel en ook de collega’s van de koning, meer dan 25 

trucks geven onder luid geclaxonneer de indruk dat Well 

ingenomen wordt. Na een verfrissing genoten te hebben ver-

trekt het Wellse gilde terwijl het koningspaar de receptie in 

Milsbeek wacht.

Afhalen Wells koningspaar gaat gepaard met offers
Op 22 juni gaat het Wellse gilde naar Blitterswijck voor het 

inhalen van hun koningspaar. Bij het voetbalveld worden ze 

staande gehouden door zes Blitterswijckse gildebroeders die 

voor het escorte zorgen. Verderop staan meer gildebroeders 

en de Wellsen worden geheel ingesloten en naar de Sint Anto-

niuskapel geleid. Als vredelievend alternatief voor het opha-

len van hun koningspaar moeten de Wellse broeders offeren 

bij de kapel, wat onder licht protest gebeurt. De woning van 

het koningspaar is versierd door de buurt. De koning wordt 

het koningszilver omgehangen en na een dankwoord door de 

hoofdman aan de Blitterswijckers brengt het Wellse tamboer-

korps een aubade en de vendeliers een vendelgroet. De koffie 

staat klaar en daarna gaat het snel terug naar Well, waar de 

harmonie hen opwacht om naar de kerk te begeleiden voor 

de gildemis. Hierna naar het gildehuis waar het officiële 

koningsjaar voor Johan en Loes begon.

Oliebollenactie en nieuwjaarsreceptie 
Sint Jacobus Zeeland

Op 19 december werd met medewerking van Wil van der 

Coer en enkele gildebroeders de oliebollenbakkerij begon-

nen. Tientallen gildemensen kwamen de bollen afhalen voor 

de rondgang in de verschillende wijken en buurten. De vraag 

bleek al gauw groter dan het aanbod. Jammer, maar op was 

op. Op 30 december werden ze alleen nog verkocht bij bakker 

van der Coer, maar ook toen vlogen ze de pan uit. Aan ieder-

een grote dank en weer tot december.

Op 5 januari kwam een groot aantal gildebroeders, -zusters 

en partners bij Maria van Dongen bij elkaar en werden er 

wensen uitgewisseld en gebuurt. De voorzitter Cor van Loy 

gaf een kort overzicht van het voorbije jaar. Wat 2003 brengen 

gaat was voor hem moeilijker weer te geven, maar het grote 

vraagteken blijft de bouw van een eigen gildehuis op het 

schietterrein. Ook eredeken M. Kooijmans kwam daar in zijn 

toespraak op terug. We hopen dat dit jaar de bouw een aan-

vang kan nemen. Kooijmans zal trouwens dit ,jaar afscheid 

nemen. Na de verrassing op lekkere oliebollen werd de recep-

tie beeindigd.

’Gilden naar 2100’ verschenen
Met de ondertitel ’Schuttersgilden in het Land van Cuijk 

1983-2000’ is het vervolg op ’De Gouden Guld’ verschenen. 

De presentatie vond plaats tijdens de vrije gildendag in 

Oploo. 

Een tweemanschap van de SAT-commissie, bestaande uit Jo 

Smits en Herman Jacobs, heeft er anderhalf jaar lang onver-

droten aan gewerkt. Het duo heeft er al heel wat complimen-

ten voor gekregen. Het boek is te bestellen bij de secretaris 

van de SAT-commissie: Jo Smits, Gildelandt 17, 5823 CH 

Maashees, tel. 0478-636453 bgg 0478-636541 of via e-mail: 

gildemhs@wxs.nl. De prijs inclusief verzendkosten bedraagt 

31,90 euro. Na ontvangst van de betaling op rekening 

1311.91.004 wordt u de uitgave toegezonden.

Afscheid diaken Hoogenboom in Zeeland
Na tien, jaar in onze parochie werkzaam te zijn geweest als 

diaken nam Henk Hoogenboom op 12 januari afscheid in 

een plechtige H. Mis waarbij 3 pastoors uit die periode cele-

breerden. De mis werd opgeluisterd door het gilde. Het 

haalde Henk om kwart over negen aan de pastorie af en bege-

leidde hem naar de kerk. Op het einde van de mis werd hij 

overvendeld en kreeg hij de Sint Jacobusschelp omgehangen 

en de staf met kalebas overhandigd, alsmede een speciale 

oorkonde. Begeleid naar het bondsgebouw kon iedereen 

afscheid van hem en zijn vrouw Ria nemen. Van deze gele-

genheid werd veel gebruik gemaakt.

Nieuwe koning bij het Sint Ambrosius gilde in Gilze
Traditiegetrouw vond op zater-

dag ná de Gilse kermis, 12 okto-

ber  j.l., het koningschieten 

plaats bij het Sint Ambrosius 

gilde. In alle vroegte waren gil-

debroeders in de weer om het 

Mollebos (het dorpspark in het 

centrum van Gilze) om te bou-

wen tot schutswei. Kort na 

09.00 uur werden de gildebroe-

ders door tromgeroffel aange-

maand mee te gaan naar de ver-

zamelplaats café De Harlekijn. 

Vanaf hier vertrok men in vol 

ornaat naar regerend-koning 

Gerard Aarts in de Ridderstraat. 

