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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
Gilden zijn - in de ogen van sommige buitenstaanders - groepen mensen, die 

in groepsverband met elkaar optrekken en dingen doen, die weinig van doen 

hebben met eigentijdse bezigheden als het zo geïsoleerd mogelijk consume-

ren van professioneel toebereid massa-amusement op grote of juist minus-

cule beeldschermen. Gilden zijn dan een bezienswaardigheid geworden, een 

misschien wel met uitsterven bedreigde mensensoort, die nog snel even op 

video en foto vastgelegd moet worden, zodat de mens die nu al in de toe-

komst leeft of denkt te leven, later nog eens kan terugkijken en verhalen kan 

vertellen over ... ons. Op het moment, dat deze tekst op het computerscherm 

verschijnt, is zojuist bekend geworden, dat voor de derde keer binnen 3 

maanden een lid van ons Gildetrom-team onverwacht snel weggevallen is. 

De stemming waarin deze tekst ontstaat is dan ook niet bepaald vrolijk. De 

toch al beperkte groep, die vanuit verscheidene gildes en gildekringen of zelfs 

vanuit een andere gedrevenheid en inzet elke drie maanden voor een afleve-

ring zorgt, kijkt opnieuw tegen een lege plaats aan. Kees van der Bruggen 

ging als eerste, Mieke Kemper als tweede, en dan nu op 4 september Marcel 

van der Heijden.  Een jubileumjaar wordt doorgaans opgeluisterd met fees-

telijke gebeurtenissen. Voor ons vijftigste jaar hebben we samen gewerkt aan 

niet alleen een zo goed mogelijke 50e jaargang van De Gildetrom, maar ook 

aan een speciale activiteit. De afronding daarvan zullen deze drie collega’s 

niet meer beleven, maar hun bijdrage daaraan is niet gering geweest.

Bezienswaardigheid of niet, in ons midden lopen mensen mee, die niemand 

ziet. Ze zijn er, ergens binnen in ons, met hun enthousiasme, warmte, vriend-

schap en inzet. Een van onze inspiratiebronnen, en net als de andere: niet op 

een foto te vangen.

Ad Dams
Nieuwe correspondent Kring Kempenland

Voortaan kunt u al uw berichten voor De Gildetrom sturen naar Piet (P.J.M.) 

van de Wiel, Boekweitstraat 34, 5632 KJ Eindhoven. Piet is gildebroeder bij 

Sint Catharina Tongelre, tevens deken schrijver en heeft in de loop der jaren 

heel wat organisatie meegemaakt. Wij wensen Piet een prettige tijd toe met 

veel goede contacten, nieuws en goede foto’s.

Goede foto’s (?)
Goede foto’s zijn (nog steeds) gewone papieren foto’s, voorzien van een bij-

schrift, dat de namen van het gilde en de plaats vermeldt en beschrijft, wat 

erop te zien is. Digitale foto’s kunnen ook goed zijn, maar moeten een naam 

hebben, die ze terug te vinden maakt tussen honderden andere digitale 

foto’s. Die naam moet daarvoor ook vermeld worden in de tekst van de bij-

drage. Om een goede afdruk te garanderen, moeten ze gemaakt zijn met een 

hoge dichtheid, bij voorkeur 300 dpi in JPG- of TIFF format.

Toezending kopij
De kringcorrespondent is de enige schakel tussen de schrijvers en de centrale 

(eind-)redactie. Via hem of haar komen de bijdragen en foto’s bij de redactie 

en ook weer terug. Indien nodig of gewenst, zorgt de correspondent ook voor 

aanvullingen en/of aanpassingen. Elke andere route zorgt voor vertraging. 

Vertraging
Deze aflevering verschijnt met ernstige vertraging, deels wegens elders 

genoemde sterfgevallen. Wij bieden daarvoor onze verontschuldigingen 

aan. 

Even rechtzetten
Op bladzijde 45 rechts boven staat een foto met een foutief bijschrift. De 

afgebeelde persoon is in werkelijkheid de Fransman de heer Alain Colibeau 

Cottard van de Orde van de H. Sebastiaan in Europa. Onze verontschuldi-

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2003: 

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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Tentoonstelling
Gedurende drie weken, van 15 juni tot 6 

juli, was er in Raamsdonk een tentoon-

stelling ingericht over De Schuttersgil-

den. Voor een juiste indruk is het wellicht 

goed een objectieve en deskundige bui-

tenstaander aan het woord te laten, de 

heer Frans X. van Miert uit Berlicum: 

„Graag wil ik een compliment maken 

voor de door uw gilde opgezette ten-

toonstelling. Wat er tot stand gebracht is 

was in één woord perfect en qua exposi-

tie van professionele allure. De keuze van 

de afbeeldingen en attributen, de heldere 

tekstpanelen en vitrines, de uitlichting en 

zeker ook de aardige, educatieve vonds-

ten met de elektronische spelletjes en 

geluidsboxen, konden zich ruimschoots 

met museale presentaties meten! Wat mij 

vooral verheugde is, dat u het gildewezen 

in een ruim historisch perspectief plaatste 

en gelukkig niet beperkte tot uitsluitend 

het lokale gilde.”

Tot zover de heer Van Miert. De ten-

toonstelling is gerealiseerd door een 

werkgroep van 25 personen, voorname-

lijk van buiten het gilde (dit vanwege de 

aansluitende gildedag van 6 juli). Het 

was voor deze werkgroep een grote sti-

mulans dat zich vooraf 50 schoolgroepen 

voor een bezoek hadden aangemeld en 

dat vele, prachtige materialen in bruik-

leen waren toegezegd door gilden uit de 

eigen kring en daarbuiten en door twee 

musea. Het Sint-Bavogilde heeft veel 

profijt gehad van de educatieve video 

’Daer hedde de guld’ van de Noordbra-

bantse Federatie: ook volwassenen von-

den dit een goede introductie op de ten-

toonstelling. 

Voor u, lezers van De Gildetrom, is het 

goed te weten dat de opzet van de ten-

toonstelling, de gebruikte teksten en 

foto’s, de belichtingsapparatuur, de erva-

ringsgegevens op zich, in principe ter 

beschikking staan van iedere serieuze 

kandidaat die een tentoonstelling wil 

gaan opzetten. We kunnen van elkaar 

leren en elkaar helpen.Het is veel werk, 

maar het loont de moeite. Het imago van 

het gildewezen kan er in positieve zin 

door beïnvloed worden. 

Wat de samenwerking met het onderwijs 

betreft: zo’n tentoonstelling is een manier 

om traditie, folklore en gemeenschap te 

integreren in het schoolse en wat afstan-

delijke karakter van het reguliere onder-

wijs. Er ontstaat een raakvlak tussen the-

orie en praktijk, tussen leren en leven. 

Het was wederzijds een verrijkende erva-

ring. 

Voor nadere informatie: Harrie Mus-

kens, Lange Broekstraat 2a, 4944 XJ 

Raamsdonk, tel. 0162-512760, e-mail: 

h.muskens@hccnet.nl.

 

Jeugdmiddag
Zaterdag 5 juli, de dag vóór de Kring-

gildedag, was er een spelmiddag. Doel-

stelling was om zowel de jongeren als 

ouderen in een gezellig samenzijn op een 

actieve en competitieve manier kennis te 

laten maken met een aantal gildewapens, 

attributen en gebruiken. Afhankelijk van 

leeftijd kon worden ingeschreven per 

viertal met begeleider in 4 categorieën. 

Klokslag 13.30 uur gingen op zaterdag 5 

juli 26 viertallen met begeleiders van 

start. In een tijdschema van 10 minuten 

per onderdeel (21 onderdelen) werden 

deze door zowel ouderen als jongeren in 

eerste instantie onwennig maar enthou-

siast uitgevoerd. De jeugdige deelnemers 

tot 13 jaar konden op een veilige manier 

schieten met eenvoudige kruisbogen, 

kinderhandbogen en luchtbuksen. Ven-

delen, bazuinblazen en tamboeren maak-

ten onderdelen uit van het programma. 

Daarnaast waren er nog een aantal 

andere speelse en uitdagende activiteiten 

waarin de viertallen het tegen elkaar op 

moesten nemen. Ook bestond de moge-

lijkheid om te rijden op pony’s, gebruik 

te maken van een springkussen of 

geschminkt te worden overeenkomstig 

de naam van het dier waarnaar het vier-

tal was genoemd. In de pauzes werden 

de kinderen voorzien van ranja, een 

appeltje en een suikerspin. De oudere 

jeugd (vanaf 13 jaar tot 99 jaar) kon 

onder deskundige begeleiding van gilde-

broeders van verschillende gilden even-

eens ingeleid worden in de activiteiten 

van de gilden.

Een uur later dan gepland kregen de win-

naars in de diverse categorieën de Bavo 

Jeugd Gildetrofee voor viertallen en de 

beste Bavo Jeugd Gildebroeder/Gilde-

zuster 2003 uitgereikt. Alle jeugdige deel-

nemers ontvingen een mooie herinnering 

in de vorm van een medaille. 

Zonder de medewerking van een 30-tal 

vrijwilligers voor het begeleiden van de 

diverse spelletjes en de medewerking van 

enkele gilden had deze middag niet tot 

een succes kunnen uitgroeien. Zowel de 

begeleiders als deelnemers en toeschou-

wers hebben deze middag als zeer 

geslaagd ervaren en zij juichen een her-

haling toe. Indien u nadere informatie 

wilt over de opzet van deze middag kunt 

u contact opnemen met Wiljan Vervoort, 

tel. 0162-522051.

Kringdag 6 juli Baronie en 
Markiezaat

„Juist nu individualisme het voor het 

zeggen lijkt te hebben, zou oprechte zus-

ter- en broederschap een nieuwe weg 

kunnen banen, waarin het collectief van 

de samenleving iets mag zien van een 

begin van Gods Rijk. Als een postzegel 

op de landkaart, wat Raamsdonk is, door 
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Verslag van en rondom de kringgildedag Raamsdonk 
bij gilde Sint Bavo

TENTOONSTELLING - 
JEUGDMIDDAG - KRINGDAG

Reportage

Welke patroonheilige hoort bij welk gilde? Educatief electrospel een aanwinst voor elke 

tentoonstelling
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toedoen van de gilden die hier vandaag 

aanwezig zijn een nieuw begin mag zijn 

van een profetisch voortouw nemen op 

dat Rijk Gods, dan is de oude traditie 

niet slechts een instandhouden van wat 

lang geweest is, maar is zij springlevend 

en kunnen we er net als aan het evangelie 

boodschap aan hebben omdat zij goed 

is.”

Met deze woorden sloot de gildeheer van 

het schuttersgilde Sint Bavo te Raams-

donk, L. van Andel P.W., zijn preek af 

tijdens de gildemis van 6 juli 2003, 

waarin de schutsheer van de Onze Lieve 

Vrouwe Schuts van Elshout, Mgr. Dr. 

M. Muskens de aanwezige gildebroeders 

en -zusters en de overige aanwezige gelo-

vigen voorging.

Goed mocht het zijn, die zondag, qua 

weer en qua sfeer. De gilden van de 

Kring Baronie & Markiezaat maakten er 

een mooie, onvergetelijke dag van. Daar 

hebben nadrukkelijk ook de gilden van 

Aarle-Rixtel, (Onze Lieve Vrouwe gilde), 

Baardwijk (Sint Ambrosius), Drunen 

(Sint Hubertus), Elshout (Onze Lieve 

Vrouwe Schuts), Gerwen (Heilig Kruis 

Gilde), Oeffelt (Salvator Mundi) en 

Oploo (Sint Matthias) aan bijgedragen. 

Wij van onze kant hebben het bijzonder 

op prijs gesteld dat zij de gildedag van de 

kleine kring, die Baronie & Markiezaat 

nu eenmaal is, alleen al door hun aanwe-

zigheid extra luister schonken en wij 

hopen dat zij op hun beurt het in Raam-

sdonk naar hun zin hebben gehad! ■

De jeugd had er duidelijk lol in

De overheidsbekleders maakten een ontspannen 

indruk en genoten van het spektakel!



Terrein verkennen
Uit de regio III (Nederland en Scandina-

vië) meldden zich 82 gilden, waarvan 44 

uit de Noordbrabantse Federatie 

(NBFS). De meeste hadden gekozen 

voor een kort verblijf in Oostenrijk en 

maakten van de gelegenheid gebruik om 

de omgeving te verkennen. Langzaam-

aan vulden de terrasjes op het marktplein 

zich met gildebroeders uit alle regio’s; 

steeds meer kreten van herkenning en 

hartelijke begroetingen vonden plaats. 

Onder een warm zonnetje en een flinke 

pot bier was het feest van de verbroede-

ring weer begonnen.

In groepjes werd de stad en natuurlijk 

ook het feestterrein verkend. In de stra-

ten langs de optocht route was men druk 

bezig om drink- en eettentjes te bouwen, 

het feestterrein met grote hal en aange-

bouwde tenten zag er professioneel uit. 

Het had alles in zich om een groot feest 

te worden.

Bedevaart en presentatie
Donderdagmiddag verzamelden zich al 

veel gildebroeders en -zusters om te 

genieten van de optredens van muziek-

kapellen om daarna deel te nemen aan 

de bedevaartstocht naar Maria Schön-

dorf. Een bedevaartstocht (voorafgegaan 

door marsmuziek!) van enkele honder-

den deelnemers. 

De kerk van Mara Schöndorf ligt hoog 

boven de stad en heeft maar amper 400 

plaatsen en velen  moesten zich tevreden 

stellen met een plaats op het kerkhof. In 

de kerk sloofde de pas benoemde cere-

moniemeester Hennie Hoppenbrouwers 

met een paar assistenten zich uit om de 

VIP’s, regiovertegenwoordigers,  e.d. 

hun plaats te wijzen. Die plaatsen waren 

wel gereserveerd, maar de betreffende 

personen waren niet herkenbaar. Onhan-

delbaar dus en al gauw klonk het ”Vol is 

vol, er kan niemand meer in”. Hoogte-

punt van deze viering, waarin pater Karel 

de Wilde voorging, was ongetwijfeld de 

opname van een 40-tal personen in de 

orde van Sint Sebastiaan in Europa door 

Otto van Habsburg. 

Ridder
Een eer die ook Hennie Hoppenbrou-

wers ten deel viel; hij werd tot ridder 

geslagen. Proficiat Hennie. Mooie  

dienst, dat wel, en een mooie preek van 
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EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN 
2003

Vöcklabruck had een bijzondere aantrekkingskracht op de gilden, of was het 

Oostenrijk? Meer gilden dan ooit meldden zich aan voor de deelname aan het 

14e Europäische Schützentreffen (EST) in Vöcklabruck, verwarrende medede-

lingen, moeilijke en dure huisvesting en prijzige entreepenningen ten spijt.

door Jo van den Biggelaar

Reportage
De nieuwe koning toont trots de Auerhahn

Hennie Hoppenbrouwers wordt tot ridder 

geslagen
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pater Karel en het is een kniesoor, die 

erover zeurt, dat de pater vergat de 

Nederlanders en ook de europees koning 

welkom te heten.

De felicitaties na de viering werden ook 

maar overgeslagen, iedereen was met de 

muziek mee richting REVA-Halle voor 

’Vöcklabruck stellt sich vor’. Het stelde 

niet zo veel voor, vonden veel gildebroe-

ders en zij vierden hun eigen feestje in de 

’voortent’ en het was er gezellig.

Opening
Vrijdagavond zou de eigenlijke opening 

plaatsvinden met ’Flaggenmarsch’ vanaf 

de Stadtplatz naar het stadion voor de 

’Flaggenparade’,  ’Konzert’ en ’Zap-

fenstreich’. Helaas het liet zich de hele 

dag al aanzien dat het zou gaan regenen. 

Aan het eind van de middag, toen velen 

zich verzameld hadden op de Stadtplatz 

en stonden te wachten en te wachten  

(waarop?), begon het te regenen,  te rege-

nen, en in die stromende regen trokken 

de delegaties achter hun vlaggen aan 

rechtstreeks naar de REVA-Halle waar 

ze per delegatie met het spelen van de 

volksliederen werden voorgesteld. De 

toeschouwers op de tribunes hadden het 

nakijken en kregen pas veel later in de 

gaten dat alles zich binnen zou afspelen.

Stichtende bijeenkomsten
Vrijdagmiddag- en zaterdagvoormiddag 

waren er voor de afgevaardigden van de 

regio’s nog bijeenkomsten in de Stads-

zaal. Tijdens de zitting van het generaal 

kapittel van de H. Sebastiaan hield Prof. 

Dr. Paarhammer een college ”Tradition 

pflegen. Indentität stiften. Glauben 

bekennen, Gesellschaft gestalten”, the-

ma’s die hij in de preken van zaterdag-

avond en zondagmorgen nog eens zou 

herhalen, wat menigeen deed verzuchten 

„Drie is te veel”. Zaterdagmorgen mocht 

dr. Jette Jansen-Beij vertellen over haar 

onderzoek bij de Brabantse gilden onder 

de titel ”Tugend hafte Bruderschaft”.

Koningschieten
De zaterdag stond helemaal in het teken 

van het koningschieten: ’s morgens het 

inschrijven dat ondanks de vooraf ver-

strekte informatie van de regio’s toch 

nog een warboel bleek te zijn en ’s mid-

dags het koningschieten op de ”Auer-

hahn”, altijd weer door velen gadegesla-

gen, hoewel  velen er weinig van gezien 

zullen hebben en misschien meer geno-

ten hebben van de optredende gilden en 

schutterijen..

Ook nu weer chaotische taferelen zodra 

de koning,Roman Rybacki uit Rawicz in 

Polen en prins Harm Loeters uit Oud-

dijk bekend worden.

In optocht, terwijl prangenschutzen ere-

schoten lossen, op weg naar de Krö-

nungsmesse, weer in dezelfde veel te 

kleine kerk, waarin vooral veel dol 

enthousiaste Poolse gildebroeders zich 

een plaats wilden veroveren om de kro-

ning van ’hun koning’ bij te kunnen 

wonen.

Prijs
Na de gebruikelijke huldigingen wordt 

het alweer een gezellige avond met lekker 

eten en veel bier. Het moet gezegd: het 

horecagedeelte was prima georganiseerd. 

“De prijs is redelijk: een grote pot bier 

voor 3 euro, terwijl wij bij ons al 1,50 euro 

betalen voor een paar slokken”, wisten de 

gildebroeders gauw uit te rekenen.

Prachtige Mis, niet te missen preek
Rest nog de zondag met alweer een Mis, 

Europees koningspaar Ketels op de markt in Vöcklabruck samen met aartshertog 

Otto van Habsburg

Overzicht van het koningschieten op zaterdag 30 augustus 2003



nu de openluchtmis in het stadion. Ver-

geet het maar, het regent al de hele mor-

gen, en de Misviering zal in de REVA-

Halle plaatsvinden. Terwijl gilde- 

broeders al aan bier met worst zitten 

wordt de hal in gereedheid gebracht voor 

de viering van de H.Mis, prachtig opge-

luisterd door een Pools muziekgezel-

schap en Poolse zangers en voor de derde 

keer een preek van prof. dr. Paarham-

mer. Aan het einde van de H.Mis moest 

iedereen iedereen nog eens prijzen en 

bedanken. Naast de EGS kopstukken 

o.a. Landeshauptmann dr. Joseph Pürin-

ger, Bürgermeister mag. Herbert 

Brunsteiner, Bundesministerin  für  

Auswärtige Angelegenheiten Frau dr. 

Benita-Ferrero enz. 

Het duurde lang voordat dit gedeelte 

met de Europahymne afgesloten kon 

worden.

Optocht: draaiboek nat
Het hing al in de lucht, de optocht zou 

wel eens niet door kunnen gaan. Maar 

jawel het sein wordt gegeven dat het 

doorgaat, weliswaar ingekort, maar er is 

een optocht. Opstellen achter de tribune. 

De Nederlandse gilden zouden voorop 

lopen, met Bernheze voorop, de volg-

nummers in de optocht waren hun al 

bekend. Nee hoor op het terrein stond 

een lid van de organisatie met een ander 

papiertje, dat al snel verregende. Uitein-

delijk zocht iedereen zijn plaats maar in 

de optocht, of pakte in. Ergerlijk was het 
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gedrag van enkele Duitse gilden die 

dwars door de optocht heen afmarcheer-

den naar de tent en het voor gezien hiel-

den.

Brabantse Opmars perfect
Toch nog een mooie optocht met veel 

gilden uit de omgeving van Vöcklabruck, 

heel mooi, de moeite waard, jammer dat 

niet alle aanwezige gilden meeliepen. 

Voor ons was dat een pluspunt zo kon-

den we ongeveer op de aangekondigde 

tijd met de Brabantse Opmars beginnen, 

waarbij Bernheze zich bij monde van de 

wethouder, nogmaals kon presenteren. 

Een perfect verlopen opmars en een 

afmars in slangenvolte, zo mooi uitge-

voerd zoals we het hier zelden zien. Voor 

Matthias Kirchgatterer, de plaatselijke 

organisator, was dat het mooiste wat hij 

ooit gezien had. Het grootste compli-

ment kregen we van een van de presidi-

umleden: „De Brabantse Opmars was 

het enige wat perfect was geregeld”. 

Volgende keer weer ...
Ondanks het ontbreken van organisatie 

en leiding en alle onvolkomenheden ten 

spijt houden we het bij de mening van 

onze gildebroeders: „We hebben een 

prachtig feest gehad, veel mensen ont-

moet, veel contacten gelegd en veel ple-

zier gehad”. Volgende keer in Bernheze 

zijn we er weer en misschien al eerder in 

Mayen, bij het 50-jarig bestaan van de 

EGS in 2005. ■
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Het feest van de broederschap
Dat schutters trefzeker zijn is een alge-

meen bekend feit. Dat schutters feest 

kunnen vieren weten de Oostenrijkers 

nu ook. Een natte avondkilte valt in het 

stadion van Vöcklabruck en doet ons ver-

langen naar het warme feest van de broe-

derschap. De paarse kleur van ons gilde 

accentueert met een krachtige penseel-

streek het dynamisch bewegende uit-

bundige kleurenpalet in sporthal Reva. 

Het is één groot feest, mannen en vrou-

wen schudden elkaar de hand, omarmen 

en omhelzen elkaar, er is verbroedering 

alom.

Er wordt gezwaaid, ons zustergilde uit 

België maakt gastvrij ruimte aan één van 

de vele lange tafels in de overvolle warme 

feestzaal. 

Bier en wijn
Oostenrijkse Nina springt - gekleed in 

een strak truitje - op ons af en toont met 

een stralende lach haar schitterende tan-

denpiercing, Ze vraagt wat we willen 

drinken. “Der Männer wollen Bier und 

die Weiben möchten Wein”. Halve liters 

bedauwde glazen pullen worden naast 

kelken (Viertels) wijn gezet. Het alcohol-

percentage stijgt moeiteloos boven het 

toegestane percentage. 

Muziek en dans
Muziekkapellen spelen tegen elkaar op 

en zetten de ene mars na de andere in. 

Geïndoctrineerd door de feestelijke 

geluiden en beïnvloed door de drank 

kunnen we het ritme niet weerstaan, we 

gaan op de bank staan en zwaaien naar 

de feestgangers. Een opstijgende warmte 

omfloerst onze verhitte hoofden en doet 

ons weer gaan zitten. 

Het goedmaken
Een stevige duw van een mannelijke elle-

boog, die zijn buurman omhelst, port in 

mijn rug. Ik hoor hun gesprek half Duits, 

half Nederlands, twee verhitte hoofden 

dicht tegen elkaar. Ofschoon de mannen 

ieder hun eigen taal spreken, verstaan ze 

elkaar. De Duitser biedt zijn excuses aan 

voor de gebeurtenissen in Nederland tij-

dens de tweede Wereldoorlog. De Neder-

lander zegt dat hij zich niet tegenover 

hem hoeft te verontschuldigen, dat niet 

hij onder de oorlog geleden heeft, maar 

zijn ouders. De Duitser dringt aan op het 

accepteren van zijn schuldbetuigingen 

en knuffelt zijn Nederlandse broeder. 

Deze betoogt dat de Nederlanders ook 

niet altijd zo’n lieverdjes geweest zijn, dat 

ook zij onuitwisbare sporen hebben 

nagelaten in den vreemde. De Duitser 

knikt begrijpelijk en geeft nog een extra 

dikke knuffel.

Een nieuwe koning
In het rumoer klinkt een stem door een 

microfoon, de nieuwe Europese koning 
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wordt aan het publiek voorgesteld. Een 

Duitsklinkende stem houdt een onver-

staanbare toespraak, de woorden gaan 

op in een juichende menigte. Er wordt 

geroepen, geklapt, met de voeten 

gestampt en gefloten. Een andere stem 

zegt „Sie haben, ..., Sie haben dazu, ... 

Sie leben, hoch, hoch, hoch! Sie haben 

ein neue Köning”, dan volgt een onuit-

sprekelijke naam. „Er stammt aus 

Raditsch, Ost Poland”. Dan klinkt er 

muziek, ongetwijfeld het Poolse volks-

lied. Enkele groepen in een oostelijk uit-

ziende uniform staan in de houding.

Oude en nieuwe vriendschappen
Schuin tegenover me zie ik een grote 

man van middelbare leeftijd zijn dikke 

spekhand tegen de binnenkant van de 

dijen van een mollige vrouw leggen, ze 

toont haar ronde vormen in haar te 

strakke, openknipte T-shirt. 

Een ongeveer 25 jaar jonge Duitser 

springt soepel over een bankje en kust 

blij de wangen van een oudere Vlaamse 

gildezuster, ze zou zijn oma kunnen zijn. 

Duitse, Oostenrijkse, Belgische en 

Nederlandse gildebroeders en gildezus-

ters staan geanimeerd met elkaar te pra-

ten. Ze speken geen Esperanto, maar de 

taal van de broederschap. Een ronde 

Oostenrijker filmt het internationale 

gezelschap. Dan klinkt “Das ist meine 

Disciplien”, twee gildezusters ruilen hun 

zwarte gildehoed met groen Duitse pet-

ten, gaan op de bank staan marcheren 

met twee vingers aan de pet. “Unsere 

Disciplien ist Oma, wir sind Grossmüt-

ter.” Een gildebroeder met een ballon 

vastgeknoopt aan zijn epaulet aait een 

andere gildebroeder door zijn haar. Je 

ziet dat mannen elkaars jasje aantrekken, 

van hoed wisselen, elkaar omarmen, 

omhelzen en de kleren weer omruilen. 

