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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

Elke Gildetrom heeft wel iets voor een redacteur. Voor iedereen eigenlijk wel 

- dat houden wij althans vol - , maar toch: speciaal voor een redacteur. Het 

is dat nummer met „dat stuk over ...” of met „dat verslag van ...” of met „dat 

interview met ...” of met „die heel aparte foto van ...”. Of gewoon: mijn 

eerste Gildetrom nadat ik in de redactie kwam. Of: dat nummer waar mijn 

guld, mijn vader, neef, broer, zus of tante in stond. 

Het vorige nummer was dat ene, dat zo laat kwam door die sterfgevallen in 

ons eigen clubje. En dit nummer? Het is het nummer, dat een mijlpaal 

vormt. Een mijlpaal, die je als redacteur maar één keer meemaakt: het num-

mer dat de vijftigste jaargang vol maakt. De Gildetrom is een gouden oftewel 

in iets deftiger Nederlands: gulden trom. Bijzonder! Opmerkelijk! Apart! 

Een gouden jubileum! En dat voor een tijdschrift anno 2003!

Een aflevering, waar 50 jaar naar toe is gewerkt? Onze voorgangers die met 

dit tijdschrift 50 jaar geleden begonnen, keken meer naar de functie van hun 

mededelingenblad dan naar wat het 50 jaar later zou worden. Het blad had 

een functie en dat bleek uit de groei die het mocht beleven. De groei, die 

ervoor zorgde, dat het groter groeide dan de kring Kwartier van Oirschot, 

waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was en die de kosten ervan droeg. Een 

functie, die het nu nog steeds blijkt te hebben, gelet op de huidige omvang 

van pagina’s én abonnementen. Dat streelt de huidige redactie én stemt tot 

dankbaarheid jegens allen, die de afgelopen 50 jaren het blad gemaakt, 

gevuld en betaald hebben. Hulde aan die mannen en vrouwen! 

Nu schijnen de lampen op de redactie van het blad, en min of meer toevallig 

zijn wij nu de redactie en voelen de warmte van die lampen. Dat voelt lekker. 

En wij beseffen, dat die op 1 januari 2004 weer gedoofd zijn. 

Vandaag over 50 jaar is er misschien weer een feestje te vieren. Dan is dat 

100 jaar Gildetrom, maar wij hoeven daarvoor nu geen plannen te maken. 

Wij kijken naar nu, naar ons, naar u. Een tijdschrift is een binding, vertelt 

vanalles over ons, over u, over onze tijd, onze bedoelingen, onze gewoontes, 

ons lief en leed en over hoe wij daarmee omgaan. Wie goed leest, ziet het als 

het ware aan zich voorbij trekken, zoals in een film.

Onze tijd kent lezers, maar is steeds sterker gekenmerkt door kijkers. Onze 

tijd, de tijd waarin wij aan de 50e jaargang gewerkt hebben, hebben we ook 

laten bekijken door een filmploeg. Een jaar lang gildeleven in Brabant in 

bewegend beeld en geluid met aandacht voor wat wij voelen, voor wat ande-

ren denken, voor de manier waarop wij ons laten zien en waarop wij in de 

toekomst investeren. Onze tijd, de tijd van de DVD, 33 minuten aandacht 

voor de Brabantse gilden in 2003. Het is een eer, dat ik elke keer een inleiding 

mag schrijven, het is een dubbele eer, omdat ik dat nu ook mag schrijven bij 

de DVD, die als aardigheidje bij het gouden jubileum van ons tijdschrift mee-

gestuurd wordt aan de abonnees. Een eer, die toekomt aan iedereen, die in de 

afgelopen 50 jaar iets bijgedragen heeft aan dit tijdschrift: bedankt!

Ad Dams

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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Medewerkers aan dit nummer
F. v.d. Berg, H. Gooren, J. Goudsmits, A. de Groot, Richard van der Heijden 

(foto), L. Huijbers, B. van Kaathoven, N. Lehmann, F. van Loon, F. van 

Miert, G. v.d. Schoot, T. Smulders, Jan Verheijen, E. Vincent, Leo Welten

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/

of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting 

De Gildetrom.

Vormgeving & lay-out: Paul Kemper DTP Services. 

Druk: Drukkerij Vos, Gemert.

HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar een vijf euro om een advertentie van vier regels in ’De Gil-

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

tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:

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

Voeg het geld in contanten er bij.

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

king te hebben.

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

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

iets te koop aanbieden.



De 24e Hoofdliedendag had - met iets 

meer geluk - helemaal in majeur kunnen 

verlopen. Een H.Mis met beide Bra-

bantse bisschoppen, verzorgd door een 

fris Alphens gilde, aangenaam weer en 

een nieuwe Commissaris der Koningin 

als gastvrouw. Helaas had zij - zij het om 

prettigere redenen dan in 2002 - zich 

moeten verontschuldigen. Doch ook 

zonder Maij kwamen we aardig in de 

buurt van majeur.

Congresbijdragen 
De teksten van het 12e gildecongres, 

georganiseerd door het kolveniersgilde 

van Sint Dionysius Berkel-Enschot, kon-

den afgehaald worden. Het was voor de 

eerste keer, dat binnen één jaar de tek-

sten van 2 congressen aangeboden kon-

den worden. Dat is vooral te danken aan 

de inzet van de organisatoren en de 

samenstellers hadden het graag in kleur 

uitgebracht, maar de congresgangers 

hadden al afgesproken, dat zij iets met de 

inleidingen zouden gaan doen. Kleur 

geven aan die opdracht, misschien dus 

zelfs letterlijk ...

De Jaarrede
Voorzitter Tom van der Weijden laat zich 

bij zijn jaarrede blijkbaar graag in de 

kaart kijken. Daarbij krijgen alle 400 

tegenspelers de kans, mee te denken en 

zetten vooruit te denken en toch weer 

verrast te worden. Bij het afscheid van 

Commissaris der Koningin Frank Hou-

ben was deze het Zilveren Medaillon van 

de NBFS toegekend wegens zijn ver-

diensten voor het gildewezen. Tevens was 

’de nieuwe’ CdK, mevrouw Maij-Weg-

gen, aangemoedigd en sterkte gewenst, 

„want het medaillon moet je verdie-

nen”.

De reacties op zijn vorige jaarrede deed 

hij alle eer aan, smeedde ze om tot een 

benijdenswaardige boetedoening en 

legde ze - warm nog - terug in de handen 

van de oplettende toehoorders. 

De kern van zijn jaarrede - zo verklapte 

hij - is elk jaar dezelfde: gildebroeder of  

-zuster zijn is een ’way of life’. Je probeert 

er iets van te maken, samen. Het resul-

taat is wel belangrijk, maar belangrijker 

nog is, of je er plezier in hebt gehad. 

Garanties krijg je niet, zijn er niet. En 

passant schudde hij zelfs nog even aan de 

grondvesten van de heilige Clara, die tot 

nu toe - als dank voor haar aangeboden 

worsten - gildefeesten van goed weer 

voorzag. Sinds zij vegetariër geworden is, 

kan dat gevoeglijk vergeten worden ...

Het antwoord op de vraag, hoe de Fede-

ratie werkt, was even subliem als  

beknopt en mag een vast onderdeel wor-

den, zodat iedereen het van buiten kan 

leren.

Reageren
Min of meer verholen riep Tom van der 

Weijden de gilden op, toch vooral attent 

en tijdig te reageren, wanneer gevraagd 

wordt, zich aan te melden voor zaken 

zoals het gildencongres. Als organisato-

ren iedereen na moeten lopen en herin-

neringen sturen, kost dat extra postze-

gels en moeite, tijd en energie, die beter 

voor andere zaken gebruikt hadden 

kunnen worden. Henk Habraken had 

het gesnapt en bood een velletje postze-

gels aan.

Even stilstaan
Kort nadat de nieuwe Europese schut-

terskoning zijn titel veroverd en deze 

onderscheiding gekregen had, kreeg hij 

een ongeval, raakte in coma en overleed. 

Ter nagedachtenis aan hem en alle in het 

afgelopen jaar overleden gildeleden 

stond de hele zaal even stil bij wat zij voor 

ons betekend hebben.

Website vernieuwd
De eerste website www.schuttersgilden.

nl werd 2 jaar geleden met een druk op 

de knop gepresenteerd door CdK Frank 

Houben als het product, althans een 

onderdeel, van een wetenschappelijk 
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24E HOOFDLIEDENDAG, 
11 OKTOBER 2003

De overgang van de Mis naar de vergadering kwam nog voor rekening van het 

gilde van Sint Willibrordus uit Alphen: een vendelhulde in de hal van het provin-

ciehuis. De jaarrede, intermezzo, de website, samen eten, verhaal over archief-

beheer. Tussen alles door, over alles (heen) en tot diep in ieders gildehart, liefko-

zend voor het oor en de gesel van de lachspieren: Henk Habraken.

door Ad Dams

Reportage Het federatiebestuur houdt alles bij

Tom van der Weijden
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onderzoek. Wegens tijdgebrek was die 

website niet actueel gehouden. Een 

werkgroep van 5 personen heeft de 

schouders eronder gezet en met behoud 

van de herkenbaarheid de organisatie 

ervan op zich genomen. Jan Schaken-

raad liet de aanwezigen behendig zien, 

wat er nu allemaal mogelijk is. Meer hier-

over leest u elders op deze pagina’s, of 

natuurlijk op de site zelf.

Jubileum De Gildetrom
Voorzitter Ko op ’t Hof van de Stichting 

De Gildetrom kreeg de gelegenheid, 

aandacht te vragen voor het 50-jarig 

bestaan van het tijdschrift De Gildetrom. 

Hij noemde het een volwassen geworden 

tijdschrift dat met zijn tijd en de moderne 

ontwikkelingen mee gegaan is. Een tijd-

schrift van en voor blije gildemensen, dat 

door een slimme inzet van moderne 

technieken en veel inbreng van alle 

betrokkenen nu in staat is, bij het afslui-

ten van de 50e jaargang aan alle abon-

nees (en een beperkt aantal andere 

belangstellenden) een DVD aan te bie-

den over alle aspecten van het gildeleven 

anno nu.

Ons papieren archief
Organisaties en instellingen vormen 

gaandeweg een archief. Daarin is te vin-

den, wat zij gedaan hebben en waarom, 

wie daarvan deel uitmaakten en verdere 

bijzonderheden, die op allerlei vragen 

antwoord kunnen geven. Voorwaarde is 

dan wel, dat zo’n archief bewaard wordt 

en bruikbaar gehouden wordt. Bij alle 

goede bedoelingen gaat het toch wel eens 

fout en verdwijnen er kostbare gegevens 

door brand, overstroming, roof e.d. of 

’gewoon’ door de tand des tijds of der 

muizen. Hoe het er dan uitziet, toonde 

en vertelde op heel onderhoudende wijze 

mevrouw Lehmann van het Rijksarchief 

in Noord-Brabant. 

Enige minuten tevoren hadden wij met 

veel smaak heel enthousiast een toon-

beeld van een traditionele Brabantse gil-

dekoffietafel verorberd. Nee nee, dat was 

geen papier ... ■

Jan Schakenraad bespreekt de nieuwe website

Geboeid gezelschap

Nadia LehmannHenk Habraken in actie



Gevaren
Wat kan er allemaal met archieven 

gebeuren? 

Archieven kunnen eenvoudigweg zoekra-

ken, doordat ze worden verhuisd, ver-

plaatst of uitgeleend. De aanstelling van 

een nieuwe secretaris van een vereniging 

heeft vaak tot gevolg dat het archief van 

de voormalige secretaris niet wordt over-

gedragen aan de opvolger. Het oude 

archief kan dan gaan zwerven of zoek 

raken. 

Andere calamiteiten zijn diefstal, brand 

en waterschade, waardoor het archief 

beschadigd of vernietigd wordt. 

Bovendien is vocht erg slecht voor papie-

ren archieven. Het breekt niet alleen 

papier af, het kan ook schimmel veroor-

zaken.

Teveel stof is niet goed voor archiefstuk-

ken, want stof trekt insecten en ander 

ongedierte aan. 

Interne gevaren
Daarnaast kunnen archiefstukken zelf 

ook kwalijke elementen bevatten. Er kan 

sprake zijn van papier met een hoge 

zuurgraad. De samenstelling van dit 

papier is erg slecht. Het is houthoudend 

en verkleurt en verpulvert op den duur. 

Dit soort papier werd voornamelijk 

gebruikt na 1830 en tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog.

Archiefstukken kunnen aangetast wor-

den door inktvraat. Dit komt voorname-

lijk voor in archiefstukken uit de 18e of 

19e eeuw en wordt veroorzaakt door de 

soort inkt die is gebruikt. Deze bevat gal-

noten, die ijzerhoudend zijn, en die op 

den duur (ook in combinatie met een te 

hoge luchtvochtigheid) gaan oxideren. 

Papieren archiefstukken kunnen aan 

elkaar bevestigd zijn door nietjes, paper-

clips of andere ijzerhoudende materia-

len, die op den duur gaan oxideren waar-

door het papier wordt aangetast.

Archiefwet 1995
Archiefdiensten met hun kennis en des-

kundigheid om archiefstukken voor een 

lange tijd in goede en toegankelijke staat 

te behouden en te bewaren hanteren de 

Archiefwet uit 1995. Deze wet is van toe-

passing op overheidsarchieven. Een aan-

tal regels ervan wordt ook toegepast op 

de verwerving van particuliere archieven. 

Daarnaast hanteren archiefdiensten een 

aantal algemene uitgangspunten en cri-

teria voor de verwerving van particuliere 

archieven. Overigens kan en hoeft een 

archiefdienst niet ieder particulier archief 

op te nemen. 

Criteria
De criteria van het Rijksarchief voor de 

verwerving van particuliere archieven 

zijn:

-  De inhoud van het archief moet betrek-
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Papieren Erfgoed en de tand des tijds

DE TAND DES TIJDS; 
DE VERSCHILLENDE GEVAREN DIE 
ARCHIEVEN KUNNEN LOPEN

Bij veel privé-personen en organisaties bevindt zich waardevol archiefmateri-

aal. Dit materiaal noemen we particuliere archieven in tegenstelling tot over-

heidsarchieven (die door overheidsorganen zijn gevormd). Particuliere archie-

ven zijn vaak zeer interessant omdat ze gegevens over verschillende maatschap-

pelijke activiteiten bevatten en op cultureel en historisch terrein een waardevolle 

aanvulling op overheidsarchieven vormen. Archiefdiensten, zoals gemeente-, 

streek- en rijksarchieven en regionale centra bewaren deze particuliere archie-

ven om ze ter beschikking te stellen aan zoveel mogelijk geïnteresseerden. Archief 

is overigens niet alleen papier, ook foto’s, video’s, geluidsbanden en digitale 

bestanden maken er deel van uit. 

De particuliere archieven lopen gevaar voorgoed verloren te gaan als ze niet op 

tijd worden overgedragen aan een archiefdienst.

door Nadia Lehmann

Reportage
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king hebben op de provincie Noord-

Brabant of haar regio’s. Wanneer een 

archief wordt aangeboden dat volgens 

de criteria thuishoort bij een andere 

archiefdienst of instelling, zal de relatie-

beheerder van de archiefdienst, na 

overleg met de particulier, ervoor zor-

gen dat contact wordt opgenomen met 

die archiefdienst of instelling.

-  De archiefvormer levert of leverde een 

belangrijke bijdrage aan historische 

ontwikkelingen in Noord-Brabant. 

-  Het archief moet inhoudelijke kwaliteit 

hebben. 

-  De archieven moeten een waardevolle 

aanvulling zijn op overheidsarchieven.

-  De archieven mogen geen lidmaat-

schap archieven zijn of bevatten. 

Het is daarnaast gebruikelijk dat archie-

ven van 20 jaar en ouder worden opge-

nomen bij de archiefdienst. Dit termijn 

van 20 jaar is wettelijk bepaald voor over-

heidsarchieven en wordt ook toegepast 

op particuliere archieven. 

Selectie
Een selectielijst geeft een opsomming 

van soorten archiefstukken die bewaard 

moeten blijven: 

-  accountants-rapporten (o.a. controle 

op de jaarrekening)

-  audiovisueel materiaal (o.a. foto’s, 

video’s, geluidsbanden en andere digi-

tale media)

- beleidsplannen

- correspondentie

- documentaire verzamelingen

- eigen publicaties

- jaarrekeningen

- (jaar)verslagen en rapporten

- ledenadministratie

- notulen 

-  stukken betreffende oprichting, organi-

satie of reorganisatie

-  stukken betreffende fusies, bedrijfs-

overnames of opheffing van het be drijf/

de organisatie

Vormen van overdracht
Wanneer een privé-persoon of organisa-

tie archief wil overdragen aan een archief-

dienst, kan deze contact opnemen met 

de relatiebeheerder van die archief-

dienst. 

Er zijn twee basisvormen van overdracht:

- Schenking van het archief

-  Opneming en beheer van het archief. 

Hierbij blijft de particulier eigenaar van 

het archief. De archiefdienst zal enkel 

het archief beheren.

In beide overeenkomsten kunnen ver-

schillende voorwaarden worden opgeno-

men, waarbij rekening wordt gehouden 

met de wensen van de overdragende par-

tij, met name over de openbaarheid van 

de archiefstukken. 

Toegankelijk maken en materiële 
verzorging

Wanneer een archief wordt overge-dra-

gen aan een archiefdienst, wordt er  

Beschadiging door brand

Beschadiging door roest



naar gestreefd archiefstukken in een 

goede, geordende en toegankelijke staat 

te krijgen. De inventarisator van een 

archiefdienst ordent het archief en maakt 

het toegankelijk.

Materieel moeten de archiefstukken in 

goede staat worden gebracht, een taak 

voor de restaurator.