Hem werd een vendelhulde gebracht waarna hij allen uitno-

digde voor het nuttigen van een brandewijntje. Aansluitend 

wer den de vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag en de 

genodigden uitgehaald. De vertegenwoordiger van het bur-

gerlijk gezag - burgemeester Roep - moest dit jaar verstek 

laten gaan omdat het gemeentebestuur uit piëteit met het 

overlijden van Prins Claus alle officiële verplichtingen had 

afgezegd. Nadat Gerard Aarts het gilde een prachtig konings-

schild had geschonken en er de nodige uitleg was gegeven 

kon de pastor de vogel op de boom plaatsen en het eerste 

schot lossen. Aansluitend werd geloot en konden 15 gilde-

broeders aan de strijd beginnen. Dit loten gebeurt na elke 

ronde opnieuw. Rond 15 uur steeg de spanning ten top toen 

het restant van de vogel begon  te wankelen. Om precies 

15.08 uur wist  John Aarts  het laatste stukje van de vogel naar 

beneden te halen en schoot zich daarmee tot nieuwe koning 

van het gilde. In totaal werden er 428 schoten gelost, waarvan 

er 175 raak waren geweest. Na de nodige ceremoniële han-

delingen en de receptie werd om 17.00 uur de eucharistievie-

ring in de kerk bijgewoond waarna het gilde met slaande 

trommen en vliegende vendels vertrok naar het gildehuis: 

V.l.n.r.: Koning harrie van deijne, Diaken Henk Hoogenboom en 

Pastoor P Bongie

Baronie en Markiezaat

De nieuwe koning John Aarts 
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café De Hooikar om daar het koningsmaal te gebruiken.

Samen met hoofdman Ad Jonkers zal de nieuwe koning John 

Aarts het gilde in het komende jaar vertegenwoordigen op tal 

van recepties en bij verdere representatieve verplichtingen.

Tentoonstelling over de gilden in Raamsdonk, 
van 15 juni tot 6 juli

In de zomer van 1999 vond in Oirschot een Internationaal 

Verbroederingsfeest plaats, met daarmee gecombineerd een 

prachtige tentoonstelling.  Op initiatief van het bestuur van 

de NBFS en de SAT-commissie van de NBFS is in 2000 een 

informatiemap met video voor de scholen gereed gekomen. 

In West-Brabant zijn veel steden en dorpen zonder gilden, 

waar de oude gilden nog slapende zijn. 

Op dit moment hebben meerdere gilden weinig jonge leden; 

men zoekt naar mogelijkheden de gilde-traditie te integreren 

in de huidige cultuur en daarmee voor de toekomst te behou-

den.

Genoemde vier omstandigheden waren voor het Sint-Bavo-

gilde van Raamsdonk aanleiding om de organisatie van een 

tentoonstelling op zich te nemen. De Gildedag van Kring 

Baronie en Markiezaat is dit jaar op zondag 6 juli in Raams-

donk. Op deze gildedag én gedurende de drie weken daar-

voor is de tentoonstelling geopend. In drie ruimten van een 

voormalig schoolgebouw - thans o.a. in gebruik als Gildehof 

- en voor deze gelegenheid uitgebreid met enkele units, 

komen de verschillende facetten van de gilden aan de orde:

1.  Historie: het ontstaan van de ambachts- en schuttersgil-

den, de ontwikkeling vanaf de 14e eeuw tot heden.

2.  Functie van het gilde,  tradities en gebruiken, gildefeesten, 

toernooien, landjuwelen.

3. Attributen, bezittingen van de gilden.

4. Patroonheiligen, soorten wapens.

Het gilde in onze tijd en in de toekomst

Voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden is 

veel menskracht nodig. Daarom is allereerst contact opgeno-

men met ’n dertigtal personen uit Raamsdonk en omgeving, 

met het verzoek een bescheiden of grotere taak op zich te 

willen nemen. Die taak kan variëren van het maken van een 

kast tot het mee inrichten van de tentoonstelling, het ontvan-

gen en rondleiden van de bezoekers en het bewaken van alle 

kostbaarheden. Naast deze grote, uitvoerende werkgroep is 

een kleinere commissie gevormd voor het ontwikkelen van de 

plannen. Bij de opzet en inrichting laat het Sint-Bavogilde 

zich adviseren door de SAT-commissies van de kring en van 

de federatie.
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Ook voor de scholen

De expositie heeft een educatief karakter. Met de basisscho-

len in de regio en ‘n grote middelbare school zijn afspraken 

gemaakt over het bezoek van ruim 40 groepen. Hierbij kan 

het project ‘Daor hedde de guld’ goede diensten bewijzen.

De voorbereidingscommissie heeft een verzoek gericht aan 

de collega-gilden van de Kring Baronie en Markiezaat in ver-

band met de benodigde materialen. Hopelijk is elk gilde 

bereid  om, voor de duur van de expositie, twee à vier attri-

buten  uit te lenen. Voor het dan nog ontbrekende gaat Sint 

Bavo een beroep doen op andere gilden.

Het Sint-Bavogilde hoopt met deze tentoonstelling het imago 

van het gildewezen op een positieve, stimulerende wijze uit te 

dragen. De rijke traditie, de eigen volkscultuur, de gemeen-

schapsvormen, de betekenis zijn dit waard.