Auf Wiedersehn
In mijn hoofd proppen de watten

Door de watten echoot de jodel

Na de jodel volgt de hoempapa

In de hoempapa zit de herkenning

Door de herkenning is het feest

Na het feest nemen we afscheid

Afscheid tot de volgende keer

Terugreis 
Terwijl de Vöcklabruckse stadsreiniging 

op de vroege maandagmorgen de sporen 

van de broederschap uitwist stappen wij 

in de bus en gaan op weg naar huis.

Oostenrijk kleurt
In het oosten verlicht de vroege ochtend-

zon boven de bergen een verscheiden-

heid aan verspreide groengetinte vier-

kante stukken land en laat een cirkel van 

licht achter in het donkere blauwgrijze 

bergmeer. De toppen van groene linde-

bomen zijn geel gekleurd, appelbomen 

bezwijken bijna onder het zware gewicht 

van de rode zomerooft. De druivenstrui-

ken hebben prachtige bedauwde volle, 

paarse trossen. Op het natte grijsgroene 

gras en de uitgebloeide zomerkruiden 

schitteren dauwdruppels als kleine berg-

kristallen in de vroege septemberzon. 

Zomerrestanten
In Duitsland kijken spitse naaldbomen 

arrogant neer op de ronde kruinen van 

de loofbomen onder hen. Aan de onder-

grens van de loofbomen vormt een gol-

vend grasland een ruitjespatroon met de 

geoogste akkers. Struiken accentueren 

de vorm van het landschap. 

Grijze rijen preiplanten vormen voed-

zame colonnes, goudgele ontmande maïs-

stengels staan nog trots overeind in de 

vette bruine aarde. Een akker niet geoog-

ste, verdroogde maïs wacht tevergeefs op 

een koper om alsnog geoogst te worden 

en zal binnenkort verrast worden door 

vroege nachtvorsten om uiteindelijk 

bestoven worden met winterse sneeuw. 

Een triest veld met geknakte, beschim-

melde zonnenbloemen treurt om de 

voorbije zomer. De bruine bloemenhar-

ten richten zich van de zon af en buigen 

naar de aarde. De zaden verlangen naar 

een overwintering in de bescherming van 

de vruchtbare aarde om - zonder seksu-

ele interventie - de kiem te leggen voor 

een nieuwe zomer 

Herfstweer
Pieken van hoge dennenbomen spitsen in 

grijze wolken, die zich als natte watten 

hebben volgezogen met een enorme hoe-

veelheid water. Wolken en zon strijden om 

de boventoon. Donkergrijze massa’s met 

een strakke bodem drijven onder lichtere 

belichte wolken door. Nadat de donkere 

wolken zijn verdwenen stapelen de lichte 

wolken zich en creëren een blauwe ope-

ning tussen twee grijze zones. 

De wolken worden lichter en lichter, de 

zon maakt ruimte in de hemelse koepel. 

De dunner wordende kruinen van beu-

kenbomen filteren het iele zonnelicht, een 

briesje doet de takken gelovend wuiven.

Landschapspracht
Twee ronde vennen vormen een wate-

rige acht in het uitgedroogde veld. Slin-

gers van dotters en rietpluimen verraden 

de loop van een beek. Een laagvliegende 

reiger vliegt voorwaarts naar de plassen 

met de, met riet begroeide oevers, op 

zoek naar de zomer overlevende vissen.

De bladeren van de lijsterbes hebben 

hun levenssappen vrijgegeven aan de 

voorbije zomer en zijn verpauperd tot 

dun, bruin, knisperend papier, dat ver-

pulvert in de zacht zuchtende wind. 

Bruine eikenbosjes treuren om hun los-

latende blad dat de aarde bedekt. 

Een sparrenbos rijst donker op langs een 

droge wei. Stapels boomstammen liggen 

gestapeld met hun kopse kant dwars 

richting snelweg. Even later ontwaart het 

patroon van rijen druivenstruiken, die in 

verticale lijnen de heuvels begroeien van 

voet naar top. Donkere trossen tonen 

hun volle paarse zomerpracht.

Heimwee
We rijden een donkere wolk tegemoet, 

een natte kou kruipt mijn linkerdijbeen 

binnen, wandelt door mijn bovenbeen, 

klopt aan de binnenkant van mijn knie-

schijf en zakt langzaam via de enkel weer 

naar buiten. De ruiten van de bus zijn 

bekrast met uitgelopen regendruppels. 

Uiteindelijk ontlasten donkere, bijna 

verticale strepen de zware regenwolken 

boven een laagstromende rivier. 

Ik ben me bewust van een feestelijk einde 

van een lange warme prachtige zomer. Ik 

heb nu al heimwee naar de zomer, terug-

zucht naar een fantastisch feest en toe-

komstzeer naar de volgende keer. De 

volgende keer ga ik weer. ■

Brabantse opmars in het stadion na de optocht op zondag



redactie De Gildetrom
Wat Kees zich van de Gildetromredactie 

vooraf voorgesteld heeft, zullen we wel 

nooit weten. Voor ons kwam hij onbe-

kend binnen, maar niet onopgemerkt. 

Kees manifesteerde zich heel duidelijk. 

Het werk zelf hoefden we hem niet te 

leren, hooguit onze manier van werken. 

Die moest trouwens ook eens goed gere-

organiseerd worden. Daar heeft hij zijn 

steentje aan bijgedragen.

Kees zat niet gauw stil. Hij trok er graag 

op uit om ergens een interview of repor-

tage te maken, vond daarvoor telkens 

nieuwe wegen en leek permanent van 

alles op de hoogte. De journalist in hem 

had een uitmuntende neus voor nieuws, 

voor alle soorten nieuws, en de gildebroe-

der in hem zag altijd wel een band met 

het gildewezen. Zelfs vond hij wel eens 

nieuws, dat (nog) niet gepubliceerd kon 

worden in de Gildetrom-kolommen.

Kees zag als geen ander het belang in van 

het opnemen van vaste jeugdpagina’s, 

een rubriek van en voor de jeugdleden. 

Die wist hij te vinden en op hun beurt 

wisten ze hem te vinden. 

Gaandeweg leerden we de mens Kees 

van der Bruggen een beetje kennen. Zijn 

overtuigende vriendelijkheid én zijn taaie 

vasthoudendheid, als hij aan het einde 

van een lange werkdag nog iets gedaan 

wilde krijgen, waarvoor hij de energie 

eigenlijk niet meer kon vinden. Zijn 

voornemen, een reportage te maken van 

het huwelijk van het prinselijk paar Wil-

lem Alexander en Máximawas een schit-

terend voorbeeld van de energie die Kees 

in een onderwerp kon steken. En dat 

werd gewaardeerd, getuige de toeken-

ning van de huwelijksmedaille 2002 door 

H.M. Koningin Beatrix. Ook Europa, de 

Europese Gemeenschap van historische 

Schuttersgilden (EGS) mocht op hem 

rekenen voor publiciteit in ons blad, 

maar ook op lokatie in Polen, Duitsland, 

Oostenrijk, Italië of (recent nog) in 

Frankrijk. Dat werd gewaardeerd en 

daarvan getuigt de onderscheiding van 

de H. Sebastiaan.

De redactie van De Gildetrom verliest in 

hem veel te vroeg een betrouwbare  

kracht op een manier, die niemand zich-

zelf of anderen toe kan wensen. Hij heeft 

aan zijn bruut slopende ziekte nauwelijks 

ruchtbaarheid gegeven. Het tekent hem: 

hij heeft alles gegeven voor het gezamen-

lijk belang, bij alle drukte en aandacht 

toch van binnen een bescheiden mens. 

We zullen hem missen. ■

Namens de redactie,
Ad Dams, eindredacteur.

Kring Maasland
Zo wij daar op de begraafplaats in Vught 

met velen stonden rondom het stoffelijk 

overschot van Kees, was geheel op de 

wijze zoals hij graag in het gilde ver-

toefde. Temidden van de gildebroeders 

en gildezusters. Vragen naar hun ervarin-

gen, luisteren naar hun verhalen en dis-

cussiëren over hun meningen. Hij pro-

duceerde dan een verslag in de vorm van 

een vertelling. Soms een beetje overgo-

ten met het sausje van een mythe of een 

sage, soms duidelijk zijn eigen gedachten 

geschetst. Maar altijd met de intentie de 

lezer te boeien. Hij deed dit met zijn 

geesteskind, de Pers Trojka Maasland en 

als correspondent vanuit de Gildekring 

Maasland voor het gildelijfblad De Gil-

detrom. Opgenomen in de redactie van 
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dit tijdschrift heeft Kees zijn kennis en 

visie als journalist geheel ten dienste 

gesteld aan het Brabantse gildewezen. 

Door zijn enorme inzet is de kwaliteit 

van het kwartaalblad met sprongen voor-

uit gegaan. Voor verschillende mensen 

ging hij soms te snel en dat gaf dan ook 

wel eens frictie. De voornemens waren 

echter goed bedoeld. Maar hij wilde 

meer; hij wilde zijn gezichtsveld vergro-

ten. Zo is hij heel enthousiast Europa 

ingegaan en heeft vele vrienden gemaakt 

en contacten gesmeed in het buitenland. 

Eind augustus zou hij zijn kampement 

opslaan in het Oostenrijkse Vöcklabruck. 

Die plek bleef nu helaas leeg.

Ondanks het verdriet van dit moment 

ben ik dankbaar. Dankbaar voor de zorg 

en betrokkenheid van Kees met onze gil-

denkring Maasland, de Noordbrabantse 

Federatie van Schuttersgilden en de gil-

debroeders en gildezusters in zijn omge-

ving. Laat deze herinnering een steun en 

kracht zijn voor de moeilijke dagen die 

nog komen. Kees en ik hadden elkaar 

zaterdagavond de 12e juli nog telefo-

nisch gesproken. Hij had een paar uur 

daarvoor het Sacrament van de Zieken 

ontvangen. We maakten nog een  

afspraak voor zondagmorgen om half elf 

in het ziekenhuis in Nijmegen. Die 

afspraak blijft staan ...

Kees, ik herdenk je met waardering en 

respect. ■

Jack G.M. Goudsmits.
Hoofdman Gildekring Maasland.
Vice-voorzitter Noordbrabantse 

Federatie van Schuttersgilden.

Europese koning
De man van de Gildetrom, de EGS, een 

aimabel man, een gildebroeder in hart en 

nieren.

Dat ik vlak voor mijn afscheid als Euro-

pees Schutterskoning nog definitief 

afscheid van jouw Kees moet nemen is 

eigenlijk onvoorstelbaar.

Als eerste was je erbij daar in Garrell en 

daarna niet meer weg te denken bij alles 

wat met het Europees schuttersgebeuren 

en mijn persoonlijk Europees Koning-

schap te maken had. Heel hoog had je 

het in jouw vaandel staan en met jouw 

ervaring mij dan ook waar mogelijk niet 

alleen geholpen, maar ook gestuurd, 

gestuurd richting jouw Brabants gildele-

ven. Mede daardoor ben ik jullie gilde-

broeders gaan waarderen en heb jullie 

leren kennen.

Ik was en ben er graag, wij hebben hier 

vrienden gekregen en niet alleen door 

Europees Koning te worden maar ook 

door gildebroeders als jou, Kees, mee te 

maken in jullie bezieling en beleving van 

deze mooie vorm van historie en cultuur. 

Niet alleen goede momenten overdag 

maar ook in minder goede ‘s avonds 

zowel voor jou maar ook van mij advi-

seerde je naar vermogen en vroeg, nee 

smeekte bijna om toch in godsvredes-

naam boven diegene te staan die per se 

roomser willen zijn dan zelfs de paus en 

dit toch unieke Koningschap hier niet de 

dupe van te laten worden en waardig uit 

te dragen. Dit pak dat jij zo vaak hebt 

gefotografeerd, ik beschouw het als een 

eer die ene keer deze te mogen dragen in 

een situatie als deze, bij jouw afscheid, al 

is het met pijn. Mijn vrouw Thea en ik 

wensen niet alleen de familie sterkte toe 

bij dit verlies, maar de hele gildewereld. 

U zult het weten.

Kees, goede reis, behouden vaart en rust 

in vrede, wij kunnen en willen jou nooit 

vergeten. ■

Zij getekend,
Harry Ketels

Europees Schutterskoning



Vliegende start
Al snel na zijn aanstelling als huisarts in 

mei 1965 in Liempde bleek, dat er wei-

nig uit het Liempdse verleden gestructu-

reerd bewaard was gebleven. Historisch 

besef was er wel, maar aan behoud was 

nog nooit gedacht. Beroepsmatig had 

huisarts van Laere in 1967/1968 al een 

tentoonstelling over veiligheid voor kin-

deren in en om het huis georganiseerd. 

Een tentoonstelling met de titel ’Kek 

Liemt’ in mei 1974 over Liempde en 

Liempdenaren in de jaren 1930 tot 1950 

sloeg enorm aan en leidde tot de oprich-

ting van een heemkundevereniging. Veel 

Liempdenaren konden op deze tentoon-

stelling voor het eerst kennis maken met 

een statig houten beeld van Sint Anto-

nius Abt. Maar Roger wilde meer.

Een gilde oprichten moet groeien
Roger liep al jaren met het idee een gilde 

in Liempde op te richten. Het 100-jarige 

bestaan van de plaatselijke fanfare Con-

cordia in mei 1974 werd groots gevierd 

en werd de aanleiding om dit plan uit te 

werken. Maar hoe begin je daarmee? Uit 

de geschiedschrijving was gebleken, dat 

er in Liempde drie gilden hadden bestaan: 

Sint Catharina, Sint Barbara en Sint 

Antonius Abt. Attributen waren er niet 

meer en zilver evenmin. Mogelijke archie-

ven waren met een grote brand in 1844, 

waarbij de kerk, de pastorie en 13 huizen 

werden getroffen, verloren gegaan. Aller-

eerst moest onderzocht worden of er bij 

de plaatselijke bevolking interesse was 

voor de heroprichting van een gilde. 

Begin tachtiger jaren van, inmiddels de 

vorige eeuw, werden in Liempde lezingen 

en informatie-avonden over onze Bra-

bantse gilden gehouden. Daarvoor wer-

den deskundigen op gildegebied en gil-

debroeders uit de nabije omgeving uitge-

nodigd. Deelname was volledig 

vrijblijvend. Al snel bleek dat een aantal 

belangstellenden alle sessies bezochten. 

Dit werd de basis voor de feitelijke herop-

richting van een nieuw gilde. 

Naamgeving
In het verleden hadden in Liempde drie 

gilden bestaan: Sint Catharina, Sint Bar-

bara en Sint Antonius Abt. De keuze van 

een naam voor een nieuw gilde lag 

daarom niet bij voorbaat voor de hand. 

Besloten werd de bescherming van het 

gilde toe te vertrouwen aan Sint Anto-

nius Abt. Een houten beeld van Sint 

Antonius op de schoorsteenmantel bij 

boswachter Cees van den Langenberg 

had door zijn eenvoud en vredige uit-

straling aan het einde van de zestiger 

jaren een grote indruk gemaakt op  

Roger. Op een koperen plaatje op een 

vierkant plankje aan de voet van het 

beeld stond het jaartal 1402. Jan, de 

vader van Cees, had het beeld uit de han-

den van spelende kinderen weten te red-

den door het te ruilen tegen een pop. De 

Egyptische kluizenaar Antonius zou in 

onze omgeving pas in de veertiende eeuw 

bekend zijn geworden. Hij werd onder 

meer vereerd als beschermer tegen de 

gevaarlijke ziekte Antonius-vuur. Deze 

ziekte werd veroorzaakt door het eten 

van brood, waarin de schimmel moeder-

koren zat. Ook was hij een toeverlaat 

voor besmettelijke ziekten en misoogsten 

en kennen wij hem voornamelijk als 

beschermheilige van de pest, een gruwe-

lijke ziekte, die veroorzaakt werd door de 

vlooien van de zwarte rat. Rond 1400 

was de zorg voor pestlijders en de begra-

fenis van gestorvenen in handen van 

priesters en leken, die zich verenigden in 

broederschappen. Vermoedelijk is het 
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’MANNEN EN VROUWEN 
ZIJN MENSEN’

Huisarts Roger van Laere uit Liempde droeg in 2002 zijn praktijk over aan zijn 

zoon Otto. In zijn 37-jarige praktijk heeft hij in het Liempdse een groot aantal 

initiatieven genomen voor het behoud van plaatselijke cultuur, gewoonten en het 

taalgebruik. Hij heeft onder meer initiatieven genomen tot de oprichting van een 

heemkundevereniging en een gilde en heeft diverse boeken geschreven. Bij zijn 

afscheid heeft hij het boek met de titel ’Liempd sprak’ aan de gemeenschap aan-

geboden. Nog steeds geeft hij lezingen over gewoonten en gebruiken bij geboor-

ten, huwelijken en begrafenissen in het vroegere Liempde. Hij is sinds de her-

oprichting in 1986 hoofdman van Gilde Sint Antonius Abt in Liempde.

Henk van Hout en Ad Dams

INTERVIEW
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voormalige Sint Antonius Abtgilde uit 

zo’n broederschap ontstaan. Ook werden 

in deze tijd, vaak op afgelegen plaatsen, 

kapellen ter ere van Antonius gebouwd, 

waar zieken konden bidden. Zij mochten 

immers niet in aanraking komen met 

gezonde mensen. Ook in Liempde heeft 

zo’n kapel op de grens met Sint-Oeden-

rode gestaan, of beter gezegd: staat er nu 

sinds 12 januari 2003 weer in volle glorie. 

Sint Antonius waakt weer over Kasteren 

en Liempde en nodigt voorbijgangers uit 

binnen te komen voor een korte overwe-

ging of gebed. 

Dure kostuums
Om financiële armslag te krijgen werden 

activiteiten tijdens de inmiddels landelijk 

bekende ’Liempdse Boerenmert’ gehou-

den. Daarmee kon een mogelijke belem-

mering voor de aanschaf van dure kos-

tuums voor potentiële gildebroeders en 

gildezusters voor een belangrijk deel 

voorkomen worden. 

In 1986 sloot het jonge gilde zich aan bij 

de Kring van Schuttersgilden ’het Kwar-

tier van Oirschot’. Een nieuw gilde was 

geboren en als eerste activiteit manifes-

teerde het gilde zich met de organisatie 

van een liefdadigheidsfestijn. Trots toont 

Roger het Tunnisboekje, dat door zijn 

gilde wordt uitgegeven en een kroniek 

van zijn gilde bevat. Inmiddels is het 

gilde volledig ingeburgerd in de Liempdse 

gemeenschap en is er een vriendschaps-

band met het Boxtelse gilde Sint Joris en 

Sint Barbara. In 2006 wordt er opnieuw 

een groot gildefeest in Liempde georga-

niseerd.

Mannen en vrouwen zijn mensen
Op de vraag of vrouwen lid van het nog 

jonge gilde zijn, antwoordt hoofdman 

van Laere enigszins teleurgesteld „nee”. 

„De deuren van het gilde staan open voor 

vrouwen, zo vervolgt hij, maar er hebben 

zich nog geen gildezusters aangemeld. 

Gilden worden gevormd door mensen en 

mensen zijn mannen en vrouwen. Vrou-

wen moeten daarom integraal lid van een 

gilde kunnen worden en mogen daarbij 

geen uitzonderingspositie, zoals nu nog 

wel eens het geval is, innemen. De activi-

teiten van gilden geven daar geen aanlei-

ding toe. Gilden moeten er wel aan toe 

zijn om vrouwen in hun gelederen op te 

nemen. Toen ik voor het eerst met man-

nelijke verplegers op een vrouwenafde-

ling in het ziekenhuis werd geconfron-

teerd schrok ik ook.”

Zwaai uw vendel voor God ...
Dit is de titel van een artikel van hoofd-

man van Laere, waarin hij de lezer de 

betekenis van de woorden ’voor God, 

Koningin en vaderland’, die bij aanvang 

van een vendelgroet worden uitgespro-

ken  ter overweging geeft. „Wat beteke-

nen deze woorden, die zo vaak worden 

uitgesproken, voor mij en voor jullie? Wie 

is God, wat is God, waar is God?  

Op zoek naar de zin van het leven heb ik 

vele landen bezocht in het Midden-Oos-

ten. Het antwoord vond ik echter dicht 

bij huis. Daar ontmoette ik mensen, die 

de vraag van het waarom van dit aardse 

bestaan zinloos vonden. en aan het leven 

zelf zin gaven door te leven en mede 

daardoor de ander te bevestigen. Hem of 

haar de ruimte gaven om te zijn. Dorps-

genoten, die tevreden waren met het ver-

leden en heden en zich verheugden in de 

toekomst. Mensen, die blijk gaven van 

een innerlijke vrede en momenten ken-

den van grenzeloze vrijheid. Vredigheid, 

eeuwigheid, zaligheid, liefde is dit de 

God, waarvoor onder andere de vende-

liers van ons gilde zwaaien?”

Christelijke broederschappen
„Gilden zijn christelijke broederschap-

pen. Dit betekent dat mensen met  

andere geloofsovertuigingen zich niet bij 

gilden zullen aansluiten. Bij aansluiting 

zullen zij snel in conflict komen met hun 

eigen geloofsovertuiging en levensopvat-

ting. Geloof kun je niet opleggen. Je kunt 

er alleen maar van getuigen.”

Toekomst
„Gilden hebben in de loop der geschie-

denis periodes van bloei en verval gekend. 

Momenteel gaat het goed met de gilden. 

Toch moeten we ons zorgen maken. De 

jeugd is moeilijk bereikbaar en door de 

economische malaise zal de organisatie 

van gildefeesten onder druk komen te 

staan. Gilden moeten zich ook beraden 

over het programma tijdens gildefees-

ten.” Al pratende is al snel de conclusie 

getrokken dat dit moeilijk is. „We willen 

graag een gildefeest met een H.Mis 

beginnen, de erewijn moet blijven en een 

optocht hoort er toch ook wel bij. Het 

uitwisselen van ideeën en het op gang 

houden van een dialoog is een goede 

zaak.” ■
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Het Europees schutterstreffen in Vöcklabruck: kei gaaf!
Op 29, 30 en 31 augustus was het Europees schutterstreffen in Vöcklabruck, Oos-
tenrijk. Ik mocht meedoen met de jeugdverschieting en daarom vertrok ik op 29 augustus 
samen met mijn gilde en het gilde st. Joris uit Diessen richting Oostenrijk.
Helaas stonden er die dag erg veel files op de Nederlandse en Duitse wegen en daarom 
kwamen we pas om 3 uur ‘s nachts aan in Nussdorf am Attersee, het dorp waar we 
sliepen. De volgende ochtend moesten we al weer vroeg op en vertrok ik samen met mijn 
vriend Jan Smits, Frans Basters (onze deken-schrijver), Co van ‘t Hout (koningvan Sint 
Joris Diessen) en zijn vrouw richting Vöcklabruck, waar we ons moesten inschrijven. De 
rest van de gilden zou later met de bus komen. Na lang wachten begon dan om twee uur de 
verschieting, wat voor mij een hele ervaring was! Ik heb erg veel gepraat met deelnemers van 
andere Nederlandse gilden en toen de vogel bijna naar beneden kwam, was het allemaal best 
wel spannend. We vonden het allemaal erg leuk dat er uiteindelijk een Nederlander jeugdkoning 
werd, al hadden we het nog leuker gevonden als het een Brabander was geweest.
Na de verschieting heb ik met de rest van het gilde naar de finale van de volwassenen 
gekeken, maar toen het steeds harder begon te regenen zijn we naar de tent gegaan. Ook 
zaterdagavond en zondags heb ik het nog erg leuk gehad, alleen jammer dat het tijdens de 
optocht regende.. Nadat we zondagavond met z’n allen gegeten hadden en we met een klein 
groepje nog even naar het plaatselijke café in Nussdorfzijn gegaan, zijn we ‘s maandags 
moe, maar voldaan weer terug naar Nederlandgedaan.’ Voor mij was het erg de moeite waard 
en als ik de kans krijg wil ik de volgende keer zeker weer mee schieten!
Groetjes,
Babette Dankers, gilde Sint Ambrosius, Loon op Zand

Een middag bij ‘de andere guld’
Op de mooie zonnige zaterdagmiddag van 23 augustus 2003 ging 
ik, Giel Baats, gildebroeder van het Sint Willibrordusgilde, samen 
met mijn opa, vader en broer Rick, ook gildebroeders, naar het schie-
ten kijken van het Sint-Martinusgilde. Na een omzwerving door de 
bossen van WaaIre, komen we aan op het schietterrein, waar het 
een gezellige drukte is. Het gilde had gezorgd voor twee mooie tenten. 
Hieronder was eten en drinken te verkrijgen. Diverse vertegenwoordi-
gers van andere gilden waren ook aanwezig. Ook onze toekomstige 
nieuwe burgemeester met zijn vrouw waren er. Voorafaan het schieten, 
werd de heer Piet Bongaerts gehuldigd voor zijn mooie reisverslag, in 
de Gildetrom over de reis van het gilde naar Tours. Ook zijn vrouw 
werd in het zonnetje gezet. Na de huldiging volgde er een toespraak 
van de hoofdman, de heer Vaessen. Daarna werd de boom gevrijd van 
boze geesten. Toen kon het schieten voor het vrouwenspeld beginnen. 
Het eerste schot werd gelost door pastoor van Beers en het 2e 
schot door onze toekomstige burgemeester. Na een spannende, langdu-
rige wedstrijd werd door het 210e schot de vogel, door mevrouw Annie 
Schneider, naar beneden gehaald. Na een korte pauze waarin iedereen 
was voorzien van een natje en een droogje kon het schieten voor de 
heren, om het Hein Kraus wisselschild, beginnen. Hierbij haalde gilde-
broeder Marcel Verstappen na 95 schoten de vogel naar beneden. Nadat 
Marcel gehuldigd was, werd er nog gezellig nagebabbeld onder het genot 
van een lekker glaasje bier of fris. Ik bood Marcel de door mij opgeraapte 
overblijfselen van de vogel aan. Tijdens het schieten, vond ik nog een 
mooie watersalamander. Nadat we afscheid hadden genomen vertrokken 
we huiswaarts, met de kop en romp van de vogel en onze zakken vol met 
lege kogelhulzen. Alweer uitkijkend naar het volgend jaar, wanneer er koning 
wordt geschoten, hoop ik er zeker weer bij te zijn.

Met vriendelijke gildegroet, Giel Baats, gildebroeder van het Sint Willibror-
dusgilde te Waalre.