Schimmeltest en restauratie
Voordat een archief aan de archiefdienst 

wordt overgedragen zal de restaurator 

een schimmeltest afnemen. Als er geen 

schimmels worden aangetroffen, kan het 

worden overgedragen. Wanneer er wel 

schimmels zijn, dient het vóór de over-

dracht vrij van schimmels gemaakt te 

worden. 

Archieven die in een slechte staat verke-

ren moeten worden gerestaureerd. Er 

zijn verschillende methoden om de 

archiefstukken te restaureren:

aanvezelen, binden, ontzuring van zuur 

papier, behandelen van inktvraat (Hier-

voor is overigens nog geen adequate 

behandeling gevonden. Er vindt nog 

onderzoek plaats.)

Conclusie
Het is van groot belang dat het papieren 

erfgoed wordt gekoesterd en bewaard 

blijft voor de toekomst. Raadzaam is 

overbrenging naar een archiefbewaar-

plaats of andere instelling die ervoor 

zorgt dat archiefstukken in een goede, 

geordende en toegankelijke staat gebracht 

worden.

Indien er nog vragen zijn, neem dan con-

tact op met het Rijksarchief in Noord-

Brabant, tel. 073-6818500, e-mail: info@

de-citadel.nl

Nadia Lehmann (nadia.lehmann@de-

citadel.nl) is relatiebeheerder bij het 

Rijksarchief in Noord-Brabant. Zij ver-

werft particuliere archieven en over-

heidsarchieven. ■
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Beschadiging door vocht

Beschading door vraat
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Materiële normen

Archiefstukken moeten aan een aantal 

materiële eisen of normen voldoen:

Alle archiefbescheiden, losse stukken, 

dossiers, registers, delen en banden, zijn 

verpakt in dozen van zuurvrij karton, 

waarin geen metalen delen, nietjes en/of 

klemmetjes zijn verwerkt, die de stukken 

kunnen beschadigen.

Registers, banden en delen zijn behoor-

lijk ge- of herbonden. Kaartsystemen 

verkeren in raadpleegbare en transporta-

bele toestand.

De dozen zijn zoveel mogelijk op maat 

van de betreffende archiefbescheiden.

Tussen de zijwand van de (staande) 

dozen en de zich daarin bevindende 

archiefbescheiden zit niet meer en niet 

minder dan een handbreedte ruimte; bij 

liggende dozen steekt dit minder nauw.

In de dozen zijn de archiefbescheiden 

gewikkeld in zuurvrije omslagen of zijn 

de dossieromslagen zuurvrij; alle omsla-

gen zijn voorzien van een sluitlint.

De dozen en archiefbescheiden zijn vrij 

van stof en vuil.

De archiefbescheiden zijn vrij van meta-

len voorwerpen (nietjes, paperclips, spel-

den, en andere schadelijke hechtmecha-

nieken), hechtmechanieken van kunst-

stof die schadelijke of instabiele 

bestanddelen bevatten (zoals weekma-

kers), dossieromslagen met metalen 

nietjes die in aanraking komen met de 

stukken, elastiekjes, plastic mappen van 

schadelijke kunststoffen zoals PVC, zelf-

klevende memoblaadjes, plakband en 

niet-archiefbescheiden.

Foto’s, lichtdrukken en andere materia-

len die aan sterkere chemische reacties 

dan goed papier onderhevig zijn (bij-

voorbeeld thermisch faxpapier of kopieën 

met zinkoxyde), zijn zoveel mogelijk 

apart opgeborgen of voorzien van afzon-

derlijke omslagen of ander daartoe 

geschikt papier of kunststof. In een dos-

sier met goede kleefstof op goed papier 

geplakte zwart-wit foto’s kunnen daar 

blijven zitten.

Bij signalering van schimmel zijn ade-

quate maatregelen genomen.

Bij sporen van insekten en/of ongedierte 

zijn adequate maatregelen genomen.

Opgevouwen kaarten, affiches, prenten 

en dergelijke zijn bij voorkeur gevlakt en 

afzonderlijk geborgen.

Omslagen en dozen zijn geëtiketteerd, de 

etiketten vermelden de naam van het 

archief en de volgnummers van de 

archiefbestanddelen, conform de bij het 

archief behorende toegang. 

Zo ziet u de stukken dus terug in het 

Rijksarchief.

Beschadiging door inktvraat

Beschadiging door insekten



Het samenvoegen van Berlicum, 

Ge monde, Den Dungen en Sint 

Michielsgestel tot één gemeente, inspi-

reerde vorig jaar de Berlicumse hoofd-

man Paul van Lith om met alle gilden 

binnen die nieuwe structuur rond de 

tafel te gaan. Zijn Sint Joris behoort wel-

iswaar tot de Gildenkring Hoge Schuts, 

terwijl de andere vier als gilden van de 

Dommelgroep te boek staan. Vijf gilden 

binnen de gemeentegrens is een unicum, 

maar dat kan geen beletsel zijn om meer 

samen te doen, vonden ze. Zoals inkoop, 

training en uitwisseling. En waarom niet 

gemeentelijk Koningschieten? Zo ge -

schiedde dus. Een echte première.

   

Nadat de nieuwe burgemeester Jan  

Pommer en zijn voorganger G. Schinck, 

ere-gildebroeder van Gestel, de schuts-

boom met hun eerste schoten ’gevrijd’ 

hadden, brandde tussen de vijf koningen 

de strijd los om de ’gemeente-titel’. Hoe-

wel de gevleugelde houten vogel met een 

ware regen van splinters zéér lang weer-

stand bood, loste Wiljan Schellekens, 

koning van het Gemondse Sint Joris - 

Sint Catharinagilde, het finale schot. 

Hij kan zich een jaar lang gemeente-

koning van Gestel noemen.

Even spannend als Alpe d’Huez 
Waarna zo’n 150 gildebroeders in het 

schitterende decor aan hun wedstrijden 

in geweer- en kruisboogschieten en jeu 

de boules konden beginnen. De Gestelse 

hoofdman Frans Schellekens, met zijn 

onafscheidelijke pijp, had alle reden tot 

glunderen. De organisatie liep gesmeerd, 

een perfecte gastheer en de romantische 

ambiance waardig. Terwijl zich op de 

aangerukte TV een verhitte slag naar 

Alpe d’Huez voltrok, berekenden de 

boulers cool hun kansen. Letterlijk in de 

schaduw. Sint Joris Berlicum had in het 

Franse ballenspel de meest vaste hand. 

Waar de pijlen van de kruisboogschut-

ters huizenhoog door de lucht vlogen - 

raak schieten is geen sinecure - scoorde 

het Gemondse Sint Joris-Sint Catharina 

al even hoog. In punten wel te verstaan. 

Het Dungense gilde moest net iets toe-

geven op Gestel, dat in het geweerschie-

ten ook het Berlicumse Sint Joris en het 
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Première van uniek intergemeentelijk gildefeest

KONINGEN VAN VIJF GESTELSE GIL-
DEN STREDEN OM GEMEENTETITEL 

De lommerrijke locatie van het gilde Sint Catharina & Sint Barbara in Sint 

Michielsgestel doet niet onder voor Zuid Frankrijk. Daar onder de oude bomen 

langs de oever van de Dommel in het park Klein Ruwenberg vond 13 juli de pre-

mière plaats van het unieke ’intergemeentelijk’ koningschieten. Een ludiek 

feestje zonder weerga, want waar elders telt een gemeente maar liefst vijf gilden 

van twee verschillende kringen? Dommelgroep en Hoge Schuts. Goed voor 

gezamenlijke initiatieven, zo blijkt.

door Frans X. van Miert

Reportage Burgemeester J. Pommer temidden van de 

Gestelse koningen van (v.l.n.r.) Den Dungen, 

Sint Michielsgestel, Berlicum en Gemonde dat 

twee gilden heeft

De Gestelse hoofdman Frans Schellekens, van 

Sint Anthonius & Sint Barbara, begroet de 

nieuwe burgemeester Jan Pommer
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gilde van Sint Anthonius-Sint Sebastiaan 

uit Gemonde aftroefde.

Om mekaar, om mekaar ... 
Alle disciplines bij elkaar opgeteld ont-

stond de volgende uitslag: De palmares 

ging naar het organiserende Sint Antho-

nius & Sint  Barbara uit Sint Michielsge-

stel. Ex aequo eindigden Sint Joris Berli-

cum en Sint Joris-Sint Catharina 

Gemonde. Op de vierde plek kwam het 

andere Gemondse gilde Sint Anthonius-

Sint Sebastiaan, terwijl Sint Catharina 

Den Dungen helaas de hekkensluiter 

werd. Maar het onderlinge plezier had 

natuurlijk de boventoon. De muziekin-

stallatie blèrde bij de afsluiting „We ben-

nen op de wereld om mekaar, om mekaar 

... ”, het had niet treffender kunnen klin-

ken. Volgend jaar weer, maar dan in 

Ge monde. ■

De burgemeester, in gezelschap van echtgenote en wethouder, krijgt zijn eerste vendelgroet ...

... onder begeleiding van de tamboers en klaroenblazers van de vijf Gestelse gilden

Jan Pommer, kersvers in Sint Michielsgestel 

benoemd, lost het openingsschot van de eerste 

Gestelse Gildendag

En dan gespannen kijken wie het straks zal 

worden

Wiljan Schellekens, koning van het Gemondse 

Sint Joris-Sint Catharinagilde, mag zich de 

eerste ’gemeentekoning’ van Sint Michielsgestel 

noemen



Vrijdagavond
Het was niet erg druk op vrijdagavond, 

maar wel heel gezellig. Waizennutmar, 

wereldberoemd in heel Beek en Donk en 

de rest van Laarbeek, zong in ons eigen 

Beek en Donks over allerlei, vooral voor 

oudere dorpsgenoten heel herkenbare 

situaties en mensen. Later op de avond 

was de microfoon voor Peter Aarts en 

collega, die zonder meer tot de beste ver-

tolkers van het Brabantse lied behoren. 

En Cor Swanenberg praatte en zong een 

en ander op een onnavolgbare wijze aan 

elkaar. ’t Waar ne skonnen aovend.

Zaterdag
Om half twee gingen de optochten van 

start, de ene, met het Sint Antoniusgilde 

van Beek voorop, gevolgd door het Sint 

Antonius en Sebastiaangilde uit Gemert, 

het Sint Margarethagilde uit Aarle-Rix-

tel, het Onze Lieve Vrouwe en Sint 

Catharinagilde uit Erp en een delegatie 

van het zustergilde van het Sint Leonar-

dusgilde, uit Gittelde in Duitsland, trok 

over het Beekse Heuvelplein, de andere 

optocht, met voorop het Sint Leonar-

dusgilde van de Donk, gevolgd door het 

Gemertse Sint Jorisgilde, het Sint Serva-

tiusgilde uit Lieshout en het O.L. Vrou-

wegilde uit Aarle Rixtel trok over het Piet 

van Thielplein op de Donk. Op beide 

pleinen werd gevendeld. Bij verzorgings-

huis De Regt kwamen de stoeten bij 

elkaar en werd opnieuw gevendeld.

De derde vendelgroet werd gebracht na 

de aankomst bij de feesttent, waar ver-

volgens de officiële opening van het gil-

defeest plaats vond.

Ceremoniemeester Antoon van Schayk 

gaf het woord aan Cees Huijbregts, de 

voorzitter van het organisatiecomité 

Stichting Kringgildefeest 2003, en ver-

volgens opende Loek Swinkels, hoofd-

man van de Kring Peelland van de 

Noord-Brabantse Federatie van Schut-

tersgilden, het feest met de overhandi-

ging van het Kringvaandel aan Ruud 

Vermeulen van het Sint Leonardusgilde.

Hierna had Loek Swinkels nog een ver-

rassing in petto: Jos van de Ven van de 

Kring-vendelcommissie en Wim Dries-

sen van de Kring-tromcommissie kregen 

elk een zilveren speld voor hun verdien-

sten als lid van hun commissie.

Met een receptie, tijdens welke onder 

andere tijdelijk burgemeester Harrie 

Brugmans namens de gemeente Laar-

beek het woord voerde, werd de opening 

afgesloten.

Rockbands
’s Avonds volgde een feestavond met een 

groot publiek, dat genoot van een schit-

terend optreden van het Beek en Donkse 

orkest The Weight, gevolgd door een 

even schitterend optreden, helaas het 

laatste, van ’Mondvol’ uit Gemert en 

Erp. 

Er was eindelijk weer eens wat te doen in 

het meestal wat ingeslapen Beek en 

Donk. Uit de reacties van de oudere gil-

debroeders- en zusters bleek dat het niet 

alleen een leuke avond voor de jongeren 

was maar zeker ook voor diegenen die 

opgegroeid zijn in de roerige jaren zestig 

en zeventig, mensen van middelbare 

leeftijd dus. De twee rock-bands lieten 

jeugdherinneringen weer herleven. 

Complimenten, niet alleen aan de bands 

maar zeker ook aan het publiek en de 

organiserende commissie.
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Kringgildefeest Beek en Donk: 

KLEUR EN ZON
Twee jaar duurde de voorbereiding. Er moesten afspraken gemaakt worden met 

allerlei instanties, er moest een hoop geld bijeengeschraapt worden want een 

gildefeest is niet goedkoop. Er moest een draaiboek gemaakt worden en mensen 

gemobiliseerd, maar alles was onder controle. Op één ding na, het weer.

Met angst en beven werden de weerberichten in de gaten gehouden, de laatste 

weken voor het gildefeest. De ene regenbui na de andere maakte het feestterrein 

tot een moeras, maar juist op tijd hadden de weergoden, mogelijk op voorspraak 

van de patroonsheiligen van het Sint Leonardus- en het Sint Antoniusgilde, 

besloten om de waterkraan boven dicht te draaien. Zondag 25 mei vielen de 

laatste druppels en drie dagen later kon op het toen nog wat drassige feestterrein 

aan de Beek en Donkse Koppelstraat de feesttent opgezet worden.

door Bert van Kaathoven

Reportage
Strijd om het koningschap
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Zondag
Om acht uur kwamen eerste delegaties 

van de gilden uit de kring Peelland aan 

en om half tien begon in het groen van de 

prachtige muziektuin de pontificale gil-

demis, voorgegaan door Mgr. Lescrauw-

aet, met assistentie van gildepastors 

Engels en Van Rossum en pastor De 

Coninck.

De viering werd afgesloten met de eed 

van trouw aan het kerkelijk gezag en het 

vendelgebed, voorgedragen door Jo van 

der Heijden en uitgevoerd door vende-

liers Yoshi Gevers en Frans Meulen-

steen.

Hoogtepunt
Toen volgde het onbetwiste hoogtepunt 

van het feest. De drukkende hitte, het 

was rond 30 graden, had kennelijk velen 

naar het water of elders verdreven, maar 

diegenen die thuis gebleven waren kon-

den genieten van een schitterend 

schouwspel. Negentien Peellandse gil-

den en de delegatie van het zustergilde 

van de Donkse schut uit Gittelde trok-

ken door de hete Beek en Donkse stra-

ten, begeleid door Harmonie O&U.

Weer terug in de muziektuin volgde de 

massale opmars. Daarna volgden toe-

spraken van Cees Huijbregts, hoofdman 

Loek Swinkels en burgemeester Harrie 

Brugmans en de eed van trouw aan het 

wereldlijk gezag, gevolgd door het Wil-

helmus, gespeeld door de harmonie.

De wedstrijden begonnen. Boogschie-

ters, geweerschutters, tamboers en ven-

deliers, ingedeeld in verscheidene cate-

gorieën deden hun best om op hun 

onderdeel de beste te worden. En de 

minder prestatiegerichten zochten een 

boom op om onder het lover te schuilen 

voor de hete zon, intussen de dorst les-

send met een lekker Laarbeeks pilske.

En in zaal De Koppelen was ondertus-

sen een tentoonstelling begonnen, waarin 

de deelnemende gilden hun beste stuk-

ken en hun documentatie lieten zien.

Rond 8 uur ’s avonds kreeg de hoofdman 

van Kring Peelland zijn kringvaandel 

weer terug en dankte voorzitter Cees 

Huijbregts de deelnemers en ieder die 

het feest mogelijk gemaakt had. En de 

organisator van het Kringgildefeest 2004 

nodigde de aanwezige gilden alvast uit 

om volgend jaar naar Gemert te komen.

Het was mooi geweest. ■

Gelukkige gildebroeders tijdens de prijsuitreiking

Vendeldemonstratie door de buurgilden
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MEDEDELING AAN DE 
ABONNEES

De stichting heeft vanaf het begin in 1991 tot nu toe een 

zuinig beleid gevoerd. Daarom kon de abonnementsprijs op 

één uitzondering na gehandhaafd blijven op het niveau van 

de invoering van de vernieuwde uitgave van het blad. Intus-

sen is er wel van aanmerkelijke kostenstijgingen sprake 

geweest, zoals: 

1.  opmaak van het blad met gebruikmaking van moderne 

middelen

2. stijging van papier en drukkosten (lonen)

3. verdubbeling van de portikosten 

4.  toename van de omvang van het blad van standaard 28 

pagina’s tot nu 36 pagina’s

5. uitvoering in kleur van de omslag 

6.  afname van het advertentievolume, de achterpagina is al 

lang een mededelingenrubriek geworden)

7. vervallen van bijdragen o.a. van de federatie.

Wijziging van het tarief is noodzakelijk, omdat nu iedere 

abonnee, ook zij, die via een gilde een zgn. collectief hebben, 

het blad thuis bezorgd krijgen, dan wel daarvoor de kans krij-

gen. Daardoor is een hoger tarief voor de individuele abon-

nees niet meer gerechtvaardigd. Daarom is besloten om het 

tot nu toe geldende bedrag van 8,50 gelijk te trekken met dat 

van de zgn. collectieve abonnees (via de gilden).