Informatie 

Enkele praktische zaken: de tentoonstelling wordt zondag 15 

juni om 15.00 uur officieel geopend, met medewerking van 

een dans- en muziekgroep. De volgende dagen zijn de ope-

ningstijden: maandag t/m zaterdag 9.30 tot 16.00 uur, zon-

dag 10.30 tot 17.00 uur. De entreeprijs is 2 euro. Groepen 

van meer dan 10 personen moeten vooraf een tijd afspreken, 

voor hen is de entree 1,50 per persoon inclusief rondleiding. 

Informatie: H. Muskens, Lange Broekstraat 2a, 4944 XJ 

Raamsdonk, tel. 0162-512760. 

E-mail: h.muskens@hccnet.nl.

Gilde Sint Joris Rijsbergen schrijft historie
Sinds 1920 wordt onder de gilden van de Sint Jansboog de 

Beker Dupret verschoten. Wat is de Beker Dupret ?

Vanaf de 16e eeuw woonde de familie Dupret in Meerle, op 

de grens tussen België en Nederland. De familie Dupret die 

van adellijke stand is en voorts grootgrondbezitter bezat in 

Meerle een kasteel genaamd de Jorisburght. Van oudsher zijn 

het vaak dergelijke families die als beschermheer over de 

plaatselijke gilden optreden. Zo ook de familie Dupret over 

het plaatselijke Sint Jorisgilde dat als wapen had en heeft de 

grote of Sint Jansboog. Georges Dupret (1850-1930) is 25 

jaar ere-deken geweest en zijn zoon Marcel Dupret (1883-

1971) is in 1911 tot ere-deken benoemd. In 1919 schiet hij 

koning en wordt actief bestuurslid van de gilde te Meerle.  In 

1920 schenkt hij een beker, ’Beker Dupret’ om te verschieten 

onder de kruisbooggilden van de Noorderkempen van België.  

Het aantal deelnemende kruisbooggilden was in 1920 zes 

waaronder Rijsbergen uit Nederland. In 1921 kwam hier de 

Sint Jansgilde uit Sprundel bij, eveneens uit Nederland. Hier-

bij mag opgemerkt worden dat reeds toen de verbroedering 

tussen de Belgische- en Nederlandse gilden een feit was. 

Tegenwoordig bestaat het Verbond van Sint Jorisgilden uit 

een negental gilden. Zeven uit België en twee uit Nederland. 

Het bijzondere hierbij is dat we te maken hebben met acht 

Sint Jorisgilden en een Sint Jansgilde en er wordt geschoten 

met de Sint Jansboog. In augustus wordt Beker Dupret ver-

schoten. Deze verschieting is een zgn. zestal-verschieting, 

d.w.z. dat iedere koning van de negen gilden een zestal samen 

stelt uit zijn zes beste schutters die gaan strijden om de beker. 

Per schutter worden zes tellende schoten gedaan en het 

maximum per schot is een roos en telt voor zes punten. Zes 

schutters kunnen dus maximaal 216 punten schieten. Deze 

verschieting vindt voor het eerst plaats in 1920 te Meerle. De 

grote gilden uit die tijd waren Meerle, Meer en Rijsbergen. 

Rijsbergen wint in 1920 de eerste verschieting met 128 pun-

ten en herhaalt dit in 1921 met 143 punten om dit in 1924 

nog een keer te presteren met 136 punten. In augustus 2002 

is het weer de verschieting om de Beker Dupret te Meerle. 

Ook Sint Joris Rijsbergen neemt weer deel en na 78 jaar ver-

baast het zestal uit Rijsbergen vriend en vijand door met 198 

punten en 21 rozen de Beker Dupret weg te kapen voor 

Meerle, dat ook 198 punten had, maar 19 rozen.

De volgende gildebroeders vormden het zestal van Rijsber-

gen: Cees Martens (34 punten), Leo Marijnissen (31), Peter 

Daemen (34), Kees Pellens (33), Frank Pellens (34) en Piet 

Adriaenssen (32). Het was de statige dame van 87 jaar, 

mevrouw Georges-Henri Dupret-Maes die de Beker Dupret 

overhandigde aan het trotse Sint Jorisgilde uit Rijsbergen en 

zo werd weer een hoofdstuk aan de gildehistorie van de Beker 

Dupret toegevoegd.  ■

INFORMATIE-AVONDEN 
STICHTING ’PELGRIMAGE’
De Stichting ’Pelgrimage’ organiseert een busreis naar Ierland 
voor de periode 25 april t/m 6 mei 2004. Voor eventuele belang-
stellenden worden in de loop van dit jaar informatie-avonden 
gehouden op de volgende dagen en lokaties. 
10 juni 2003: 
Gildehuis Groot Gaesbekergilde, Soest
12 juni 2003:
Motel ’De Valk’, Eindhoven
16 juni 2003:
Zaal ‘Van Bracht’, Aarle-Rixtel
17 juni 2003:
Café zaal ’t Vrijthof, Oirschot
23 juni 2003:
Gildehuis ’Sint Bavo’, Rijsbergen
24 juni 2003:
Café ’De Gekroonde Hoed’, Elshout
8 juli 2003:
Gildehuis ’Sint Barbara’, Dinther.
Secretariaat van de Stichting ’Pelgrimage’: 
A.G. Boot, Korte Brugstraat 28, 
4871 XS Etten-Leur, tel. 076-501 32 70, 
e-mail: export@herkuplast.com.