Giel Baats was op een week na 2 jaar, toen hij aan opa’s hand voor het eerst 
optrad als gildebroeder van ’die Scut van Waelre’, het Sint Willibrordusgilde van 
Waalre. Hij is nu net 14 geworden, zit in de derde klas van het atheneum en is ven-
delier. Broer Rick heeft ongeveer dezelfde carrière, is nu 12 en zit in de brugklas van 
dezelfde school, het Augustinianum in Eindhoven.
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De broers Giel (links) en Rick 
Baats in actie als hulzenvangers
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ANJERFONDS KOMT MET 
DE ’KROMMEN ÈÈREM’

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, bij ons beter bekend 

onder de naam Anjerfonds Noord-Brabant, helpt cultuur-

makers bij het uitoefenen van hun cultuuruitingen. In finan-

ciële zin, maar ook dat is een morele steun. Op 23 augustus 

kwam de heer W. Bannenberg als vertegenwoordiger van dat 

fonds met de ’krommen èèrem’ op bezoek bij De Gildetrom. 

Letterlijk met een kromme arm, niet om een cultuurhisto-

risch gebruik meer kracht bij te zetten, maar deze keer als 

gevolg van een onvrijwillige val. Het goede nieuws bestond 

uit een fikse bijdrage in de kosten van de jubileumactiviteiten. 

Dit jaar is het 50e jaar van De Gildetrom en dat zal in decem-

ber afgesloten worden met een bijzondere actie. De Gilde-

trom mocht deze bijdrage in ontvangst nemen bij gelegen-

heid van de uitreiking van de Jan Mesprijs onder de schuts-

boom van het Sint-Martinusgilde Waalre.

JAN MESPRIJS
Op 23 augustus zou het Sint-Martinusgilde Waalre bij het 

schieten om het Hein Kraus-

schild en de Vrouwenspeld een 

statiefoto van de hele groep met 

attributen en paarden laten 

maken. Nog net in de vakantie-

periode, dus een beetje riskant, 

omdat er mogelijk nog leden 

buitensteeds zouden kunnen 

zijn. Toen het afgesproken werd 

had nog niemand bezwaren 

geuit. En tot op de bewuste 

datum had zich nog slechts één 

lid verhinderd gemeld bij deken-

schrijver Piet Bongaerts. En dat 

was een vergissing, want die had 

bij een ander lid van de overheid 

moeten melden, zodat Piet in de 

waan bleef, dat de foto-sessie gewoon door zou gaan. Echt 

toeval was, dat juist deze dag in Waalre de Franse dame aan-

wezig was, die tijdens de bedevaarten naar Tours de organi-

satie in de bisschopsstad verzorgde. 

Bij aankomst onder de schutsboom zag alles er nog ’gewoon’ 

uit, maar dat veranderde, toen er in plaats van een fotograaf 

een afvaardiging van De Gildetrom arriveerde in gezelschap 

van het college van burgemeester en wethouders, kring Kem-

penland, de redacteur van het plaatselijke blad en een came-

raploeg. Gildetrom-voorzitter Ko op ’t Hof kreeg het woord, 

lichtte het belang van het tijdschrift toe en de achtergronden 

van de Jan Mesprijs. De jury had voor de toekenning van de 

Jan Mesprijs de keuze laten vallen op het bedevaartdagboek 

’Martinus toog naar Tours’. Dat er iets aan de hand was, was 

Piet ondertussen duidelijk geworden en wat dat was, bleek 

pas goed, toen hij naar voren geroepen werd om de oorkonde 

in ontvangst te nemen. Na de felicitaties van alle aanwezigen 

van het eigen gilde en andere gasten kon het normale pro-

gramma een aanvang nemen. 

DE GILDETROM 
JUBILEERT

’De Gildetrom’ het kwartaalblad van, voor en door de Noord-

brabantse gilden bestaat dit jaar 50 jaar. Begonnen als mede-

delingenblad voor de gilden uit de Kring Kwartier van Oir-

schot, is het na een aantal jaren uitgebouwd tot een blad voor 

alle Noord-Brabantse gilden en voor een groot aantal parti-

culieren.

Sinds 1991 wordt het blad uitgegeven door de zelfstandige 

stichting met eenzelfde naam als het blad.

Het blad bevat tegenwoordig artikelen van historische aard, 

zoals de beschrijving van gebruiken of attributen, reportages 

van belangrijke gebeurtenissen, toespraken op gildecongres-

sen, e.d., maar ook berichten over de activiteiten van de gil-

den in Noord-Brabant, Noord-Limburg en ’t Gooi (’t Gaes-

beker gilde uit Soest is lid van de Noordbrabantse Federatie 

van Schuttersgilden).

Het gouden jubileum wordt eenvoudig gevierd met een extra 

dienstverlening aan de gilden en de andere abonnees. Einde 

van dit jaar verschijnt een dvd met daarop een tijdsbeeld van 

de huidige gilden en van alle activiteiten, welke gilden in de 

loop van een jaar uitvoeren. De opnames hiervoor zijn 

gemaakt door een filmploeg van TV8 Media, de productie-

maatschappij van Omroep Brabant. Op dit moment worden 

de beelden en bijkomende gegevens verwerkt tot één geheel.

De kosten van de aanmaak en verspreiding van de dvd zijn 

niet onbetekenend. Daarom is aan enkele instellingen en 

bedrijven om financiële steun gevraagd.

Bij de uitreiking van de Jan Mesprijs 2002 werd door het 

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant een belang-

rijke financiële bijdrage geleverd in de kosten van de jubi-

leum-dvd. Bestuurslid Wick Bannenberg van het Cultuur-

fonds overhandigde aan de stichtingsvoorzitter Ko op ’t Hof 

een cheque ter waarde van 5.000 euro. Het Cultuurfonds 

maakt op deze wijze waar, dat zij de Noord-Brabantse cul-

tuur in stand wil houden, maar ook vastleggen voor de toe-

komst. Het fonds verdient hierdoor ook de voortzetting van 

de steun van de Noord-Brabantse gilden.  ■

Lau Huijbers

Piet Bongaerts met de oorkonde 

van de Jan Mesprijs 2002

FEDERATIE-NIEUWS

Voorzitter Ko op ’t Hof ontvangt een cheque uit hand(en) van Wick 

Bannenberg van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het camerateam van TV8/Omroep Brabant in actie
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KRINGNIEUWS

Gildebroeders Sint Sebastiaan Oirschot ontvangen 
Huwelijksmedaille 2002

Op 2 februari 2002 zijn prins Willem Alexander en prinses 

Maxima in de echt verbonden. Tijdens de rijtocht met de 

gouden koets door de binnenstad van Amsterdam  werden 

geselecteerde verenigingen uit het hele land geposteerd langs 

de route van het kersverse bruidspaar. Gilde Sint Sebastiaan 

uit Oirschot viel de eer te beurt om de provincie Noord-

Brabant te vertegenwoordigen en zo een Brabantse tint te 

geven aan deze feestelijke dag. Ter gelegenheid van het 

koninklijke huwelijk is door koningin Beatrix recentelijk een 

speciale Huwelijksmedaille ingesteld, voor diegenen die een 

bijdrage leverden aan het welslagen van de huwelijksplechtig-

heid. De traditie om dergelijke draagmedailles in te stellen bij 

bijzondere koninklijke gebeurtenissen dateert vanaf de inhul-

diging van koningin Wilhelmina in 1898. Op de zilveren 

medaille uit 2002 is aan de voorzijde de beeltenis van de 

kroonprins en zijn echtgenote opgenomen evenals de konink-

lijke kroon. Aan de achterzijde is de tekst ’twee twee tweedui-

zendentwee Maxima Willem-Alexander’ en het gekroonde 

monogram WM te lezen. De medaille is voorzien van een 

draaglint met de kleuren van de families Oranje-Nassau en 

Zorreguieta. Ook de gildebroeders van gilde Sint Sebastiaan 

mochten afgelopen week namens koningin Beatrix de 

medaille met bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen. 

Uiteraard is het gilde terdege trots op deze bijzondere blijk 

van waardering. Een blijk van waardering die het gilde een 

tastbare en blijvende herinnering bezorgt aan een mooie 

dag.

Mevrouw Ine Jonkers-van der Velden beschermvrouw 
van het gilde

Op 16 november 2002 trok het gilde Sint Barbara en Sint 

Joris met roffelende trommels en wapperende vaandels naar 

de Theresiakerk in Lennisheuvel. Een feestelijke avond, 

omdat mevrouw Ine Jonkers-van der Velden geïnstalleerd 

werd als beschermvrouw van het gilde. De wens van mevrouw 

Jonkers was, geïnstalleerd te worden in haar eigen parochie-

kerk Sint Theresia. Tijdens de plechtigheid sprak de hoofd-

man Jacques Habraken, hoe passend deze taak voor mevrouw 

Jonkers is, wonend in de Dassenburcht. „Dassen hebben 

inzet en zijn ijverig. Zij bouwen hun burcht steeds uit en 

maken ruimte voor anderen. Zij houden van tradities. Met 

deze eigenschappen, plus de warme belangstelling die wij al 

jaren ervaren, zijn wij heel blij met u”, sprak de hoofdman. 

Na de installatieplechtigheid sprak beschermvrouwe Ine Jon-

kers haar dank en waardering uit voor de grote eer, die haar 

te beurt is gevallen. In een tijd waar normen en waarden 

vervagen, is het toch fantastisch beschermvrouw te mogen 

zijn van het gilde. Want zowel onder de gildebroeders en -zus-

ters als onder de inwoners van Lennisheuvel is er nog sprake 

van loyaliteit en saamhorigheid. Men is bereid iets voor elkaar 

te doen, samen dingen tot stand te brengen. Na deze lovende 

woorden, werd de beschermvrouwe toegesproken door haar 

man gildebroeder Ton, hij schonk haar een prachtig, kostbaar 

draagschild met daarop onder meer een dassenfiguur. Dit 

alles werd ingezegend door de voorganger pater Heuschen.

Vaandrig Guus Eltink schiet zich gildekoning
Op 23 april 2003, Sint Jorisdag, heeft het Boxtelse Sint Bar-

bara en Sint Joris Gilde, het tweejaarlijkse kruisboogschieten 

op de koningsvogel gehouden. In een vernieuwde caert van 6 

juli 1639, uitgevaardigd door de kasteelheer van Stapelen, 

Grave de Hornes Ambrosius 1ste, gaf deze het Sint Jorisgilde 

het privilege om op 23 april 1640 op de koningsvogel te 

mogen schieten. De dag begon voor dag en dauw met de 

aankondiging door de tamboers, die ’s morgens al om zes uur 

beginnen aan hun lange tocht om alle gildebroeders en zus-

ters persoonlijk op de hoogte te brengen van het koningschie-

ten. Een vier uur durende tocht langs de 30 adressen van 

gildebroeders en zusters. Zij hadden een fluwelen buidel bij 

zich (schooizak), waarin de gildebroeders en zusters een bij-

drage voor het koningsbier konden deponeren. De opbrengst 

wordt besteed aan het traditionele koningsbier, wat wordt 

gedronken in het jaar dat er geen koning geschoten wordt. 

Om 11.00 uur verzamelden alle gildebroeders en -zusters 

zich in gildehuis ”de Waag” om vandaar hoofdman Jack 

Habraken uit te halen en deze trakteerde op brandewijn met 

suiker. Vervolgens naar het huis van de koning Ruud Beijsens, 

die op gildebier trakteerde. Om 14.00 uur begon  een eucha-

ristieviering in de Sint Petruskerk. De gildeheer, Richard 

Niessen, zegende de koningsvogel. 

Een forse berkenboomtak in de top van de schutsboom had 

in de nacht de boze geesten weggehouden. 

Na het vrijen van de schutsboom kregen alle gildebroeders 

en -zusters de kans voor een schot op de vogel. Om ieder met 

gelijk materiaal te laten schieten was besloten dat er alleen 

met de kruisboog van het oud-koning Henk van de Meijden 

werd geschoten. Ruud Beijsens loste om drie uur het eerste 

schot en hierna volgden de andere 16 schutters, die door 

loting op volgorde waren gezet, in de strijd om de fel begeerde 

koningstitel. Nadat bij het 85e schot Evert van Gelder de 

vogel doormidden had geschoten, wist Guus Eltink met een 

welgericht schot het restant van de vogel van zijn zitplaats te 

knallen. De Boxtelse gemeenschap werd meteen op de hoogte 

gebracht van het nieuws. De klokken van de Sint Petrustoren 

galmden minuten lang en maakten zo bekend dat de naam 

van de nieuwe gildekoning bekend was.

Koninklijke onderscheiding Jan Janssen
De hoofdman van gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon, Jan 

Janssen, werd daags voor koninginnedag verrast met een 

koninklijke onderscheiding. Jan is in de Hoogeloonse 

gemeenschap een bekende figuur met een grote maatschap-

Kwartier van Oirschot

Guus Elting van vaandrig tot koning

Jan Janssen en zijn vrouw direct na de uitreiking
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pelijke betrokkenheid. Bij meerdere organisaties was Jan 

actief betrokken. Naast het gilde is hij ook nog steeds actief 

betrokken bij Fanfare Wilhelmina en de Heemkundegroep 

Hoogeloon. Jan is al veertig jaar lid van het gilde waarvan hij 

de laatste zeven jaar hoofdman is. Jarenlang organiseerde hij 

mede de jaarlijkse Loonse Lente Evenementen. Als een 

beroep gedaan wordt op zijn kennis en inzet dan staat hij 

klaar om te helpen waar hij maar kan. Binnen het gilde is hij 

een gewaardeerde persoonlijkheid. Dit bleek maar weer eens 

toen hem ’s avonds een serenade gebracht werd. Bijna alle 

gildebroeders gaven acte de présence om hun hoofdman te 

eren met de toegekende onderscheiding.

500-jarig bestaan Gilde van O.L. Vrouw van 
West- en Middelbeers

Gilde O.L. Vrouw is van oor-

sprong een kerkelijk gilde of 

broederschap. Het vierde op 10 

mei 2003 zijn 500-jarig bestaan. 

Een citaat uit het eerste jaar 

luidt als volgt: „Extract uiten 

constitutien boek van de gulde-

broeders van onser liever Vrou-

wen tot Middelbeers van de 

Jaere 1503. Item de Kerkmees-

ters onser liever vrouwen mees-

ters met meer andere goede 

mannen hebben geordineert 

een broederschap van broeders 

ende susteren ter eeren godts, 

onser liever vrouwen ende 

st.willibrord in de kerke van 

Middelbeerse”. Verder volgt 

dan het reglement, dat heden 

ten dage nog steeds hiervan is 

afgeleid. Het originele perka-

menten boek of caert is in de 

jaren ’70 vertaald in enigszins 

leesbaar Nederlands.

Hier lezen we dat het toenmalige kerkelijke gilde reeds in 

augustus 1628 onenigheid had met de Bisschop van Den 

Bosch over tonnenbier. Hoe het verder is afgelopen wordt 

niet vermeld, maar heden hebben we nog steeds bier. De 

teeravonden zijn als volgt: 

- 2e maandag na beloken Pasen

- 1e maandag na O.L. Vrouw geboorte 

- 2e maandag na Allerheiligen.

Tussen 1726 en 1845 is niets opgetekend, doch na enig speur-

werk van de hoofdman werd het verloren boek teruggevonden 

in het heemkundig museum van Goirle. Een kopie is na enig 

overleg aan het gilde toegezonden. Het boek handelt over de 

bijenstand en de ponden bijenwas die jaarlijks werden geoogst. 

Het gilde zorgde zo voor kaarsen voor de kerk. Ook heeft het 

gilde jarenlang een doodskleed voor de overledenen aan de 

kerk geleverd. Ook werden veelvuldig processies etcetera 

opgeluisterd. Nadat in de jaren ’60 de meeste van deze taken 

kwamen te vervallen bleven alleen de gezellige teeravonden 

over, maar trad het gilde niet meer naar buiten. 

In 1980, de toenmalige hoofdman was al flink op leeftijd, 

werd ik met algemene stemmen tot hoofdman gekozen. Het 

leek me een uitdaging het enigszins rustende gilde nieuw 

leven in te blazen. Op de zolder van de pastorie werd een oud 

vaandel gevonden en enkele zilveren schilden met afbeeldin-

gen van Maria. Van het kleine kapitaal wat toen voorhanden 

was werden trommen en een nieuw hoofdvaandel, ontwor-

pen door de conservatrice van het Nederlands Textielmu-

seum, aangeschaft, en door de gildezusters werden sjerpen 

gemaakt. Om wat wedstrijdelement in te brengen werd een 

wapen gekozen: Handboog op doel. In 1985 is voor het eerst 

koning geschoten, de eerste koning was onze tamboer Ad van 

Riet. Daarna volgde snel het lidmaatschap van de Kring van 

Schuttersgilden Het Kwartier 

van Oirschot, en de aanschaf 

van kostuums in 1987. Ook 

werden vendels gemaakt. Dit 

alles was mogelijk door het 

organiseren van diverse acties, 

zoals collecteren voor het Anjer-

fonds, schaatsen/speelgoed-

beurs, chocomelkraam op ijs-

baan, hamburgerkraam met 

carnaval en op braderie, organi-

satie kringgildedag en liefdadig-

heidsfeest, samen met Sint Joris 

Oostelbeers etc., waarbij alle 

gildebroeders en -zusters zich 

hebben ingezet.

Wij hebben het 500-jarige 

bestaan gevierd met de presentatie van nieuwe kostuums en 

het presenteren van het door het restauratieatelier van het 

Nederlands Textielmuseum herstelde meer dan 150 jaar 

oude vaandel. De viering van het 500-jarig jubileum werd 

ingezet met een plechtige gildemis. Tijdens de receptie bood 

de beschermheer en vrouw een nieuwe gildetrom aan, twee 

vrienden van het gilde, Gerrit en Bas, kwamen met een com-

plete verrassing en schonken een hoofdmanssikkel en de bur-

gemeester bood namens het gemeentebestuur een equivalent 

in euro’s van 1000 gulden aan, twee gulden per jaar. De aan-

schaf van de kostuums werd mede mogelijk genaakt door het 

Prins Bernard Cultuurfonds en de Rabobank.

Toon de Vet nieuwe koning Sint Odulphusgilde Best
Tijdens het driejaarlijkse koningschieten bij het Sint Odulp-

husgilde in Best toonde Toon de Vet zich de beste schutter. 

Daarom mag hij zich voor drie jaren koning van het gilde 

noemen. In deze hoedanigheid volgt hij Jos Peek op, die wel 

het leugenkoningschap voor zich opeiste. De nieuwe koning 

droeg deze titel ook al in de jaren ’91- ’93. Op de jaarlijkse 

feestdag van het gilde, maandag 16 juni, werd gildebroeder 

Jos Hellings door Kringvoorzitter Schreuder onderscheiden 

vanwege diens 40-jarig lidmaatschap van het gilde. Traditio-

neel brengt het gilde op die dag een vendelgroet voor het 

gemeentebestuur waarna het in de burgerzaal door het col-

lege van burgemeester en wethouders wordt ontvangen.

Henk Michiels weer koning bij gilde Sint Brigida
Op 2 juni 2003, tijdens Netersel kermis, vond het koning-

schieten plaats bij gilde Sint Brigida onder prachtige weers-

omstandigheden. Er schoten dit jaar 7 gildebroeders mee 

voor de koningstitel. Burgermeester S.P. Grem loste namens 

de wereldlijke overheid het eerste schot op de koningsvogel. 

Daarna schoten: erehoofdman A. Coppelmans, hoofdman 

Fr. Waaien, oud-koning Henk Michiels, en de verdere deel-

nemers in volgorde van loting. De houten vogel werd bijzon-

der goed geraakt, en al gauw kwamen er enkele brokstukken 

Meer dan 150 jaar oude vaan-

del gerestaureerd door Textielmu-

seum

Hopman Gerrit Jan Swinkels hangt koning Toon de Vet de zilveren pape-

gaai om als teken van zijn nieuwe waardigheid

Nieuw hoofdmanssikkel, grote 

verrassing
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naar beneden en de vogel zou het vlug op kunnen geven. Het 

bleef maar even spannend, want bij het 22e schot, toen Henk 

Michiels aan de beurt was, wist hij het laatste stuk van de 

vogel, met een fraaie treffer naar beneden te halen, onder 

groot gejuich van het talrijke publiek. Hij werd voor de tweede 

keer achter elkaar de koning van gilde Sint Brigida. 

De nieuwe koning (38 jaar) is 11 jaar lid van het gilde en was 

voor zijn koningschap actief als vendelier. Naast koning is hij 

momenteel kruisboogschutter. Zijn vrouw Addie is een van 

de acht vrouwelijke bazuinblazers, en zijn twee zonen lopen 

in de optochten mee als schildendragers.

Speurtocht voor de jeugd tijdens gildefeest
Het Oirschotse Sint Joris Gilde organiseerde op 22 juni 2003 

een vrij gildefeest ter gelegenheid van zijn 460-jarig bestaan. 

Aan dit gildefeest namen 44 gilden deel. Het was prachtig 

weer en de sfeer was opperbest. De organisatoren van dit 

gildefeest hadden een groot aantal verrassingen in petto. Zo 

werd de plechtige gildemis opgeluisterd door een eigen gilde-

koor, bestaande uit 25 gildebroeders en gildezusters. Het 

koor zong onder meer werken van Henk Habraken met bege-

leiding van een eigen tamboer. De erewijn werd in de open-

lucht door het gemeentebestuur aangeboden. In plaats van 

de deelnemende gilden in optocht naar het publiek te laten 

gaan, werd ervoor gekozen, het publiek naar de gilden te 

laten komen. Op het feestterrein konden de talrijke belang-

stellenden genieten van de zigzaggend voorbijtrekkende gil-

den. Een spektakel op zich, dat zowel bij de gilden als bij het 

publiek zeer werd gewaardeerd. De vendeliers van het orga-

niserende gilde gaven twee demonstraties op muziek en 

natuurlijk ontbrak de stokkendans of trawantel niet. Aan de 

jeugd was ook gedacht. Op vakkundige wijze was een speur-

tocht uitgezet, waaraan kinderen van de basisschool mochten 

deelnemen. 150 Kinderen namen, al dan niet geholpen door 

hun ouders en dat mocht, deel aan de spannende speurtocht. 

Naast vragen als wie is de baas van een gilde, hoe zwaar is een 

vendel en hoe hoog is een schutsboom bij het kruisboog-

schieten moesten de kinderen voorwerpen op het feestterrein 

en de tentoonstelling zoeken en met de bijbehorende letters 

het woord ’gildedag’ vormen. Aan de hand van foto’s van 

zeven vendels moest het bijbehorende gilde worden gezocht. 

Al snel hadden een aantal kinderen in de gaten dat ze hier-

voor het beste naar de optocht konden kijken. Enthousiast als 

kinderen zijn werd de hele middag het feestterrein afgestroopt 

en aan gildebroeders en gildezusters vragen gesteld om de 

oplossingen te vinden. Dit was precies de bedoeling van het 

organiserende gilde. Kinderen niet passief laten kijken naar 

gilden, maar actief op een speelse wijze kennis maken met 

alles wat er in een gilde te zien en te beleven is. Natuurlijk 

waren de prachtige prijzen de belangrijkste motivatie om aan 

de speurtocht deel te nemen, maar niet geschoten is altijd 

mis, om maar eens in gildetermen te besluiten.

Gemeentepenning van verdiensten voor gildebroeder
Tijdens het Brabants muziek-

festival, dat als start van het vrij 

gildefeest op 20 juni 2003 door 

het Oirschotse Sint-Jorisgilde 

werd georganiseerd, reikte bur-

gemeester Speetjens de 

ge meentepenning van verdien-

sten uit aan gildebroeder Henk 

van Hout. Hij kreeg de penning, 

omdat hij zich 25 jaar lang op 

een bijzondere wijze heeft inge-

zet als schrijver van genoemd 

gilde. Gedurende deze periode 

heeft hij zich ingezet voor de 

organisatie van talrijke festivitei-

ten, waaronder het Landjuweel 

in 1980, de daaraan verbonden 

Willem Ruis Show, het gildefeest in 1992 en op de achter-

grond het gildefeest van 2003. Henk is ondermeer meer dan 

20 jaar notulist van de vergaderingen van de Oirschotse gil-

den, initiatiefnemer tot deelname door de Oirschotse gilden 

aan Roefeldagen, mede-initiatiefnemer van  workshops voor 

vendelen en trommelen voor de jeugd en had namens de Oir-

schotse gilden zitting in de Culturele Raad Oirschot. Daar-

naast is hij correspondent van De Gildetrom.

Tijdens de teerdag van zijn gilde kreeg hij uit handen van 

kringvoorzitter Schreuder een kringonderscheiding. Een eer, 

die ook keizer Harrie Smits te beurt viel. Hij was 25 jaar lid 

van de overheid van het gilde en in die hoedanigheid betrok-

ken bij tal van activiteiten en festiviteiten, waaronder de 

kruisboog kwartet wedstrijden voor niet-gildebroeders de 

bouw van een schuilhok op een voormalig gildeterrein en de 

activiteiten in de tent tijdens en voorafgaande aan het Land-

juweel in 1980. Sjef Verouden ontving de kringoorkonde, 

omdat hij 50 jaar trouw lid van het gilde was. Het gilde zelf 

decoreerde de gebroeders Cor en Jan Spanjers die 25 jaar 

gildebroeder waren en zich op allerlei terrein bijzonder inzet-

ten voor het wel en wee van het gilde.

Gildeterrein wordt Vondervoorthof genoemd
Op 16 juni  2003 nam het Oir-

schotse Sint-Jorisgilde ander-

maal een nieuw gildeterrein offi-

cieel in gebruik. Het vorige is 

amper vijf jaar in gebruik 

geweest. Toen in 1996 het gilde 

de kans kreeg, een terrein tegen-

over het Sint Antoniuskapelletje 

in het buurtschap Straten te 

kopen was de beslissing door de 

algemene vergadering snel 

genomen. Het terrein was bijna 

vier keer zo groot als het destijds 

in gebruik zijnde terrein en het 

lag prachtig in het centrum van 

het buurtschap, waar ooit het 

Het koninklijke gezin Michels uit Netersel

Wie heeft wat gewonnen bij de speurtocht?

Burgemeester Speetjens overhan-

digt de penning van verdiensten

Plaquette markeert ingang gil-

deterrein



89

gilde moet zijn ontstaan. Bovendien was het een beschermde 

omgeving met prachtige oude boerderijen en vermoedelijk 

zelfs met de resten van een Romeinse villa. De gemeente was 

bijzonder vereerd met de komst van het gilde, dat een aanvul-

ling was op het historische karakter  van het buurtschap. 

Helaas dachten een aantal buurtbewoners daar anders over. 

Zij waren onderling al in procedures verwikkeld en het duurde 

niet lang of het gilde raakte ook ongewild verzeild in procedu-

res rond bestemmingsplannen. Men zag de guld liever gaan 

dan komen en gildebroeders en zusters hadden er ’den aard’ 

niet meer. Eigenlijk werd het terrein alleen nog maar voor 

onderlinge schietwedstrijden gebruikt. Repetities voor de 

tamboers, bazuinblazers en vendeliers werden er nooit gehou-

den. Daarvoor maakte het gilde al bijna 30 jaar gebruik van 

het voetbalveld van een buurtvereniging. Eigenaar van dit ter-

rein was een gildezuster en gildebroeder. Op het terrein ston-

den ook twee gebouwen, die als kleedlokaal dienst deden. 