Om tot een sluitende exploitatie te komen is het daarom 

nodig, dat nu een - nog steeds geringe - aanpassing van het 

tarief moet plaatsvinden van 0,25, derhalve nog maar met 

4%. Dat is erg weinig, gezien het voorgaande. Inclusief deze 

verhoging komt de prijs per nummer nu uit op 1,63, een lut-

tel bedrag voor hetgeen geboden wordt. Uit het toenemend 

aanbod van artikelen leiden wij af, dat het nut van het blad 

echt wel wordt gezien. Conform onze abonnementsvoor-

waarden delen wij u derhalve de nieuwe vaststelling van de 

abonementsprijs mee van 6,50 voor alle abonees in het bin-

nenland. Voor het buitenland is een hogere aanpassing nodig, 

omdat alleen al 5,87 aan portikosten per jaar per abonnee 

moet worden uitgegeven. De aanpassing bedraagt voor dit 

tarief 1,-, waardoor de abonnementsprijs uitkomt op 11,50. 

Ook zal in de toekomst strenger de hand moeten worden 

gehouden aan een vergoeding van extraportokosten als het 

blad aan een verkeerd adres is bezorgd en opnieuw moet 

worden toegezonden, alsmede aan de vergoeding voor de 

betaling na een herinnering en die van een acceptgiro. 

Daarom wordt alsnog een dringend beroep op de abonnees 

gedaan om een machtiging voor de automatische afschrijving 

van het abonnementsgeld af te geven. Dat is niet alleen werk- 

maar ook kostenbesparend. Een machtigingsformulier werd 

bij de toezending van de nota 2002 toegezonden.

Lau Huijbers

VERZENDING DE 
GILDETROM

Sinds 1 januari 2003 wordt het blad aan door het gilde opge-

geven adressen gestuurd, omdat het inpakken en verzenden 

van een enkel exemplaar in plastic goedkoper is dan meer 

exemplaren in één pakket. Dit houdt in, dat iedereen de wij-

ziging van een adres ook moet doorgeven aan de administra-

tie van De Gildetrom. Gebeurt dit niet, dan stuurt TPGPost 

het blad onherroepelijk terug. Zelfs de foute vermelding van 

een adres  - ontbreken voorvoegsel - en zeker dat van de 

postcode, is al aanleiding voor het terugsturen. Uitzoekwerk 

wordt daar niet meer gedaan. De administrateur kan dan 

nasporingen doen naar het nieuwe adres en moet het daarna 

ook nog verzenden. Dat kost, exclusief moeite en verpakking, 

al Euro 1,56, extrakosten derhalve. De stichting heeft na de 

slechte ervaringen met het eerste nummer van dit jaar bij de 

drukker op verbeteringen aangedrongen. Deze zijn aange-

bracht. Ook een abonnee kan bij TPGPost klagen als het blad 

beschadigd wordt bezorgd. Hoe meer klachten worden inge-

diend, des te meer men zich bewust wordt van meer klant-

vriendelijkheid in vervoer en bezorging.

Tot nu toe was de stichting coulant geweest en heeft geen 

extrakosten in rekening gebracht. In het nieuwe jaar zullen  

de abonnementsvoorwaarden worden toegepast, waarin 

staat, dat hiervoor een vergoeding wordt gevraagd van Euro 

2,50.

Een dringend beroep op de particuliere abonnees als ook de 

abonnees via het gilde, geef adreswijzingen zo spoedig moge-

lijk door aan de administratie. Het bespaart ongemak en 

onnodige kosten. 

DVD ’BIJ DE TIJD’
De bij dit tijdschrift gevoegde DVD is aangemaakt en gratis 

verzonden aan de ongeveer 3.400 abonnees. Dat betekent, 

dat in evenzoveel gezinnen 1 exemplaar beschikbaar is. Voor 

overige gezinsleden en andere belangstellenden is een beperkt 

aantal exemplaren bijgemaakt. Deze kunnen - zolang de 

voorraad strekt - besteld worden via het secretariaat van de 

Stichting De Gildetrom: Dr. de la Courtstraat 71, 5421 JG  

Gemert à 10 euro (excl. verzendkosten). ■

Website www.schuttersgilden.nl.
Heeft u de vernieuwde Website van de NBFS al bezocht?

Zeker doen.

Gildenfeesten binnen de NBFS
Op 25, 26 en 27 augustus 2006 wordt te Bernheze het Euro-

pees Schutters Treffen gehouden. De gilden in Brabant hou-

den daar natuurlijk rekening mee en organiseren uiteraard 

geen andere gildenfeesten op die data.

Onderwijspakket ’Daor hedde de guld’
Gelet op de grote vraag en het succes van het onderwijspak-

ket is een derde oplage verschenen. Gilden die intereresse 

hebben kunnen een exemplaar bestellen bij het secretariaat 

van de NBFS. De kosten bedragen 43,10 euro exclusief 

eventuele verzendkosten. In 2002-2003 namen ruim 3.300 

basisschoolleerlingen kennis van dit lespakket. Een evaluatie 

en aanbevelingen vindt u binnenkort op de website.

Europees Schutters Treffen EST
Slechts een maand heeft de Pool Roman Rybacki kunnen 

genieten van zijn behaald Europees Koningschap in Vöckla-

bruck. Na een ernstig ongeluk is hij aan de gevolgen daarvan 

overleden. Over de periode tot het EST te Bernheze zal - zo 

is besloten tijdens het Interferatief Overleg - er géén plaats-

vervangend Europees Koning zijn. 

Europees Jeugdprins werd Harm Loeters, geboren 1 juni 

1981 en wonende Ravenstraat 17, 6942 NJ Didam.

Jubileumfeest in Keulen
De Bond van Historische Duitse Schuttersbroederschappen 

E.V. vierde 11 oktober jl., in Keulen haar 75-jarig bestaan. 

Onder de Dom verzamelden zondagmorgen een kleine vijf-

tienduizend broeders en zusters om zich op te maken voor het 

grote feest. Een feest dat zaterdag begon met een ontvangst 

van genodigden door de Oberbürgermeister in het historische 

FEDERATIE-NIEUWS
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raadhuis van Keulen, een Zapfenstreich op de Alte Markt en 

een kranslegging in Sint Alban. Traditie, kerk en staat zijn de 

drie pijlers waar het schutterswezen op rust. En werd dus de 

zegen voor dit mooie feest aan de kerk gevraagd. 

In een goed gevulde Dom, waar zo’n vijftien- tot zeventien-

duizend mensen plaats hadden genomen, werd de mis voor-

gegaan door de beschermheer, Joachim Kardinaal Meisner, 

Aartsbisschop van Keulen. Het werd een pontificale hoog-

mis, niet alleen door de voorganger, het koor of haar bezoe-

kers, maar ook door het binnendragen van de vaandels. Twin-

tig minuten duurde het, 514 vaandels werden binnen 

gebracht, om allemaal achter het altaar plaats te nemen. 

Naast de vele Europeese genodigden waren natuurlijk de 

Noordbrabantse gilden ook vertegenwoordigd.  Gastvrij wer-

den zij ontvangen door hun Duitse gastheren, en mochten 

meegenieten van deze prachtige dag. Na de mis de ere-wijn 

met kleine hapjes en toespraken van verschillende voorzit-

ters, waaronder Graaf ’t Kint van Roodenbeke president van 

de EGS. Vervolgens begaven de genodigden zich naar de ere-

tribune om, genietend in het zonnetje, de ruim 400 schutte-

rijen te bewonderen die, zich aan hen presenteerden, verge-

zeld van hun harmonieën en mooie koninginnen. Zeer opval-

lend was de aanwezigheid van vele jonge broeders en zusters. 

Ogenschijnlijk hebben ze in Duitsland minder problemen 

om de jeugd te interesseren voor het schutters- of gildewezen. 

Het feest werd afgesloten met een demonstratie vendel-

zwaaien en een multimedia-show. Nou ja afgesloten, de ter-

rasjes waren overvol, de horecazaken afgeladen, het plein nog 

goed gevuld, alsook de kraampjes waar de worsten en het bier 

zeker tot in de late uurtjes hun weg vonden naar de nog veel 

overgebleven schutterbroeders en -zusters, die hand in hand 

of in polonaise het feest voortzetten.

Rommelmarkt - gildezilver
Er wordt de laatste tijd gildezilver gevonden op rommel-

markten en dergelijke. Dit is mij tenminste ter ore gekomen. 

Ik kan mij goed voorstellen dat dat gebeurt. Want niet alle 

mensen blijven gildebroeder of -zuster. En er gaan ook gilde-

broeders dood. Als het huis dan leeggehaald moet worden 

zullen er beslist wel zaken die met het gilde te maken hebben 

op de rommelmarkt verschijnen. Daarom is het zaak dat we 

daar goed opletten en hoe kunnen we dit voorkomen.

Misschien is het een goede zaak dat gilden een boek bijhou-

den van de schilden die gewonnen zijn op de gildedagen en 

wie ze in bezit heeft. Het is nog beter als het gilde het gilde-

zilver op een vaste plaats bewaart en dat er bijgehouden 

wordt wie de prijs gewonnen heeft.

Het is een goede zaak om op te letten als je iets van het gilde 

vindt en koopt natuurlijk. Dat we kontakt opnemen met de 

S.A.T.-commissie in je eigen kring. Dan weten we ook wat er 

gevonden is en kunnen we nakijken aan welk gilde het attri-

buut terug gegeven kan worden. Dit is ook een zaak van gil-

debroederschap en dat hoort zo bij het gilde.

Dus opletten als je nog eens op de rommelmarkt komt.

Tony Vaessen

Voorzitter Federatie SAT ■

HOOFDLIEDENDAG 
NIEUWE STIJL?

 

Beste gildebroeders en -zusters,

Volgend jaar 2004 wordt voor de 25e maal de Hoofdlieden-

dag gehouden. Dat is een mijlpaal, maar misschien ook een 

datum om te zeggen: „we willen aan de hoofdliedendag wel 

een andere inhoud geven”. Daarom willen wij, de commissie 

Federatie SAT, wel eens van jullie horen wat jullie vinden van 

de hoofdliedendag.

Daarom zouden wij van jullie verschillende dingen willen 

weten:

Wat vind je van de bijeenkomst in de Sint Jan?

Wat vind je van het ochtendprogramma in het provinciehuis?

Wat vind je van de koffietafel?

Wat vind je van de hal-activiteiten?

Wat vind je van het middagprogramma?

Wat vind je van de muzikale omlijsting?

Wat vind je van de afscheidsborrel?

Heb je zelf een idee om de dag anders te maken?

Schrijf je gedachten  en ideeën op.

Het is heel belangrijk voor de toekomst van de hoofdlieden-

dag. Stuur uw reacties naar:

Redactie de Gildetrom 

t.a.v. A. Vaessen

Beverlaan 11

5581 EE  Waalre

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Lommel, november 2003

Tony Vaessen

Voorzitter Federatie SAT

SAMENVOEGING 
GELDROP EN MIERLO

 

In het kader van de vrijwillige samenvoeging van de gemeente 

Geldrop en Mierlo wordt er door de gezamelijke gilden van 

deze gemeenten een gildetentoonstelling georganiseerd. Aan 

deze tentoonstelling wordt ook meegewerkt door de heer P. 

Verstappen die zijn particuliere museumverzameling gilde-

attributen beschikbaar stelt voor deze expositie.

Gilden zijn al oud. In de Scandinavische en Germaanse lan-

den was al voor de christelijke jaartelling sprake van gilden. 

Zij deden al aan ’schieten op de vogel’ en aan vendelen. Later 

werden deze gilden gekerstend. De huidige gilden zijn als het 

ware nazaten van de gilden van toen. Veel van hun wijze van 

leven en hun doelstelling c.q. opdracht is terug te vinden in 

hun gebruiken, tradities en eigendommen.

Van 14 december tot en met 25 januari 2004 wordt in het 

kasteel van Geldrop, in het kader van de samenvoeging van 

de gemeente Geldrop-Mierlo, de tentoonstelling gehouden 

over gilden. De tentoonstelling omvat informatie over de gil-

degeschiedenis, vaandels en vendels, gildezilver, gilde-unifor-

men, gilde-attributen, oude gildewapens en toebehoren. ■

INGEZONDEN
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KRINGNIEUWS

Nieuwe hoofdman en ere-hoofdman bij Sint Catharina 
Moergestel

Op vrijdag 9 mei 2003 is Peter Wolfs officieel geïnstalleerd als 

nieuwe hoofdman van het gilde Sint Catharina uit Moerge-

stel. Hiermee volgt hij zijn vader, Harrie Wolfs, op.

Harrie is ruim 27 jaar hoofdman van het gilde geweest. 

Gedurende deze periode heeft hij zich, samen met zijn vrouw 

Mietje, altijd voor het gilde ingespannen. Zo heeft Harrie dan 

ook 5 geslaagde gildefeesten onder zijn leiding mogen orga-

niseren, waar hij dan ook met trots op terug kan kijken. In 

zijn toespraak bedankte hij alle leden, die het hem mogelijk 

hebben gemaakt om het gilde te brengen tot wat het nu is. 

Voor al deze inspanningen mag Harrie zich in de toekomst 

ere-hoofdman van het Gilde Sint Catharina noemen.

Jubilarissen bij Sint Joris Diessen
Gildebroeder Jan Heuvelmans is 50 jaar lid van gilde Sint 

Joris Diessen, waarvan een aantal jaren vaandrig. Hij is 2 keer 

voor een periode van 4 jaar koning geweest. Gildebroeder 

Harry Heuvelmans is 40 jaar lid van hetzelfde gilde. Hij is 

daarvan enkele jaren vendelier geweest. Beiden zijn trouwe 

schutters met de kruisboog. De gildebroeders hebben van de 

kringvoorzitter een onderscheiding ontvangen. Sjef Verhoe-

ven is al 35 jaar gildebroeder. Op dit moment is hij keizer. 

Naast zijn keizerschap is hij een trouwe schutter met kruis-

boog. De huidige koning van Gilde Sint Joris is Co van den 

Hout. Hij is al 35 jaar lid. Hij heeft tijdens zijn lidmaatschap 

al vele functies gehad, onder meer vendelier en penning-

meester. Nu is hij naast koning nog bestuurslid van de schiet-

commissie.

Janus Plasmans na 20 jaar weer koning van het 
Sint Sebastiaangilde van Diessen

Op 8 september 2003 heeft het Sint Sebastiaan gilde van 

Diessen onder een zon overgoten hemel voor zover bekend 

voor de 34e maal sedert 1713 koning geschoten. Na de H. 

Mis voorgegaan door pastoor Barberein was er worstebrood 

voor de gildebroeders en gildezusters in de gildezaal. 

Om streeks half twaalf zijn met zustergilde Sint Joris de afge-

vaardigden van de wereldlijke en over kerkelijke overheden 

uitgehaald en is men naar het schietterrein getrokken. Zoals 

gebruikelijk hebben de beide gilden driemaal rond de boom 

getrokken om deze van boze geesten te bevrijden. Nadat de 

vogel op de boom was geplaatst door de beide hoofdlieden 

hebben raadslid Chris v.d. Aker en pastoor Barberein ieder 

drie schoten gelost op de vogel, gevolgd door hoofdman Piet 

de Brouwer en de oud koning Sjef de Brouwer. Hierna werd 

de boom vrij gegeven voor de overige gildebroeders om de 

vogel eraf te schieten. Wat Servaas van Lieshout, Theo de 

Kroon, Antoon Reijrink, Kees van Gils en Sjef de Brouwer 

niet lukte was wel weggelegd voor Janus Plasmans. Janus wist 

met een gericht schot na ongeveer 220 schoten de laatste 

spaan van de koningsvogel neer te halen. Janus Plasmans had 

in mei zijn functie van vaandrig neergelegd; de statuten 

schrijven voor dat een vaandrig geen dubbele functie kan 

bekleden binnen de overheid. Na installatie zijn de beide gil-

den de nieuwe koning op de pastorie aan de pastoor en in de 

raadszaal aan wethouder Hendriks gaan voorstellen, die op 

hun beurt de erewijn hebben aangeboden.

Het gilde kan trots zijn om de komende vier jaar Janus Plas-

mans als koning te hebben, zonder overigens afbreuk te doen 

aan de vorige koning Sjef de Brouwer.

Dat het koningschieten binnen een kleine gemeenschap als 

Diessen nog enorm leeft is gebleken uit de massale belang-

stelling, de toeschouwers hebben voor een niet te beschrijven 

sfeer gezorgd.

Noud van Overbeek 25 jaar vaandrig
Op de jaarlijkse teerdag van gilde Sint Lambertus uit Vessem 

kreeg Noud van Overbeek een kringonderscheiding, omdat 

hij 25 jaar vaandrig is. Noud had een jaar van tevoren te ken-

nen gegeven om naar een nieuwe vaandrig uit te zien. Dit is 

Bart van Hoof geworden. Noud heeft op deze dag zijn vaan-

del overgedragen aan Bart.

Nieuwe koning in Vessem
Op kermismaandag werd in Vessem het 3-jaarlijkse koning-

schieten gehouden bij het gilde Sint Lambertus op het gilde-

terrein aan de Katerstraat. Na een rondgang van het gilde-

huis naar de hoofdman en de koning wordt de vogel geze-

gend in de gildemis. Als de vogel op de schutsboom is gezet, 

zijn de eerste 3 schoten voor pastoor Verschuren, burgemees-

ter Houben en, de toen nog regerend koning, Martien 

Michielse. Er wordt geloot onder de 6 kandidaten wie er mag 

beginnen. Met het 101e schot schiet gildebroeder Kees van 

Riet de vogel naar beneden. Omdat het hard waaide was het 

moeilijk de vogel goed te raken volgens Kees van Riet. Op de 

foto loopt de nieuwe koning over het hoofdvaandel, dat van-

Kwartier van Oirschot

Veel jubilarissen in Diessen

Vaandrig door de kring onderscheiden

Wind en regen teisteren installatieprotocol
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wege de regen en de wind in plastic is gepakt en wordt vast-

gehouden door 4 gildebroeders.