Driemaandelijks tijdschrift over de Noordbrabantse schuttersgilden

IN IEDER GILDEGEZIN 

HOORT DE 

GILDETROM THUIS!
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IN MEMORIAM

Onze Lieve Vrouwe Gilde, 
Aarle-Rixtel

In de leeftijd van 74 

jaar heeft de kleine 

’grote’ koning en 

erebroeder Koos 

van Hoof na een 

kort ziekbed de rust 

gevonden bij zijn 

Nellie. Hij stierf op 

29 april 2002. Het 

gilde heeft hem  tot 

op het laatst betrok-

ken bij alles wat er 

in de vereniging gebeurde. Als Koos bij 

’de skut’ was dan was hij in zijn nopjes. 

Hier lag zijn hart en ziel. Het gilde ziet in 

Koos een echte gildebroeder heengaan 

zoals er niet veel kunnen zeggen dat zij zo 

begaan waren met de ’skut’. Op donder-

dag 2 mei heeft het gilde de avondwake 

van Koos verzorgd. Een dag later heeft 

het gilde hem te ruste gelegd op het kerk-

hof in zijn geliefde Aarle-Rixtel. Zeer 

mooie woorden werden erg fraai gespro-

ken door een familielid die de fijne snaar 

van Koos en zijn liefde voor het gilde zo 

prachtig kon weergeven. Evenals zijn 

levensloop, die zeer realistisch werd 

weergegeven. Het was een mooie en 

waardige begrafenis zoals Koos het graag 

wilde volgens zijn kinderen: met gilde-

eer.

Sint Joris, Berlicum
Op 21 december 

2002 begeleidde 

Sint Joris uit Berli-

cum met omfloerste 

trom zijn Jan van 

Uden (76) naar zijn 

laatste rustplaats. 

Daaraan ging onder 

zeer grote belang-

stelling de uitvaart-

dienst door ere-gil-

deheer en emeritus-

pastoor W. Pulles vooraf. Want Jan was 

een man die zich met zijn rustige en ont-

spannen manier van doen, altijd en niet 

alleen voor het gilde, erg dienstbaar 

opstelde. En daarom veel waardering 

genoot. Tijdens de uitvaart werd hij nog 

door oud-strijders gememoreerd als 

kanonier bij de politionele acties in 

Nederlands Indië, maar bij het gilde 

koos hij niet voor het wedstrijdschieten. 

Jan concentreerde zijn inzet lange tijd op 

het beheer van de Schutshof. Je kon voor 

alles een beroep op hem doen, wist ieder-

een bij Sint Joris, waarvan hij 32 jaar lid 

was. Slechts enkele dagen voor hij 77 zou 

worden, overleed Jan van Uden na een 

lang ziekbed op 17 december. Daarmee 

heeft het Berlicumse St. Jorisgilde in 

2002 opnieuw één van haar oudste gil-

debroeders uitgevendeld. Bij de uitvaart 

was ook een ruime deputatie van gilde-

kring de Hoge Schuts aanwezig.

Sint Hubertus, Berkel
Ria Wouters-Schen-

kels is 29 oktober 

2002 overleden en is 

op zaterdag 2 

no vember met gilde-

eer ten grave  

ge dragen op het 

pa rochiekerkhof in 

En schot. Zij was vier 

jaar lid. Een trouw 

lid ook, die bij vrij-

wel alle activiteiten 

aanwezig was. Daar-

naast zat Ria in de barcommissie en 

draaide regelmatig bardiensten. Mede 

door haar integriteit en humoristische 

inbreng was zij een graag geziene gast in 

het gilde. Vooral de wekelijkse jeu de bou-

leswedstrijden brachten Ria veel voldoe-

ning. Ook had Ria nog goede ideeën voor 

het gilde die zij nog graag had willen ver-

wezenlijken, echter heeft zij deze mede 

door haar ziekte niet meer kunnen uitvoe-

ren.

Maandag 16 

de cember overleed 

oud-vendelier en 

gewaardeerd lid 

Rini Adams (52). 

Bij vrijwel alle acti-

viteiten van het 

gilde was Rini met 

zijn vrouw Corry 

aanwezig. Zijn laat-

ste vendelgroet gaf 

Rini op de 95e ver-

jaardag van zijn vader, het oudste lid van 

Sint Hubertus. In een overvolle kerk is 

zaterdag 21 december met gilde-eer 

afscheid genomen.

Sint Martinus gilde van het Heilig 
Sacrament, Dommelen

Op 21 mei 2002 is gildebroeder Tiny 

Cordewinders (77) vrij onverwacht over-

leden. Hoewel hij in Waalre woonachtig 

was, was hij sinds 1974 lid van het Dom-

melse gilde en geruime tijd actief geweest 

als zilverdrager. Verder was hij een ver-

dienstelijk schutter. De laatste jaren lie-

ten zijn ogen hem steeds meer in de steek 

en kon hij niet meer aan wedstrijden 

deelnemen, wat hem helaas moest doen 

besluiten, zijn hobby als schutter op te 

geven. Het gilde verliest in hem een gil-

debroeder met karakter, iemand die kon 

zeggen waar het op stond en iemend die, 

als je hem als vriend kende, ook je vriend 

bleef. Op 24 mei vond in Eindhoven de 

crematie plaats, waarbij het gilde aanwe-

zig was.