Toen de hoofdman van het gilde de eigenaar benaderde en de 

problematiek rond het terrein bij het Stratens kapelletje voor-

legde werd een gewillig oor gevonden. Uiteindelijk resulteerde 

dit in de verkoop onder zeer gunstige condities van het terrein 

met opstallen aan het gilde. Het terrein in Straten werd ver-

kocht en gildebroeders spanden zich in om het nieuwe terrein 

op te knappen. Er werd geploegd, gezaaid, gepland, getim-

merd, geschilderd en geschrobd. Er kwamen eigen nutsvoor-

zieningen, jeu de boules-banen, een nieuwe poort en inrit en 

een prachtige muurschildering. Het terrein bleef mede in 

gebruik voor buurtvoetbal en het gilde streeft naar een multi-

functioneel gebruik. Het ligt er prachtig bij en biedt uitste-

kende mogelijkheden voor grote evenementen. Op 16 juni 

2003 werd het terrein officieel in gebruik genomen door de 

onthulling van een plaquette door voormalige eigenaar 

Anneke Vogels. De naam van het terrein verwijst naar de over-

leden man van Anneke, Janus van de Vondervoort, die ook 

gildebroeder van Sint Joris was. De dankbaarheid van het 

gilde wordt op de plaquette tot uiting gebracht met het 

opschrift “Uit dankbaarheid voor dit gildeterrein, zul je altijd 

in onze herinnering zijn”. Pastoor Spijkers zegende vervol-

gens het terrein in. Uit handen van hoofdman Ad Smits ont-

ving Anneke Vogels een plaquette in zilver voor haar zorgen 

voor de kostuums van het gilde gedurende de afgelopen 30 

jaar. Het kleinood symboliseert de wijze waarop zij het gilde 

gedurende deze periode op handen heeft gedragen.

Cor van der Leest opnieuw koning gilde Sint Antonius 
Abt te Liempde

Op 31 mei en 1 juni 2003 heeft gilde Sint Antonius Abt  

tweejaarlijkse koningschieten gehouden. De dag begon met 

het aan huis ophalen van de hoofdman en de koning en het 

bijwonen van een H. Mis met gilde-eer, opgedragen door 

gildeheer pastoor Jan van Adrichem.  Om circa 14.00 uur 

werd op het schietterrein met het vrijschieten met de kruis-

boog begonnen door de kerkelijke en wereldlijke gezagsdra-

gers en alle gildebroeders. Vervolgens begonnen zes gilde-

broeders aan het echte karwei. De door gildebroeder Jan van 

de Sande, deze keer iets steviger gemaakte houten vogel, was 

echter zo taai, dat deze ’s avonds om half negen na 699 scho-

ten, nog steeds van geen wijken wist. Besloten werd om de 

volgende dag verder te gaan en intussen hét koningsmaal, zij 

het zonder koning, toch te nuttigen. Zondagochtend om 

kwart voor elf werd de strijd hervat. Enkele gildebroeders van 

het naburige Boxtelse gilde hadden intussen enkele nachte-

lijke controles uitgevoerd om te voorkomen, dat er aan de 

onbeheerde vogel geknoeid zou worden. Ruim 24 uren na 

het begin en een recordaantal(?) van liefst 1089 schoten raak 

en slechts 47 mis, gaf de houten blok zich eindelijk gewonnen 

en viel aan de voeten van de man, die ook de afgelopen twee 

jaar het koningszilver droeg: Cor van der Leest, en konden 

eindelijk de kerkklokken luiden. Na de plechtige installatie 

door hoofdman Roger van Laere en de vele felicitaties werd 

met een vendelgroet de nieuwe koning ingehuldigd. 

Jubilarissen bij gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon
Tijdens de jaarvergadering met Sacramentsdag, donderdag 

19 juni, werden bij Sint Sebastiaan Hoogeloon drie jubilaris-

sen gehuldigd. Cees Willems werd 55 jaar geleden lid van het 

gilde. In de beginjaren was het gilde bij hem thuis. Als uitba-

ter van het gilde-onderkomen, café De Ster, heeft hij in de 

eerste naoorlogse jaren veel werk verzet om het gilde weer 

actief te maken. Nadat hij zijn zaak overgedaan had was hij 

een trouwe deelnemer aan alles waar het gilde zich presen-

teerde. 

Het laatste jaar heeft hij, gezien zijn leeftijd en  zijn gezond-

heid, zich meer en meer af moeten melden. Twee leden wer-

den in 1963 lid van het gilde. Jan Beerens en Jan Jansen zijn 

na veertig jaar nog beiden actief in het gilde. Jan Beerens is 

daarnaast ook vertegenwoordiger in de kringcommissie 

geweerschieten. Hij nam, intussen alweer ongeveer twintig 

jaar geleden, mede het initiatief om in het gilde met het geweer 

te gaan schieten. Deze groep geweerschutters is samen met 

hem nog steeds zeer actief. Jan Janssen werd altijd gevraagd, 

als er iets bijzonders georganiseerd moest worden. Op zijn 

inzet en kunde werd meerdere malen een beroep gedaan. 

Zeven jaar geleden werd hij hoofdman van het gilde.

Hoofdmanwisseling bij gilde Sint Sebastiaan te 
Hoogeloon

Tijdens de jaarvergadering met Sacramentsdag is er een 

nieuwe hoofdman gekozen. Jan Janssen, die deze functie 

zeven jaar bekleedde, gaf vorig jaar al aan hiermee te willen 

stoppen. Omdat de vergadering toen verrast werd door deze 

mededeling werd in samenspraak met hem besloten de ver-

kiezing een jaar uit te stellen. Negentien juni moest er alsnog 

een nieuwe hoofdman gekozen worden. De verkiezing was 

niet moeilijk, omdat maar één gildebroeder zich kandidaat 

gesteld had voor deze functie. Direct na de verkiezing kreeg 

de nieuwe hoofdman, Jan van Rooij, van de afgaande hoofd-

man de sikkel omgehangen en werd de hoofdmanspiek over-

handigd. Jan Janssen kreeg uit handen van de kersverse 

hoofdman een handgegoten tinnen bord overhandigd. Dit 

bord is speciaal voor gilde Sint Sebastiaan ontworpen en 

wordt alleen bij bijzondere gelegenheden toegekend. Jan is de 

vijfde gildebroeder die dit bord in ontvangst mocht nemen. 

Hieruit blijkt de grote waardering van de gildebroeders voor 

de inzet van Jan als hoofdman, maar vooral als gildebroeder. 

Het is niet zo dat Jan nu achterover van zijn lauweren gaat 

genieten. Hoewel niet meer in de overheid, blijft hij zich actief 

inzetten voor het wel en wee van het gilde.

Jarige Jan de Koning schiet koning
Op 30 juni 2003, kermismaandag in Oostelbeers, vond bij het 

Sint-Jorisgilde weer het vijfjaarlijkse koningschieten plaats. 

Koning Wim Aarts had de zware taak om zijn koningschap te 

verdedigen tegen de drie andere kandidaten: R. Verhagen, J. de 

Koning, en J. Neggers. De dag begon al om 06.30 uur met het 

wakker maken van de gildebroeders door de tamboers en 

bazuinblazers. Om 08.30 uur werd de hoofdman uitgehaald, 

Drie jubilarissen in Hoogeloon
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waarbij ook de schoolkinderen uit groep 1 en 2 aanwezig 

waren. Na de traktatie ging groep 1 met de huifkar mee, en 

groep 2 liep te voet in de optocht met de gildebroeders mee 

voor het uithalen van de koning en keizer. Op school was reeds 

eerder onder grote belangstelling aan de schoolkinderen uitleg 

gegeven over het koningschieten, en de betekenis van een gilde 

in een dorp. In de loop van de middag, het was gelukkig inmid-

dels droog, begon het koningschieten. Na 262 schoten, schoot 

de jarige Jan de Koning het grootste stuk eraf, maar er bleef 

nog iets. Het 277e schot was het genadeschot, wederom gelost 

door Jan de Koning. Op deze 277 schoten waren slechts 24 

missers te tellen. Na de handwassing, het offeren van een zil-

veren muntstuk en het afleggen van de eed van trouw werd Jan 

door hoofdman R. Verhagen geïnstalleerd.

Oostelbeerse schooljeugd geïnformeerd over het 
koningschieten en de geschiedenis van gilde Sint Joris 

Op 27 juni 2003 is een kleine afvaardiging van het Oostel-

beerse Sint Joris Gilde naar de Sint Jozefschool in Oostelbeers 

gegaan, om uitleg te geven over de historie en de gang van 

zaken rond het koningschieten tijdens Oostelbeers kermis op 

30 juni. Deken schrijver Piet v.d. Loo vertelde als volgt: In ons 

land, voornamelijk in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en 

Gelderland, bestaan nu ruim 350 schuttersgilden. Vroeger 

hadden de gilden de taak als een soort soldaten de eigendom-

men van de Kerk te verdedigen. Voor hun bewezen diensten 

kregen zij dan ook bepaalde rechten toegewezen. Nu is deze 

verdedigingstaak niet meer aan de orde en heeft men bezighe-

den, zoals schieten op de vogel, meedoen aan optochten, ven-

delzwaaien, trommen, bazuinblazen, en op gezette tijden 

gezellig buurten en drinken. Elk gilde heeft ook een eigen 

bestuur met een voorzitter, secretaris, penningmeester, en 

andere bestuursleden. 

Bij een gilde hebben de bestuursleden alleen een andere 

naam: Bestuur is overheid, voorzitter is hoofdman, secretaris 

is deken-schrijver, penningmeester is deken-schatbewaarder, 

adviseur is raadsheer, geldschieter is goede beschermheer, 

overige bestuursleden zijn de 2e en 3e deken. De ruiter, die 

bij optochten etc. op zijn paard de weg vrij maakt is de stan-

daardruiter. Daarnaast heeft een gilde meestal nog vendeliers, 

tamboers, bazuinblazers, schutters, gildeknecht, ouderlingen 

en overige leden. In Brabant heb je boven de gilden een fede-

ratie staan, die wordt onderverdeeld in kringen. Oostelbeers 

valt onder ”het Kwartier van Oirschot”. De juiste datum van 

het ontstaan van het Sint Joris Gilde is niet exact bekend, 

vermoedelijk ligt deze vóór 1600, daar het oudste nog aanwe-

zige koningsschild reeds dateert uit 1600. De caert (oprich-

tingsstatuut) uit 1890 van ons gilde kende de zinspreuk: 

”vreest God en eert Sint Joris, leeft eensgezind, vergeet uwe 

overleden gildebroeders niet en maak je behoorlijke tijden 

vrolijk”. Deze laatste zinsnede blijkt veelvuldig toegepast te 

zijn bij het gilde, hetgeen blijkt uit het kasboek, de meeste 

uitgaven werden namelijk gedaan voor kruiken jenever en 

andere dranken. Bij het teren ging de gildeknecht rond met 

zijn schenkkan en vulde dan de kruiken van de meestal dor-

stige gildebroeders. Er waren zelfs gildebroeders bij, die voor 

het teren naar de visboer gingen om enkele zoute haringen te 

eten, dan konden ze bij het teren goed drinken. 

Elke gildebroeder, die vee hield was ook verplicht jaarlijks 2 

karren goede mest te leveren voor de gildeakkers. Wie geen 

goede of onvoldoende mest leverde, werd teruggezonden om 

betere te halen en verbeurde daarmede bovendien het mest-

geld. De gildebroeders, die geen vee hielden moesten voor 

iedere kar die een gildebroeder leverde 35 cent betalen. Leden 

aangenomen voor 1875 slechts 25 cent per kar. Na deze uitleg 

en die van een aantal andere gildebroeders en kringbestuurs-

lid konden de kinderen vragen stellen. Daarvan werd gretig 

gebruik gemaakt. De zeker wel 40 vragen werden op een leuke 

aansprekende wijze beantwoord. Het was een gezellig ander-

half uurtje met 70 kinderen dat werd afgesloten met een lek-

ker bakje koffie.

Sint Jansgilde Soerendonk
Tijdens de kermisdagen heeft het Sint Jansgilde weer een 

druk programma afgewerkt. Zaterdagmiddag was er het 

vogelschieten. Bij het 100e schot haalde Giel Ras het laatste 

stuk naar beneden en werd zo de winnaar van deze schiet-

middag. Na de vogel werd nog een drietal puisten afgescho-

ten, door Bert Staal, Leo Vos en Jan Huybers.

Zondagmorgen was er een H. Mis, voorgegaan door kape-

laan Van Dijk, voor de viering van de patroonheilige Sint  Jan. 

Dinsdag 24 juni (deze datum is Sint  Jansdag) werd er de 

traditionele ’Ommeganck’ gehouden. Om 7.30 verzamelden 

de gildebroeders zich bij het gildehuis, om koning Peter 

Feijen aan huis op te halen. Na de H. Mis werd een vendel-

hulde gebracht aan het geestelijk gezag. Bij De Valk aangeko-

men werd de nieuwe deken, Frans van Mierlo geïnstalleerd. 

Hem werd de palmtak op zijn hoed gestoken door de eerste 

deken Frans v.d. Sanden. Daarna nam Kapitein Ronnie Ras 

het woord, om de jubilarissen van dit jaar te huldigen. Frans 

van Mierlo was niet alleen de nieuwe deken, maar ook 40 jaar 

lid van het gilde. Frans ontving uit handen van de kapitein de 

bronzen legpenning van Sint Jan. Toen was Harrie Dielissen 

aan de beurt. Hij  is al 50 jaar lid en ook sinds enkele jaren 

ere-deken. Vanwege zijn talloze activiteiten ontving hij een 

bronzen beeldje van een gildebroeder. Ook waren er  twee 

vertegenwoordigers van kring Kempenland aanwezig. Dezen 

speldden Frans het zilveren schild van de kring op. De rond-

gang ging verder naar de Sint Jansboom op de Heuvel, welke 

prachtig versierd was door de omwonenden. Hier werd  Jan 

Ras, als nieuw lid ingewijd. Jan is tamboer en kruisboog-

schutter en zoon Erjan is vendelier. 

Daarna trok het gilde verder naar Cranendonck, waar het 

gemeentebestuur stond te wachten bij het kasteeltje. Na de 

vendelhulde aan het wereldlijk gezag, bedankte burgemeester 

Meinema het gilde en ging in op het ontstaan van de ’omme-

ganck’. Hij bood namens de gemeente iets te drinken aan en 

voor de jubilarissen was er een fles wijn. Het gilde trok verder 

richting de dorpskern, waar het eindigde bij het gildehuis De 

Bout. Hier werd de inwendige mens versterkt met een uit-

smijter. Kapitein Ronnie Ras dankte de aanwezigen voor de 

gezellige feestdag.

Onze Lieve Vrouwegilde Zeelst huldigt jubilarissen
Zaterdag 10 mei vierde het O.L.Vrouwegilde haar jaarlijkse 

patroonsdag en traditiegetrouw worden op deze dag ook de 

jubilarissen in het zonnetje gezet. Het waren er dit jaar maar 

liefs`t vier. In de namiddag werden eerst de twee 50-jarige 

leden, Piet Boogers en Theo Senders, thuis uitgehaald door 

het gilde en werd afgemarcheerd richting clubhuis waar 

genoten werd van een heerlijke koffietafel. Om 19.00 uur 

werd voor alle levende en overleden gildebroeders en -zusters 

een H.Mis opgedragen door pastor Jenniskens die zich in 

korte tijd in de wereld van het gilde had ingeleefd en daar ook 

goed blijk van gaf. Ook het gilde zelf deed van zich spreken 

door in de dienst assistentie te verlenen. 

Mede door het gemengd koor en het dameskoor, die zich van 

hun beste zijde lieten horen, werd dit een prachtige dienst. 

Na afloop werd nog bij de Mariakapel hulde gebracht aan de 

patrones van het gilde en het geheel werd afgesloten met de 

vendelgroet aan de kerkelijke overheid. De avond werd ver-

der doorgebracht in clubhuis De Gouden Appel en stond 

voor een groot gedeelte in het teken van de jubilarissen. 

Opperdeken Hans van de Boomen had voor ieder een per-

soonlijk woordje. Cor van Delft, die de trom hanteert, was 25 

jaar lid en kreeg later op de avond alle waardering voor het 

door hem geschreven gildelied dat voor de eerste keer gezon-

gen werd en in juni op cd vastgelegd gaat worden. Cor is 

iemand met een zeer muzikale inzet en hij is bijna bij alle 

Kempenland
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festiviteiten van het gilde aanwezig. Kapitein Jes Senders, 40 

jaar lid, zorgt er al een aantal jaren voor dat alles in goede 

banen geleid wordt en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt 

bij de bouw van het clublokaal. Echt iemand waar je altijd en 

nooit tevergeefs een beroep op kunt doen. Dat geldt ook voor 

koning Theo Senders, de 50-jarige jubilaris, de beheerder van 

het clublokaal waaraan hij in de bouwfase zoveel tijd besteed 

heeft en waar hij nu al jarenlang de scepter zwaait. Bovendien 

is Theo zeer actief als kruisboogschutter en heel vaak met 

succes. En de laatste die aan de beurt kwam was Piet Boo-

gers, niet meer weg te denken als secretaris van het gilde. Een 

functie die hij al vanaf 1967 bekleedt met de precisie van een 

Zwitsers  uurwerk. Piet is ook nog zeven jaar penningmeester 

geweest en maakte deel uit van de bouwcommissie die zich 

bezighield met de bouw van het clublokaal. Het archief is bij 

Piet ook al in goede handen en hij zorgt ervoor dat alles goed 

bewaard blijft. 

Allemaal kregen ze voor hun inzet lovende woorden toege-

zwaaid en dat werd nog eens dunnetjes overgedaan door de 

voorzitter van Kring Kempenland, Johan Oomen en zijn 

secondant Roeland van Hoof. Ook zij hadden alle lof voor de 

vier jubilarissen en hun verdiensten voor het gilde. Het 

spreekt voor zich dat iedereen de bijbehorende onderschei-

dingen kreeg opgespeld en de cadeaus  kreeg overhandigd die 

bij zo’n jubileum niet mogen ontbreken.  Ook de dames van 

de jubilarissen werden terecht in deze hulde betrokken. Maar 

het hoogtepunt moest nog komen: tijdens de huldiging door 

Johan Oomen verscheen wethouder Mieke van Lisdonk ten 

tonele en daar moest een speciale reden voor zijn. Ze had nog 

een grote verrassing in petto.  De gemeente Veldhoven had 

aan Piet Boogers de Cultuurmedaille toegekend voor de 

reeds eerder gememoreerde werkzaamheden voor het 

O.L.Vrouwegilde, een schitterende beloning voor het vele 

werk dat Piet gedaan heeft. Alle aanwezigen kregen daarna de 

gelegenheid om de jubilarissen en hun dames te feliciteren en 

aan het einde van het officiele gedeelte sprak Piet Boogers 

een dankwoord uit namens de vier jubilarissen. De avond 

werd verder in gezellige sfeer doorgebracht en DJ Fred zorgde 

daarbij voor de nodige stemming.

Sint Jorisgilde Bladel jubileert
Vrijdag 25 april werden bij het Sint Jorisgilde in Bladel 28 

leden gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap: Zij kre-

gen allen een zilveren herinneringsschildje opgespeld. Dit 

speldde hoofdman Ton Egbers op op hun mooie nieuwe uni-

formen. 

Vanwege het 25-jarig bestaan na de heroprichting in 1978 

werd een drukbezochte receptie gehouden. Zaterdag 26 april 

werd na een gildemis een linde gezegend die door het gilde 

bij de kerk geplant was. Een koker met een oorkonde, een 

ledenlijst en enkele gangbare munten werd door koning Har-

rie Bayens onder de boom ingegraven. ’s Avonds was er een 

uitstekend georganiseerde feestavond. Zondag 27 april had 

er een schietwedstrijd plaats tussen acht naburige gilden als 

mooie afsluiting van dit jubileum.

Wim Snoeijen onderscheiden
Het Sint Jorisgilde Heeze vierde zaterdag 26 april 2003 haar 

patroonsdag. Na de gildemis bracht het gilde een vendel-

hulde aan het kerkelijk gezag. Na afloop werd, tijdens de bij-

eenkomst in het gildehuis, zaal De Gouden Leeuw Wim 

Snoeijen gehuldigd in verband met zijn 40 jaar gildebroeder-

schap. Wim is begonnen als vendelier. De laatste 20 jaar is hij 

Vaandrig. Wim zet zich altijd in voor het gilde. Nooit wordt 

er vergeefs een beroep op hem bedaan. Uit handen van Jan 

van Lierop ontving hij namens het Sint Jorisgilde de zilveren 

Sint Jorisspeld. De districtsraadsheer J. de Greef, samen met 

vice-voorzitter M. van der Voort reikte namens Kring Kem-

penland de zilveren gildespeld van Kring Kempenland uit. 

De beide onderscheidingen zijn Wim van harte gegund.

Gilde van Zesgehuchten verrijkt met stamboom van 
gildekoning uit 1686

In het jaar 2001 is in het Geldropse kasteel de tentoonstelling 

’Heiligen van de Geldropse gilden’ gehouden door de stich-

ting ’De Geldropse gilden’. Het was een samenwerking met 

het Catharina en Barbaragilde van Geldrop onder voorzitter-

schap van Nol Morren (†) onze oud-voorzitter. Daarnaast 

waren Jan Klomp (†), Theo Stijntjes, Mieke Verhoeven, allen 

van ons gilde en Frits Crooijmans van het HH. Catharina & 

Barbaragilde daarbij betrokken.

Van alle gilden die er ooit in Geldrop zijn geweest werden van 

hun patroonheiligen kunstvoorwerpen zoals prenten, schil-

derijen, beelden en zilver tentoongesteld. Ook was het de 

bedoeling bij een schild van een vroegere koning van het Sint 

Jorisgilde een stamboom te laten maken voor de expositie. 

Door een ongeval van de calligraaf is dat toen niet kunnen 

worden gerealiseerd. Als eerbetoon aan de overleden voorzit-

ter Nol Morren en vanwege het vele werk dat hij aan de tot-

standkoming van de stamboom had verricht besloot de com-

missie van de tentoonstelling de stamboom alsnog in calligra-

fie te laten uitwerken en deze daarna aan te bieden aan het 

gilde Sint Joris. Theo Gerrits en zijn dochter Marly namen 

het project op zich, met hulp van Marcel van der Heijden, 

De vier jubilarissen van het O.L.Vrouwegilde Zeelst

Wim Snoeijen onderscheiden voor zijn 40-jarig lidmaatschap

De 28 jubilarissen met hun onderscheiding
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gildebroeder van het HH. Catharina & Barbaragilde. Bij 

gelegenheid van de viering van Sint Jorisdag is die stamboom 

door de stichting overgedragen aan het gilde Sint Joris van 

Zesgehuchten.

Het resultaat mag er zijn, het is een echt kunstwerk geworden 

van 2,00 bij 1,50 m2, ingelijst in een prachtige kader, waarbij 

de stamboom van Albert Carel, te beginnen bij Martin (1486 

- 1533), vervolgens diens zoon Martin, palzgraaf, heer van 

Schauburg, Somerghem en Binckhorst, is uitgewerkt tot in 

onze tijd. Voor de gegevens over de stamboom, kon Nol Mor-

ren terugvallen op een nazaat van die koning van toen, de heer 

W.E. Baron Snouckaert van Schauburg. Hij zorgde voor de 

informatie om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 

de familiebetrekkingen rondom onze koning van 1686. Baron 

Snouckaert van Schauburg was met zijn vrouw in ons midden 

en zorgde voor de onthulling. Het kunstwerk heeft intussen 

een ereplaats gekregen in de gildekamer van het kasteel van 

Geldrop. Dit kasteel in Geldrop heeft niets te maken met de 

gildekoning van 1686, want die bewoonde het naburige kas-

teel in Heeze. Maar binnen de gemeente Geldrop, waar nu 

ook Zesgehuchten onder valt, is het kasteel een plaats waar de 

historie en de cultuur zijn samengebracht. Tot slot een schets 

van het leven van die koning uit 1686. We gaan naar het jaar 

1686. In dat jaar schoot ’de Hoogh edelen wel gebooren 

Heere Albert Carel Snouckaert, vrij en grontheer der vrije 

Heerlijkhede van heze en de leende en de ses gehuchte zich 

tot koning’ en hij schonk een zilveren koningsschild. Albert-

Carel Snouckaert werd in 1686 op achttienjarige leeftijd 

koning van ons gilde. Hij was toen nog minderjarig, want in 

de zeventiende eeuw werd je pas op je vijfentwintigste meer-

derjarig. Deze koning was geboren in ’s-Hertogenbosch. Zijn 

vader was in 1659 de koper van de heerlijkheid Heeze-Leende-

Zesgehuchten en het kasteel van Heeze. En die man liet ook 

het huidige kasteel bouwen. Onze koning woonde of in Heeze 

of in Den Bosch en had elf kinderen. Hij was officier in het 

Staatse Leger. In 1732 verkocht hij kasteel Heeze en hij ves-

tigde zich in Leerdam, daar is hij in 1748 overleden en begra-

ven. (uit: Heeze, van Jean Coenen)

Sint Joris Zesgehuchten heeft wisselschild voor de jeugd
Tijdens de viering van Sint Jorisdag is aan het Zesgehuch-

tense gilde een nieuw wisselschild geschonken. Tevens werd 

het koningsschild van Arnoud Peters, de nieuwe koning aan-

geboden.

Op het koningsschild van Arnoud is een computer uitgete-

kend, want dat is een andere hobby van onze koning, een 

kroon, die op het schild van zijn vader ook al stond en een 

kruisboog, vanwege het wapen waarmede hij het koning-

schap heeft verworven.

Binnen het gilde zijn drie schilden, die jaarlijks worden over-

gedragen aan degene die het beste is in een discipline. Voor 

de schietcompetitie is er een schild, dat altijd naar een vol-

wassen schutter gaat, want als jeugd kan men talent hebben, 

maar ervaring ... Om het schieten te stimuleren werd indertijd 

het Eredeken van Erp-schild als wisselschild geschonken door 

de toenmalige burgemeester van Geldrop. De familie Peters 

heeft, om de jeugd te stimuleren bij het schieten, besloten een 

schild te schenken speciaal voor de jeugdige schutters: het 

Noud-Peters-wisselschild. Noud Peters was gildebroeder van 

1974 tot zijn overlijden in 2001. Hij is twee maal koning 

geweest. Hij was zelf een goed schutter en ging als mentor van 

de schietploeg mee naar vele schietevenementen. Ook was het 

café van Noud en zijn vrouw Mien jarenlang het gildethuis. 