Nieuwe koning wordt op de kermis voorgesteld
Op kermismaandag 29 september 2003 heeft gilde Sancta 

Barbara uit Oirschot weer zijn 2- jaarlijkse koningschieten 

gehouden. ’s Morgens vroeg werden alle gildebroeders en 

zusters door de tamboers wakker getromd, waarna ze zich 

om 9.00 uur in het gildehuis moesten verzamelen. Van hieruit 

vertrok het gilde om de hoofdman, keizer en koning thuis op 

te gaan halen. Na tussen de middag van de erwtensoep te 

hebben genoten in het gildehuis vertrekt de stoet naar de 

gildetuin. Na het vrijschieten van de vogel door de geestelijke 

en wereldlijke overheid begonnen 7 gildebroeders en 1 zuster 

met het koningschieten. Na ruim een uur schiet Jan van Her-

sel met de 42e voltreffer de vogel naar beneden. Jan volgt 

Corne Fonken op als koning voor de komende 2 jaar. Onder 

grote publieke belangstelling wordt Jan in de gildetuin 

beëdigd als koning. ’s Avonds na de koffietafel wordt de 

nieuwe koning op de kermis gepresenteerd aan de Oirschot-

tenaren waarna deze nog tot in de late uurtjes een rondgang 

zal maken langs de Oirschotse café’s.

Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad schiet voor de 
50e maal koning

Het was een prachtige haan als koningsvogel, dat moet wor-

den gezegd, maar met een taai vel onder zijn verenpakket. Hij 

bleef koning kraaien en weigerde te vallen ondanks de vele 

treffers.

Op zaterdag 6 september verzamelden de gildebroeders van 

het Sint Catharinagilde Eindhoven Stad zich onder hun 

schutsboom in het Stadswandelpark om voor de 50e maal na 

de herleving in 1954 koning te gaan schieten. Voor het vrijen 

van de boom was Eindhovens nieuwe burgemeester Alexan-

der Sakkers uitgenodigd, die hiermede zijn eerste officiële 

daad verrichtte. Hoewel hij voor de eerste maal de kruisboog 

hanteerde bleek hij een verdienstelijk schutter door een flink 

stuk van de staart weg te schieten. Ook zijn vrouw vergezelde 

hem en beiden bleven geruime tijd onder de gildebroeders, 

enthousiast als zij waren over dit Brabantse traditionele 

gebeuren waarmee zij nu voor de eerst maal kennis maakten. 

Mevrouw Sakkers was zelfs zo enthousiast dat zij geruime 

tijd hielp met het bijhouden van de schietresultaten, die met 

het vorderen van de middag afnamen. Volgens de een lag de 

oorzaak hiervan in de opbouw van de koningsvogel die onder 

zijn verenpakket een taaie en elastische folie bleek te hebben, 

waardoor het lang duurde eer hij zich gewonnen begon te 

geven, volgens de anderen lag de oorzaak in de geoefendheid 

en vermoeidheid van de schutters bij deze ware marathon 

van het koningschieten. Om 20.00 uur, na 13 ronden met in 

totaal 301 schoten was de vogel 

nog niet gevallen en moest de 

strijd gestaakt worden omdat 

het donker begon te worden en 

het geplande koningsdiner geen 

langer uitstel duldde. 

Op zondag 28 september, toen 

volgens plan het schietseizoen 

van het gilde afgesloten zou 

worden, verzamelden de gilde-

broeders die het koningschap 

ambieerden zich opnieuw onder 

de schutsboom. Door de schiet-

meester was voor een nieuwe 

koningsvogel gezorgd. In de 

eerste ronde werden de schut-

ters bedolven onder een regen 

van brokstukken, maar het zou 

nog tot het 46e schot duren eer de laatste resten ter aarde 

vielen. Het was Jos van der Linden die daarin slaagde en zich 

daarmee de 50e koning van het gilde mag noemen en dat in 

zijn jubileumjaar van zijn 25 jaar broederschap. De middag 

werd besloten met het schieten van de ’Karel & Corrytrofee” 

en ook hier bleek Jos een ware scherpschutter, door ook deze 

trofee op zijn naam te zetten.

Prinsesschieten in Bladel
Waar meestal met de kermis om een koning geschoten wordt, 

kent Sint Joris Bladel een traditie extra: het schieten om een 

prinses. Op 23 augustus viel die eer te beurt aan Marietje van 

de Voort-Michelbrink. Haar reactie volgt hierna. „Het moest 

er natuurlijk ééns van komen, dat ik kermisprinses werd. Niet 

dat ik zo’n trouwe schutter was, zeker niet in het begin. Ik 

vond schieten helemaal nit leuk! Dus deed ik ook niet mee 

met het prinsesschieten. Maar van lieverlee, ook in verband 

met het uitvliegen van de kinderen, kreeg ik er toch meer 

belangstelling voor. Toen we ook nog een eigen schietterrein 

kregen aan de Leemskuilen, toen was de kogel door de kerk 

(om maar in schutterstermen te blijven). Het was spannend 

op deze zaterdag voor de kermis, er hing nog een flink stuk 

aan, toen ik voor de vierde keer aan d beurt was, maar het was 

duidelijk mijn laatste kans. Die kans heb ik waargemaakt tot 

mijn eigen verrassing. Alle gelukwensen, bloemen en vendel-

hulde hebben me heel goed gedaan. Iedereen hartelijk 

bedankt!”

Vijftig jaar actief
Sjef van Tongeren is een begrip in Waalre en - zoals bij de 

bekende appel en de boom - dat geldt zo’n beetje voor heel 

zijn gezin en verdere aanhang. Hij is ouder dan de meeste 

verenigingen, maar zonder hem waren ze nooit zo oud gewor-

den. Hij is meestal in burger, draagt ook dikwijls het gewaad 

van akoliet met verve, doch bovenal staat hij bekend als ver-

dienstelijk lid van het Sint Martinusgilde. Kapitein, over-

heidslid en penningmeester zijn enkele recente, maar zeker 

Kempenland

Aftredende koning Willem de Haan presenteert zijn koningsvogel

Jos van der Linden de nieuwe 

koning met de Karel & Corry-

trofee

Kermisprinses 2003 Marietje 



niet alle functies, die hij de laatste 50 jaar vervuld heeft. Van-

wege dat gouden jubileum kreeg hij van zijn eigen gilde op de 

teerdag 9 november een oorkonde en was een zware verte-

genwoordiging van Kring Kempenland uitgerukt om hem 

met de gouden speld te besteken. Sjef genoot er duidelijk van 

en zal zeker nog heel wat jaren doorgaan!

Zilveren patroonheilige
Piet(je) Couwenberg werd 25 jaar geleden door vader Piet 

min of meer gevraagd, de patroonheilige Sint Martinus uit te 

beelden. Je bent een goede ruiter en je past in het plaatje, dus 

je doet dat en je vindt het eigenlijk heel gewoon. ’Thuis’ doet 

ook gewoon mee, en voordat je er erg in hebt, roept de hoofd-

man je op de teerdag naar voren om je te eren voor alweer 25 

jaar trouwe dienst. En dat niet alleen als ruiter, maar ook voor 

de inzet bij de vele activiteiten van de guld. En meteen ook 

maar een beetje voor die van je ’aanhang’ Elly, want die staat 

ook altijd klaar en pakt mee aan. In dit geval een fraaie bos 

welverdiende bloemen.

Nieuwe beschermheer
Het Sint Jorisgilde uit Heeze heeft sinds maandagochtend 11 

augustus 2003 een beschermheer. Vóór het koningschieten 

werd de heer mr. drs. Sammy E. Baron van Tuyll van 

Se rooskerken geïnstalleerd als beschermheer van het gilde. 

Nieuwe koning Sint Joris Heeze
Het Sint-Jorisgilde uit Heeze heeft sinds maandagochtend 

11 augustus 2003 een nieuwe koning. Zes personen (inclu-

sief de beschermheer) schoten mee om de koningstitel. Na 

55 schoten wist Wim Snoeijen met zijn 10e schot de konings-

vogel naar beneden te halen en werd daarmee de nieuwe 

koning. Wim is al 40 jaar lid van het Sint Jorisgilde.

Piet Smolders 50 jaar gildebroeder, Kees 25 jaar en 
Pietje net begonnen

In 1951 vond vader Kees Smolders, dat hij maar tamboer 

moest worden („dè kende gij 

hèndig”), in 1953 werd hij 16 

en daarmee oud genoeg om vol-

waardig lid te worden van het 

Sint Willibrordusgilde Waalre. 

Toen werd hij vendelier en 

groeide daarin door naar de 

vaandelafdeling van de kring 

Kempenland. Acrobatisch ven-

delen was zijn grote hobby.

Piet was sindsdien 12 jaar kapi-

tein, 8 jaar koning, jongste 

deken, oudste deken, wapen-

meester, verpachter van de gil-

degrond, in 1971 medeoprich-

ter van De Kempenschutters. 

Tot voor enkele jaren was hij lid van de overheid, maar nog 

steeds is hij trouw gildelid, zal dat ook wel blijven, want een 

afspraak met Piet is een goede afspraak. Dat weten ze ook bij 

de Waalrese brandweer (48,5 jaar lid), de jagersvereniging, 

waarvan hij 45 jaar lid en 31 jaar bestuurslid is en het vakan-

tiehuis voor mindervaliden ’t Wolders Ven, waar hij het onder-

houd doet. Gewoon doen, dat zit in de familie. Vader Kees 

stopte na 49 jaar gildebroederschap, want hij wilde geen 

’poppenkast’. Zoon Kees is ook alweer 25 jaar gildebroeder 

en kleinzoon Piet is net 16 en bij de laatste patroonsdag 

ondergedraaid. „Dè kende gij hèndig.”

Op zaterdag 15 november was er voor Piet en de 2 volgende 

generaties een receptie in gemeenschapshuis Het Klooster, 

met toespraken en onderscheidingen (toch een beetje ’pop-

penkast’) en vertegenwoordigingen van zo goed als alle ver-

enigingen in Waalre en de gildes uit de omringende plaatsen. 

Gilde-stola voor pastoor Waalre
Twee gildes in één dorp is nor-

maal geen probleem. Twee ver-

schillende patroonheiligen ook 

niet, zelfs niet als die elk hun 

naamdag willen vieren met een 

eigen gildemis. Gewoon elk 

gilde een eigen mis op de ‘eigen’ 

zondag. Tenzij ... die slechts 4 

dagen uit elkaar liggen. Dat ging 

zo door, totdat in 1978, nu 25 

jaar geleden, de toenmalige pas-

toor Van Genugten besloot, nog 

maar één gildemis te doen. De 

gildes van de H.Willibrordus (7 

november) en Sint Martinus 

(11 november) moesten maar 

zien, of en hoe ze het eens zou-

den worden en een eventuele 

samenwerking vorm zouden 

geven.  Ze zijn het eens geworden, zij het met de nodige mit-

sen en maren vooraf. 

Nu, 25 jaar later, hebben ze vastgesteld, dat de proefperiode 

een positief resultaat heeft opgeleverd. Welteverstaan: om de 

samenwerking voort te zetten en dit voornemen met een 

symbool te bekrachtigen. Het werd een gildestola voor de 

priester die in het kerkdorp Waalre de geestelijke zorg waar-

neemt. 

De huidige pastoor Van Beers mocht daarom op zondag 9 

november een gildestola met de afbeeldingen van beide 

patroonheiligen zegenen en vervolgens in ontvangst nemen. 

„De stola is voor een priester, wat voor een burgemeester de 

ambtsketen is: het teken bij uitstek van zijn waardigheid, zijn 

ambt.” Zo verwoordde pastoor Van Beers de functie van dit 

attribuut. Hij zal hem dragen, telkens wanneer hij of zijn 

opvolgers een gildemis leiden of voorgaan bij blijde of droeve 

gebeurtenissen in gildeverband. Eén van die blijde gelegen-

heden zal zijn de Hoofdliedendag in 2005.
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Sjef van Tongeren

Piet Smolders

Piet Couwenberg

Pastoor A. van Beers met de 

stola meteen na de gildemis op 9 

november 2003, kennelijk heel 

tevreden
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Tamboerfamilie levert de nieuwe koning van het 
Sint Jorisgilde

Terwijl zijn medestanders dachten, dat ze nog wel een of 

meerdere schoten mochten lossen, stond daar plotseling, 

maar dolblij, de nieuwe koning onder de schutsboom. Antoon 

van den Eijnde schoot zich op kermismaandag ’op Koks’ tot 

koning van het Sint Jorisgilde Gemert

Direct na de middag stond het Sint Antonius en Sint Sebas-

tianusgilde voor de deur om gezamenlijk op te trekken naar 

de schutsboom bij de Kokse Hoeve. Het leek erop dat de 

gilden in de Nieuwstraat bezig waren met een slalom, want 

de hele straat stond vol marktkraampjes waar men omheen 

moest. De standaardruiters konden pas in de Haageijk 

voorop gaan om de weg vrij te maken voor de gilden. Na 

aankomst bij de Kokse Hoeve werd de boom gevrijd.

Het Sint Jorisgilde moest gaan schieten op de vogel voor een 

nieuwe koning. Degene die de komende twee jaren graag 

koning wilde worden kon zich opgeven. Na de loting bleek 

dat ongeveer achttien gildebroeders, ouderlingen en leden 

van de vriendenkring in aanmerking wilden komen om 

koning te worden. Voordat begonnen werd met het koning-

schieten moest er eerst een vogel afgeschoten worden voor de 

koningskruisen. De vogel was hard en het nam daardoor 

teveel tijd in beslag om hem voor het koningschieten naar 

beneden te halen. Men begon pas om 15.30 uur met het 

eerste schot voor het koningschap. Zoals gebruikelijk loste de 

kerkelijke overheid het eerste schot, gevolgd door een afge-

vaardigde van de wereldlijke overheid. Pastor Van Gemert en 

Harrie Verkampen namen de eerste schoten voor hun reke-

ning. Na het koningspaar van de gruun skut kon de echte 

aanval op de vogel pas goed beginnen. Het bleek een taaie 

rakker te zijn. Men had al meer dan 50 schoten gelost toen 

Albert van den Eijnde de vogel middendoor schoot. Een helft 

viel naar beneden, maar het restant bleef hangen. Men dacht 

dat de vogel nu vrij snel zou vallen, maar dit heeft toch nog 

even geduurd. De spanning was te snijden; elk moment kon 

de koning bekend worden. Terwijl iedereen dacht dat er door 

hem of haar nog een schot gelost moest worden schoot 

Antoon van de Eijnde bij het 503e schot het laatste stukje 

naar beneden. Hijzelf was nog het meest verbaasd. Terwijl 

iedereen hem feliciteerde drong het pas tot hem door dat hij 

de nieuwe koning was. Nadat de besturen van beide gilden 

zich hadden beraden werd de nieuwe koning onder de schuts-

boom ingehuldigd.

De nieuwe koning koos als koningin zijn vrouw Francien die 

ook al jarenlang bij het gilde betrokken is. Samen met de 

dekens werd het koningspaar door kapitein Wim van de Vos-

senberg ingehuldigd. Het koningszilver en de sjerp werden 

omgehangen en de wandelstok overhandigd, terwijl de konin-

gin de koninginneketen kreeg omgehangen. Het gilde -

vaandel werd uitgespreid en de nieuwe koning mocht over dit 

vaandel lopen.

Antoon de Groot koning van het Sint Leonardusgilde
Al vroeg in de ochtend op ker-

mismaandag 15 september trok 

het Sint Leonardusgilde Beek 

en Donk in vol ornaat en met 

stralend weer naar de Bossche-

weg om de afgaande koning Cor 

de Koning af te halen. Na de 

vendelgroet, een glaasje brande-

wijn, koffie en broodjes vertrok 

het gilde naar de Leonarduska-

pel voor een korte gebedsdienst, 

voorgegaan door gildeheer Theo 

van Rossum. Terug in gildehuis 

De Zwaan smaakten de erwten-

soep en broodjes, aangeboden 

door gastheer en gastvrouw, 

goed. Intussen was alles in gereedheid gebracht rond de 

schutsboom aan de Goorloop en niets stond het gilde nog in 

de weg met het koningschieten te beginnen. Er waren al veel 

belangstellenden aanwezig. Na het vrijen van de boom werd 

de met rode dahlia’s versierde koningsvogel op de schuts-

boom geplaatst. Op waardige wijze werd de oud-koning door 

de jongste gildebroeder ontdaan van het koningsschap door 

het afleggen van het koningszilver. Hoofdman Jan Huijbers 

bedankte de oud-koning voor zijn activiteiten in het konings-

jaar. Na voorlezing van het reglement kon de wedstrijd begin-

nen. Het eerste schot werd gelost door de gildepastor om de 

boom te bevrijden van boze geesten. Het tweede schot kwam 

voor rekening van wethouder Brugmans. Nadat iedereen een 

schot gelost had, brak onder de 13 deelnemende gildebroe-

ders en 3 buitenstaanders een spannende strijd aan om de eer 

van de koningstitel te veroveren. Bij het 93e schot legde Hans 

Claes de vogel keurig klaar voor de volgende gildebroeder, 

niet minder dan de ervaren schutter Antoon de Groot, die 21 

jaar geleden de titel ook al wist te bemachtigen. Voor hem was 

het geen enkel probleem de laatste resten van de koningsvo-

gel naar beneden te halen. Vol trots raapte hij een stuk van de 

koningsvogel op om daarmee aan te geven dat hij het koning-

schap wilde aanvaarden. En sinds dat moment is Antoon de 

Groot voor 2003-2004 de koning van het Sint Leonardus-

gilde.  Op Kermisdinsdag 16 september jl. was het weer een 

grote drukte op de schietaccommodatie van ’t Wipke. Om 

14.00 uur begon het puistschieten en in een vlot tempo wer-

den de puistjes naar beneden gehaald. De zilveren konings-

kruisen zijn geschoten door Geert-Jan van Rixtel (Bzn), Hans 

Claes en Antoon de Groot. 