Sint Willebrordus, Esch
Martin van Amelsfoort (74) overleed op 

31 oktober 2002. Hij was vanaf 1973 gil-

deheer. Vanuit zijn functie als zilversmid 

schonk hij in 1977 een fraaie koningsstaf 

aan het gilde. In 1981 schonk hij een 

fraai zilveren schild wat door het gilde 

werd aangeboden aan de toenmalige bis-

schop van ’s-Hertogenbosch, mgr. 

Bluijssen. Tot aan zijn pensionering was 

hij ook de vaste leverancier van de 

koningsschilden die hij voor een geredu-

ceerde prijs ter beschikking stelde aan de 

nieuwe gildekoning. De koopsom van 

het schild schonk hij daarna terug aan 

het gilde. Tijdens zijn zilveren jubileum 

als gildeheer in 1998 bood het gilde hem 

een zilveren schildje aan. Vier leden van 

de overheid, waaronder de hoofdman, 

waren aanwezig tijdens de uitvaart en 

begrafenis op 5 november te Oisterwijk.

Gildeheer Piet Smits (79) is op 17 

november 2002 overleden. Smits was 

van 1961 tot 1968 burgemeester van 

Esch. In 1961 trad hij toe als gildeheer. 

Ook na zijn vertrek uit Esch bleef hij het 

gilde trouw. Tijdens de najaarsvergade-

ring van 2001 werd nog stilgestaan bij 

zijn 40-jarig jubileum als gildeheer. Om 

gezondheidsredenen kon hij toen al niet 

meer bij zijn huldiging aanwezig zijn, 

maar het schildje wat namens het gilde 

bij hem thuis werd uitgereikt werd door 

hem en zijn familie bijzonder op prijs 

gesteld.  Als burgemeester was hij o.m. 

verantwoordelijk voor de oprichting van 

de bierpomp en het daaraan gekoppelde 

jaarlijkse bierpompfeest waarbij al sinds 

1965 de nieuwe inwoners van Esch offi-

cieel welkom worden geheten. Een eve-

nement waarbij ook het gilde nooit ont-

breekt. Op 22 november was het gilde 

aanwezig bij zijn uitvaart en begrafenis. 

De overleden gildeheer werd door het 

gilde aan zijn woonhuis te Liempde afge-

haald en naar de parochiekerk begeleid. 

Na de uitvaartdienst begeleidde het gilde 

hem naar zijn laatste rustplaats waar met 

een laatste vaandelhulde afscheid van 

hem werd genomen.

Sint Mauritius, Goirle
Op 1 februari is 

beschermheer Jan 

Mes (82), na een 

sluimerende ziekte, 

die met Kerstmis in 

een acuut stadium 

kwam, thuis overle-

den. Jan is ruim 30 

jaar beschermheer 

van het gilde 

geweest. Hij heeft in 

die tijd het gilde 

vaak de weg gewezen, die het diende te 

gaan. Aan het samenwerken in de kring 

Kwartier van Oirschot heeft hij lange tijd 

als voorzitter leiding gegeven, alsook aan 

de Stichting De Gildetrom. Het gildewe-

zen in Noord-Brabant is aan Jan Mes 

veel dank verschuldigd.

Sint Nicolaas, Haps
Op 18 november overleed oud-voorzitter 

Koos van Hoof

Ria Wouters-

Schenkels

Jan van Uden

Rini Adams

Jan Mes



Martin Mooren 

(83). Hij was langer 

dan 50 jaar lid van 

het gilde, waarvan 

meer dan 30 jaar 

voorzitter. Zijn 

overlijden is een 

groot verlies voor 

zijn gezin, maar ook 

voor het gilde. 

Onder zijn bezie-

lende leiding kende 

het vele hoogtepunten. I de zeventiger 

jaren ging het gilde onder zijn leiding 

dikwijls naar Frankrijk ter opluistering 

van diverse feesten. 

Hij schoot zich eens koning en toen hij in 

1994 de voorzittershamer aan zijn opvol-

ger overhandigde, werd hij met grote 

meerderheid tot hoofdman benoemd. 

Tevens was Martin lid van de carnavals-

vereniging, waarvan hij ook prins werd. 

Ongeveer 5 jaar na zijn benoeming tot 

hoofdman moest hij om gezondheidsre-

denen Haps verlaten en vertrok naar 

Cuijk, waar hij nog drie mooie jaren 

heeft gehad.

Sint Catharina en Barbara, Helvoirt
Harrie van Houtum 

(78) overleed op 7 

december 2002. 