En de laatste jaren was zijn horecavergunning bij de gilde-

accommodatie in gebruik. Twee zonen van Noud, waaronder 

de gildekoning, zijn lid van ons gilde. De familie Peters 

schenkt een zilveren schild met zilveren draagketting. Het 

ontwerp is afgeleid van het koningsschild van Noud Peters, 

met in het midden van het schild ingegraveerd een schietend 

persoon, die identiek is aan de gravure, zoals die voorkomt op 

het eredeken-van-Erp wisselschild. Hiermee wordt een ver-

band gelegd met de schietcompetitie zoals die al jaren wordt 

gehouden. De eerste winnaar is een winnares, Clemy Coenen, 

die van de jeugdige schutters de beste was met 70 rake scho-

ten, gevolgd door Jens Vrijburg met 65 van de 132 te behalen 

punten. Haar wordt het schild tijdens de koffietafel omgehan-

gen. Het wisselschild is ’s morgens tijdens de kerkdienst, 

gelijktijdig met het koningsschild, gewijd en overgedragen aan 

het gilde. De andere wisselschilden gaan naar Theo Verkennis, 

als winnaar van de schietcompetitie. Hij krijgt het eredeken-

van Erpschild omgehangen, hij behaalde 102 punten. De 

beste tamboer van het jaar was dit jaar Jens Vrijburg, met lof 

van de instructeur voor de inzet van Jens, die dan ook het 

vaandrig Harrie-de-Greefschild wordt opgespeld. De winnaar 

van de dagcompetitie om het Jim-Verhoevenschild is Jan de 

Greef, de gildekeizer. 

Gilde Sint Joris Bladel 
Zondag 22 juni schoot Harrie Bayens zich voor de tweede 

opvolgende maal tot koning van het Sint Jorisgilde van Bla-

del. Hij moest daarvoor strijd leveren met 5 schutters en bij 

het 91e schot wist Harrie het laatste stukje van de vogel zo 

goed te raken, dat dit naar beneden viel. Harrie was reeds 

koning in 1984, 1986 en 2001 en hij heeft al driemaal een 

koningskruis gewonnen op gildedagen. Over twee jaar zal er 

nog meer strijd gevoerd moeten worden, want dan kan hij 

keizer worden. En men heeft graag een keizer in Bladel!

Het Gilde Sint Anna Riethoven viert zijn teerfeest en 
schiet een nieuwe koning

Ieder jaar, op de eerste zondag, maandag en dinsdag in juli, 

viert het gilde Sint Anna Riethoven het teerfeest. Dit jaar 

vond ook nog op maandag 7 juli het vierjaarlijkse koning-

schieten plaats. Voorafgaande aan het teerfeest werd op vrij-

dagavond door de overheid in het Gildehuis het zogenaamde 

’Bierproeven’ gedaan. Deze traditie komt voor uit het gege-

ven dat ieder dorp zijn eigen bierbrouwerij annex gildehuis 

Stamboom van gildekoning uit 1686

Met de koets haalt de overheid Harrie en zijn vrouw van huis af
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had. Tot 1979 was café ’Kinderen van Deyck’ op het kerk-

plein het gildehuis. Tot begin vorige eeuw was in die gebou-

wen ook een brouwerij gevestigd: Brouwerij De Hoop. Waar-

schijnlijk was de kwaliteit van het bier niet altijd even con-

stant zodat men voor de zekerheid maar van te voren de 

kwaliteit ervan ging controleren. Het teerfeest werd op zater-

dag geopend door de tamboers en de bazuinblazers met het 

zogenaamde ’lostrommen’ om volgens traditie de gildebroe-

ders te waarschuwen dat het teerfeest aanstaande is. 

Op zondag werd het teerfeest gestart met een plechtige gilde-

mis waarin pastoor Rijkers voorging. Ook burgemeester A. 

Verhoeven en zijn vrouw waren in de gildemis aanwezig. Na 

de Eed van Trouw en een vendelgroet ging men naar het gil-

dehuis voor een koffietafel. In het oude reglement staat al in 

het eerste artikel vermeld dat men dan samenkomt „om met 

malkanderen eenen minnelijke en vredelijke maaltijd te hou-

den ter eere en ter liefde Godts ende deser Broederschap”. 

Tijdens de koffietafel werd aan de verraste en ontroerde Jan 

Antonis sr. het gouden schild van Kring Kempenland uitge-

reikt door de kringvoorzitter J. Oomen en districtsraadsheer 

T. Schoenmakers vanwege 40 jaar gildebroeder en 25 jaar lid 

overheid. In zijn toespraak memoreerde de kringvoorzitter 

dat Jan Antonis met anderen aan de wieg stond van de her-

opleving van het gilde en dat hij gedurende 40 jaar, waarin hij 

3 keer koning was, een drijvende kracht was. 

Op zondagmiddag werd een fietszoektocht voor de kinderen 

gehouden. Terug bij de Schuttershut werd de zeer gezellige 

dag afgesloten met een barbecue.

Op maandagmorgen kwam het gilde om 9.00 uur samen bij 

het gildehuis om daarna met slaande trom en bazuingeschal 

de koning Theo van de Graaf af te halen. Nadat hij het gilde 

ontvangen had met koffie en een broodje, trok het gilde naar 

de nieuwe koningsboom die door enkele gildebroeders in 

voorgaande weken vernieuwd was. Nadat de pastoor de 

nieuwe boom ingezegend had, en de burgemeester en de pas-

toor de boom gevrijd hadden, konden de gildebroeders en  

-zusters hun schietkunsten loslaten op de vleugels, de staart 

en de kop van de vogel. Na een loting voor de volgorde gin-

gen Theo van de Graaf, Karel Smets en Jack van Eyck op de 

koningsvogel schieten. Omdat op de vleugels en de staart ook 

nog prijzen stonden, werd daarop ook een kleine onderlinge 

wedstrijd gehouden. Nadat deze eraf waren ontspon zich 

onder lekkere weersomstandigheden een verbeten strijd. 

Karel Smets was de gelukkige. Bij het 134e schot viel de vogel 

in twee stukken, geheel onverwacht, naar beneden. De verba-

zing was op zijn gezicht af te lezen. 

Terug bij het gildehuis werd de vlag op de grond uitgespreid 

waarover de koning onder tromgeroffel en bazuingeschal 

voorzichtig lopend het gildehuis betrad. 

Na een korte pauze werd de nieuwe koning door het gilde 

thuis opgehaald. Na daar een brandewijntje met suiker 

genuttigd te hebben, trok het gilde in optocht met de nieuwe 

koning naar de basisschool om aan de kinderen de jaarlijkse 

ijstraktatie te geven. Op maandagavond kwam het gilde 

samen om eerst de contributie te betalen en daarna de alge-

mene jaarvergadering te houden. De avond werd afgesloten 

met een gezellige feestavond.

Dinsdagmiddag werd het teerfeest voortgezet met een vrij-

willige bijeenkomst. De hoofdman en de nieuwe koning 

brachten in het ziekenhuis, in vol ornaat, een bezoek aan Cor 

Setz. Enkele gildebroeders brachten een bezoek aan de gil-

deakker en het gildebos. Verder werd er gekaart of gewoon 

gezellig op het terras van de vrije middag genoten.

De dinsdagavond was er weer een officieel gedeelte. De 

schuttersleider bracht een verslag uit van het afgelopen 

schietjaar. Ook werden wisselingen in de overheid geëffectu-

eerd. Dit jaar werd de afgaande koning Theo van de Graaf 

koningsdeken en de vorige jonge-deken, Johan Schreuder, 

werd oude-deken. Het officiële gedeelte werd met een 

omgang over het dorpsplein afgesloten. Nadat de tamboer 

later op de avond de taptoe sloeg, kwam er een einde aan een 

gezellig teerfeest dat bol stond van tradities en oude gebrui-

ken die het waard zijn om in stand gehouden te worden.

Henk Dams koning bij Sint Lambertus Meerveldhoven
Henk Dams werd op zaterdag 7 

juni de nieuwe koning van het 

Sint Lambertusgilde. Het was 

schitterend weer zodat het 

koningschieten, waar alle gilde-

broeders en -zusters naartoe 

geleefd hadden, een geslaagd 

feest werd. De mogelijkheid dat 

het gilde voor de tweede keer in 

haar geschiedenis een keizer zou 

krijgen zat erin. Wanneer Henk 

van de Heuvel voor de derde 

keer de vogel naar beneden zou 

halen zou hij zich voortaan kei-

zer van het gilde mogen noe-

men. Vijf gildebroeders streden 

om het koningschap. Het was Henk Dams die na 78 keer 

schieten de gelukkige winnaar werd. Henk deed voor de der-

tiende keer mee met het koningschieten en behaalde nu voor 

de eerste keer de door hem zo fel begeerde titel. Geen keizer 

dus maar wel een dolgelukkige koning. Het werd een schit-

terende dag die alle gildebroeders en zusters nog lang zal 

bijblijven in hun herinnering.

Kinderen basisschool de Klepper maken kennis met 
het Sint Martinusgilde

In samenwerking tussen basisschool de Klepper en het Sint 

Martinusgilde uit Luijksgestel hebben de leerlingen van 

groep 7 en 8 gewerkt aan het project ’Daor hedde de Guld’. 

Hierbij maken de kinderen kennis met het gilde en hun 

gebruiken. Als afsluiting van dit project werden de kinderen 

op 15 mei j.l. uitgenodigd door het Sint Martinusgilde om 

ook de praktijk te leren kennen.

De ene groep vertrok te voet van school naar het gildehuis 

waar zij werden ontvangen met klaroengeschal. Binnen kre-

gen ze uitleg over wat het gilde doet, het ontstaan, wat de 

leden allemaal doen en over de beschermheilige (Sint Marti-

nus). Er was een tentoonstelling over het gilde en haar attri-

buten, ze kregen uitleg en demonstraties over het trommen, 

bazuinblazen en het vendelen. En natuurlijk konden de kin-

deren ook zelf eens proberen te trommen, bazuinblazen en 

vendelen, hetgeen de een wat beter lukte dan de ander. 

De andere groep vertrok met de huifkar naar het schietterrein 

De Bronzen Toppen. Daar kregen zij uitleg over het geweer-

schieten en hoe kogels worden gemaakt. En natuurlijk moch-

ten ze ook zelf schieten op de wip onder begeleiding van een 

schutter van het gilde. Het viel daarbij op dat een aantal kin-

deren toch al aardig de wippen konden raken. Daarna werd 

De nieuwe koning Karel Smets, nadat hoofdman Jan Das hem onder de 

boom het koningsvest omgehangen heeft

Henk Dams koning



94

er door de schutters nog een demonstratie gegeven met het 

zwaar kalibergeweer, wat een hoop lawaai en harde knallen 

teweegbracht.

Ondertussen kwam de groep van het gildehuis met de huif-

kar naar het schietterrein waar samen met de gildebroeders 

werd gegeten. ’s Middags werd het programma omgedraaid.

Rond drie uur werd de dag afgesloten en waren de kinderen 

weer heel wat wijzer over het gilde. Ze kregen als opdracht 

mee om op school een kort verhaaltje of werkstuk te maken 

over deze dag. Al die verhaaltjes zijn gebundeld en inmiddels 

door een aantal leerlingen overhandigd aan het gilde. Uit de 

verhalen van de kinderen is gebleken dat ze het allemaal een 

geweldig leuke dag hebben gevonden en erg leerzaam. Eén 

van de kinderen drukte dat als volgt uit: Een korte samenvat-

ting, het was super leuk!!!!

Gezien deze positieve reacties van zowel de kinderen als het 

gilde is deze dag zeker voor herhaling vatbaar.

Jubilaris Arnoud van der Sommen gilde Sint Sebasti-
aan Mierlo

Gildebroeder Amoud van der Sommen is op zaterdag 5 april 

gehuldigd vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap bij het gilde 

Sint Sebastiaan te Mierlo. Bij deze gelegenheid bracht het 

gilde de vendelgroet aan Arnoud van der Sommen, koning 

van gilde Sint Sebastiaan in zijn 40e jubileumjaar. Regerend 

deken en raadsheer van het district noord Tony Schönhoff 

prees hem om zijn vele gildeactiviteiten en Johan Oomen 

voorzitter van kring Kempenland voerde eveneens het woord 

en huldigde de jubilaris. Voor zijn vele verdiensten mocht hij 

een onderscheiding in ontvangst nemen en waren er bloemen 

voor zijn vrouw Pauline. Arnoud van der Sommen kwam als 

5- à 6-jarige bij het gilde Sint Sebastiaan in navolging van zijn 

grootvader Hannes Hurkmans en vader Piet van der Som-

men. Hij is dan ook op jonge leeftijd begonnen met tromles-

sen en was al snel hierna tamboer. Voor het gilde haalde hij 

diverse eervolle prijzen tijdens de (kring)gildedagen waaron-

der een 1e prijs tamboeren in Düren te Duitsland in 1994.

Tijdens het onderlinge kruisboogschieten tussen de Mierlose 

gilden om het oranjeschild haalde hij in 1987 de 1e prijs en 

tevens haalde hij met de kruisboog de 1e prijs kleine gaai op 

het gildefeest in Nuenen in het jaar 2000.

Bij de overheid vervulde hij de functie van jonge deken, 2e 

secretaris over een periode van 5 jaar. Amoud viert zijn jubi-

laris als koning van gilde Sint Sebastiaan, een eer welke hij in 

1986 en 1991 ook mocht hebben. Zijn zoon Jeroen van der 

Sommen is inmiddels aspirant lid, waardoor er drie genera-

ties van der Sommem lid van gilde Sint Sebastiaan zijn.

Jos Gieskens nieuwe gildekoning bij het Vlierdens gilde
Op kermismaandag 2 juni maakte het gilde zich op om het 

koningsschap te verschieten. Het is er de gildebroeders veel 

aan gelegen, dat het gaat zoals onze voorouders dit bedoeld 

hebben. Alle gildebroeders moeten hieraan kunnen deelne-

men, zowel geüniformeerden als niet geüniformeerden, mits 

zij 16 jaar of ouder zijn.

Het is al weer 3 jaar geleden, dat Peter-Paul Fransen zich tot 

koning schoot. In het najaar van 2000 konden we Barbara 

Oosthoek als koningin verwelkomen. Binnen het reglement 

had zij recht op de titel van koningin. Op de caert van 1594 

werd gesproken over de ”koningh en sijn koninghinne”. Al de 

eeuwen werd dit uitgelegd, dat dit de koning en zijn vrouw 

betrof. Ook de tand des tijds haalt het gilde in. De dekens van 

het gilde hebben in 1994 de caert van de schutte van St. Wil-

bert op bepaalde punten aangepast. Het huidige leert ons, dat 

er andere samenlevingsvormen ontstaan zijn. Daarom werd 

’de vrouw’ vervangen door ’levensgezellin’. Nadat Peter-Paul 

en Barbara zijn gaan samenwonen kon zij dit recht opeisen. 

Het gilde heeft haar gekleed en heeft een medaillon voor de 

koningin laten maken om haar te onderscheiden. 

Ook was er nog een hele discussie of we de regel van het 

oprapen door een ander niet moesten laten vervallen. Er is 

een tijd geweest, dat er weinig animo was om koning van het 

gilde te worden. Slechts een of twee gildebroeders waren 

kandidaat. Om toch een wedstrijd te hebben om het konings-

schap werden de gildebroeders verdeeld in groepen, die dan 

voor hun kandidaat streden. De kandidaat van de winnende 

groep mocht dan de vogel oprapen en zich koning van het 

gilde noemen. In de jaarvergadering van 2000 is echter beslo-

ten om de regel niet te laten vervallen, maar wel dat voorlopig 

voor onbepaalde tijd alleen diegene de vogel mag rapen, die 

hem eraf geschoten heeft. Bij weigeren van de vogel blijft de 

zware boete onverminderd van kracht.

De optrekdag begon met een gang naar de kerk voor het 

afdingen van een eerlijke verschieting en dat er geen ongeluk-

ken zullen gebeuren. Na de gebruikelijke koffietafel in het 

gildehuis vertrok het gilde naar de schutsboom. Pastoor van 

Wetten en burgemeester Daandels bevrijdden de boom. 

Daarna was koning Peter-Paul Fransen aan de beurt. Dit was 

dan ook meteen zijn laatste daad als koning en moest hij zich 

ontdoen van het koningszilver. Ook koningin Barbara moest 

haar versierselen afleggen. De strijd lag open voor de gilde-

broeders. Nadat 18 gildebroeders 276 keer op de vogel had-

den geschoten, schoot Han Kroezen de vogel naar beneden. 

Hij raapte de vogel niet op, zodat er een nieuwe vogel op de 

boom geplaatst moest worden. Met 10 gildebroeders werd 

de strijd voortgezet. Met het 144e schot schoot Jos Gieskens 

zich tot koning van het gilde.

Jos is in 1995 tot het gilde toegetreden. Hij is de eerste 6 jaar 

als bestuurslid en penningmeester binnen het gilde geweest. 

Daarna heeft hij het secretariaat een tijdje beheerd. Ook is Jos 

’jonge deken’ geweest en is nu ’oude deken’. Het konings-

schap is nu de kroon op zijn gildebroeder zijn.

Theo van Baars nieuwe koning Sint Jorisgilde
Voor het Sint Jorisgilde in Deurne was het op kermismaan-

dag volgens hoofdman H.Engelen een belangrijke historische 

dag. De heer Theo Posthumus uit Sneek schonk het gilde in 

het gildehuis L. van Baars een fraai hoofdmansschild met 

keten. Voor het eerst in de ruim 600-jarige geschiedenis 

beschikt het gilde nu over een echt hoofdmansschild. Het 

nieuwe schild werd door de gildebroeders en -zusters alom 

bewonderd. „Het is een juweel geworden”, liet een van hen 

zich ontvallen. Alle bestuursleden van het gilde hebben nu 

een eigen schild met hun functie erop. Het gildezilver werd 

overigens uitgebreid met nog twee zilveren schilden:

oud-koning Rik Nijnens en de oud-koning van ere schonken 

ieder een zilveren koningsschild.

Maandag werd penningmeester Theo van Baars (62) de 

nieuwe koning van het Sint Jorisgilde. Op de schietaccom-

modatie Schuttershof Brugge haalde hij uiteindelijk de taaie 

vogel naar beneden. Dit gebeurde eerst bij het 389e schot. In 

het gildehuis werd de nieuwe koning en de koning van ere 

Opspelden onderscheiding door kringvooorzitter Johan Oomen

Peelland
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’s avonds in de bloemen gezet tijdens een feestelijk en druk-

bezochte receptie.

Frank van Rooij 25 jaar gildebroeder
Het feest begon middags om 15.00 uur met een eucharistie-

viering in de St.-Willibrorduskerk aan de markt.

De jubilaris maakt al op jeudige leeftijd kennis met het gilde-

wezen omdat vader en een broer ook lid waren. Frank ging 

zich toeleggen op het tromen. Als jeugdtamboer behaalde hij 

diverse successen. Later be kwaamde hij zich ook in de schiet-

sport. In 1991 werd hij koning van het St.Jorisgilde en 

vormde hij samen met zijn echtgenote Nancy het konings-

paar. In 1997 tekende de jubilaris het nieuwe clubgebouw 

van het gilde op Schuttershof Brugge. De familienaam Van 

Rooij zal nog even blijven doorklinken in dit gilde, want in 

1998 trad ook zoon Nick als jeugdtamboer toe.

Michael Rieter schutskoning Sint Catharinagilde
Tijdens de Helmondse zomerkermis is op zondag 13 juli 

Michael Rieter koning van het Sint Catharinagilde gewor-

den. Bij het 102e schot wist hij de laatste stukjes van de hou-

ten vogel neer te schieten. Er waren precies 6 rondes nodig 

om de nieuwe koning te verkrijgen. Het is een zeer span-

nende strijd geweest waarbij meerdere gildebroeders gebrand 

waren op het koningschap, uiteindelijk werd het dus Michael 

Rieter. Burgemeester A. Jacobs lostte het eerste schot om de 

boom te vrijen. Het gilde heeft nu 3 koningen, de stadsko-

ning Kees Paaps, de kringkoning van Peelland, Ted Hegeman 

en de eigen gildekoning, Michael Rieter.

Mevrouw Jos Witteveen wist het ereschutterschap te verkrij-

gen na 92 schoten op de vogel. Zij ontving uit handen van de 

nieuwe schutskoning het erekruis. Na het koningschieten 

trakteerde gildevriend Martien Martens het gilde op een 

voortreffelijke barbecue in Bakel.

Het Sint Catharinagilde schoot voor de tweede maal op het 

FJ van Thielplein (Boscotondo) en dat is bijzonder goed 

bevallen. Oude Deken Eef Luijben: „bijzonder fijn dat er 

zoveel belangstelling was van omstanders en van de lokale 

bestuurders van de stad”. Het Sint Catharinagilde wil echter 

naar een meer permanente oplossing voor het koningschie-

ten: „een eigen schutsboom op een mooie plaats met een 

eigen accommodatie zou heel erg wenselijk zijn, we zijn daar 

mee bezig”, aldus Eef Luijben.

Nieuwe koning Sint Lambertusgilde Someren-Eind
Het tweejaarlijkse koningschie-

ten van het gilde vond plaats op 

eerste pinksterdag 8 juni. Rinie 

Wijnen moest op deze dag zijn 

titel verdedigen. Nadat hij ’uit-

gehaald’ was bracht men eerst 

een bezoek aan de Lambertus-

kapel. Bij de patroonheilige 

werd om bescherming en voor-

spoed gevraagd. Op het schiet-

terrein volgde het gebruikelijke 

ceremonieel. De koning legde 

het koningszilver af, burgemees-

ter A. Veltman ’be vrijdde’ de 

boom en wethouder mevrouw 

A. v.d. Velden schoot namens 

het gemeentebestuur. Vervol-

gens kregen de gildebroeders hun kans.

Voor het eerst mochten ook gildezusters deelnemen, maar zij 

lieten het afweten. De weergodcn waren het gilde niet goed 

gezind, in zeer moeilijke omstandigheden werden schutters en 

publiek geteisterd door windstoten, hagelbuien en onweer.

Na een spannende strijd wist Eric Thijs bij het 110e schot de 

vogel naar beneden te schieten. Na de handwassing en het 

’overvendelen’ werd de koning thuisgebracht en kon later in 

het gildehuis het koningsbier geschonken worden.

Samen 145 jaar gildetrouw
Tijdens de Sint Jansviering van het Sint Hubertusgilde Lies-

sel op zaterdag 21 juni werden 4 jubilarissen gehuldigd. 

Samen waren zij 145 jaar gildetrouw in de personen van: Ties 

Joosten, Jan v.d. Berkmortel en Piet v.d. Boomen, alle drie 40 

jaar, en Theo Goevaerts 25 jaar gildebroeder.

Voor aanvang van de receptie die hun door het gilde werd 

aangeboden, werd door hoofdman Willy Rijnders hulde 

gebracht aan de vier jubilarissen voor hun verdiensten voor 

het gilde. Koning Louis van Eijk speldde de jubilarissen de 

bijbehorende speld op. De echtgenotes van de jubilarissen 

kregen van koningin Jeanne van Eijk ieder een boeket bloe-

men.

Ties Joosten (73 jaar) 40 jaar gildebroeder, waarvan de 

meeste jaren als tamboer, en tot heden nog steeds de trom-

men reparateur. Van 1987 tot 1991 was hij koning van het 

gilde, en van 1983 tot 1987 kapitein van het gilde. Met deze 

twee functies was hij tevens acht jaar lid van het bestuur. 

Daarnaast maakt Ties de vogels voor het koning- en ereko-

ning schieten, is nu de vaste bakker in het bakhuisje, lid van 

het gildekoor van de vier Deurnese gilden, en heeft hij het 

onderhoud van de Sint Hubertuskapel. Ook kan het gildebe-

stuur nog bij hem terecht voor eventueel schilderwerk, enz.

Jan v.d. Berkmortel (67 jaar) 40 jaar gildebroeder. Hij was 

van 1975 tot 1983 vaandeldrager, wat tevens inhield dat hij 

lid van het bestuur was. Daarna zat hij 21 jaar als Jonge 

Deken (penningmeester) in het dagelijks bestuur. Van 1967 

tot 1971 was hij koningsknecht, en van 1983 tot 1987 was hij 

koning van het gilde. Om gezondheidsreden is hij in juni 

2001 gestopt met het dagelijks bestuur, en is hij benoemd tot 

erelid van het gilde. Tevens is hij nog lid van het gildekoor van 

de vier Deumese gilden en van de SAT-commissie. Zijn 

grootste hobby is het fotograferen voor zijn gilde en voor 

Kring Peelland.

Piet v.d. Boomen (59 jaar) 40 jaar gildebroeder en tamboer. 

Piet is door het pachten van de gildetrom al 20 jaar lid van 

het bestuur. Als er bij het gilde gewerkt moet worden is hij 

De schenker T. Posthumus toont het nieuwe hoofdmansschild

Frank van Rooij krijgt de versierselen opgespeld door hoofdman H.Enge-

len, onder toeziend oog van zijn gezinsleden

Nieuwe koning Eric Thijs met 

echtgenote en zoon
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altijd present. Van het begin af aan is hij present bij het papier 

ophalen, ook al toen men nog bij de mensen aan moest bellen 

voor oud papier. Piet zijn grootste wens is om eens koning 

van het gilde te worden.

Theo Goevaerts (69 jaar) 25 jaar gildebroeder. Theo was 

amper een jaar bij het gilde toen hij de vogel naar beneden 

schoot. Daardoor werd hij koning van het gilde van 1979 tot 

1983 en tevens lid van het bestuur. Van 1987 tot 1999 was hij 

hoofdman (voorzitter) van het gilde. Van 1999 tot heden is hij 

kapitein van het gilde, en tevens lid van het bestuur. Van de 

25 jaar is hij al 20 jaar bestuurslid. Bij alle voorkomende 

werkzaamheden is hij aanwezig, van het papierophalen tot 

het grasmaaien op het gildetrein. Hij is medeoprichter en nog 

steeds lid van het gildekoor van de vier Deurnese gilden. 

Sinds augustus 1999 is hij erelid van het gilde.

André Noyen broederschapdrager in Vlierden
Onder grote belangstelling werd in Vlierden om de ’Broeder-

schapdrager der Deurnese Gilden’ geschoten. Met het 358e 

schot werd André Noyen van het gilde Sint Willibrordus uit 

Vlierden winnaar van deze schietwedstrijd.