De Beekse Schut heeft een nieuwe koning
Kennismaandag 15 september 

was een belangrijke dag voor 

het Sint Antoniusgilde: koning-

schieten. Bij het gilde, door-

gaans de Gruun of Beekse  

Schut genoemd, wordt maar 

eens per drie jaar koning  

geschoten. ’s Morgens om acht 

uur was het verzamelen gebla-

zen ten huize van hoofdman 

Piet Swinkels. Daarvandaan 

ging het gilde naar het andere 

einde van de Pater Becanus-

straat, waar de schut voor het 

laatst van deze ’regeerperiode’ 

door het koningspaar Christ en 

Jo Verhoeven uitgenodigd was op de koffietafel. Na de ven-

delgroet gebracht te hebben lieten de gildebroeders het zich 

allemaal goed smaken. Vanaf de residentie van het konings-

Peelland

Koning en koningin Antoor en Francien van den Eijnden

Antoon de Groot

Frans en Greet Coolen



paar trok het gilde naar Verzorgingshuis De Regt, waar gilde-

pastor Jan Engels voorging in de eucharistieviering. Na de 

viering stond de koffie klaar en werd als dank aan bewoners 

en personeel de vendelgroet ge bracht. Hierna werd koers 

gezet naar schietaccommodatie ’t Wipke. Tien kandidaten 

wilden doorgaan voor het koningschap: hoofdman Piet Swin-

kels en zijn broer Gerrit, Dirk Jan Glaudemans en Ad Som-

horst, afgaand koning Christ Verhoeven, oud-koning Huub 

van den Bergh, commandant Frans Panhuijzen en de gilde-

broeders Frans Coolen, Bert van der Linden en Gerry Thijs-

sen. De vogel leek onverwoestbaar, maar zowat 155 schoten 

verder legde hij dan toch het loodje. Het 173e schot, gelost 

door Frans Coolen, betekende het einde. De erewijn werd 

geschonken, koning Frans had de eer om het ’skon vaan’ te 

mogen betreden en vervolgens werden koning Frans en 

koningin Greet Coolen gehuldigd met een vendelgroet door 

de jongste vendelier, Hein van de Laar. En ter ere van het 

koningspaar werd uiteraard ook weer het gildelied uit volle 

borst gezongen. Voor en na deze ceremonie waren er nog de 

zeer gewilde Zilveren Kruisen te verschieten. Het eerste ging 

naar - toen nog - aanstaand koning Frans Coolen, het tweede 

naar steunend lid Gerrit Swinkels en het derde en laatste 

naar beschermheer Jonkheer Jan Olphert de Jong van Beek 

en Donk. Na het schieten om vleesprijzen kwam tegen zeven 

uur ’s avonds een einde aan deze lange, en mede door het 

warme zomerweer schitterend verlopen dag.

Koningsbal bij het Sint Hubertusgilde Liessel
Op zaterdag 27 september werd door het gilde Sint Hubertus 

Liessel aan de plaatselijke bevolking het traditionele konings-

bal aangeboden. Hiermee werden de dorpsbewoners bedankt 

voor het gastvrije onthaal van de nieuwe koning bij alle 29 

erebogen. In een goed gevulde zaal van feesterij ’t Lijsselse 

Vertier’ maakte koning Willy Rijnders de prijzen bekend van 

de erebogen. Door een onafhankelijke jury werden de erebo-

gen beoordeeld op afwerking, originaliteit, traditioneel, opval-

lendheid en draaiende delen plus huisversiering.

Van de 29 erebogen behaalde de mooiste de ereprijs, daarna 

negen eerste prijzen, tien tweede prijzen en acht derde prij-

zen. De prijzen bestaan uit een enveloppe met inhoud. 

Meestal worden deze meteen omgezet in consumpties. De 

Eikenlaan behaalde voorheen vier maal achter elkaar de ere-

prijs, maar werd nu afgetroefd door de Sint Hubertusstraat 

die met 246 punten de ereprijs behaalden.

Ook dit jaar was er door het gilde weer een fietstocht uitgezet 

langs alle erebogen. Om alle erebogen te zien moest men 

ongeveer 22 kilometer fietsen. Voor velen geen bezwaar.  

Deze jarenlange traditie en het mooie zomerweer zorgden 

voor duizenden fietsers op kermis dinsdag en woensdag. De 

dag na de kermis worden meestal de erebogen afgebroken 

maar vanwege het eeuwfeest van beltmolen De Volksvriend 

op de zondag na de kermis mochtop verzoek van het feestco-

mité van de molen aan de gemeente, de erebogen blijven 

staan om zodoende hun feest een extra tintje te geven. Dit 

was een schot in de roos. Vooral ’s zondags tijdens de folklo-

rische optocht waaraan ook het gilde deelnam, waren er weer 

veel belangstellenden voor de optocht maar vooral voor de 

fietsroute van de erebogen.

Someren-Eind viert 125-jarig bestaan
Feestelijke eucharistieviering van het 25e lustrum van de 

parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Some-

ren-Eind. Op 14 september om 9.30 uur verzamelden de 

gildebroeders van gilde Sint Lambertus zich in het gildehuis, 

om vandaar in een kleurrijke stoet op te trekken naar de pas-

torie. Hier werden bisschop Hurkmans, pastoor Somers en 

pater Jo van de Laar, even over uit Brazilië, afgehaald om te 

beginnen met een plechtige eucharistieviering met als thema: 

Samen hoopvol onderweg. Bisschop Hurkmans kwam „met 

plezier naar Someren-Eind voor de jubileumviering. Ik ben 

opgegroeid op de grens van Someren en Someren-Eind.”

De bisschop prees het rijke verenigingsleven in ’t Eind. Hij 

wenste de gemeenschap Someren-Eind toe, dat ze krachtig 

en een eenheid blijft. Na de dienst trok het verenigingsleven 

van ’t Eind in optocht door het dorp. Het gilde begeleidde de 

kerkelijke overheden op hun tocht door het dorp. Een lang 

gekoesterde wens is een boek over de geschiedenis van Some-

ren-Eind. Tijdens de viering van het eeuwfeest van gilde Sint 

Lambertus werd er al over gedacht, maar de kosten waren te 

hoog voor het gilde. Gildebroeders Remy Lammers en Jan 

van de Vijver werken al maanden aan het boek, dat een over-

zicht moet geven van 125 jaar parochie Someren-Eind, met 

als oudste vereniging het gilde Sint Lambertus.

Nieuwe koning bij het Sint-Hubertusgilde Liessel
Op kermismaandag 1 septem-

ber vond het koningschieten 

plaats van het Sint Hubertus-

gilde Liessel. Om de vier jaar 

trekt het gilde er op uit om te 

schieten voor een nieuwe 

koning. Dit gebeurt altijd met 

Liessel kermis. In het jaar van 

het koningschieten is er ook 

altijd een dag langer kermis. 

Ook dit jaar op kermismaandag 

was het weer zover. Om 9.30 

uur bijeenkomst in het gilde-

huis, waar ook de loting plaats 

vond voor de volgorde van het 

schieten. Om klokslag 10 uur 

vertrokken de leden in burger-

kledij naar de schietboom. In de periode van Sint Jan tot 

Liessel kermis heeft het Liesselse gilde geen leden. Alleen de 

hoofdman, de oude en de jonge deken zijn dan nog in func-

tie. Wel worden de officiële gildegebeurtenissen afgewerkt. 

Na het ’vrijen’ van de boom door de gildetamboer en het 

voorlezen van de verplichtingen voor de nieuwe koning door 
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Bewoners Sint Hubertusstraat met in hun midden koning Willy Rijnders
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De nieuwe koning Willy 

Rijnders.
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de hoofdman, begonnen de gildebroeders aan een felle strijd 

voor het koningschap. Met het 249e schot schoot Willy Rijn-

ders de vogel naar beneden en raapte hem ook op als aan-

vaarding van het koningschap. Na het aankleden van de 

nieuwe koning, het omhangen van het koningsvest en de 

koningsvogel ging hij onder tromgeroffel en luid applaus van 

de overige gildebroeders en het massaal aanwezige publiek 

over het gildevaandel. Daarna ging men in optocht terug 

naar het gildehuis waar de handenwassing plaatsvond. Alvo-

rens men overging tot de verpachting van de gildeattributen 

werden de twee nieuwe koningsknechten voorgesteld, name-

lijk Louis van Eijk en Frans van den Eijnden. Daarna ging 

men over tot het verpachten van de gildeattributen. Door het 

pachten van een gildeattribuut zit men tevens vier jaar vast 

aan een bestuursfunctie. De commandant stok bleef in han-

den van Jan Leijssen, Leo Welten werd de nieuwe kapitein, 

Piet van de Boomen behield de gildetrom, evenals Jan Joos-

ten het gildevaandel. Vanaf dat moment was het gilde weer 

compleet. Alle gildebroeders gingen naar huis om in gildete-

nue op tijd terug te zijn voor de receptie. Om 18.00 uur 

begon voor koning Willy Rijnders een drukke receptie. Bijge-

staan door zijn twee knechten verliep deze voortreffelijk.

Op kermisdinsdag en woensdag werden 29 erebogen door de 

gildebroeders bezocht. Alle buurtbewoners kregen de gele-

genheid om met de nieuwe koning onder hun eigen boog op 

de foto en de film te poseren. Op vrijdagavond 12 september 

was er voor alle gildebroeders en hun partners het uitgestelde 

koningsdiner. Normaal gebeurt dat op kermisdinsdag, maar 

om meer tijd te reserveren voor de bogentocht was dit ver-

plaatst. Dit was ook een van de reden dat het gilde bijna bij 

elke ereboog op de geplande tijd aanwezig was. Tijdens het 

diner kreeg koning Willy Rijnders een ruiker bloemen aange-

boden door oud-koningin Jeanne van Eijk. Traditioneel 

wordt dit onder de nieuwe en oude koningin geregeld, maar 

helaas, onze koning is vrijgezel.

Opening Sint Anthoniuskapel in Deurne
Zondag 5 oktober 2003 was het eindelijk dan zover dat de 

door het Sint Anthoniusgilde 

zelf gebouwde kapel in de nabij-

heid van de gildeboom feestelijk 

kon worden geopend. Toen in 

het midden van de vorige eeuw 

het idee werd geopperd, een 

kapel te bouwen, gewijd aan de 

patroonheilige Sint Anthonius 

Abt, ontbraken het gilde de 

middelen om dit ten uitvoer te 

brengen. En zo verdween dit 

idee in de ijskast. Maar in 1999 

kwam opnieuw het voorstel van 

gildebroeder Noud Wilgers om 

het gespaarde geld gedeeltelijk 

te besteden aan het bouwen van 

een kapel. De vergadering ging hiermee akkoord en er werd 

een comité in het leven geroepen om de mogelijkheden te 

onderzoeken. Na overleg met de gemeente werd er voor 

gekozen om de kapel te bouwen in de omgeving van de gil-

deboom in het park. Na aan alle voorschriften te hebben vol-

daan werd er in het begin van dit jaar gestart met de werk-

zaamheden, o.a. met het afbikken van oude stenen. Alle 

werkzaamheden zijn door de gildebroeders en andere vrijwil-

ligers uitgevoerd. De houten beeltenis van Sint Antonius is 

vervaardigd door gildebroeder Ger van de Ven. Toen het  

gilde om 2 uur bij de kapel aankwam, stonden reeds vele 

belangstellenden en genodigden klaar om de opening door 

koning Arjan Aldenzee luister bij te zetten. Pastoor Marcelis 

zalfde de kapel in en zegende nadien het beeld, dat door  

Toon v.d. Broek en Ger v.d. Ven in de kapel geplaatst was. 

Burgemeester Daandels sprak hierna het gilde lovend toe, 

evenals kringvoorzitter Loek Swinkels. Beschermheer Guido 

Coolen was helaas verhinderd; hij had een brief gestuurd die 

werd voorgelezen door deken schrijver Huub Manders. Wet-

houder Piet Kreekels had de eer, de nieuwe benaming te ont-

hullen. Door het weghalen van de vlag kwam het Sint Antho-

nius Abthof te voorschijn. Het Vier Gildenkoor van de 

gemeente Deurne zorgde voor een paar passende liederen en 

na de vendelgroet dankte Noud Strijbosch iedereen die had 

meegewerkt aan het realiseren van deze mooie kapel. De aan-

wezigen werden in de gelegenheid gesteld deze te bezoeken 

en onder het genot van een drankje kon het gilde terugzien 

op een mooie en geslaagde middag. 

Someren-Eind trouw
De jaarlijkse patroonsdag van het Sint Lambertusgilde Some-

ren-Eind werd dit jaar gevierd op zaterdag 20 september met 

huldiging van acht jubilarissen. De patroonsdag begon met 

een gildemis in de Lambertuskapel aan de Brugstraat. Pas-

toor Henk Somers roemde het gilde. De parochie is trouw aan 

het gilde, zoals het gilde trouw is aan de kerk. 

Na een vendelhulde aan de jubilarissen begaf men zich naar 

gildehuis ’Jan van Tieskes’ waar een koffietafel gereed stond. 

Hier werden de jubilarissen toegesproken door hoofdman 

Henny Lammers. Hij ging uitgebreid in op de verdiensten van 

de jubilarissen. 50 Jaar gildebroeder waren Piet Lemmen, Jo 

Greijmans en Jan van de Eijnde, alle drie waren ze eens koning 

van het gilde. Jo Greijmans is de enige van het drietal die het 

gildetenue altijd gedragen heeft. Was het in de beginjaren een 

sjerp met armbandje, in 1962 kreeg het gilde blauwe unifor-

men, in 1977 groene uniformen en in 1988 kwamen de echte 

gildetenues die nu nog gedragen worden. 40 Jaar gildebroe-

der: Leo van Houts, Dré Veugen en Theo Driesen. Ook Dré 

Veugen was eens koning. Leo van Houts nu nog actief betrok-

ken bij het gilde stamt uit een echte gildefamilie. Men kende 

een periode dat vijf broers van Houts een gildeuniform droe-

gen.  Lei van de Eijnde en Toos Lammers-Greijmans, de enige 

gildezuster van het achttal zijn 25 jaar bij het gilde. Allen kre-

gen zij de zilveren gildespeld met oorkonde. Als men aan de 

jubilarissen vraagt wat zijn de mooiste activiteiten bij het gilde 

geweest, dan is het antwoord steevast: de bouw van de Lam-

bertuskapel bij het eeuwfeest van het gilde in 1995 welke toen 

ingezegend werd door Bisschop Hurkmans, toen nog hulp-

bisschop van ’s-Hertogenbosch. De patroonsdag kreeg nog 

een bijzonder accent door de aanwezigheid van het bestuur 

van de Bond van Schuttersgilden kring Peelland. Voorzitter 

Loek Swinkels had namelijk drie kringonderscheidingen 

meegebracht voor de 50-jarige jubilarissen.

Jan van Lankveld nieuwe koning Barbaragilde Veghel
Jan van Lankveld is de nieuwe koning van het Sint Barbara-

De Sint Antoniuskapel

Maasland

V.l.n.r.: Piet Lemmen, Jo Grijmans, Jan van de Eijnde (50 jaar), Leo 

van Houts, Dré Veugen, Theo Driesen (40 jaar), Lei van de Eijnde, Toos 

Lammers-Grijmans (25 jaar) lid van het gilde



gilde in Veghel. Hij schoot de 

vogel op zondag 21 september, 

tijdens de jaarlijkse feestdag, 

naar beneden. Adjudant werd 

Wim van de Ven, die het voor-

laatste schot loste. De dag werd 

geopend met een viering, waarin 

gildeheer Verhoeven voorging. 

Thema van de dienst was ’Vrij-

heid en Vrede’. Na afloop was er 

buiten een vendelhulde waarna 

het gilde, de kinderen van de 

Bernadetteschool en vele aan-

wezigen naar het Airbornemo-

nument gingen om daar stil te 

staan bij de bevrijding van Veg-

hel en enkele kransen te leggen. In de middag was het heel 

gezellig op het gildeterrein waar vele mensen uit Veghel naar 

toe kwamen om het koningschieten te volgen. Met dertien 

gildebroeders werd gestreden om de hoogste titel en eer bin-

nen het gilde: koning van het gilde.

Bij het 149e schot wist Jan van Lankveld zich koning te schie-

ten. Van Lankveld is sinds twee jaar lid van het gilde en mocht 

nu voor de eerste keer meedoen. Na de officiële installatiece-

remonie was er een receptie voor Jan en zijn vrouw Jeanne en 

werd er nog volop genoten van het prachtige weer op het 

gildeterrein. 

Ad van Grinsven nieuwe Landjonker
Het gilde der Sint Catharina en Barbara Schijndel hanteert 

niet alleen het geweer, maar werpt ook graag een balletje op. 

Het jeu de boules-spel heeft met name via het Schijndelse 

gilde ingang gekregen in gildekringen. Op zondag 29 juni 

streden de Schijndelse gildebroeders om de titels.

Al voor aanvang van de wedstrijden heerste er spanning. Rien 

Kwaks zou, wanneer hij voor de derde keer op rij zou winnen, 

de titel van Landheer krijgen, een unicum in gildekringen. 