Een man met 

humor, die het leven 

nam zoals het op 

hem afkwam. Hij 

genoot van alles wat 

het leven hem te 

bieden had met een 

goed glas wijn en 

het enthousiasme 

voor de guld. Het maakte hem tot Bour-

gondisch mens. Harrie was negenen-

twintig jaar gildelid, waarvan 21 jaar als 

secretaris/penningmeester. Harrie hield 

de oude gebruiken en regels redelijk 

streng in stand. Ook was hij een trouwe 

bezoeker aan de schutswei, waar hij 

dagen kon doorbrengen met opruimen, 

verbouwen en andere bezigheden. Ook 

het deelnemen aan de competities heeft 

hij altijd volgehouden totdat het niet 

goed meer met hem ging. Hij heeft jaren 

meegeschoten om het koningsschap 

maar heeft die eer niet mogen meema-

ken. De laatste teerdag, 1 december 

afgelopen jaar, werd Harrie dan ook 

gemist. Na informatie, bleek hij zich te 

ziek en te moe te voelen om aan de teer-

dag deel te nemen. Hij zei nog: „Zeg 

maar tegen de pastor dat het een aflo-

pende zaak is”. Van Harrie van Houtum 

is met gepaste gilde-eer afscheid geno-

men.

Sint Blasius, Heusden
Rinus Kops (78) is 13 december overle-

den. Hij is op 18 december met gilde-eer 

begraven. Rinus was een zeer trouw lid 

en op elke wedstrijd aanwezig. De laatste 

jaren moest hij het bij het schieten helaas 

wel eens laten afwe-

ten. Rinus Kops 

kreeg op 22 novem-

ber 2002 nog een 

oorkonde vanwege 

zijn 50-jarig lid-

maatschap. Hier-

van was hij erg 

onder de indruk. 

Kops was een mar-

kante Heusdenaar, 

die voor veel men-

sen een vertrouwenspersoon was. Hij 

was eerlijk, kon goed luisteren en heel 

goed zwijgen. Veel mensen wisten hem  

te vinden, als ze een advies nodig had-

den.

Sint Sebastiaan, Lage Mierde
Op 16 december 

2002 overleed gil-

debroeder Frans 

Adams (85). Hij 

werd in 1952 inge-

boond bij het gilde 

Sint Sebastiaan uit 

Lage Mierde. Frans 

is kort na zijn aan-

melding deken-

schrijver en deken-

penningmeester 

tegelijk geworden en heeft daardoor veel 

voor het gilde betekend; onder andere 

het organiseren van gildefeesten. In 1970 

schoot hij koning. 

Jarenlang maakte hij deel uit van het 

kringbestuur. In 1987 bedankte hij als 

kringbestuurslid en werd hij erelid van 

de kring. Bij zijn 50-jarig gildebroeder-

schap in 2002 werd hij benoemd tot ere-

lid van zijn gilde en ontving hij de kring-

oorkonde. Frans heeft daarnaast diverse 

onderscheidingen ontvangen, waaronder 

de Ridder Orde van Oranje Nassau en 

de Pauselijke onderscheiding Pro Eccle-

sia et Pontifice.  Hij heeft veel betekend 

voor de gemeenschap van Lage Mierde. 

Hij was lid van diverse verenigingen en 

bekleedde daarin tal van bestuursfunc-

ties.

Sint Catharina en Barbarbara, 
Leende

Op maandag 11 november overleed gil-

debroeder Sjef Rutten (78). Sjef was een 

gildebroeder in hart en nieren. Hij was in 

1952 als vendelier begonnen, als eerste 

na de heropleving van het gilde. Zijn 

inzet was een voorbeeld voor velen van 

ons en als agrariër bewerkte hij ook de 

gildegronden. Ook schoot hij zich drie-

maal koning en maakte deze perioden 

deel uit van het bestuur. Op zondag 27 

oktober j.l. hebben Raadsheer District 

Oost, J. deGreef en enkele dekens van 

ons gilde hem in het Sint Annazieken-

huis de ere-medaille in goud opgespeld 

voor het 50-jarig lidmaatschap. Ondanks 

zijn ziekte was hij daar zeer trots op. Op 

14 november heeft het gilde hem met 

gilde-eer begraven.

Sint Hubertus, Liessel
Op 6 januari is Toon 

van den Berkmortel 

overleden (73). 

Toon was 25 jaar lid 

van het gilde. Op de 

Sint-Jan viering van 

29 juni is hij voor dit 

jubileum nog met 

de zilveren lidmaat-

schapspeld onder-

scheiden. Toon was 

een zeer actief per-

soon. Niet alleen als 

koster in de Sint-Willibrorduskerk, maar 

vooral als gildebroeder. Hij was bijna zes-

tien jaar een trouwe koningsknecht. Het 

gildezilver was bij hem in goede handen. 

Ook van het prijzenzilver wist hij precies 

wie wat had en waar het was. Vele jaren 

was bij mede wapenbeheerder van het 

gilde.  Elke tweede zaterdag van de maand 

zorgde bij voor de koffie voor de papier-

ophalers. Zonder op de voorgrond te tre-

den wist Toon toch iedereen te bereiken. 

Door zijn droge humor kon hij bij ieder-

een rekenen op een gewillig oor. Toon is 

met gilde-eer begraven op het kerkhof te 

Liessel.  

Sint Antonius en Barbara, 
Sint Michielsgestel

Na een kort ziekbed is 21 januari in een 

verzorgingstehuis in Vught mevrouw 

Nell Eijkemans-Botden (86) overleden. 