Tweeëntwintig jaar geleden kwamen de gildebesturen bijeen 

voor meer samenwerking tussen de vier gilden. Waar voor-

heen nog een grote onderlinge strijd was, werd omgezet in 

een sterke band tussen de gilden en viert nu de verbroedering 

hoogtij. Een van de gezamenlijke dagen in het jaar is ook het 

verbroederingsschieten. Voor de eenentwintigste keer kwa-

men de gilden bijeen om te gaan schieten.

De Deurnese gilden Sint Antonius-abt en Sint Joris uit Lies-

sel het gilde Sint Hubertus en uit Vlierden het gilde Sint 

Willibrordus vertrokken gezamenlijk van gildehuis Thijssen 

naar de schutsboom.

De wedstrijd werd met veel ceremonie begonnen. Eerst wer-

den de winnaars van het vorig jaar gehuldigd en moesten zij 

de wisselschilden inleveren.

Pastoor van Wetten zegende de boom om onheil te voorko-

men. Samen met burgemeester Daandels bevrijdden zij de 

schutsboom. Ondanks het drukke weekeinde voor de burge-

meester kon hij alle plichtplegingen afwerken. Ereschoten 

waren voor kringvoorzitter Loek Swinkels, erecoördinator 

Nol van Gisteren en coördinator Martien van de Wallen. De 

kringvoorzitter sprak lovende woorden aan het adres van de 

gilden. Dat zij na 21 jaar nog steeds zo’n jaarlijks schieten 

kunnen organiseren, moet toch wel te danken zijn aan de 

coördinator, die geen enkele band heeft met welk gilde dan 

ook. Menig ander initiatief, gelijk dit, is op niets uitgelopen.

Daarna waren de 53 gildebroeders aan de beurt. In de 

zevende ronde was er nog maar weinig van de vogel over. 

Verrassend werd de vogel losgeschoten. Het schot van André 

leverde een aan de spil hangend stuk op. Dit wilde toch niet 

blijven hangen en kwam naar beneden, voordat de volgende 

schutter onder het geweer was. Ook voor de jeugd was het 

een felle strijd, ondanks dat ze maar met vieren waren. In de 

48e ronde met het 189e schot werd Mark Joosten van het 

gilde St. Hubertus uit Liessel winnaar en wel voor de derde 

keer op rij. Het was voor hem ook de laatste keer, want vol-

gend jaar zal hij op de grote vogel mee mogen schieten.

Naar het zich laat aanzien zullen volgend jaar nog maar twee 

gildebroeders om dit wisselschild voor de jeugd schieten. 

Jeugdige aanwas is dan ook zeer welkom bij de gilden.

Opnieuw een ’Van den Elsentrom’
Woensdagavond 13 augustus j.l. vond een informatiebijeen-

komst van het gilde van Sint Antonius en Sebastiaan Gemert 

plaats over de in eigen beheer georganiseerde reis naar het 14e 

Europees Schutterstreffen in Vöcklabruck van 28-31 augus-

tus 2003. Voorafgaande was er een kleine plechtigheid in 

Natuurcentrum De Specht in Handel. Vier generaties van de 

familie Van den Elsen boden het gilde een nieuwe gildetrom 

aan. Langjarige ouderling Jantje van den Elsen (97), zoon 

Mari (60), zoon Leo (47) en kleinzoon en ouderling Joep (23) 

hadden een aantal redenen bij elkaar gesprokkeld om tot deze 

gulle daad te komen. Niet alleen was zoon Leo 12,5 jaar lid 

van het gilde, bedroeg het aantal lidmaatschapsjaren van allen 

samen 125,  werd dit jaar het aantal tamboersuitgebreid tot 6 

- een aantal dat nog nimmer in de geschiedenis werd behaald 

- en werd de oudste trom van het gilde in 1764 ook door een 

naamgenoot, geen familie - Henricus van de Else - geschon-

ken. Op deze trom staat echter de afbeelding van de patroon-

heilige Sint Sebastiaan. Dit feit telde zwaar, want er was dus 

geen ’Van den Elsen-trom’ met de afbeelding van de eerste 

patroonheilige Antonius. Dat manco is nu opgelost door de 

schenking van deze mooie trom. In deze trom blijft de familie 

bij het gilde voortdurend ’in the picture’. Bovenal echter is de 

schenking een bewijs, dat de gildeliefde de familie Van den 

Elsen als het ware met de paplepel is ingegeven en de deugd 

van trouw er hoog wordt gehouden. Het schenken van deze 

Antoniustrom is een uiting daarvan.

Viering Sint Jan in Liessel, nieuwe erekoningin en 
huldiging jubilarissen

Zaterdag 21 juni vierde het Sint Hubertusgilde haar jaarlijkse 

Sint Jansdag Deze dag begon met het maken van een groeps-

foto voor de kerk. Om 1230 uur was de bijeenkomst in gilde-

huis Van Bussel waar de loting plaatsvond voor de volgorde 

van het schieten Na het maken van de groepsfoto vertrok 

men in optocht naar het schieterrein aan de Tramweg, waar 

om 14.00 uur begonnen werd met het erekoning schieten en 

het jeugdschieten. Evenals andere jaren mochten alleen de 

gildebroeders, hun partners en de donateurs van het gilde 

meeschieten. De gelukkige winnares was ditmaal Toos v.d. 

Eijnden, de echtgenote van gildebroeder en Jonge Deken 

(penningmeester) Frans v.d. Eijnden. Met het 154e schot 

haalde zij de vogel naar beneden en mag zich daarmee voor 

een jaar erekoningin van het Sint-Hubertusgilde noemen.

Even daarvoor was bij het jeugdschieten Teun Loverbos de 

gelukkige. Met het 50e schot haalde hij hun vogeltje naar 

De vier jubilarissen, v.l.n.r. Ties Joosten, Jan v.d. Berkmortel, Piet van de 

Boomen en Theo Goevaerts

Familie Van den Elsen overhandigt de nieuwe gildetrom aan tamboer Ben 

Maas van St. Antonius en Sebastiaan. Rechts de familie van den Elsen, 

v.r.n.l. Leo, Joep, Mari en de 97-jarige Jan van den Elsen
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beneden en werd zodoende de winnaar van de Marinus van 

Bussel prijs. Bij de wedstrijd voor de Liesselse jeugd ging de 

titel naar Sanne Damen, met het 80e schot haalde zij het 

vogeltje naar beneden.

Traditiegetrouw word er na het erekoning(in) schieten door 

de aanwezige mensen tegen een kleine vergoeding geschoten 

voor het tinnen bord. Hans Joosten haalde met het 232e 

schot de vogel naar beneden en mocht zodoende het tinnen 

bord in ontvangst nemen.

Na de vendelgroet aan de jubilarissen, de nieuwe erekoningin 

en de overige winnaars, trok het gilde in optocht terug naar 

het Gildehuis waar van 7 tot half 9 een receptie plaats vond 

voor de 4 jubilarissen. Na de heel drukke receptie werd er 

nog doorgefeest tot laat in de avond.

Nieuwe commandant Someren-Einds gilde
Na het koniugschieten bij het Lambertusgilde Someren-Eind 

is Rinie Wijnen benoemd tot commandant van het gilde.

De scheidende commandant Henk Peters overhandigde de 

commandantstok aan zijn opvolger. Henk Peters heeft in 

1992 het commando op zich genomen na het overlijdcn van 

hoofdman/commandant Frens Lomans.

Nieuw hoofdvaandel Willibrordus Bakel
Op 4 mei kwamen de gildebroeders bijeen in de Schutskamer, 

vandaar vertrok men naar de kerk, waar om 10.00 uur een 

H.Mis met gildeeer was voor de levende en overleden gilde-

broeders en gildeheren. De H.Mis werd voorgegaan door dia-

ken Thijssen en pater Van Berkel en de gezangen werden ver-

zorgd door het herenkoor. Tijdens de H.Mis werd het nieuwe 

hoofdvaandel gezegend door pater Van Berkel. Voor het zege-

nen sprak diaken Tijssen eerst tot de aanwezigen.

„Vandaag zijn we in deze kerk met ons gilde Sint Willibrordus 

samen omdat het gilde een nieuw vaandel heeft dat vandaag 

in gebruik genomen gaat worden en daartoe aanstonds wordt 

ingezegend. Het moge vermeld dat het hoofdvaandel van een 

gilde heel belangrijk is en dat daarom met zorgvuldigheid en 

respect wordt omringd.

Van het oude vaandel, dat de vaandrig van ons gilde momen-

teel hier voor ons houdt, mag gezegd worden, dat het met 

heel bijzondere gebeurtenissen is gebruikt. En dan denken 

we niet allen aan het brengen van de vendelgroet aan het 

kerkelijk of wereldlijk gezag, we denken niet alleen dat het 

vaandel belangrijke personen van de vereniging of van daar-

buiten heeft begeleid bij feestelijke en droeve gebeurtenissen, 

maar we mogen bij dit vaandel specifiek noemen dat in het 

jaar 1990 Zijne Heiligheid de Paus over het vaandel heeft 

gelopen, en dat onze vaandrig in het jubileumjaar 2000 met 

dit vaandel eer heeft mogen brengen bij de consecratie van 

het brood en de wijn in de Sint Pieter in Rome, voor het 

altaar waar de eerste Paus, de apostel Petrus, begraven ligt. 

Dit vaandel nu begint tekenen van ouderdom te vertonen, en 

voordat er van verval of versleten sprake is, zal dit vaandel nu 

in het archief van het gilde veilig worden opgeborgen, zodat 

het bij speciale gelegenheden nog kan worden bewonderd. 

Het zou jammer zijn en van weinig respect getuigen, als dit 

kostbare vaandel niet behoorlijk blijft bewaard voor het nage-

slacht. Vandaar dat het gilde Sint Willibrordus nu vandaag 

een nieuw vaandel aan ons presenteert, en dat vaandel willen 

we nu allereerst gaan zegenen voordat het in gebruik geno-

men gaat worden.”

Het oude vaandel werd van de stok gehaald en het nieuwe 

werd er op geschoven, toen werd het gezegend door pater Van 

Berkel, na deze zegening werd de dienst voortgezet.

Na de H.Mis was er buiten de eed van trouw voor het kerke-

lijk en wereldlijk gezag door vaandrig Willem Royackers en 

brachten de vendeliers met hun nieuwe vendels een vendel-

groet. Na dit gebeuren was er koffie in gildehuis Hein v.d. 

Horst. Het nieuw hoofdvaandel is geschonken door de fami-

lie Koppens, de nieuwe vendels zijn gemaakt door Sisca 

Bouwmans, vrouw van de koning.

Zoals elders in deze aflevering gemeld is ons kort vóór de 

inleverdatum onze kringcorrespondent voor Maasland, de 

heer Kees van der Bruggen, ontvallen. Hoogstwaarschijnlijk 

is daardoor informatie voor deze rubriek niet of niet tijdig bij 

de eindredactie terecht gekomen. Mist u in deze aflevering 

berichten, stuurt u deze dan a.u.b. opnieuw in op het adres 

van de eindredactie: Loon 7, 5581 VH Waalre, e-mail: 

addams@wxs.nl.

Nieuwe gildekoning in Oisterwijk
De klanken van de kermis waren 

een paar uur eerder opgegaan in 

de nacht, toen verschillende gil-

debroeders zich ge reed maakten 

voor de reveille. Tijdens het 

krieken van de maandagoch-

tend van 14 juli verzamelden de 

standaarddrager, tamboers en 

vendeliers van het Oisterwijkse 

gilde Sint-Sebastiaan, om de 

leden te wekken. Bij het volle 

geluid van de gildetrommen en 

na de klop op de voordeur meld-

den de gildebroeders en -zusters 

zich. Zo waren zij zeker op tijd 

voor het koningschieten, de 

belangrijkste dag in het schut-

tersgilde. Tijdens de eucharistieviering in de Joanneskerk 

ging kapelaan Loodts in op het wezenlijke van het gildebroe-

derschap; trouw en dienstbaarheid. Tegen elf uur ging het 

gilde naar regerend koning Jan Massuger (59) om hem ’uit 

te halen’. Terug op het gezellige gildeterrein in het centraal in 

het dorp gelegen Lindepark, openden loco-burgemeester 

Martien Mathijssen en kapelaan Karel Loodts het schieten 

op de versierde houten vogel. Ieder met drie schoten met de 

handboog. Ondertussen waren vele afgevaardigden van 

bevriende gilden gearriveerd. Samen met talrijke andere 

bezoekers genoten zij van het schietspel voor de koningstitel. 

Het werd een niet makkelijke klus. Een enerverende beleving 

voor zowel de schutters als de toeschouwers, als op het laatst 

iedereen muisstil is als de gildebroeder zijn pijl richt. De strijd 

kon ieder moment gestreden zijn. Na bijna drie uur gaf de 

houten vogel zich in het 296e schot gewonnen. Peter van 

Loon raakt met een welgemikt schot het laatste stuk van de 

vogel op een hoogte van 12,40 meter. Hij is de nieuwe gilde-

koning voor de komende drie jaar. Van Loon (42 jaar, gehuwd 

en twee kinderen) is al ruim 20 jaar lid van het Sint-Sebasti-

aangilde. Al die jaren was hij vendelzwaaier en behoort nog 

steeds tot de topschutters.

Aansluitend op de ceremoniële installatie als koning trok het 

Henk Peters (rechts) draagt het commando over aan Rinie Wijnen

Maasland

Peter van Loon, de trotse nieuwe 

koning



98

gilde naar de achterzijde van het gemeentelijk administratie-

kantoor waar de trotse drager van het mooie zilver officieel 

werd voorgesteld aan de wereldlijke en kerkelijke overheid. 

Piet van Erp vierde koning Sint Jorisgilde Geffen 
Met een welgemikt schot viel, 

op kermiszondag 10 augustus, 

het restant van de gipsen vogel 

van de wiek van molen Zelden-

rust. De vogel, gemaakt door 

Gwen Conner, hield het 66 

schoten vol. Er werd door de 12 

schutters slechts 10 keer gemist 

en het was de gelukkige Piet van 

Erp, die in de 6e ronde de vogel 

op de juiste plaats wist te raken,  

zodat wat eens een flinke vogel 

was als een tros gips naar bene-

den viel. Piet was al bekend als 

een goed schutter: hij was nog 

maar enkele uren officieel lid of 

hij schoot  zich in 2001, op Sint Jorisdag, al tot dagkoning en 

mocht daarmee zijn ’kersverse’ sjerp meteen sieren met een 

zilveren schildje. Dit jaar, wederom op Sint Jorisdag, her-

haalde hij deze prestatie nog eens!

Daarbij komt, dat zijn schoonzoon Erwin van Griensven zich 

op tweede Pinksterdag tot burgerkoning van Geffen schoot. 

Een koninklijke familie dus! Boze tongen beweren, dat dat 

komt omdat Piet een eigen schutsboom in zijn tuin heeft 

staan en daar iedere dag met de familie op oefent ...

Onder toeziend oog van vele toeschouwers, waaronder een 

aantal gildebroeders van naburige gilden, werd Piet de 

koningsmantel omgehangen waarop inmiddels een tweede 

zilver schild prijkt van ex-koningin Connie van der Dussen. 

Zij overhandigde, tijdens de koffietafel, haar prachtige 

koningsschild als afscheid van haar ’regeer-periode’. Het 

schild heeft een prachtige gravure waarop zij met haar drie 

gildekinderen staat afgebeeld om haar beroep als moeder te 

onderstrepen! Na de plechtige installatie ging het gilde ver-

der met  het prijsschieten op de prijsvogel. En ook hier haalde 

Piet twee van de vier prijzen naar beneden. Tegen de klok van 

zessen was het schietterrein weer een molenveld en trok het 

gilde met zijn nieuwe koning door het dorp naar het (tijde-

lijk) gildehuis Ons Doel voor de koningswijn en het konings-

bier. De dag werd afgesloten met een teeravond met een 

optreden van de gildeheer, als engel, en de deken schatbe-

waarder, als duivel, die probeerde eerstgenoemde over te 

halen om voortaan ’Duvel’ te drinken. Op zaterdag 16 augus-

tus is Piet van Erp officieel geïnstalleerd in de parochiekerk 

in een speciale koningsmis met medewerking van het gilde-

koor Sint Barbara van het gilde uit Dinther. 

Koningschieten O.L.V. Schuts Elshout
Op kermisdinsdag 29 april 2003 is de oude koning Ton 

Schuurman van de O.L.V. Schuts voor de 2e maal koning 

geworden voor het jaar 2003-2004.

Om 8.30 uur verzamelden de gildebroeders in de schutska-

mer voor vertrek naar de kerk voor een eucharistieviering. De 

H. Mis werd opgedragen door gildeheer kapelaan Van Over-

beek voor de leden en in het afgelopen jaar overleden leden 

van de schuts. Om 11.30 uur werd de boom bevrijd door 

wethouder Van Spaandonk, hoofdman Leon Klerks en 

beschermheer H. Stieger. Na een spannende wedstrijd en 

met veel belangstellend publiek werd bij het 249e schot de 

vogel naar beneden gehaald door de oude koning Ton 

Schuurman. Na de handenwassing werd door de hoofdman 

het koningszilver omgehangen en trok het gilde in optocht 

terug naar de schutskamer voor het koningsbier.

Op zondag 4 mei 2003 is de nieuwe koning voor de 2e maal 

tot koning gekroond en kerkelijk ingezegend  in de parochie-

kerk te Elshout onder de eucharistieviering van 9,30 uur 

waar vele pelgrims getuigen van zijn geweest. (Elshout is een 

bedevaartplaats van de Wonderbare Moeder van Elshout 

waar velen hun toevlucht zoeken).

Voor aanvang van de kroning werd de nieuwe koning ver-

zocht naar voren te komen en plaats te nemen op het vaandel. 

Hoofdman Leon Klerks hangt de koningsketen en sjerp om 

en vraagt de gildeheer, de koning te kronen. Na afleggen van 

eed en trouw schrijdt de koning over het vaandel. Daarna 

neemt de vaandrig het vaandel en zwaait driemaal links en 

driemaal rechts over de knielende koning. 

Huub van der Sanden nieuwe koning Sint Sebastiaan 
Gilde Oss 

Op zondag 27 april werden de 

leden van het Sint Sebastiaan-

gilde Oss in alle vroegte gewekt 

met tromgeroffel en bazuinge-

schal en opgeroepen deel te 

nemen aan het koningschieten. 

Voor deze wasgelegenheid was 

de schutsboom ’s morgens vroeg 

al opgezet nabij de Amsteleindse 

Hoeve. Voor het schieten werd 

nog een gildehulde gebracht 

aan pastor Pletsers, vanwege 

zijn veertigjarig priesterschap. 

Die hulde werd omlijst door het 

orkest van muziekvereniging 

Hartog en een flinke hoeveel-

heid hemelwater, maar gelukkig kon alles nog uitgevoerd 

worden. De schutsboom werd intussen goed bewaakt door 

leden van het St. Jorisgilde Geffen.

Na een broodjeslunch voldeed de oud-koning Jos van Schijn-

del aan zijn verplichting en schonk het gilde een konings-

schild, heel toepasselijk in de vorm van een koksmuts. Ook 

bood hij een prachtig versierde gipsen vogel aan, het doel van 

die middag. Na de loting en voorlezen van het reglement trok 

men in optocht naar de schutsboom. Wethouder Hans Boer-

boom had de eer de boom te mogen vrijen en het 2e schot was 

voor de oud-koning Jos. Vervolgens kwamen de andere schut-

ters aan de beurt. Al heel snel wist Martin van Lieverloo de 

vogel te onthoofden, maar het restant bood flink weerstand. 

Ondanks de dreigende luchten bleef het toch droog met een 

aardige publieke belangstelling. Huub van der Sanden wist 

met het 55e schot het laatste stuk van de vogel naar beneden 

te halen. 

De overheid keurde hem waardig als koning en Huub kreeg 

vervolgens het koningszilver omgehangen. Na de vendelhulde 

waren er veel felicitaties. Het door de koning aangeboden va-

tje bier hield de kelen nat, terwijl intussen stevige regenbuien 

het gras buiten goed nat hielden. Op 11 mei werd de nieuwe 

koning tijdens een plechtige eucharistieviering in de Heilig 

Hartkerk geïnstalleerd. Dit was tevens de eerste gildemis in 

deze kerk. Daarna volgde nog een dag vol activiteiten, van-

wege de viering van Sint Jorisdag. Hoogtepunt voor de  

Piet van Erp: vaste hand

De nieuwe koning Ton Schuurman

Koning Huub van der Sanden
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nieuwe koning Huub was toch wel een ritje door Oss in een 

cabrio, waarmee hij veel bekijks trok.  

Zilver en goud in één weekend
Het weekeinde van 21 en 22 

juni 2003 zal Agnes van den 

Broek uit Oisterwijk zich onge-

twijfeld nog lang heugen. Op 

zaterdagavond was zij te gast bij 

gilde Sint Joris en Sint  Sebasti-

aan te Heukelom / Enschot op 

een gezellige barbecue-avond 

toen zij door hoofdman Wil van 

Spaandonk werd uitgenodigd 

naar voren te komen. De hoofd-

man herinnerde de aanwezigen 

aan het feit dat zij onlangs een 

enorm karwei had weten af te 

ronden en het gilde na twee jaar 

borduren heeft voorzien van een 

nieuw vaandel. Als blijk van dank speldde hij Agnes van den 

Broek een zilveren vendel op, een sieraad speciaal voor deze 

gelegenheid ontworpen, uitgevoerd en gegraveerd als blij-

vend teken van dank namens het voltallige gilde die deze 

ceremonie met een luid applaus onderstreepte. De andere 

dag, zondag 22 juni overkwam haar weer een onderschei-

ding, want zij nam toen na twintig jaar voor het dameskoor 

te hebben gestaan afscheid van dit koor dat in de Sint Caeci-

lia kerk te Enschot de rouw en trouw verzorgt zoals dat heet. 

Omdat zij daarbij nog een aantal andere koren in de omge-

ving onder haar hoede heeft, en zowat een heel leven in en 

met de kerkmuziek heeft doorgebracht ontving zij aan het 

einde van de dienst uit handen van pastor Jan Joosten die 

tevens gildeheer is de versierselen behorende bij de pauselijke 

onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Dat de verrassing 

volkomen was, zal duidelijk zijn, maar blijkens gehoorde 

reacties volkomen verdiend. Zij mocht dan ook terecht vele 

felicitaties in ontvangst nemen aan het eind van een zeer 

enerverend weekeinde.

Vrije gildendag in Haaren
Op zondag 18 mei 2003 was er in Haaren een vrije gildedag 

die in het teken stond van verbroedering. De aanleiding van 

die gildedag lag in het feit dat dit jaar 2003 er binnen het 

gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan te Haaren 3 gilde-

broeders zijn die 50 jaar lid zijn. Dat zijn ook nog drie 

gebroers: Antoon, Hein en Wim van de Wiel (Lz). Gildebroe-

ders, broers, verbroedering: een zeer passend the ma. Het 

dorp Haaren staat misschien van oudsher bekend als een 

agrarische gemeenschap, maar is zeker meer dan een verza-

meling boeren, varkensbedrijven en boomkwekers. Haaren 

heeft ook een zeer rijk verenigingsleven en daarmee een 

intens en gevarieerd cultureel leven. Bij de realisatie van deze 

gildedag is de hulp ingeroepen van vele Haarense verenigin-

gen. De voetbalclub voor het terrein en de horeca, de pony-

club voor het terrein en de jurering, het jeugdcircus voor de 

optocht, de muziekvereniging en een koor voor de H.Mis, de 

scouting voor terreinhulp, de heemkundekring en carnavals-

vereniging voor de jurering, de E.H.B.O., het lokale café, enz. 

enz. Iedereen hielp spontaan mee en de gildendag is binnen 

het Haarense verenigingsleven een echte verbroedering. Voor 

een klein gilde (38 leden, van wie 25 actieve schutters) is het 

een grote eer, dat er zoveel gildebroeders en -zusters op visite 

kwamen. Er waren 40 gildes ingeschreven en 39 gildes opge-

komen om deze feestelijke dag te mogen beleven in al zijn 

disciplines. De toeschouwers genoten met volle teugen, want 

zij konden van zeer dichtbij zien wat zo’n gildendag inhield. 

Het gebaar en het enthousiasme was enorm, want tot laat in 

de avond was de feesttent goed gevuld met publiek. Daags 

erna al werd alles weer opgeruimd, totdat om 18.00 uur niets 

meer te zien was van wat er daags ervóór gebeurd was.

Sint Hubertus Drunen succesvol in Haaren
Sint Hubertus gilde Drunen beleeft succes volle gildedag in 

Haaren. Op het vrije gilde feest zijn 5 prijzen behaald door de 

gildebroeders. Een tweede plaats is voor Mari Klerks bij het 

vendelen. Zijn neefje Tom Klerks wist ook bij het jeugd ven-

delen een eerste plaats te bemachtigen. Bij het jeugd schieten 

wist hij ook een eerste prijs te behalen. Bij de tamboers was  

Bas van Loon eerste in zijn klasse. Als laatste prijs was het 

trom begeleiden bij het groepsvendelen door de jury als beste 

gewaardeerd.

N.K. opgelegd geweerschieten in Esch succesvol 
verlopen

In het weekend van 21 en 22 juni 

jl. werd door het Essche Sint  

Willebrordusgilde het Neder-

lands kampioenschap opgelegd 

geweerschieten georganiseerd. 

Deze wedstrijden werden gehou-

den onder auspiciën van de 

Federatie van scherpschutters-

verenigingen ’op de wipboom’ in 

Nederland. Het behalen van het 

korpskampioenschap 2002 gaf 

het Essche gilde, voor het eerst in 

haar geschiedenis, het recht om 

deze grote wedstrijd te organise-

ren. Na een gedegen voorberei-

ding en een tijdelijke uitbreiding 

van de schietaccommodatie van 

het gilde kon de wedstrijd op 

zaterdag middag van start gaan met het kampioenschap voor 

de jeugd onder de 18 jaar. Onder begeleiding van een ervaren 

schutter bonden 33 jeugdige deelnemers de strijd aan voor het 

individueel jeugdkampioenschap. De 13-jarige Bram Heij-

blom van de Scherp schuttersvereniging Sint Joris Gilze bleek  

hierbij de sterkste. Hij mag zich het komende jaar Nederlands 

jeugdkampioen noemen. Individueel reserve kampioen jeugd 

werd Marco Gerrits van het Sint Antonius en Nicolaasgilde 

Groeningen. De wedstrijd voor de korpsen, die voor de jeugd 

worden gevormd door 2 schutters van dezelfde vereniging  

werd gewonnen door het duo Angelo Martens en Nicole Mar-

tens van het Sint Sebastianusgilde Vianen-Cuijk.

Op zondag 22 juni was het de beurt aan de senioren. In totaal 

55 viertallen en 205 individuele schutters bonden de strijd aan. 