Zover is het niet gekomen. Kwaks bereikte weliswaar de 

finale maar moest het daarin afleggen tegen Ad van Grins-

ven, de nieuwe landjonker. Kwaks werd nu Heerboer en de 

als derde geëindigde Leo Telgenkamp kreeg de titel van pach-

ter. Niet alleen de gildebroeders kwamen in actie, ook de 

gildezusters bij wie Riëtte Vervoort de winst binnenhaalde en 

in het bezit kwam van de Zusters-speld. Bij de jeugd ging de 

eerste prijs naar Harold Vervoort.

Sint Catharina Schuts Vlijmen huldigt jubilarissen
Afgelopen zaterdag hebben de leden van het schuttersgilde 

Sint Catharina Schuts uit Vlijmen hun jaarlijkse teerdag 

gehouden. Ze begonnen deze feestdag met een rondtocht 

door de Vlijmense straten met slaande trom en vliegend 

vaandel. In de kerk van Sint Jan geboorte werd een H. Mis 

opgedragen voor de levende en overleden leden van dit gilde. 

Na afloop werd traditioneel de vendelgroet gebracht aan de 

pastoor en de koningen van de drie Vlijmense gilden die hier-

bij ook uitgenodigd waren. Terug in het gildelokaal Herberg 

Den Braai werden de schutbroeders en -zusters ontvangen 

met koffie en gebak en werden er drie leden in het zonnetje 

gezet. 

Allereerst werd Wim van de Griendt gehuldigd voor zijn 

25-jarig lidmaatschap. Wim werd een trouw lid genoemd, 

bezoekt steevast de vergaderingen en gildeactiviteiten en hij 

was tevens een prima schutter. Hij behaalde vele kampioen-

schappen in de onderlinge competitie waarvan de meeste bij 

het vrije hand schieten. Hij ontving van koning Hans Vastré 

een zilveren draagspeld.

Henk van Weert is 40 jaar lid en hij kreeg een zilveren schildje 

opgespeld. Henk beperkt zijn activiteiten tot bezoeken van de 

vergaderingen en de jaarlijkse teerdagen. Tevens heeft hij vijf 

jaar een bestuursfunctie vervuld als deken. De derde jubilaris 

van het Vlijmense gilde was hoofdman Jan Blikman. Al ruim 

20 jaar bekleedt hij deze functie, met een onderbreking van 3 

jaar. Jan heeft veel voor de Sint Catharina Schuts gedaan. 

Zoals in 1978 het opstarten van een onderlinge competitie en 

het toetreden tot de Langstraatse Schutters Bond, de realisa-

tie van het schietterrein De Moerputten en de aankleding 

van het gilde. In 2001 heeft hij zich nog sterk gemaakt voor 

het nieuwe hoofdvaandel en vorige jaar zijn er door zijn 

bemoeienissen drie nieuwe gildetrommen aanschaft. Ook 

heeft hij zich sterk gemaakt voor de toetreding van aspirant-

leden en deelnemen van vrouwen aan schietwedstrijden. Ver-

der was Jan zo’n 35 jaar actief als bestuurslid. Ook Jan ont-

ving een zilveren schildje met inscriptie en tevens ontving hij 

uit handen van Jack Goud smits, voorzitter van de Gildekring 

Maasland een kringonderscheiding in goud. Speciaal was 

voor deze gelegenheid een afvaardiging naar Vlijmen geko-

men. Uiteraard was er voor de echtgenotes van deze gilden-

broeders ook nog een bloemetje. Na afloop van het officiële 

gedeelte konden de leden genieten van een koffietafel en 

werd de feestdag afgesloten met een feestavond met karaoke. 

Het gilde kon deze avond ook weer een nieuw lid inwijden. 

Doordat Sint Catharina een zogenaamd bloedgilde is, wat 

betekent dat alleen familie kan toe treden, is dit niet altijd 

eenvoudig te noemen. Tim Vastré, zoon van de huidige 

koning, was in het voorjaar al aangenomen als lid, maar de 

inwijding gebeurt altijd op de jaarlijkse teerdag. Dit gebeurt 

door trouw te beloven aan het gilde en door een stevig glas 

bier leeg te drinken, om zo het bewijs te leveren dat hij een 

waardige schutsbroeder is.

Nederlands kampioen
Het viertal van het Oisterwijkse gilde Sint Sebastiaan was 

zondag 28 september in Oirschot onverslaanbaar en is Neder-

lands Gildekampioen handboogschieten op wip ge- 

 worden. Jan-Frans Knevel, Marcel van Roessel, Patrick van 

Roessel en Jo Scholtze sluiten hiermee het seizoen voor de 

schutters van het gilde op een geweldige wijze af. Het kam-

pioenschap werd voor de vijfde keer georganiseerd, samen 

met het kampioenschap voor het kruisboogschieten op wip. 

Totaal waren er ongeveer 150 deelnemers. Het Sint-Sebasti-

aangilde nam met zes schutters deel aan de verschieting, 

waarvan de besten werden ingedeeld in het viertal. De twee 

andere schutters waren Peter Schilders en Peter van Loon, de 

huidige gildekoning. Bij de individuele wedstrijd legde  

Patrick van Roessel beslag op een tweede plaats en Jan-Frans 

Knevel en Jo Scholtze deelden samen de derde prijs. De 

Oisterwijkse schutters zijn momenteel bijzonder succesvol. 

Tijdens eerdere wedstrijden dit jaar op gildefeesten in Haaren 

en Waalwijk won het viertal van Sint Sebastiaan (samenge-

steld uit de beste schutters van die dag) ook al eerste prijzen. 

Daarnaast wonnen de handboogschutters de Regio-wip-ver-

schieting in Loon op Zand op 29 juni; een krachtmeting tus-

sen acht gilden. Ook de individuele (jeugd)schutters kunnen 

over 2003 met mooie zilveren schilden pronken op het gilde-

kostuum. Guur weer werd aangekondigd voor zondag 5 okto-

ber. Storm, regen en hagel en een temperatuur van 13 graden 
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zou het Oisterwijkse Sint Sebastiaangilde ten deel vallen toen 

het schietseizoen officieel zou worden afgesloten. Niets was 

minder waar. Een mooie dag, gezelligheid en een tevreden 

gevoel voor de gildeleden en hun partners. De balans over 17 

wedstrijden was opgemaakt en hoofdman Jan Massuger over-

handigde de seizoenwinnaars een leuk aandenken. Jan-Frans 

Knevel als beste schutter op de wip, Loek Vink, na een laatste 

kampronde met Marcel van Roessel, als eerste op de baan. 

De meeste tienen op het blazoen zijn geschoten door Jo 

Scholtze, de meeste zessen door Peter Schilders en de meeste 

drieën door Loek Vink.

Hoogtepunten bij Onze Lieve Vrouwe en 
Sint Catharina Erp

Het Onze Lieve Vrouwe en Catharina Gilde uit Erp vierde 

vrijdag 21 november de traditionele jaarlijkse teerdag. Deze 

dag is samen met het 2-jaarlijkse Koningschieten een van de 

belangrijkste feestdagen voor het gilde. Het is de dag waarop 

van oudsher de pot wordt verteerd. Natuurlijk zijn er ver-

schillende gebruiken in de loop van de eeuwen veranderd 

omdat ook het gilde met zijn tijd mee gaat, maar het is en 

blijft een feestdag voor alle gildebroeders en -leden.

Tijdens het middagprogramma werden 2 personen onder-

scheiden: Berry Vorstenbosch en Antoon Bekkers.

Berry is al 25 jaar gildebroeder. Binnen het gilde is hij vooral 

actief als vendelier en schutter. Hij was in de afgelopen 25 

jaren 2 keer koning en tot dit jaar was hij deken-rentmeester. 

Antoon Bekkers is ook 25 jaar lid van het gilde; hij was koning 

in het jaar 1985-1986. Voor de bouw van de schietmast en de 

inrichting van het gildeterrein heeft het gilde al vaak een 

beroep op hem mogen doen. Antoons grote passie is het 

schieten. Beide heren kregen door de koningin een speciaal 

vervaardigde onderscheiding opgespeld, hun beider echtge-

notes ontvingen uit handen van koning Paul van Amstel een 

boeket bloemen als dank voor de steun die zij de afgelopen 

jaren aan hun echtgenoten gaven.

Gildebroeder Martien van de Heuvel heeft afscheid geno-

men van zijn functie als hoofd-tamboer. Zo lang als hij al lid 

is, heeft hij deze functie bekleed. Al 25 jaar dus! Daarmee was 

hij niet allen de oudste tamboer binnen zijn gilde maar ook 

de oudste tamboer van Kring Maasland.

Gezien zijn leeftijd, in combinatie met het gewicht van de gil-

detrom die hij moet meedragen, heeft hij met pijn in het hart 

deze beslissing genomen. Martien droeg de gildetrom over aan 

tamboer Paul van Dijk. Het gilde dankte hem voor zijn inzet 

met een bos bloemen. Martien schonk vervolgens direct de 

ruiker aan zijn echtgenote Anneke en dankte haar voor de 

steun die hij van haar in al die jaren mocht ondervinden.

Onderscheidingen voor hoofdman Bert Vorstenbosch
Rond de klok van half drie vulde de zaal zich met familiele-

den van hoofdman Bert Vorstenbosch en van zijn echtgenoot 

Goen. Bert zal zich op dat moment wellicht wat ongemak-

kelijk gevoeld hebben, gewend als hij is om van alle gebeur-

tenissen binnen het gilde op de hoogte te zijn. Deken-schrij-

ver Paul van Dijk kondigde toen aan dat er nog twee belang-

rijke gasten ontbraken, waarna burgemeester Frankfort en 

zijn secretaresse de zaal binnenkwamen. 

Hij begon zijn toespraak te zeggen dat hij altijd graag naar het 

Erpse gilde toekwam. Met veel plezier nam hij altijd deel aan 

het traditionele koningsschieten, welk gehouden wordt op 

kermis-maandag. Het Erpse gilde is in de omtrek een van de 

weinige gilden die het de burgemeester toestaat deel te nemen 

aan het koningsschieten. Vol trots wist hij dan ook te vertellen 

al eens adjudant te zijn geweest van wethouder mevrouw 

Francien v.d. Ven. Hij vervolgde zijn speech. Hij was niet op 

de teerdag verschenen om de nodige consumpties te nutti-

gen, nee hij was er om Bert Vorstenbosch toe te spreken. Hij 

sprak over bestuursfuncties die hij bekleed had; Jong Neder-

land, de EHBO, FNV, het gilde. Het gildewezen draagt Bert 

altijd met zich mee; hij staat er mee op en gaat er mee naar 

bed. Bij het gilde van Lieshout was hij reeds actief voor de 

oprichting en al 25 jaar is hij actief in het Onze Lieve Vrouwe 

en Catharinagilde waarvan hij de laatste 10 jaar hoofdman is. 

Deze feiten, zo betoogde burgemeester Frankfort, waren 

redenen genoeg om hem een Koninklijke onderscheiding toe 

te kennen. Hij werd door de burgemeester onderscheiden tot 

lid in de Orde van Oranje Nassau. Nadat hem de bijbeho-

rende versierselen waren overhandigd volgde een drukke 

receptie waarna het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde 

hem een vendelhulde bracht.

Harmonie Oefening Baart Kunst bracht hem ’s avonds een 

muzikale aubade. Voorzitter Cees Bressers sprak hem lovende 

woorden hem lovende woorden toe. Aansluitend bracht het 

Lieshoutse St.Servatiusgilde Bert Vorstenbosch een vendel-

hulde. Hoofdman Toon Gevers prees Bert voor zijn inzet 

voor het gildewezen en in het bijzonder voor zijn inzet voor 

het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde.

Gouden medaille met een Papegay op het lint
Tijdens het plechtige investituurskapittel in het Belgische 

Antwerpen ontving Bert Vorstenbosch in Antwerpen een 

Europese onderscheiding. In het bijzijn van 19 Erpse gilde-

broeders, familieleden en bekenden ontving Bert de onder-

scheiding uit handen van de Grootmeester Graaf John de 

Marnix de Sainte Aldegonde. De orde kende hem de onder-

scheiding toe voor het vele werk dat hij de afgelopen 25 jaar 

voor het gilde heeft gedaan.  Na de plechtigheid werd ter ere 

van de gedecoreerden een huldediner gehouden in het sjieke 

Alfa Theater hotel te Antwerpen. Het was in de kleine uurtjes 

voordat de Erpse gasten huiswaarts keerden.

Statiedag Drunen
Statiedag van het Sint Hubertus gilde uit Drunen was erg 

bijzonder dit jaar. Al om half zes is een groepje reveille gaan 

Koning Paul van Amstel dankt Martien v.d. Heuvel voor zijn inzet 

als hoofdtamboer. Paul van Dijk en Koningin Henriëtte van Amstel-Bie-

mans kijken goedkeurend toe

Burgemeester A. Frankfort speldt de versierselen op. Naast Bert Vorsten-

bosch zijn echtgenote Goen Vorstenbosch



maken in Etten Leur en op enkele plaatsen in Drunen. Na 

het verzamelen om negen uur is de dag echt begonnen. In 

optocht is de koning opgehaald even als de gildeheer en dan 

naar de kerk gegaan. Daar was een mis met twee heren. Naast 

de gildeheer pastoor van den Hout is Jos van Rooij de plech-

tige mis mee voorgegaan. Tijdens de koffietafel heeft het gilde 

de pater, die in Indonesië werkt, een cheque overhandigt van 

ingezamelde gelden. Door het gilde is dat bedrag naar boven 

afgerond tot duizend euro. Via een van de leden van het gilde 

is ook een fooienpot in gesloten envelop aan de pater gege-

ven.  Nadat om twee uur een vendelgroet is gegeven aan de 

Hubertuskapel zijn twee leden onderscheiden voor hen veer-

tig jaar jubileum. Zij ontvingen een zilveren schildje voorzien 

vaan een robijntje. Na al die feestelijkheden heeft de overkoe-

pelende kring Maasland beide heren ook gehuldigd. Jan van 

Veggel ontving een zilveren onderscheiding voor zijn werk-

zaamheden voor het vendelgebeuren. Ton den Teuling ont-

ving een gouden onderscheiding voor zijn werkzaamheden 

voor het tromgebeuren en voor zijn verdienste voor de fede-

ratie. Tot ieders grote verrassing was om half vier burger-

meester Willems op bezoek. Hij heeft beide heren toegespro-

ken en gefeliciteerd met prestaties. Ook mocht hij namens 

Hare Majesteit aan Ton den Teuling een versiersel opspelden 

van lid in de orde van Oranje Nassau. Na een vendelgroet is 

de receptie nog doorgegaan tot net voor zes uur toen een 

warm en koud buffet het inwendige kon sterken. Op dat 

moment hebben de jubilarissen hun ontvangen jubilea gel-

den ook aan pater van Rooij beschikbaar gesteld. In besloten 

kring is de dag verder doorgegaan en zijn laat de broeders 

met een tevreden gevoel naar huis gegaan.

Gilde Sint Antonius Abt succesvol in Haaren
Op 18 mei was het Nulandse gilde te gast op het vrij gilde-

feest te Haaren, en met succes. Ook op deze gildendag waren 

de Nulandse gildebroeders niet van het podium af te slaan. 

Met maar liefst 10 zilveren schilden keerde ze voldaan huis-

waarts richting het Gildehuis alwaar de victorie nog even 

gevierd werd. Het gilde behaalde een 5e prijs als mooiste 

geheel in de optocht en de 1e prijs voor het mooiste vaandel 

na 1978. Peter Tielemans, Ad Tielemans, Theo Hanegraaf  

en Johan Schel wisten de 1e prijs te bemachtigen in het 

geweerschieten viertallen. Ook bij het vendelen vielen  

Nulandse gildenbroeders in de prijzen en wel Daniël van 

Rosmalen die de 2e prijs in de klasse C mocht ontvangen en 

Jori Blatter die zelfs de 1e prijs wist te behalen in de klasse 

Jeugd. Bij het trommen waren de Nulandse tamboers niet 

van het podium weg te slaan. Harm van der Schoot en Den-

nis Tielemans wisten respectievelijk de 1e en de 2e prijs in de 

klasse Jeugd weg te slepen, terwijl Michel de Wit de 2e prijs 

behaalde in de klasse A. Ook in de hoogste regionen waren 

het de Nulandse tamboers die de scepter zwaaiden. Jarno de 

Haas behaalde in de klasse U de 1e prijs en samen met 

Antoine van der Schoot, Wilbert van Rosmalen, Dave Bijveld 

en Gerry van der Schoot behaalde hij ook de 1e prijs in het 

Groepstrommen klasse A. Al met al een fantastische dag met 

dank aan het organiserende gilde Sint Antonius en Sint 

Sebastiaan te Haaren voor de voortreffelijke organisatie.

Succesvolle Kringdag voor het Nulandse gilde
De Nulandse (jeugd)vendeliers waren al prominent in beeld 

tijdens de optocht, maar tijdens de wedstrijden liet het Nul-

andse gilde pas goed zien, dat het veel talent in huis heeft. 

Zoals Hans Hoogzaad, die met zijn paard Bodesia de eerste 

prijs behaalde in het standaardrijden. Bij het geweerschieten 

behaalde Wout de Haas een derde prijs in het onderdeel per-

soneelschieten en samen met Theo Hanegraaf, Johan Schel 

en Jan Maas werd een vierde prijs behaald met viertalschie-

ten. Bij wijze van proef was dit jaar een extra onderdeel aan 

het geweerschieten toegevoegd, nl. geweerschieten voor de 

jeugd onder begeleiding. In de klasse 12 tot 14 jaar namen 

Dennis Tielemans en Harm van der Schoot deel en haalde 

Harm de eerste prijs! Wie de jeugd heeft ...

Dit is niet de plaats om alle prijswinnaars te noemen, maar in 

totaal behaalde het gilde 10 prijzen waarvan 7 eerste prijzen! 