Bij het Gestelse gilde was zij schuts-

vrouwe. Zij was de echtgenote van de 

oud-hoofdman van kring Maasland, 

Henk Eijkemans. Zaterdag 24 januari 

heeft in de kerk van de H. Michael in 

Sint-Michielsgestel de plechtige uitvaart-

dienst plaatsgevonden.

Sint Joris, Moergestel
Op 28 oktober 2002 

overleed Wim 

Moorman (75) na 

een kortstondige 

ziekte. Hij was gil-

debroeder vanaf 

1946. Daarvóór een 

jaar als aspirant. Hij 

is begonnen als gil-

deknecht met als 

b e l a n g r i j k s t e 

op drachten het 

ophalen van de contributie en het doen 

van ’rondzeggingen’. In 1975 werd hij 

gekozen als deken-schrijver tot het 

moment dat hij in 1987 koning schoot. 

In 1983 was hij zeer actief bij de aanschaf 

van de nieuwe kostuums. In 1975 werd 

hij ook standaardrijder, waarvan in 2002 

een ’statiefoto werd gemaakt’. In 1986 

werd hij ter gelegenheid van zijn 40-jarig 

lidmaatschap onderscheiden met een zil-

veren kringonderscheiding. Ook in 1996 

ontving hij een onderscheiding bij zijn 

50-jarig lidmaatschap. Wim was ook 

graag aanwezig bij het Europees koning-

schieten.
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Sint Sebastiaan, Oirschot
Op 12 oktober 2002 is gildebroeder en 

hoofdmansdeken Henk Timmermans 

(60) overleden. Op donderdag 17 okto-

ber jl. heeft gilde Sint Sebastiaan van 

Henk afscheid genomen. Henk Timmer-

mans was sinds 1983 lid van gilde Sint 

Sebastiaan. Vanaf 1991 was hij bestuurs-

lid in de functie van hoofdmansdeken. 

Henk was een echte Brabantse mens en 

een echte gildebroeder: gevoel voor tra-

ditie, gevoel voor humor, gevoel voor het 

leven en gevoel voor de onderlinge ver-

houdingen binnen het gilde. Henk was 

verder een scherp denker en hij wist zijn 

mening op een heldere en vasthoudende 

manier te verwoorden. Het gilde zal zich 

hem als lid van de overheid en als zeer 

gewaardeerd mens blijven herinneren.

 

Sint Ambrosius, Teteringen
Op 25 november 

overleed hoofdman 

Jan Joosen (71) aan 

een hartstilstand, 

terwijl hij voor het 

gilde in de weer was. 

Geboren in ‘s-Hee-

renhoek, kwam hij 

na zijn diensttijd in 

Korea terecht in 

Teteringen, waar hij 

een ‘frietkot’ begon, 

toen nog een houten hok op een plein. 

Later volgde een cafetaria, daarna een 

café-restaurant. Toen ook leerde hij het 

gilde kennen, eerst als gastheer, later als 

lid en hoofdman. Onder zijn leiding 

groeide het gilde uit tot een bloeiende 

vereniging. Hij organiseerde van alles, 

van jaarmarkt tot kringgildedagen. Hij 

deed dit alles natuurlijk niet alleen, maar 

hij wist anderen zo te stimuleren, dat 

alles liep als een trein. Ook als raadslid 

wist hij velen de helpende hand  te rei-

ken.

Voor al deze inspanningen werd hij in 

2002 door Hare Majesteit de Koningin 

benoemd tot lid in de Orde van Oranje 

Nassau.

Sint Joris, Udenhout
Zaterdag 2 novem-

ber 2002 is Piet 

Brock (76) overle-

den. Hij was sinds 

1992 lid. Piet was 

een strijder voor 

tra dities binnen het 

gilde. Het gilde zat 

hem in het bloed. 

Zijn vader was  

voorheen gilde-

broeder in Goirle. 

Als het gilde hem nodig had, dan was 

Piet present. Hij had voor Sint Joris een 

groot hart. Zijn grote liefde was het schil-

deren. Piet heeft de gehele omgeving 

geschilderd, vooral landschappen. Het 

was een lust voor het oog wie Piet zag zit-

ten schilderen. De levensgenieter is niet 

meer. De humor van Brock zal worden 

gemist. Het gilde heeft Piet donderdag 7 

november naar zijn laatste rustplaats 

gebracht en daar is volgens de eeuwen-

oude tradities afscheid van hem geno-

men.

Sint Barbara, Veghel
Op 11 december 2002 is Ad van den 

Akker gestorven. Hij was een gildebroe-

der in hart en nieren die op zijn eigen 

wijze uiterst enthousiast en uitbundig 

over het gilde kon vertellen. Hij was er 

een grote voorstander van dat alles geza-

menlijk en op waardige wijze zou geschie-

den zoals alles binnen het gildewezen 

behoort te gebeuren. Ad was jarenlang 

een statige vaandrig die helemaal straalde 

als hij met het vaan het gilde bij welke 

gelegenheid dan ook kon vertegenwoor-

digen. Veel tijd heeft hij gestoken in het 

schieten. Of het met de kruisboog was of 

met het geweer, Ad was er graag bij en 

een ieder had hem er ook graag bij. De 

kogelvanger was toch wel zijn parade-

paardje want daar had hij samen met de 

andere gildebroeders toch wel iets aparts 

van gemaakt. Van den Akker  bleef mee-

denken met de veranderingen die bin-

nen het gilde plaatsvonden. Hij had altijd 

wel een opbouwende mening. Ook de 

verwezenlijking van het gildehuis was 

zondermeer een hoogtepunt voor Ad. 