Tijdens de korps wedstrijd wisten 13 viertallen de maximale 

score van 12 punten te behalen. Na 2 kampronden bleek het 

korps van Scherpschuttersvereniging Sint Joris Gilze,  

bestaande uit: Jan Moelands, Bram Heijblom, Rob Vinger-

hoets en Adriaan Kanters, de sterkste te zijn. Uit handen van 

burgemeester Frans Ronnes van de gemeente Haaren moch-

ten zij de enorme kampioensbeker in ontvangst nemen. Ook 

de wedstrijd om het individueel kampioenschap kende een 

spannend verloop en een voor het Essche gilde succesvol 

einde.  De laatste 2 overgebleven schutters, Adrie Verhoeven 

van het Sint Willebrordusgilde Esch en Bart Vromans jr. van 

het Sint Jorisgilde Udenhout gaven elkaar lange tijd geen 

duimbreed toe. Een aanpassing aan de schietinstallatie wat 

voor de schutters een extra handicap moest opleveren, bracht 

uiteindelijk uitkomst. Adrie Verhoeven bleek over de beste 

schutterskwaliteiten en de sterkste zenuwen te beschikken. Hij 

behaalde de titel Individueel kampioen opgelegd 2003. Bart 

Vromans jr. mag zich het komende jaar individueel reserve 

kampioen noemen. Het Sint Willebrordusgilde kan terugzien 

op een geslaagd toernooi en wenst de scherpschuttersvereni-

ging  Sint Joris Gilze veel succes met de organisatie van het 

kampioenschap 2004.

Patrick van Grinsven jeugdkoning, Ad van Zutphen 
nieuwe gildekoning Sint-Barbara gilde

Op de eerste zaterdag van september was er weer het jaar-

Agnes van den Broek

Adrie Verhoeven , individueel 

Nederlands kampioen opgelegd 

geweerschieten 2003
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lijkse koningschieten en teerdag. Verzamelen om 10.30 uur 

bij het gildehuis, van hieraf vertrek per huifkar naar Huize 

Zwanenburg,  om koning Frits Evers uit te vendelen. 

Na een gastvrij ontvangst  bedankte hoofdman Eugène van 

Bouwdijk Bastiaanse koning Frits Evers voor zijn aanwezig-

heid het afgelopen jaar. Om 12.00 uur vertrek naar het gilde-

huis om de inwendige mens te versterken, dit alles weer onder 

leiding van gildebroeder Crist Manders op voortreffelijke 

wijze verzorgd. Na de heerlijke maaltijd was er een korte ver-

gadering met als belangrijkste punt de loting voor de volg-

orde van het koningschieten. Om 14.30 uur begon het jeugd-

koningschieten, hieraan namen 9 jeugdleden deel. Na 3 

spannende rondes schoot Patrick van Grinsven met het 36e 

schot de vogel naar beneden, de overheid ging in beraad en 

Patrick werd aangenomen als jeugdkoning. Om 15.00 uur 

kon men beginnen met het vrijgeven van de boom waarna 

het eerste schot gelost werd door gildeheer Vicaris W. van 

Meijgaarden en het 2e schot door loco-burgemeester Eric 

Daandels. 16 Gildebroeders streden om de nieuwe gildeko-

ning te worden, met het 23e schot schoot Piet van den Akker 

het grootste gedeelte van de vogel naar beneden. Het werd 

spannend, want Frits Evers zou met het 26e schot wel eens 

voor de tweede keer  koning kunnen worden. Edoch, de vogel 

werkte niet mee en bleef rustig aan de boom hangen. Ad van 

Zutphen lukte dit wel want met het 35e schot wist hij het 

laatste stuk van de vogel naar beneden te halen. Weer ging de 

overheid in beraad en keurde Ad van Zutphen als een waar-

dige gildekoning goed. Ad is vanaf 1988 een zeer actief gilde-

broeder en heeft 15 jaren sportief gestreden om koning te 

worden. Naast het gildebroeder zijn is Ad een goed geweer 

-en kruisboogschutter, lid van de culturele commissie, lid van 

het jeu de boules commissie  en vanaf 1990 pr-man van het 

gilde. Ook bij de verbouwing van het gildehuis heeft Ad vele 

uren met plezier gewerkt aan  het mooie gildehuis. Om 19.00 

uur opende ceremoniemeester Jacques van der Meijden de 

feestavond. De nieuwe koning werd toegezongen door gilde-

broeder/troubadour Henk Habraken. Hierna volgde de uit-

reiking voor de raden van de nieuwe koning en het aantal 

schoten. Naast het goed kunnen schieten kon Ad van Zut-

phen ook goed raden, zowel de naam als het aantal van 35 

schoten werd door Ad geraden. Maar liefst 11 schutters had-

den de naam goed geraden en deze kregen allen een fles wijn 

aangeboden. Allen kunnen terug kijken op een mooie teer-

dag met mooi weer en een goede organisatie van alle com-

missies. Op zondag 14 september  zijn Patrick van Grinsven 

en Ad van Zutphen geïnstalleerd als gildekoning.

Sint Joris Berlicum ging de strijd aan met Middelaarse 
gildebroeders

Tussen de buien door was het voor het Sint Jorisgilde op 31 

augustus moeilijk knokken tegen Sint Sebastianus uit Mid-

delaar. En nog wel op eigen terrein. Maar het Middelaarse 

gilde is dan ook landskampioen in korps- en viertalschieten. 

Dit eerste vriendschapstreffen tussen de twee gilden belooft 

echter al een vast een jaarlijks evenement te worden.

De gastheren uit Berlicum kwamen evenals Sint Sebastianus 

elk met 15 schutters in het geweer. Letterlijk. Ook al moesten 

er rond de schutsbomen soms parapluien aan te pas komen. 

Het mocht de pret niet drukken. Zeker niet toen één van de 

vier wip-bakken dreigde in de fik te vliegen. Het euvel was 

overigens snel verholpen. Zowel bij het korpsschieten als bij 

de discipline met viertallen gingen de Middelaarse gildebroe-

ders met de eer strijken. Individueel bracht Sint Joris het er 

beter af. Daar won Ardie van Helvoort, gevolgd door zijn 

broer Wim, terwijl de derde prijs weer naar Chris Sengers van 

Sint Sebastianus ging. Hoofdman Paul van Lith reikte voor 

de prestaties van het Middelaarse gilde een zilveren schildje 

uit, waarop hun hoofdman Theo Smits de gastvrijheid met-

een onderstreepte met een tinnen herinneringsbord. Kortom, 

animo van weerskanten en animositeit als het om prijsschie-

ten gaat. En daarmee stond de return voor eind augustus 

2004 al op de agenda.

Titel voor gildezuster op statiedag Kaatsheuvel
Voor het eerst in de geschiedenis van gilde Sint Jan Baptist 

Kaatsheuvel slaagde er een gildezuster in om de titel van 

schutterskoning in de wacht te slepen. Ieder jaar wordt er op 

de statiedag om deze titel geschoten. Op zaterdag 28 juni 

begon de dag met een H. Mis in de Sint Janskerk, welke 

gecelebreerd werd door pastoor Groos.

In de tuin van de pastorie werd daarna de vendelgroet 

gebracht, waarna het gezelschap zich naar het gildehuis op de 

Eikendijk begaf, waar op een door zon overgoten schutster-

rein een strijd gestreden werd met als inzet het schutterko-

ningschap. Halverwege de strijd waren er al verschillenden 

kandidaten door een of meerdere missers kansloos gewor-

den. De strijd spitste zich toe tot titelverdediger Gerard Klijn, 

zijn echtgenote Jo en de bij de eendaagse wedstrijden altijd 

goed schietende Leo Wagemakers. In het zicht van de haven 

moesten echter beide gildebroeders hun eerste misser note-

ren. Aan Jo Klijn was de taak om haar laatste schot ook tot 

een goed einde te brengen waarin ze cum laude slaagde en 

met een 100% score de titel in de wacht sleepte.

Met een goed verzorgde koffietafel en een gezellig samenzijn 

werd de geslaagde dag besloten.

Gemeentekoning Oss
Op 22 juni kwamen drie gilden uit de gemeente Oss bij elkaar 

voor het gemeentekoningschieten. Het Sint Lambertusgilde 

uit Huisseling kwam gewandeld en het Sint Sebastiaangilde 

uit Oss had voor de gelegenheid de trein naar Ravenstein 

genomen. Alle drie de gilden kwamen samen bij de ’Keur-

vorst’ waar het Sint Barbaragilde haar teerhuis heeft. De drie 

gilden gingen in optocht vanaf het gildehuis met slaande 

trom en vliegend vaan, door de straten van Ravenstein naar 

de Bleek. De vogel werd op de schutsboom geplaatst en het 

nieuwe wisselschild onder de boom opgehangen. Dit schild 

is aangeboden door de gemeente en voorzien van het gemeen-

tewapen van Oss en de drie heiligen van de deelnemende 

gilden. Om beurten schoten de gildebroeders op de vogel. 

Na 145 schoten werd Martin van Lieverloo van het Sint 

Sebastiaangilde de eerste gemeentekoning. Nadat burge-

meester Klitsie de nieuwe koning had gehuldigd en de ven-

deliers een vendelgroet hadden gebracht werd de erewijn 

genuttigd. Volgend jaar wordt het gemeentekoningschieten 

gehouden in Huisseling. Er zal dan geschoten worden met de 

kruisboog.

Sint Barbara Ravenstein
Op 4 mei zijn in Ravenstein de oorlogsslachtoffers herdacht. 

Om zeven uur verzamelden enkele honderden mensen zich 

V.l.n.r. gildekoning Ad van Zutphen, page Bob Verhoeven en jeugdkoning 

Patrick van Grinsven

Land van Cuijk
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voor de Sint Luciakerk voor de stille tocht. De broeders van 

het Sint Barbaragilde gingen met de stille trom voorop. De 

tocht leidde naar de tot in de puntjes verzorgde graven van 

vier Britse gesneuvelden. Zeer indrukwekkend was de ven-

delgroet met The Last Post, gevolgd door saluutschoten. 

Speciaal dit jaar was de aanwezigheid van enkele Britse fami-

lieleden van Sandy Adamson, een van de gesneuvelden. Deze 

familie was opgespoord door een van onze gildebroeders. Na 

deze plechtigheid ging het hele gezelschap naar het nieuwe 

oorlogsmonument in de Marktstraat. Het is aangebracht 

tegen de gevel van de Sint Luciakerk en dit jaar onthuld. Het 

bestaat uit een koperen plaquette met daarop alle namen. 

Acht namen uit de voormalige gemeente Ravenstein en vier 

namen van Britse strijders. Voor de plaquette staat een geleide 

linde met daarin twaalf bronzen belletjes die als klepel een 

lindeblad hebben. Op deze lindebladen staat de naam gegra-

veerd van elk van de slachtoffers. In de Marktstraat volgden 

koraalmuziek en gedichten elkaar op. Om acht uur was er 

uiteraard stilte. Na het Wilhelmus volgde er een défilé langs 

het nieuwe monument.

Afsluiting seizoen in Soest
Het gilde heeft in juni een seizoen vol activiteiten afgesloten. 

Vaste onderdelen zijn de maandelijksekaart- en sjoelavon-

den, de nieuwjaarsreceptie, het Agathafeest rond 5 februari 

en de wekelijkse oefenavonden van de tamboers, hoornbla-

zers en vendeliers. Tussendoor zijn er altijd nog wel optredens 

van het gildekorps bij feesten van gildeleden of een bijdrage 

bij een uitvaart van een van de hoofdmedewerkers.

Het afgelopen seizoen stonden er ook een aantal bijzondere 

activiteiten op het programma. Zo’n 80 personen namen 

deel aan de georganiseerde busreis naar Fatima en Santiago 

de CompostelIa eind september,  begin oktober. Alvorens te 

vertrekken werd in een van de Soester kerken een viering 

gehouden waarin de pelgrims door de gemeenschap werden  

uitgezonden. Op 4 mei leverde het gilde een imposante bij-

drage aan de jaarlijkse dodenherdenking. De gildeleden gin-

gen in een stille tocht naar het herdenkingsmonument en 

hielden daar een wake. Op 10 mei werd in Soest een groots 

cultuurfestival georganiseerd waaraan bijna alle culturele ver-

enigingen uit Soest een bijdrage leverden. In het gildehuis 

werd door de Historische Vereniging een ruilbeurs gehouden. 

Bestuursleden verzorgden een toelichting in de gilde- en 

vaandelzaal van het museum Oud Soest, waarin ook het gil-

dehuis is gevestigd. Het Cultuur Festival 2002 werd op het 

raadhuisplein door het gilde afgesloten met een bijzondere 

muzikale vendelshow. Zondag 22 juni nam het gilde op ver-

zoek van de broederschap ’Sint Jan’ deel aan de jaarlijkse Sint 

Jansprocessie in Laren (NH). Dit is altijd een indrukwek-

kende en ook vermoeiende dag. De processie trekt om 11.00 

uur vanuit de basiliek naar het kerkhof (ruim 7 kilometer 

verder), waar een plechtige eucharistieviering is, waarin dit 

jaar de apostolisch nuntius hoofdcelebrant was. Na afloop 

van deze viering, waar het gilde zich ook presenteerde, volgde 

de Sacramentsprocessie naar de basiliek voor een afsluitende 

dienst. Hierna zorgde het gilde nog voor een groet aan de 

nuntius en de aanwezige bisschoppen met afsluitende een 

vendelshow, ondersteund door tamboers en hoornblazers.

Na eeuwen nog prima in orde
Tot slot is in het afgelopen seizoen de videofilm, gemaakt over 

de geschiedenis en de gebruiken van het Soester gilde uitge-

komen, onder de titel ”Na eeuwen nog prima in orde”. In de 

film verschijnt Jacob van Gaesbeek (een van de Heren van 

Soest rond 1420, die ook landerijen aan het gilde schonk toen 

hij de dood van zijn zoon had veroorzaakt), die de geschiede-

nis van het gilde toelicht en ook de uitingen van het gilde in 

de huidige tijd toetst. De film is tijdens de Agathaviering in 

première gegaan. Inmiddels zijn al tientallen exemplaren ver-

kocht. In 16 minuten wordt een overzichtelijk beeld gegeven 

van het Soester gilde. Sommige regionale tv-stations hebben 

de film inmiddels al vertoond. De makers van de film hebben 

op verschillende filmfestivals prijzen gewonnen en hebben 

hun kunnen ook in deze film tot uiting gebracht.

Huldigingen en een vrouwelijk lid van de overheid bij 
Sint Antonius Abt

Tijdens de jaarvergadering op 21 januari werden Gerrit en 

Door Kessels van het Sint Antonius Abtgilde Blitterswijk in 

de bloemetjes gezet door de eerste gildemeester, Wilbert 

Ingenpas. Hij blikte terug op de laatste 20 jaar dat Gerrit Kes-

sels deken was bij het gilde. Ook prees hij Gerrit en zijn vrouw 

voor het zeer goed onderhouden van de koningsschilden en 

het prijzenzilver, dat door hen sinds 1984 werd verzorgd.

Wilbert overhandigde Gerrit een passend cadeau en Door 

een prachtige bos bloemen terwijl ze een luid en lang applaus 

van het gilde kregen. Gerrit wordt bij de gildeoverheid opge-

volgd door gildezuster en klaroenblazer Lucie Thielen. Dit is 

het eerste vrouwelijke lid bij de gildeoverheid van het Sint 

Antonius Abt gilde. 

Schietterrein Blitterswijk opgeruimd
Het gilde trok  ’s morgens 25 januari met man en macht naar 

het schietterrein om de bijna een meter hoge berg puin te Deelname processie te Laren

De vertoning van de videofilm

Gerrit en Door Kessels
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ruimen, dat was achtergebleven bij een hoge Maaswater-

stand. Gelukkig werden de machines die nodig waren voor 

deze grote klus beschikbaar gesteld door de firma Van Leen-

derd en Walkro. Om 10.30 uur werd er spontaan koffie 

geschonken door de WeJeBe Garage. Rond 13.00 uur was het 

euvel verholpen en werden we verrast met heerlijke erwten-

soep geschonken en in eigen keuken gemaakt door gildezus-

ter/ marketenster Trees Gooren. De gildebroeders en -zusters 

keken toch voldaan naar dezedrukke maar gezellige morgen 

terug.

Winterzon festival in Veiling Flora Holland (Venlo)
Het zesde winterzon festival van 26 januari 2003 was een 

groot succes voor de verstandelijk gehandicapten met hun 

begeleiders uit Blitterswijk. Ook het gilde verzorgde hier met 

succes een optreden met vendelen, trommen en klaroen bla-

zen. Bijna 4000 aanwezigen hebben hiervan echt genoten. 

Ook het gilde vond het prachtig. Het was geweldig om dit te 

mogen en kunnen doen voor zo’n dankbaar publiek. We zijn 

echt weer een ervaring rijker.

Sint Jacobus Zeeland actief
Een wel zeer drukke periode is mei en juni geweest. In het 

kort toch even alle activiteiten de revue laten passeren. Wel-

licht kunnen andere gilden er hun voordeel mee doen.

24 mei in verpleeghuis Nieuwe Hoeven in Schaijk een Mari-

aviering opgeluisterd.

25 mei in het processiepark te Handel tijdens de 50e Mili-

taire Bedevaart de eucharistie gevierd. Mgr. Bär ging hierin 

voor met assistentie van pastoor P. van Velthoven uit Venhorst 

en diaken M. Christiaans. Na de overvendeling werd een 

prachtig herinneringsschild aangeboden.

01juni deelname aan de kringgildedag in Beugen waar voor 

het eerst sinds vele jaren de muziekgroep weer aan het 

groepstrommen deelnam.

09 juni Het jaarlijks koningschieten. Een programma met 

twee bijzondere momenten. Tijdens de eucharistieviering 

werd de nieuwe pastoor, P.J. Bougie, geïnstalleerd als gilde-

heer en kreeg hij de attributen daarvoor aangereikt. Na een 

spannende wedstrijd bij het koningschieten werd bij het 150e 

schot staande deken (voorzitter) Cor van Loy de nieuwe 

koning. Zijn vrouw Marianne werd koningin en voor de eer-

ste keer in ons bestaan werden de beide dochters Annemiek 

en Josien hofdame. Na het plechtig Lof werd voor de laatste 

keer de erewijn door burgemeester Kooijmans op het 

gemeentehuis aangeboden. Er was voortreffelijk gezorgd 

voor drank en hapjes. Het vervolg bestond uit een heerlijk 

diner in het gildehuis ’t Zuid. Toen het dessertbuffet voorbij 

was stonden nog twee belangrijke gebeurtenissen op het pro-

gramma. Allereerst schonk de scheidende koning Harrie van 

Deijne een prachtig koningsschild. Voor Harrie betekende 

het einde van zijn koningsschap ook het einde van zi jn t,aak 

als vaandrig, die hi,j 25 jaren had vervuld. Hem werd het 

boek Banistiek en een zilveren 

speld in de vorm van een vaan-

del aangeboden. Er stond nóg 

een afscheid op de rol. Erede-

ken burgemeester Kooijmans 

gaat op 1 september met pensi-

oen en vond het passend voor 

zijn opvolger(ster) het erede-

kenschap neer te leggen. Na de 

vele dankwoorden moest hij 

eerst zijn hoed, sjerp en gemeen-

teschild inleveren, wat hem 

zichtbaar pijn deed. Daarvoor 

in de plaats kreeg hij de Sint 

Jacobusschelp omgehangen en 

werd hem een oorkonde en de 

staf met kalebas uitgereikt. Zijn 

vrouw kreeg de platte achterschelp en een boeket bloemen 

aangeboden. Daarna was het tijd voor de receptie en de 

gezellige avond.

19 juni was gereserveerd voor een lezing met video (Dor 

hedde de Guld) over het Sint-Jacobusgilde in huize Sint Jan 

in Uden.

Voor de bewoners stond die week in het teken van de Bour-

gondische tijd.

Op 20 juni brachten wij als verrassing voor dezelfde bewo-

ners, na het diner, een muziek- en vendelhulde in de tuin 

aldaar. Samen met het kersverse koningspaar werden de oud-

ste vrouw (99) (de toevallig in Zeeland geboren Marie Pluk-

van Casteren) en de oudste man overvendeld. Naderhand 

was het gezellig vertoeven met koffie en gebak in de grote 

zaal.

22 juni stond in het teken van de installatie van pastoor Bou-

gie door mgr. Hurkmans. Op de grens van Boekelsedijk en 

Brand werd de pastoor met zijn beide ouders afgehaald en 

met paarden en wagen door het gilde naar de pastorie bege-

leid, waar een grote stoet misdienaars, acolieten en concele-

branten invoegden. Zo trok het geheel, tussen een haag van 

mensen met verenigings- en buurtschapsvlaggen, de kerk 

binnen voor de plechtige, twee uur durende, installatie en 

eucharistieviering. Daarna vond de overvendeling plaats 

waarbij eveneens de Kerkelijke Harmonie en Drumband 

Zeelandia een muzikale hulde bracht.

23 juni Watersteeg Uden. Voor de opening van het kersen-

feest was een groep van 8 personen naar Uden gereisd om 

voor de vaak demente bewoners toch iets van muziek, kleur 

en kledij te laten beleven. Ook voor de familieleden en de 

verzorgsters is dit een welkome invulling van het dagelijkse 

leven.

6 juli Odiliapeel. Aangezien pastoor Bougie onze gildeheer is 

en hij ook pastoor van Odiliapeel werd, heeft het gilde aan het 

verzoek van de organisatie, om bij zijn installatie aanwezig te 

zijn. graag gehoor gegeven. Al met al drukke maar gedenk-

waardige en vooral bijzondere gebeurtenissen die van alle 

kanten zeer gewaardeerd werden. ■

Koningspaar 2003 met hun dochters. V.l.n.r. Josien, Marianne, Cor en 

annemiek van Looy

Pastoor P.J. Bougie, Mgr. A.L.M. Hurkmans en diaken Veldman

Burgemeester M.W.M. Kooij-

mans met de schelp en kalebas
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IN MEMORIAM
In memoriam Marcel van der 
Heijden, redacteur De Gildetrom

Vriendelijk, rustig, 

bedachtzaam, wijs. 

Marcel van der 

Heijden, kringcor-

respondent voor de 

Bond van Schut-

tersgilden Kempen-

land en daarmee 

redacteur van De 

Gildetrom, ontviel 

ons op vrijdag 4 

september 2003. 

Het bericht van zijn - voor ons onver-

wachte - overlijden dreunt nog steeds na. 

Minder dan twee weken was hem en 

hun, die hem lief waren en hadden, 

gegund om zijn zeer actief leven af te 

sluiten.

Wij kenden Marcel vooral als een toege-

wijde collega, die in redactievergaderin-

gen weloverwogen  kon reageren op 

ideeën en voorstellen en uitgesproken 

hoge opvattingen had over het gildewe-

zen en heel enthousiast kon verhalen 

over eigen ervaringen met gilden, natuur-

lijk vooral over zijn eigen Sint-Catharina-

Sint-Barbaragilde Geldrop. Zijn rijzige 

gestalte en rustige optreden straalden 

vertrouwen uit en boezemden ontzag  

in. 

Dat zijn handdruk na de jongste redac-

tievergadering zin laatste afscheidsgroet 

zou zijn, had niemand van ons verwacht. 

“Houdoe” krijgt op die manier een 

lading, die we liever voor iets anders 

bewaren. Te duidelijk (voor ons gevoel) 

wordt, dat wij slechts tijdelijk lotgenoten 

zijn, die elkaar treffen, samen een stuk 

optrekken en elkaar dan weer uit het oog 

verliezen. 

Dankbaar voor het stuk, dat we samen 

afgelegd hebben en de manier waarop 

Marcel ons en de Kempenlandse gilden 

geholpen heeft, kunnen we niet anders 

dan hopen, dat uit zal komen, wat we 

hem toen toegewenst hebben: Marcel, 

het ga je goed!

Namens de redactie, Ad Dams

Onze Lieve Vrouw, Aarle-Rixtel
Op 3 juni overleed 

Jan van Dooren 

(76). Met Jan is een 

kleurrijk man heen-

gegaan. Kleurrijk, 

met de hoofdkleur 

blauw. Het blauw 

van Onze Lieve 

Vrouw, de patroon-

heilige van zijn 

parochie en daar-

mee ook van zijn 

gilde. Want het gildewezen, dat was Jans 

leven. Daarin kwamen zijn kwaliteiten 

tot volle wasdom. Als oprechte Braban-

der, als oprechte gelovige mens, als 

oprechte boerenzoon, als verenigings-

man, als bestuurder. Hij heeft zijn kwali-

teiten aan de gemeenschap ten dienste 

gesteld. Hij deed dat met grote blijmoe-

digheid. Altijd een praatje, een grapje, 

voor jong en oud was hij er. “Geef die 

deugnieten maar iets van mij te drin-

ken”, was een gevleugeld woord van 

hem. Koning, keizer, hoofdman, ere-

hoofdman, erelid van de kring: hij droeg 

zijn titels met trots. De laatste jaren liet 

zijn gezondheid te wensen over. Dat hij 

nota bene een hersenbloeding kreeg tij-

dens de kringdag van Peelland 2003 in 

Beek en Donk, was wel heel tekenend. 

Wel ook extra spijtig voor zijn broer, lid 

van het ‘rode’ Sint Margarethagilde, die 

Jan bij thuiskomst ernstig ziek aantrof. 

Zijn gilde heeft Jan naar zijn laatste rust-

plaats begeleid tijdens een indrukwek-

kende afscheidsviering, waarbij zeer veel 

gildebroeders uit de hele kring aanwezig 

waren.

Sint Margaretha, Aarle-Rixtel
Op 10 juni overleed 

gildebroeder Karel 

de Jong (77). Karel 

was ruim 47 jaar 

gildebroeder, waar-

van 6 jaar als koning. 

Als kunstsmid heeft 

Karel steeds klaar 

gestaan voor het 

gilde, als er iets 

gemaakt moet wor-

den. Door zijn mar-

kante uiterlijk was hij voor vele fotogra-

fen het richtpunt van hun camera’s. De 

laatste jaren heeft hij vanwege zijn 

gezondheid niet meer actief deel kunnen 

nemen aan gildeactiviteiten. Op 14 juni 

is hij met gilde-eer naar zijn latste rust-

plaats gebracht.

Sint Antonius-Abt Sint Agatha Aijen
Kort voor zijn 83e 

verjaardag overleed 

in het ziekenhuis te 

Venlo bescherm-

heer en regerend 

keizer Frans van 

Aerssen.