Een compleet verslag met bijbehorende foto’s is te lezen op: 

www.gilde-st-antonius-abt.nl

Nulands gilde goede tweede op Gildendag Hoge 
Schuts te Erp

Op zondag 6 juli nam het gilde Sint Antonius Abt deel aan 

de gildendag van Gildenkring Hoge Schuts, georganiseerd 

door het Onze Lieve Vrouwe en Catharina gilde uit Erp dat 

tijdens deze gildendag vierde dat zij 25 jaar geleden zijn her-

opgericht. Vermeldenswaard  is hierbij, dat een viertal 

gildebroe ders op de fiets op en neer naar Erp is geweest.

Bij de wedstrijden was het Nulandse gilde met vier 1e en 

twee 2e prijzen weer goed vertegenwoordigd. Jammer genoeg 

ging, in tegenstelling tot vorig jaar toen het Nulandse Gilde 

de totaalwinnaar was en daardoor in het bezit kwam van het 

Wisselschild, de totaalwinst en het daarbij behorende wis-

selschild, aan onze neus voorbij. Het Vorstenbosche Sint 

Antonius Abtgilde behaalde verdiend de eerste plaats in de 

totaal score en verkreeg daardoor het wisselschild in handen. 

Dit wisselschild wordt eigendom van een gilde indien men 

het 3 keer achter elkaar of 5 keer in totaal heeft gewonnen.

Voor het Vorstenbosche Gilde was deze keer de 5e keer, dus 

mocht dit gilde het Wisselschild behouden. Ere-Hoofdman 

van Vorstenbosch, Jan van Grunsven, mocht even later mel-

den dat zij het nieuw aan te schaffen Wisselschild zullen 

schenken, wat met een luid applaus van de aanwezige gilden-

broeders beloond werd. Over Broederschap gesproken!

Udenhoutse schutters goed in Vlokhoven
Het Udenhoutse gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaangilde 

nam ook deel aan de NBFS wedstrijd geweerschieten in 

Vlokhoven op 7 september jl. Met het viertal wisten we de 2e 

prijs te behalen. Frans Vriens behaalde de Federatie prijs 

kampioen vrijehand. Het was een goed georganiseerde wed-

strijd met mooie prijzen. Onderling sloten de gildebroeders 

en zusters het schiet seizoen 2003 af met een gezellige schiet-
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middag op 23 november jl. Tijdens deze middag werden de 

prijzen uitgereikt van het seizoen. Winnaar vrijehand schieten 

werd  Marcel Manni. Opgelegd was voor Toon Weytmans. 

Toon won ook nog de J. van de Voortbeker en de B. Rijkers 

trofee. Hij ging met een hand vol bekers naar huis. 

Koningschieten Sint Theobaldus, Overloon
Na het 113e schot werd Erik van Bakel op 6 juli voor de 

eerste keer in zijn 12-jarig lidmaatschap, koning van het gilde. 

Die zondagmorgen werd om 6 uur op diverse plaatsten in het 

dorp de reveille geblazen, zodat iedereen van dit evenement 

op de hoogte was. Deze oudste vereniging van Overloon blijft 

vernieuwend bezig, waarbij de oude gildetradities in een 

nieuw licht worden gesteld. 

Om 10 uur H. Mis met gilde-eer, bijgewoond door de echt-

genoot van de beschermvrouwe, omdat zij zelf verhinderd 

was, en ere-voorzitter Jan Jacobs. Voor de mis werden de 

nieuwe vendels en nieuwe kostuums ingezegend door pastor 

Henk Tolboom. De mis werd opgeluisterd door het koor 

Levensvreugd van de Bond van Ouderen, samen met de 

drum-showband. Na de mis werd de eed van trouw afgelegd 

onder het spelen van het Wilhelmus. Na de middag trok men 

naar het schietterrein bij het gildehuis. Bij de senioren was 

het Nancy Cornelissen die de vogel bij het 49e schot naar 

beneden haalde en bij de jeugd Remco Rutten die met het 

106e schot de jeugdkoning werd. De laatste resten van de 

publieksvogel haalde Roy Weren met het 54e schot naar 

beneden. Met 113 schoten was het Erik van Bakel die na een 

spannende wedstrijd koning van het jaar werd.

Voordat met deze schietwedstri jden werd begonnen, werden 

enkele personen gehuldigd. Henk de Wit kreeg het schild 

omgehangen als teken van het commandantschap. Dit schild 

was geschonken door Michael de Wit omdat Henk (zijn vader) 

10 jaar commandant was van het gilde. Theo Hen driks ont-

ving de geëmailleerde speld, voor zijn 10-jarig lidmaatschap 

van de drum-showband. Peter Janssen kreeg de vergulde zil-

veren speld van de Bond van Muziekgezelschappen voor zijn 

40-jarig lidmaatschap van de drum-showband. 

Harrie de Rijck enTon Meijer kregen ieder de vergulde speld 

omdat zij 40 jaar lid waren van het gilde.

Groot Gaesbeek Soest schiet koning
De laatste zondag van augustus vond het jaarlijks koning-

schieten plaats. Om 09.30 uur werd begonnen met een 

plechtige eucharistieviering met gilde-eer in de feesttent. 

Celebrant was pastor Jan Beekman. Een samengesteld koor 

zong Die Deutsche Messe van Schubert, daarbij onder-

steund door een koperensemble. Het thema van de viering 

luidde: „Verantwoordelijkheid nemen”. Na afloop was er 

voor de vele honderden aanwezigen een broodmaaltijd in de 

bartent. 0m 13.00 uur begon de ceremonie rondom het 

koningschieten. Voorafgaand werd uitgebreid afscheid geno-

men van de huidige koning René van Hal. Daarna werd de 

vogel gevreeën en kon de strijd beginnen, die zo’n drie uur 

duurde en waar 118 gildebroeders aan deel namen. De 

gelukkige was John van Kempen die bij het 222e schot de 

laatste resten van de vogel naar beneden haalde. Voor het 

gilde een zeer historisch moment omdat het voor de eerste 

maal een koning werd die in Soesterberg is geboren en woont. 

Dat betekende dat ’s avonds met het hele gilde en tientallen 

belangstellenden naar Soesterberg werd getrokken om hem 

aan huis te huldigen. Natuurlijk had er al een uitgebreide 

huldiging op het terrein plaatsgevonden en werd hem de 

koningsmantel omgehangen. Dit alles onder het oog van 

enkele duizenden belangstellenden. De dag werd afgesloten 

met een feestavond in de tent met een veelheid aan Hol-

landse hits. 

Sint Theobaldusgilde presenteert nieuwe uniformen
Onder geweldige belangstelling 

werden zaterdagavond in het 

gildehuis de nieuwe uniformen 

van het Sint Theobaldusgilde 

gepresenteerd. Ton Meijer en 

Jeroen Weerts heetten, nog 

gekleed in hun oude uniform, 

de belangstellenden hartelijk 

welkom.

Even na half acht was het Peter 

Loonen die op humoristische 

wijze aan het publiek vertelde 

wat komen ging. Een tafel met 

hierop twee dozen werd de zaal 

binnen gereden. Nadat de 

muziek verstomd, en het vuur-

werk gedoofd was, was het de 

beurt aan notaris Hendriks, die twee uniformen uit ging rei-

ken. Ton en Jeroen begaven zich achter de in de zaal  

geplaatste kamerschermen om zich te ontdoen van hun oude 

uniform. Notaris Hendriks opende de dozen, en beurtelings 

verdwenen kledingstukken achter de kamerschermen.  

Enkele ogenblikken nadat het laatste kledingstuk verdwenen 

was, kwamen onder luid applaus Ton en Jeroen achter de 

schermen vandaan. Beiden hadden in de tijd achter de 

kamerschermen een metamorfose ondergaan, niets leek nog 

op de oude uniformen. Gekozen was voor een in hoofdzaak 

groene kleur, met details in bordeauxrood, afgezet met bie-

zen van goudgallon. Nadat het applaus verstomde, werd een 

gordijn geopend, waarachter het complete gilde en drum-

showband in hun nieuwe tenues. Opnieuw klonk een dave-

rend applaus. Na een optreden van de drum-showband en de 

majorettes, was het woord aan Henk de Wit namens de uni-

formencommissie. Henk gaf tekst en uitleg, hoe de keuze tot 

Land van Cuijk

Eric van Bakel koning van het gilde en Ton Meijer koninklijk onder-

scheiden

De nieuwe koning John van Kempen begeeft zich samen met zijn vrouw, 

dochter en burgemeester naar de feesttent

Het Sint Theobaldusgilde pre-

senteert haar nieuwe uniformen



stand gekomen was. „We gaan ruim vijftig jaar terug in de 

tijd. In de na-oorlogse jaren bestond de enige uitrusting van 

de Lônse gildebroeders uit een sjerp in de kleuren rood en 

groen. In de jaren zestig kwam daar verandering in: Lambert 

Litjens en Helm de Sneijer maakten de eerste gildekostuums. 

Het kostuum bevatte de kleuren rood en groen van Sint The-

obaldus, geel en wit als kerkelijke kleuren en zwart als opvul-

kleur. Na zestien jaar zijn deze kostuums versleten, en op 27 

mei 1978 worden er nieuwe uniformen ingezegend. De kleu-

ren rood, groen, wit en geel zijn gebleven, echter een hele 

andere tint dan voorheen. Ook het model had de nodige wij-

zigingen ondergaan. Het geheel werd zeer positief ontvangen, 

en erg mooi gevonden. Zo ziet u, het Sint Theobaldusgilde 

houdt er, behoudens de kleuren, weinig traditie op na betref-

fende de uniformering. De commissieleden waren het dan 

ook unaniem eens, dat we na 25 jaar toe waren aan iets 

nieuws, iets anders. Dit nieuwe uniform van ons gilde is 

gebaseerd op klederdracht van de Hollanders in de 17e eeuw, 

± 1640. Het voorbeeld is afkomstig van het schilderij De 

schutterij van Bannink Cock, beter bekend als De Nacht-

wacht. De kleuren zijn echter aangepast aan deze tijd. Om 

een grotere eenheid te krijgen binnen de totale vereniging, 

vertoont de uniformering van de muzikanten ten opzichte 

van de gildenuniformen slechts kleine verschillen. Toch 

behouden de muzikanten met deze kleine verschillen hun 

eigen identiteit.”

Na deze uiteenzetting van de uniformencommissie, was het 

woord aan hoofdman Bas van Wieringen. Deze memoreerde 

hoe de benodigde gelden bij elkaar gebracht werden. Als eer-

ste natuurlijk de vorig jaar gehouden superloterij, het maan-

delijks ophalen van oud papier en de fondsenwerving. Van 

het Prins Bernardfonds was 1 4.500,00 toegezegd. Bij twee 

andere fondsen liep nog een aanvraag. Na dankzegging aan 

iedereen die het mogelijk maakten, deze uniformen te kopen, 

gaf hij het woord terug aan Peter Loonen. Hiermee was er 

een einde gekomen aan het officiële gedeelte. Peter Loonen 

sloot af met de legendarische woorden „dor hedde de gild, 

dor hedde de gild, dor hedde potdomme de gild”.

Koningschieten Blitterswijck
Op 22 juni werd na het dauw-

trappen het koningspaar Thijs 

Willems en Annet Janssen van 

het Sint Antonius Abtgilde afge-

haald en naar de schutsweide 

begeleid, waar allen de door het 

koningspaar aangeboden tradi-

tionele borrel en koffietafel 

wachtte. Daarna vertrok men 

naar de kerk voor de gildemis en 

de sacramentsprocessie, waarna 

de gildepriester Hans te Boek-

horst werd overvendeld en de 

officiële vendelgroet gebracht 

werd. 

Om 13.00 uur startte de jeugd 

met het koningschieten. Len-

nart Goo ren, gildetamboer, haaldemet het 135e schot de 

vogel neer en werd hiermee jeugdkoning. Bij de gildezusters 

schoot Carla C1aessens, marketenster, bij het 193e schot de 

vogel naar beneden. Hierna begon de strijd om de koningsti-

tel bij de gildebroeders. Onder grote publieke belangstelling 

schoot Frans Gooren zich met het 302e schot koning van ons 

gilde. Frans, vendelier en lid van de overheid, was in 1994 

ook al koning. Nadat de koning was geïnstalleerd trok het 

hele gilde weer naar het dorp, waar tot in de kleine uurtjes 

werd gefeest.

Gildefeesten in Soest weer succesvol verlopen 
Tussen 23 augustus en 3 september werden in Soest weer de 

jaarlijkse gildefeesten gehouden met een veelheid van activi-

teiten. Hieraan werd massaal deelgenomen, waarbij weer 

verschillende records werden gebroken. Na een kerkdienst 

werden de gildefeesten met het dansen rond de gildeboom, 

waaraan vele honderden deelnamen, geopend. Tijdens de 

feestelijkheden was er aan fietsers, wandelaars en wedstrijd-

lopers geen gebrek. De eerste activiteit in de feesttent was een 

rock & roll night met 6 bands. Vrijdagavond was gereserveerd 

voor gildeleden en -vrienden, waarbij tevens 22 nieuwe gilde-

broeders werden geïnstalleerd. Zaterdag was de gemeen-

schapsdag waar 72 teams deelnamen aan de volksspelen met 

totaal 200 deelnemers. Maandag tijd voor ouderen en jeugd. 

Beide doelgroepen krecen een eigentijds programma aange-

boden. Met zo’n 1600 personen bij de disco zat de tent weer 

vol. Aan de teermaaltijden werd door 650 gildeleden en  

-vrienden deelgenomen. Het werd een diner-dansant. De 

feesten zijn zonder wanklank verlopen in een echte gildesfeer 

en in goede samenwerking met de gemeentelijke organisaties. 

Het gildebestuur kan weer met veel voldoening hierop terug-

kijken.

Koningschieten bij Onze Lieve Vrouw, Holthees
Tweede plnksterdag vond het 

koningschieten plaats. Om half 

vier vertrok het gilde vanaf het 

gildehuis naar het schietterrein 

waar de vogel werd geplaatst. 

Na 291 schoten was Aloys de 

Groot, samen met zijn vrouw 

Marjo de Groot-Verblakt het 

nieuwe koningspaar van het 

gilde. In het gildehuis werd de 

erewijn geschonken en werd de 

niewe koning gehuldigd. Aloys 

is in zijn dagelijks leven machi-

naal houtbewerker en vader van 

drie zonen die alle drie vende-

lier zijn bij het gilde. Hij is sinds 

1979 lid van het gilde en reeds 

enkele jaren daarvan hoofdman. Als jeugdkoning werd bij het 

88e schot Johan de Groot, zoon van de nieuwe koning, de 

gelukkige.

Koninklijke onderscheiding voor gildebroeder 
Ton Meijer

Ton kreeg deze onderscheiding 

voor zijn vele werk wat hij heeft 

gedaan voor de Overloonse 

gemeenschap.

In het bijzonder voor het gilde 

waarvan hij al ruim 40 jaar lid 

en 32 jaar secretaris, tevens 

penningmeester is. En vanaf 

1997 secretaris en penning-

meester van de Stichting Ut 

Gildehuus waarvan hij ook 

mede oprichter is geweest. Hij is 

actief geweest bij het realiseren 

van het voormalig jongens-

jeugdhuis De Smurf, het bou-

wen van het Gildehuis aan de 

Pastoor van Boxtellaan en het 

Gildehuis aan de Stevensbeekseweg. Hij was ook initiatiefne-

mer tot en had tot nu toe ruim 25 jaar de leiding van de 

oud-papieraktie van het gilde.

Verder was hij betrokken bij uitzendingen van kerkdienst via 

de t.v., carnavalsvereniging ’De Huibuuke’, en het Overloons 

Toneel, de O. R. van het Maasziekenhuis. Daar was hij 15 jaar 

bestuurslid (en 10 jaar voorzitter) van de personeelsvereni-

ging. De koninklijke onderscheiding was een complete ver-

rassing voor Ton want zijn naaste omgeving had het zorgvul-

dig geheim weten te houden.

134

Koningspaar Aloys en Marjo 

de Groot

Ton Meijer koninklijk 

onderscheiden

Koningspaar Frans en Gina 

Gooren
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Sint Jacobus Zeeland
27 juli. De patroondag werd begonnen met een plechtige mis 

waarin de nieuwe pastoor P. Bougie officieel tot gildeheer 

werd geïnstalleerd. Na de mis brachten we het traditionele 

bezoek aan zorgcentrum Compostella waar we o.a. het ven-

delgebed presenteerden en koffie dronken. 

24 augustus. Met bijna 40 andere gilden namen we deel aan 

de vrije gildedag in Beers op 24 augustus. Het tamboerkorps 

behaalde de 1e prijs. De schutters wonnen een 2e prijs bij het 

korps klosschieten. 

27 augustus. Burgemeester M.T.M. Kooijmans, tot juni van 

dit jaar ere-deken, nam afscheid van de gemeente Landerd. 

Een deputatie van het bestuur nam deel aan het officiële 

afscheid terwijl het gehele gilde ’s avonds present was bij de 

afscheidsviering. Als intermezzo tussen verschillende presen-

taties was het vendelgebed door Henk Bongers een indruk-

wekkende presentatie die o.a. extra lof oogstte van commis-

saris Houben.

31 augustus. Per bus naar Berg a/d Maas (Urmond). Daar 

namen we deel aan het 57e Oogstdankfeest. Een schitterend 

gebeuren dat samen met diverse verenigingen uit Limburg 

en België tot een historische optocht leidde. 

6 september. Op uitnodiging van de gemeente Landerd kon-

den we samen met de harmonie Zeelandia de nieuwe burge-

meester mevrouw W.C. Doorn-van der Houwen plechtig 

inhalen. Vooraf werd de burgemeester door vaandrig Leo Rij-

kers overvendeld. De officiële installatieplechtigheid werd 

door een deputatie van het bestuur bijgewoond. 