Zeker omdat hij bij de opening van het 

onderkomen werd onderscheiden met 

de Penning van Verdiensten van de 

gemeente Veghel. Ad was in eerste instan-

tie een familieman, maar zeker ook een 

gemeenschapsman is. Maandag 16 

december is met een uiterst sfeervolle 

dienst op een waardige wijze van hem 

afscheid genomen.

Sint Catharina, Vught
Op de teerdag van 

zaterdag 30 decem-

ber 2002 is Frans 

van Gerven (76) 

overleden. Frans 

was een sociaal 

mens die voor  

iedereen klaar 

stond. In 1980 werd 

hij lid en was in het 

bestuur van 1991 

tot 1993 jonge 

deken en van 1993 tot 1995 oude deken. 

Hij was een trouw bezoeker van alle gil-

denactiviteiten met een warme belang-

stelling voor iedereen. Men deed nooit 

tevergeefs een beroep op hem. Frans 

maakte de stokken voor de gildevaandels 

en de vogels voor het koningschieten en 

voor het schieten voor de titel koning of 

koningin van ere. Onder zijn leiding is er 

een nieuwe schuilhut gebouwd die in 

1992 welke door de toenmalige burge-

meester F. de Graaf werd ge opend.  

Donderdag 5 december heeft onder 

overweldigende belangstelling de uit-

vaartmis met gilde-eer in de Sint Petrus-

kerk plaatsgevonden. Hier was ook een 

deputatie van het Vughtse zustergilde 

Sint Barbara - Sint Sebastiaan aanwezig. 

Hierna is van Gerven naar de begraaf-

plaats op het Mariaplein begeleid en 

naar zijn laatste rustplaats gebracht door 

de gildeleden.

Sint Joris, Zesgehuchten
Op 22 oktober over-

leed Jan Klomp 

(75). Jan was een 

maatschappeli jk 

be trokken Gedrop-

penaar, die zich 

inzette voor de 

samenleving. Hij 

werd 4 jaar geleden 

lid van het gilde. Hij 

was twee jaar deken-

penningmeester. 

Het was passend in de familietraditie van 

Jan, want zijn vader was in de jaren ’50 

koning en hoofdman en ook zijn voorou-

ders in 1814, 1818 en 1840 waren 

koning, de schilden getuigen daarvan. 

Samen met zijn  vrouw Ria ging hij naar 

gildeactiviteiten en wedstrijden en 

genoot van het enthousiasme, waarmee 

werd gestreden. Hij liet zelden verstek 

gaan en was binnen het bestuur iemand, 

die altijd bereid was een taak op zich te 

nemen. Verleden jaar werd hij ziek, hij 

herstelde, maar dit jaar verslechterde de  

toestand. Hij kon er niet altijd meer bij 

zijn, maar Jan wilde op de hoogte blijven. 

Nu is er einde gekomen aan zijn inzet 

voor de medemens,die, naast zijn familie 

en naast zijn werk, belangrijk waren in 

zijn leven. Jan is 26 oktober met gilde-eer 

begraven.

Mogen zij allen rusten in vrede ■

Jan Joosen

Frans van Gerven

Jan klomp

Piet Brock
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JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

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

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

 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

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.

Eenveelzijdigassortiment
voorschutterij,gilde,
muziekenshowband.
Comfortabeleuniformen
meteenperfectepasvorm
vooreenherkenbare
identiteiteneen
stijlvolle
presentatie.

SeezoUniformenB.V.St.Janstraat38-7256BCKeijenborgGld.
Tel.(0575)461641.(na17.00uur:(0575)461938).Fax(0575)462669

info@seezo.nl/www.seezo.nl

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk

Goud en zilversmederij

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

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver
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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 Ton-

gelre.

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 Schutters Treffen te Vöcklabruck (Oostenrijk)

31 augustus

Europees Schutters Treffen te Vöcklabruck (Oostenrijk)

07 september

NBFS-toernooi geweerschieten bij St Jorisgilde Vlokhoven

11 oktober

Hoofdliedendag, Den Bosch.Opluistering door Sint Willibror-

dusgilde Alphen.

GILDENFEESTEN IN 2004
16 mei

Kringdag Land van Cuijk, Sint Nicolaasgilde Haps

31 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

13 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius en Sebastiaangilde Gemert.

27 juni    

Kringdag Baronie en Markiezaat Sint Ambrosiusgilde Gilze

05 september    

NBFS-toernooi geweerschieten Sint Martinusgilde Luyksgestel.

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

05 juni

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Sint Barbaragilde 

Mierlo.

21 augustus     

Vrij gildenfeest Kwartier van Oirschot bij het Sint Jorisgilde 

Moergestel

21 augustus

Liefdadigheidsfestijn O.L.Vrouwe-Willibrordus, Wintelre.

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.