Frans, geboren en 

getogen in Aijen, is 

zijn hele leven 

betrokken geweest 

bij de Aijense dorps-

gemeenschap, in het bijzonder het Anto-

niusgilde. Dit jaar was het 65 jaar gele-

den dat hij met dorpsgenoten aan de 

wieg stond van de heroprichting van het 

Aijense schuttersgilde. 65 Jaar lid en 

tevens de laatste medeheroprichter. Dit 

bijzondere gebeuren zou in oktober her-

dacht- worden. De eerste 25 jaar na de 

heroprichting werd in Aijen hoofdzake-

lijk met pijl en boog geschoten. Toen in 

1962 wederom het geweer werd gehan-

teerd, heeft Frans vier maal het koning-

schap behaald, wat inhield dat hij zich tot 

op heden keizer van het Aijense gilde 

mocht noemen. Tijdens zijn lidmaat-

schap heeft heeft hij alle bestuursfuncties 

doorlopen. 7 Jaar penningmeester, 41 

jaar secretaris en ruim 17 jaar voorzitter. 

Tevens was hij ruim 35jaar secretaris van 

de geweerschutterskring ”Gennep en 

omstreken”. Vanaf 1992 tot 2002 leidde 

hij de jaarlijkse ”kopkesmert” (de traditi-

onele verkoop van varkenskoppen). De 

opbrengst hiervan is bestemd voor het 

onderhoud van de Antoniuskapel in 

Aijen. Met het overlijden van onze 

beschermheer en keizer verliest het 

Aijense gilde een grote stuwende kracht. 

Frans werd op 17 mei na de kerkdienst 

met gilde-eer in Bergen begraven.

Sint Leonardus, Beek en Donk
Op 20 juni overleed 

na een plotselinge 

hartstilstand Gerard 

van Lieshout (41). 

Dit bericht kwam 

hard aan, niet alleen 

bij zijn vrouw 

Franca en de fami-

lies Van Lieshout en 

Michels, maar ook 

bij al zijn vrienden 

en gildebroeders 

van het St.-Leonardusgilde. Nog maar 

41 jaar, een mooie toemst voor hem en 

zijn  gezin in het verschiet, en dan zijn 

ineens alle mooie verwachtingen de 

grond ingeboord en staat zijn vrouw er 

alleen voor om zoon Dirkje te verzor-

gen. 

Gerard, gildebroeder in hart en nieren, 

heeft met veel enthousiasme als vende-

lier talloze keren zijn vaandel gezwaaid 

voor God, koningin en vaderland. Een 

gildebroeder, uit het goede hout gesne-

den, met gevoel voor tradities, voor een-

voud, voor humor, voor saamhorigheid 

binnen de groep, maar vooral een warm 

gevoel voor zijn gezin en het gilde.

Leven en dood liggen dicht bij elkaar. 

Nog maar enkele weken vóór zijn overlij-

den kon hij vol trots vaststellen, dat het 

kringgildefeest in Beek en Donk prachtig 

was verlopen. Daaraan had hij voor de 

volle honderd procent meegewerkt.

Sint Joris, Deurne
Op 2 maart is gildezuster Mien Engelen-

Smits (58) overleden. Zij verzorgde 15 

jaar lang de schutters uit kring Peelland 

tijdens de schietwedstrijden op het 

Schuttershof Brugge. Ze was een vrouw 

van weinig woorden, maar stond - samen 

met haar man - altijd voor iedereen klaar. 

Haar woning was een veilige haven, waar 

iedereen welkom was en de koffie altijd 

klaar stond. Vanaf 1985 was zij officieel 

gildezuster. Op 7 maart is zij met gilde-

eer naar haar laatste rustplaats begeleid.

Sint Joris, Diessen
Op 11 april 2003 kwam het droevige 

Jan van Dooren

Karel de Jong

Marcel van der Heijden

Frans van Aerssen

Gerard van Lieshout



bericht, dat Bertha 

Timmermans-van 

Spreuwel was over-

leden. Zij was een 

gildezuster in hart 

en nieren. Haar was 

nooit iets teveel voor 

het gilde. Ze was 

een zeer groot gil-

dezuster. In de tijd 

dat Sjef materiaal-

beheerder was, 17 

jaar lang, stond de deur voor iedereen 

open en kreeg men koffie van Bertha, 

zowel bij het halen als bij het terug bren-

gen. Kwam men nog iets tekort, een tele-

foontje en men werd door haar geholpen, 

want ze wist alles te liggen en schreef het 

netjes op de lijst, zodat haar man het ‘s 

avonds bij kon werken. Zij mocht staan 

in de rij van de grote gildezusters van de 

federatie.

Sint Jan Baptist, Duizel
Overwacht is op 15 

mei ouderling Jan 

Jacobs (85) overle-

den. Hij was lid van 

het gilde sinds 1980 

en bekleedde bij zijn 

overlijden, als oud-

ste gildebroeder,  

de functie van 

ouderling. Jan was 

een echte Duizelse 

mens. Hij had zit-

ting in besturen van diverse verenigingen 

en was vele jaren raadslid van de 

gemeente Eersel. Voor zijn maatschap-

pelijke verdiensten werd hij geëerd met 

de orde van Oranje Nassau.

Waar hij voor stond, kwam hij heel gedre-

ven uit voor zijn mening en standpunten, 

waar het verenings- of maatschappelijk 

belang betrof. Op 49-jarige leeftijd werd 

hij al weduwnaar en kreeg toen alleen de 

zorg over zijn zeventien kinderen en de 

boerderij. En daarbij wist hij ook nog zijn 

maatschappelijke activiteiten te onder-

houden.

Ondanks al deze drukke werkzaamhe-

den was Jan trouw lid van het gilde. Altijd 

aanwezig, nooit op voorgrond tredend, 

maar altijd wel een vriendelijk woord 

voor iedereen. Zo zullen we Jan Jacobs 

blijven herinneren. 

Onze Lieve  Vrouwe Schuts, Elshout
Op 15 augustus 

2003 is oud-hoofd-

man Jos Klerks (81) 

van de OLV Schuts 

uit Elshout, gesterkt 

door het sacrament 

van de zieken, over-

leden. In 1947 is Jos 

op 25-jarige leeftijd 

lid geworden van de 

schuts. Jos is als 

tamboer begonnen 

in 1950 totdat hij in 1960 koning schoot. 

Daarna is hij nog in 1976 en 1982 koning 

geweest. In 1969 is Jos deken van het 

gilde geworden. Bij een buitengewone  

ledenvergadering in 1977 werd Jos geko-

zen tot hoofdman van de schuts. Deze 

functie heeft hij tot maart 2002 vervuld. 

In 1987 wegens 40 jaar lid onderschei-

den door Kring Maasland van de NBFS. 

Van 1987 tot 1992  lid geweest van de 

overheid van  Kring Maasland en 

bestuurslid van de S.A.T. commissie . In 

1988 een koninklijke onderscheiding in 

de Orde van Oranje Nassau in Goud. 

Van 1988 tot 2001 penningmeester van 

de Stichting Pelgrimage.

Van 1989 tot 1991 lid en penningmees-

ter dat de gildebedevaart naar Rome 

organiseerde. In 1994 heeft hij als hoofd-

man Bisschop Muskens geïnstalleerd tot 

schutsheer van de OLV Schuts. In 1997 

bij zijn 50-jarig jubileum als lid van de 

schuts heeft hij een zilveren hoofdmans-

keten geschonken. De schakels zijn 

opgevuld met afbeeldingen van de oude 

genadekapel en het voormalig Elshouts 

gemeentehuis.

Verder heeft Jos zich op diverse terreinen 

ingezet voor de gemeenschap. Hij is meer 

dan 40 jaar lid van het kerkkoor, een tijd-

lang in de gemeenteraad en daarbij een 

aantal jaren als wethouder. In 2000 werd 

hij door de carnavalsvereniging benoemd 

tot ereburger van het Zaandhao-

zenlaand.

Sint Willibrordus, Geijsteren
Op 21 december 

2002 overleed eer-

ste gildemeester 

Piet Kunen (49) in 

huiselijke kring, 

geveld door een 

sluipende, lang slui-

merende ziekte, die 

begin december 

acuut werd.

Piet kwam in 1967 

op 14-jarige leeftijd 

bij het gilde en zou zich ontplooien tot 

een voortreffelijk vendelier en een inspi-

rerend voorman van de vendelgroep. In 

1975 nam hij zitting in de overheid; tot 

1982 als bestuurslid. Om studieredenen 

maakte hij van 1982 tot 1986 geen deel 

uit van de overheid. Na zijn doctoraal-

examen kreeg hij weer meer tijd voor het 

gilde. In 1987 werd hij tot eerste gilde-

meester gekozen. Hij zou dat blijven tot 

zijn overlijden in december 2002.

Hij was de schrijver van het gedenkboek 

”1472-1972 Sint Willibrordusgilde 

Geijsteren” én van het boek ”Geijsteren 

en het Gilde”, verschenen t.g.v. het gil-

defeest in 1982.

Piet was een groot regelaar, ook van onze 

uitstapjes naar het buitenland. Het optre-

den in Orléans, waaraan hij als koning 

(1999) en zijn vrouw Carla als koningin 

deelnamen, is voor hen én voor ons een 

onvergetelijke ervaring geweest.

Een groot regelaar én een goed redenaar, 

zette zich in voor de aanschaf van een 

nieuw gildevaandel,  in 2002 ingezegend. 

Op het laatst is hij nog bezig geweest met 

een nieuw standaardvaandel; voor de 

aanschaf daarvan heeft hij zelfs nog een 

sponsor gevonden.

Op donderdag 19 december 2002 mocht 

Piet een koninklijke onderscheiding in 

de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst 

nemen als blijk van grote waardering 

voor al zijn inspanningen voor het sociale 

leven in Geijsteren in het algemeen en 

voor het gilde in het bijzonder. Hij werd 

daarvoor door het gilde met een sere-

nade gehuldigd.

Op 27 december namen zijn gildebroe-

ders met gilde-eer afscheid van een zeer 

karaktervol gildebroeder.

Gilde Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek
Gildebroeder Piet 

Boers (82) overleed 

op 2 april 2003. 

Gedurende 39 jaren 

was hij lid van het 

gilde. Vorig jaar nog 

werd hij door de 

leden benoemd tot 

ouderling, waarop 

hij trots was. Als er 

een beroep op hem 

werd gedaan stond 

hij voor iedereen klaar. Hij was een echt 

natuurmens die veel van planten en 

bloemen hield. Piet was een man die zich 

dienstbaar opstelde, zowel voor de plaat-

selijke middenstand als voor het gilde.

Sint Monulphus en Gondulphus, 
Knegsel

Op 23 maart 2003 

werd het gilde opge-

schrikt door het 

plotseling overlijden 

van gildebroeder en 

vendelier Wim Bui-

telaar (69). Op 16 

juli 1985 werd Wim 

lid van het gilde en 

kort daarna werd 

hij gevraagd om te 

gaan vendelen. Vaak 

heeft hij deelgenomen aan vendelwed-

strijden op gildedagen en gildefeesten. 

Ook de jaarlijkse bedevaart van het gilde 

in de meimaand naar de Mariakapel te 

Zand-Oerle trok hem bijzonder aan. 

Wim was graag gezien onder de gilde-

broeders en als hij gevraagd werd om 

mee te helpen op de jaarmarkt of de 

schietwedstrijden deed men nooit tever-

geefs een beroep op hem. 

Wim, bedankt voor alles.

Sint Willibrordus, Klein-Zundert
Zaterdag 28 juni 2003 hebben we 

afscheid moeten nemen van gildebroe-

der Bart Brosens (90).

Bart was bijna 73 jaar lid van het Sint-

Willibrordusgilde te Klein-Zundert. Van 

de 73 jaar was hij 25 jaar hoofdman. 
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Tevens was Bart één van de mede  

oprichters van de Kring Baronie Markie-

zaat.

De kleinkinderen die tijdens de dienst 

herinneringen ophaalden, vertelden dat 

Bart een zeer sociaal bewogen mens was, 

niet alleen voor de familie, maar ook 

voor het gilde. Aan elke herinnering werd 

tot slot toegevoegd ” we zullen je mis-

sen”. De hoofdman van het gilde sprak 

met dezelfde woorden. Na de periode 

van hoofdman bleef de grote belangstel-

ling aanwezig. Namens het gehele gilde 

dankte de hoofdman Bart voor zijn inzet 

voor wat het gilde is geworden.

Sint Antonius Abt, Lierop
Op 18 februari over-

leed Sjef van de Ven 

(70). Hij werd in 

1947 op 17-jarige 

leeftijd koning. Hij 

is tot dusver de 

jongst bekende 

koning uit de histo-

rie van het gilde. In 

zijn 54-jarig lid-

maatschap was hij 

schutter, vendelier 

en vendelinstructeur. Hij was mede initi-

atiefnemer voor de aanleg van het schiet-

terrein, werkte mee aan de bouw van de 

Mariakapel op Hersel en de Sint Anto-

nius Abtkapel in de parochiekerk. Hij was 

zestien jaar lid van de overheid, waarvan 

veertien jaar hoofdman. Daarnaast was 

hij actief betrokken bij acties van oud-

ijzer en geraniumverkoop. Enkele jaren 

geleden heeft hij een eigen terrein en 

kruisbogen beschikbaar ge steld voor gil-

deleden om die sport te kunnen beoefe-

nen. Zijn laatste officiële daad als gilde-

broeder, samen met Wout Donkers, was 

in juni 2000 het onthullen van een bron-

zen plaquette ter gelegenheid van de her-

opening van schietterrein de Roovere. In 

1997 ontving hij bij zijn 50-jarig lidmaat-

schap de gouden Sint Antonius Abtspeld 

en een kring- en gemeentelijke onder-

scheiding. Het gilde heeft Sjef vanaf zijn 

woonhuis begeleid naar de kerk waar in 

een plechtige uitvaartdienst afscheid van 

hem werd genomen.

Sint Martinus, Luyksgestel
Op 20 juli is in zijn geliefde vakantieoord 

Cadzand Johan van der Heiden (63) 

overleden. Johan was een gildebroeder in 

hart en nieren met enorm veel belang-

stelling voor de oude waarden en tradi-

ties, waarvan er in de Gilden zoveel zijn 

te vinden. Nooit hoefde er binnen het 

gilde nagedacht te worden wie als cere-

moniemeester zou optreden. Zijn harte-

lijke, bescheiden en open wijze van com-

municeren maakte van Johan altijd de 

eerste keus. Johan was een echte levens-

genieter. Gezelligheid kende geen tijd bij 

hem. Je kon niet op bezoek komen zon-

der iets gegeten of gedronken te hebben. 

Ook was er altijd wel een mopje (al dan 

niet zelf verzonnen). Met zijn humor 

wist Johan mensen voor zich te winnen. 

Overal waar Johan was, wilde hij genie-

ten van het leven. Een lekker pilske, een 

terrasje pikken, muziek, de voetbal, het 

gilde. Op zaterdag 26 juli is Johan van 

zijn huis begeleid naar het processiepark 

bij de Sint Gerarduskerk op de Wee-

bosch, waarna Johan met gilde-eer is 

begraven. Johans vriendelijkheid, 

ge moedelijkheid en broederschap zullen 

binnen het gilde altijd bewaard blijven.

Sint Joris en Sint Anthonius, 
Maashees

Op 15 juli overleed 

Jo Smits (62), in de 

volksmond Jo de 

Kuper. Jo was een 

van de heroprich-

tera van het gilde, 

nu bijna 25 jaar 

geleden. Ook heeft 

hij jarenlang de 

functie van luite-

n a n t - s c h r i j v e r 

(secretaris) vervuld. 

De laatste jaren was hij ook archivaris en 

zilverbeheerder. Ook binnen de kring 

Land van Cuijk was hij heel actief o.a. in 

de S.A.T.-commissie en mede-auteur 

van het boek: ”Gilden naar 2100”. Bui-

ten al deze drukke activiteiten vond hij 

ook nog tijd voor diverse verenigingen 

binnen en buiten Maashees. Voor al die 

activiteiten ontving hij onlangs een 

koninklijke onderscheiding. Hoewel hij 

al eerder problemen met zijn gezondheid 

had, kwam het bericht van zijn overlijden 

voor allen toch nog onverwacht. Over-

heid en leden van het gilde wensen zijn 

familie veel sterkte toe om dit verlies te 

dragen en te verwerken.

Broederschap van Onser Liever 
Vrouwe, Oirschot

Op 10 februari 

2003 overleed gil-

debroeder Henk 

Willems (58). Henk 

was lid van het gilde 

vanaf 1972. Hij is 

bij het gilde begon-

nen als schutter. De 

laatste jaren was 

Henk niet meer 

actief op de gilde-

feesten en had 

daarom zijn gildekostuum ingeleverd. 

Toch wilde hij nog graag bij het gilde 

betrokken blijven en kon het gilde nog 

vaak een beroep op hem doen. Hij ver-

leende nog veel hand- en spandiensten 

voor het gilde. Ook bij de jaarlijkse Gil-

demarkt was hij actief aanwezig. Op 15 

februari heeft het gilde Henk met gilde-

eer naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Sint Sebastiaan, Oirschot
Op 14 april 2003 heeft gilde Sint Sebas-

tiaan de droeve plicht uitgeoefend om 

een van zijn leden ten grave te dragen. 

Erelid Pierre Louwers (70), overleed op 

9 april 2003. Pierre was een gildebroeder 

met een rijke historie in het gilde. Pierre, 

sportief als hij was, begon in de voetspo-

ren van zijn vader Jan Louwers als ven-

delier. Al snel werd ook met succes de 

kruisboog gehanteerd. Dat succes ver-

taalde zich mede in het maar liefst 4 maal 

behalen van de koningstitel (1960, 1966, 

1986 en 1988). Bij zijn 50-jarig lidmaat-

schap, in 2000, werd Pierre bedacht met 

de titel erelid van gilde Sint Sebastiaan. 

Hij was graag aanwezig bij gildefeesten 

in en buiten het eigen gilde en liep dan 

fier mee in de optocht. Op het gildeter-

rein en in de feesttent was hij een bekende 

verschijning, die geen minuut verlegen 

zat om gespreksstof en zo de nodige 

gezelligheid bracht. Pierre was ook een 

van die gildebroeders die met plezier een 

gildenlied ten gehore brachten. Pierre 

was actief in het gilde aanwezig en niet te 

beroerd om de handen uit de mouwen te 

steken. Verder gaf hij helder zijn mening 

weer. Met zijn karakteristieke stem nam 

hij geen blad voor de mond waar het de 

bescherming van de tradities en waarden 

van gilde Sint Sebastiaan betrof. Ook in 

zijn werkzame leven als smid en eigenaar 

van een constructiebedrijf zette hij zich 

in op de manier die hem zo eigen was: 

met  hart en ziel.

Sint Joris, Oisterwijk
Op 13 augustus 

overleed in Zorg-

centrum De Hei-

kant te Tilburg 

mevrouw Helene 

van Vliet-van Hest 

(82). Zij was reeds 

jaren rustend lid 

van het gilde, mede 

omdat haar overle-

den man jarenlang 

binnen het gilde 

actief was geweest en zij de band met de 

gildebroeders en -zusters niet wilde ver-

breken. Ondanks haar hoge leeftijd 

bezocht ze nog jaarlijks de teerdag medio 

januari en het is bekend, dat zij daarvan 

met volle teugen genoot. Op 16 januari is 

zij met gilde-eer naar haar laatste rust-

plaats gebracht.

Sint Jan, Soerendonk
Op zaterdag 31 mei 

overleed Willem  

van den Wilden-

berg. Willem was  

72 jaar lid van het 

gilde. Hij was nog 

de enige gildebroe-

der, die de voor-

oorlogse tijd van het 

gilde heeft meege-

maakt. Willem  

werd in 1939 deken 

van het Sint Jans 

gilde en bleef dat i.v.m. de oorlog tot 

Sjef van de Ven

Jo Smits

Henk Willems

Helene van Vliet

Willem van den 

Wildenberg



1947. Daarna was hij nog drie jaar toe-

ziend deken. Door zijn werkzaamheden 

op zijn boerderij en als wethouder bij de 

gemeente, was hij daarna betrokken bij 

het gilde als steunend lid. De activiteit 

die hij nooit oversloeg was de ‘omme-

ganck’ op kermisdinsdag. Willem is op 4 

juni met gilde-eer begraven. 

Gilde Sint Lucia Steensel
Op 16 januari ont-

ving het gilde het 

droeve bericht van 

het plotseling van 

het overlijden van 

gildebroeder Harrie 

Huijbers, lid vanaf 

1966. In dat jaar 

werd het gilde 

nieuw leven inge-

blazen.

Harrie heeft zich 

daarvoor bijzonder ingezet. Vanaf het 

begin dat Harrie lid was, heeft hij de 

functie van ‘knegt van het gilde’ vervuld. 

Op verzoek van de hoofdman zat Harrie 

de vergaderingen voor en zorgde ervoor 

dat alles keurig geregeld was. In 1970 

was Harrie de coördinator van de kring-

gildendag, die toen in Steensel gehouden 

werd.

In 1984 werd door het gilde het huishou-

delijk reglement opnieuw vastgesteld. 

Dit reglement werd door Harrie volledig 

geschreven en waar nodig van bijlagen 

voorzien. Harrie waakte ervoor dat alle 

tradities en gebruiken bij het gilde exact 

werden nageleefd.

Ook het schieten lag Harrie zeer na aan 

het hart. Binnen het gilde wordt elk jaar 

een competitie gehouden om het Harrie 

Huyberswisselschild. Hij heeft vele jaren 

zitting gehad in de schietcommissie van 

de gilden Duizel, Eersel en Steensel.

Mede door zij  tomeloze inzet is het Sint 

Luciagilde een prachtig gilde geworden. 

Men zal Harrie daarom missen. Hij is op 

20 januari met gildeeer naar zijn laatste 

rust plaats gedragen.

Sint Catharina, Tongelre
Helaas, Mieke is 

niet meer bij ons. 

Na een plotseling 

en kortstondig ziek-

bed is ze op 5  

augustus overleden. 

Op 20 juli is ze 48 

jaar geworden.

Ze laat een grootte 

leegte achter bij 

Paul, Bart, Nick en 

Kees en hun fami-

lie. Maar ook bij het Sint Catharina gilde 

zullen wij haar node missen. We zullen 

ons Mieke blijven herinneren als de 

trotse moeder van de ”Kempertjes”, die 

ze altijd begeleidde bij alle vendel- en 

tromwedstrijden, ze zorgde ervoor dat de 

kleding netjes was, en ook Paul moest 

zich daar aan aanpassen. Ook als  

’schrijfster’ bij de puistloten en onder de 

puistboom, waar ze weer of geen weer 

trouw de namen afriep en de prijzen 

noteerde. Ze was vanaf het begin (1990) 

lid van de P.R club waarvoor ze jarenlang 

het type- en correctiewerk verzorgde. 

Ook als hulp voor en achter de bar, altijd 

klaar om mensen te helpen. Ze was niet 

erg spraakzaam, als je vroeg of er iets 

was, was haar antwoord altijd: ”Er is 

niks”. Maar als ze iets zei was het altijd 

op z’n plaats. Bij gildeactiviteiten was ze 

altijd actief aanwezig, en altijd bereid om 

de handen uit de mouwen te steken. 

Mieke is geen lid van bij het Sint Catha-

rinagilde, maar als gildezuster zullen wij 

haar missen. Het gilde wenst Paul, Bart, 

Nick en Kees en hun familie veel sterkte 

toe.

Sint Martinus, Tongelre
Op 29 april over-

leed Henk van de 

Nobelen, oud-be-

stuurslid, sinds 2 

juli 1955 gildebroe-

der en be kwaam 

vendelier. Zijn 

bestuurlijke kwali-

teiten zal zijn gilde 

niet vergeten.  Meer 

dan 22 jaar was hij 

penningmeester, de 

laatste jaren verzorgde hij de sociale 

comntacten als barbeheerder. 

Sint Caecilia, Veldhoven
Op 13 maart over-

leed in Monschau 

plotseling Theo Ver-

berk (62), sinds 

1999 deken-schat-

bewaarder van het 

gilde van Sint Cae-

cilia Veldhoven. Hij 

was sinds 1988 gil-

debroeder en een 

goed schutter. In 

1989 werd hij vaan-

drig en bleef dat tot 1998. Op 18 maart 

is hij met gilde-eer begraven.

Sint Sebastiaan, Westelbeers
Op 7 mei 2003 

overleed geheel 

onverwacht Hans 

van Hoof (23). 

Hans was al vroeg 

bij het gilde betrok-

ken. Als aspirant-lid 

heeft hij als schild-

jesdrager met de 

optochten mee 

gelopen, later is hij 

vendeldrager gewor-

den. Ook heeft hij jaren met de kruis-

boog een aardig pijltje geschoten.

Op 31 mei 2003 overleed Jan van Hoof 

(58). Jan was een rustige man, die zich 

niet snel op de voorgrond plaatste. Hij 

was iemand die niet 

veel nodig had om 

tevreden te zijn. Jan 

was een trouw lid 

van het gilde, vooral 

genoot hij als schut-

ter van de schiet-

wedstrijden. Bijna 

twee jaar geleden 

werd hij ziek. Op 

bewonderenswaar-

dige wijze wist hij 

zijn naderende dood te aanvaarden.

Mogen zij allen rusten in vrede ■
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JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

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

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

	 John	Bijsterveld
 Meester Goudsmid/Edelsmid

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

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

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

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

IS JOUW 
MEE-LEZER NOG 
GEEN ABONNEE?

HET BLAD 
VOOR JONG EN OUD!
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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 
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 bij Sint Antonius Abt en 

O.L.Vr. v.d. Zeven Weeën te Lierop

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

11 juli 

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Jorisgilde Oostelbeers

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 Sint Matthias-

gilde Oploo

GILDENFEESTEN IN  2005
22 mei

Kringdag Maasland, Sint  Catharina en Barbara Schijndel

22 mei    

NBFS-toernooi kruisboog op wip in Kring Baronie-Markiezaat

22 mei

Liefdadigheidsfestijn, O.L. Vrouwe en H, Willibrordus Wintelre

26 mei

Vrij gildefeest Sint Theobaldusgilde Overloon

05 juni

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Sint Barbaragilde 

Mierlo.

12 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius abt Lierop

26 juni 

Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde 

Alphen.

21 augustus     

Vrij gildenfeest Kwartier van Oirschot bij het Sint Jorisgilde 

Moergestel

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 
07 mei

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Antonius Abt Liempde

28  mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Maasland

11 juni      

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Barbaragilde Eersel

eind augustus

Europees Schutters Treffen in Bernheze

GILDENFEESTEN IN 2007
27 mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kw. van 

Oirschot (optie Sint Jansgilde Diessen)

10 juni

Vrij gildefeest Sint sebastiaangilde Lage Mierde