14 september. Voor de derde achtereenvolgende keer luister-

den we de Ziekenzondag in Dekkerswald op met een plech-

tige woord- en communiedienst rond het thema ’Gebroken 

leven geheeld bestaan’. Alle bewoners werden van en naar de 

kapel begeleid en na de viering was er een vendelhulde. 

11 oktober. Op deze avond verzorgden de gilden van Nistel-

rode, Vorstenbosch en Zeeland de plechtige entourage rond 

het bezoek van het beeld van de Zoete Moeder van Den 

Bosch aan Uden. Vanuit drie Udense parochies trokken de 

gilden naar de Pius X kerk waar een pontificale mis werd 

opgedragen door mgr. Hurkmans. Het hoofdthema in zijn 

preek was, dat we tegenwoordig veel te veel tijd besteden aan 

vergaderen en organiseren en te weinig tijd overhouden voor 

contact met de mensen. Na de mis trokken de gilden met het 

beeld, de bisschop en zijn bedienaren in een processie met 

honderden mensen met brandende kaarsen naar de Paulus-

kerk. Na aankomst was de gildetaak ten einde. In de kerk 

waren nog allerlei activiteiten die tot 00.15 uur duurden.

Guus Louwagie drie maal koning, maar nog geen 
keizer bij Sint Sebastiaan Oudenbosch

Op zaterdag 27 september 2003 werd Guus Louwagie voor 

de derde keer doelkoning van Sint Sebastiaan met de kruis-

boog op 20 meter. Op deze dag mocht hij de heersende kei-

zer Frie Wagemakers uitdagen voor het keizerschap. Maar 

Guus verloor de strijd met Frie met 1 punt.

Op deze zaterdag kwamen de broeders en zusters van het 

gilde Sint Sebastiaan bijeen voor het jaarlijkse kruisboog 

koningschieten. Om half een werd er begonnen met de loting 

voor de plaats op de schietbaan en ook de koppels werden 

vastgesteld, maar nog niet bekend gemaakt. Bij mooi droog 

weer en nog een redelijke temperatuur werd om 1 uur het 

startsein gegeven voor het schieten van de eerste serie van 15 

schoten. Geen topprestaties, maar de spanning zat er goed in. 

Guus Louwagie en Jack Wagemakers haalden beide 142 pun-

ten, gevolgd door Frie Wagemakers en Piet Aarts met 137 

punten, gildezuster Wies Wagemakers met 134 punten en 

Jack Willemsen met 133.

Na de koffiepauze, waarin de punten werden voorgelezen 

door de puntentellers Martien de Bont en Jac Wagemakers, 

werd begonnen met de tweede serie van 15 schoten. Guus 

Louwagie, het hele jaar door al de beste schutter op de kring-

wedstrijden, nam nu een voorsprong en werd met 285 pun-

ten voor de derde keer achtereen kruisboogkoning. Jos Aarts 

haalde 209 punten. Een prima prestatie voor Jos als oudste 

deelnemer, 77 jaar. 

De strijd om het keizerschap werd naar de avond geschoven 

om eerst te rusten en te eten. Tijdens de maaltijd kreeg Guus 

het koningskruis omgehangen. Daarna verzamelde men zich 

in de buitendoel om een spannende wedstrijd te zien tussen 

Guus en Frie, die in de voorgaande jaren al meerdere keren 

tegenover elkaar gestaan hebben. Ontspannende sport? Ver-

geet het maar, trillende handen en veel hartgeklop. Dat bleef 

tot de uitmaak van de punten. Guus kwam tot 93 punten en 

Frie klopte hem met 94 punten en behoudt hiermede nog 

zijn keizerschap.

Dan volgde nog de uitslag van het verbeteren van het jaarge-

middelde. Zeven schutters deden het beter, de overigen 

behaalden te weinig punten. Jack Willemsen was de beste met 

36 omgerekende punten. De koppels werden nu bekend 

Afscheid burgemeester Kooijmans

Inhalen burgemeester W.C. Doorn-van der Houwen

Vendelhulde tijdens de ziekenzondag in Dekkerswald

Baronie en Markiezaat



gemaakt en de ’kwartjesprijzen’, waarvoor het hele jaar lang 

0,25 per week was uitgelegd, werden nu uitgereikt. Na nog 

een gezellig samenzijn wordt een toch verrassende dag afge-

sloten.

Kringonderscheiding Baronie Markiezaat voor 
Wim van Dijk

Op 4 oktober 2003 waren we als kringbestuur te gast op de 

Staatsiedag van het Sint Willibrordusgilde te Alphen. In de 

vroege morgen werd het dorp opgeschut door tromgeroffel 

van het gilde dat onderweg was voor de Eucharistieviering, 

het begin van de jaarlijkse staatsiedag. Hierop aansluitend 

vond er een jaarvergadering in hun gildehuis plaats. Tijdens 

de jaarvergadering werd gildebroeder Wim van Dijk door de 

voorzitter van het kringbestuur een kringonderscheiding 

opgespeld. Het kringbestuur somde een aantal redenen op, 

waarvoor hij de onderscheiding kreeg opgespeld. In totaal 

was Wim 33 jaar lid van het Sint Willibrordusgilde. Waarvan 

hij al 25 jaar de titel draagt van keizer. Tevens is hij 21 jaar lid 

van de commissie handboog op doel, kring Baronie en Mar-

kiezaat. Daarnaast verzorgt Wim al 13 jaar de kringmateria-

len van voornoemde kring. Verder heeft Wim binnen zijn 

gilde zich ook op allerlei disciplines ingezet. Bazuinblazer, 

schutter en instructeur schutter zijn voor Wim een grote rol 

van betekenis. Een reden dus om Wim te onderscheiden en 

in het zonnetje te zetten.

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

dag nà de Gilse kermis - 11 

oktober - het koningschieten 

plaats bij het Sint Ambrosius-

gilde. In alle vroegte waren gil-

debroeders in de weer om het 

Mollebos (het dorpspark in het 

centrum van Gilze) om te bou-

wen tot schutswei.

Kort na 09.00 uur werden de 

gildebroeders door tromgeroffel 

aangemaand mee te gaan naar 

de verzamelplaats restaurant De 

Kronen. Vanaf hier vertrok men 

in vol ornaat naar regerend 

koning John Aarts in het We vers-

hof. Hem werd een vendelhulde gebracht waarna hij allen 

uitnodigde voor het nuttigen van een brandewijntje. Aanslui-

tend werden de vertegenwoordigers van het kerkelijk en bur-

gerlijk gezag - pastor van Beek en burgemeester Roep - opge-

haald. Aangekomen in het Mollebos werd allereerst de win-

naar bekendgemaakt van de schietcompetitie op wip seizoen 

2002/2003. Met een score van 79 punten viel Wim Teeuwen 

deze eer te beurt. Ten teken dat hij de winnaar werd mag hij 

het hele seizoen een speciaal schildje dragen, terwijl zijn boog 

met een paars trosje zal zijn gesierd. Nadat John Aarts het 

gilde een prachtig koningsschild had geschonken en er de 

nodige uitleg was gegeven konden pastor en burgemeester de 

houten vogel op de boom plaatsen en werden door hen de 

eerste schoten gelost. Vervolgens begonnen de gildebroeders 

aan de strijd om het koningschap. De volgorde van schieten 

wordt bij het Sint Ambrosius gilde elke ronde opnieuw door 

loting bepaald, hetgeen dan automatisch betekent dat niet 

per se de beste schutter ook koning wordt.  Kort na half drie 

steeg de spanning ten top toen het restant van de vogel begon 

te wankelen. Kort daarop wist Sjaak Wouters het laatste 

stukje van de vogel naar beneden te halen en schoot zich 

daarmee tot nieuwe koning van het gilde. Dit gebeurde bij 

het 319e schot.

Na de nodige ceremoniële handelingen en de receptie werd 

om 17.00 uur de gebedsdienst in de parochiekerk bijge-

woond waarna het gilde met slaande trommen en vliegende 

vendels vertrok naar het gildehuis: café De Hooikar om daar 

het koningsmaal te gebruiken. Samen met hoofdman Ad 

Jonkers zal de nieuwe koning Sjaak Wouters het gilde in het 

komende jaar vertegenwoordigen op tal van recepties en bij 

verdere representatieve verplichtingen.

Sint Bavo Raamsdonk
Op de tweede zondag van oktober vierden de gildebroeders 

van het Sint Bavogilde te Raamsdonk hun staatsiedag. Zoals 

gebruikelijk werd de dag geopend met een woord en gebeds-

dienst in de gelijknamige parochiekerk. Na aansluitend op de 

viering een wandeling te hebben gemaakt door het dorp naar 

café De Koppelpaarden kon de jaarvergadering beginnen.

Tijdens de jaarvergadering die werd geleid door de nieuwe 

hoofdman Jan van Strien is er afscheid genomen van M. de 

Bont. Eerder in de woord - en gebedsdienst werd hij be noemd 

tot erehoofdman van het Sint Bavogilde. M. de Bont werd 

geroemd om zijn grote verdiensten binnen het gilde.

Sint Ambrosiusgilde Gilze organiseerde 
buurtverschieting

Het dorp Gilze met zijn ruim 7000 inwoners kent een rijk 

verenigingsleven. Zo zijn er bijvoorbeeld alleen al ruim 30 

buurtverenigingen actief. Het gilde had het plan opgevat zo 

veel mogelijk mensen te laten kennismaken met het schieten 

met de handboog op doel en in Gilze kun je dat het beste 

doen door de buurtverenigingen in te schakelen. Als data 

voor het evenement werden gekozen donderdag 25, vrijdag 

26 en voor de finale zondag 28 september.

Maar liefst 30 teams, die tezamen 14 buurtverenigingen ver-

tegenwoordigden, leverden het inschrijfformulier in. Elk 

team bestond uit 4 personen, zowel dames als heren. 

Er werd geschoten op 6 verschillende banen met een aange-

paste lengte van 12 meter. Elke deelnemer mocht 12 pijlen 

schieten: in totaal per team derhalve 48 schoten. Zowel op 

donderdag als op vrijdag waren 15 teams van de partij, terwijl 

de finales op zondag plaatsvonden.

In Den Doel bij de Hooikar - waar het Sint Ambrosius gilde 

thuis is - vond de verschieting plaats en hier had het gilde 

tevens gezorgd voor een kleine tentoonstelling over het gilde-

wezen, terwijl voortdurend video’s werden vertoond. Boven-

dien werd er een loterij gehouden waarbij leuke, nuttige prij-

zen te winnen waren.

De finales op zondag hadden een zeer spannend verloop. 

Uiteindelijk wist het team van buurtvereniging De Laars met 

een totaal van 164 punten de 1e plaats te behalen. Zij moch-

ten een fraaie wisselbeker in ontvangst nemen. Met 151 pun-

ten eindigde het team van O.V.M. 1 op de 2e plaats, gevolgd 

door O.V.M. 2 op een fraaie 3e plaats met 131 punten. 

Vervolgens vond er ook nog een persoonlijke verschieting 

plaats tussen de beste schutters van de voorbije avonden. 

Hier wist Bas Dikmans van het team O.V.M. 2 beslag te leg-

gen op de 1e plaats met 48 punten. Cees de Jong van De 

Strijpen 2 eindigde op de 2e plaats (44 punten), terwijl Ruud 

Freijters van Hubertus met 41 punten op de 3e plaats wist te 

eindigen. Zij ontvingen een fraaie herinneringsbeker.

Het Ambrosius gilde zal dit evenement volgend jaar herhalen 

en als een traditie voortzetten omdat er voortaan elk jaar 

opnieuw zal moeten worden gestreden om de fraaie wisselbe-

ker. ■136

Sjaak Wouters koning

HET BLAD VOOR JONG EN OUD !
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IN MEMORIAM

In memoriam ere-hoofdman Henk 
Eijkemans

Twee weken gele-

den nog op bezoek 

geweest bij Henk. 

Met zijn sigaartje 

zat Henk in de rol-

stoel, om even te 

genieten van de bui-

tenlucht in de  

mooie tuin van 

Huize De Braacken 

in Vught.

En dan wordt er 

gebeld. „Met Robbert Eijkemans”. Ik 

wordt stil en weet al wat Robbert wil 

gaan zeggen: „Ons vader is gisteren-

avond overleden”.

Na de verhuizing, uit Sint-Michielsge-

stel, en het overlijden van zijn echtgenote 

Nel pas zeven maanden geleden, waar-

mee Henk 56 jaar getrouwd was, viel het 

niet mee om alleen te zijn. Ondanks de 

goede verzorging in Huize De Braacken 

en de zorg van zijn kinderen en kleinkin-

deren.

Henk was 41 gildebroeder van het Sint 

Antonius en Sint Sebastiaangilde in Sint 

Michielsgestel,

waarvan 18 jaar als hoofdman en tot aan 

zijn overlijden erelid.

In 1982 kwam Henk in de kringoverheid 

en werd waarnemend hoofdman. Na het 

overlijden van hoofdman Pim Luijkx 

werd Henk in 1987 hoofdman van Gil-

dekring Maasland, tot 1995. Van 1987 

tot eind 1995 lid van het bestuur van de 

Noordbrabantse Federatie van Schut-

tersgilden. Verder was Henk 10 jaar lid 

van de federatie SAT-commissie en 5 jaar 

bestuurslid van Stichting De Gildetrom. 

In 1992 ontving Henk een Kringonder-

scheiding in Zilver met vuurslag en in 

1996 een onderscheiding van de Federa-

tie in de vorm van het Zilveren medail-

lon. Op 10 november 1995 was de alge-

mene ledenvergadering unaniem, om 

Henk Eijkemans te benoemen tot ere-

hoofdman van onze mooie kring Maas-

land.

Gastvrij werden we bij hen thuis ontvan-

gen, tijdens de vergaderingen van de 

kringoverheid. Een paar dagen na die 

algemene ledenvergadering kwamen 

Henk en Nel bij mij op bezoek. Henk 

had een cadeautje bij zich; een pennenset 

met inscriptie, ’Secr. Kring Maasland 

10-11-1995’. Met deze pen heb ik veel 

handtekeningen gezet en hoop er nog 

veel te mogen schrijven.

Zijn taak als hoofdman heeft hij, zo als hij 

was, correct uitgevoerd. Henk was een 

voorbeeld van gildenbroeder zijn. 

Trouw, broederschap en dienstbaarheid 

stonden hoog in zijn vaandel geschreven.

De laatste kringgildendag, 15 juni in 

Waalwijk, Henk was erbij. Ook was hij bij 

het 550-jarige feest van het Sint Barbara 

en Sebastiaangilde in Vught op 22 juni 

en op 11 mei bij de kringgildendag van 

De Dommelgroep te Sint Michielsgestel 

bij zijn eigen gilde.

Ik ben dankbaar dat ik zijn rechterhand 

mocht zijn. Rust nu samen met Nel in 

vrede bij God, in wie beiden een zeer 

groot vertrouwen hadden.

Henk, ere-hoofdman, bedankt!

Onder begeleiding van zeer vele gilde-

broeders en gildezusters vanuit de gehele 

kring en afgevaardigden vanuit de fede-

ratie, is Henk Eijkemans op woensdag 13 

augustus, na een plechtige H. Mis, naar 

zijn laatste rustplaats gedragen. 

Fred van den Berg,

deken schrijver kring Maasland

Sint Margaretha, Aarle-Rixtel
Op 15 september 

overleed Henk de 

Jong (82). Henk 

was 58 jaar gilde-

broeder, waarvan 3 

jaar als koning en 

33 jaar als hoofd-

man. Verder is Henk 

nog 25 jaar actief 

ge weest als lid van 

het kringbestuur. 

De laatste jaren 

heeft hij vanwege zijn gezondheid niet 

meer actief deel kunnen nemen aan de 

gildeactiviteiten. Op vrijdag 19 septem-

ber is Henk met gilde-eer begraven.

Sint Joris, Berlicum
Hoewel hij twee dagen eerder nog met 

de van hem bekende bravour actief was 

op de Sint Jorishof, kreeg het gilde 14 

juni het schokkende bericht dat Rien van 

Uden (69) plotseling was overleden. Als 

gedreven smid heeft hij veel bijgedragen, 

juist ook aan de bouw van die St. Joris-

hof. Niet alleen voor de schietinstallatie, 

maar recent nog met de reconstructie 

van de schutsboom voor het koning-

schieten. Het gilde kon altijd op zijn 

technische vaardigheden rekenen.

Rien, die zich 27 jaar inzette als schutter, 

zilverdrager en lid van het gildekoor, ver-

vulde het koningschap van 1985 tot 

1988. Hij was dan ook lid van de Wijze 

Raet. Altijd op zijn geheel eigen manier 

nadrukkelijk aanwezig, rechttoe recht-

aan, kritisch én met veel humor.

Tijdens de crematie op 18 juni werd hij 

met gilde-eer uitgeleide gedaan onder 

aanwezigheid van vele afgevaardigden 

van de gildenkring Hoge Schuts en de 

Gestelse gilden.

Sint Joris, Diessen
Op 25 juli 2003 overleed na een kort-

stondige ziekte vrij onverwacht gilde-

broeder Hein der Kinderen. Hein was 

vanaf 1996 lid van gilde Sint Joris en hij 

was een echte liefhebber van het kruis-

boog schieten, waar hij vele prijsjes wist 

te winnen. In augus-

tus 2002 heeft Hein 

nog meegewerkt bij 

het doen slagen van 

de kringgildedag. 

Op zondag ging 

Hein ’s morgens 

vroeg in de omlig-

gende dorpen met 

de kruisboog om 

een wedstrijd aan te 

gaan met de mede-

gildebroeders uit de omtrek. Tot op de 

laatste dagen voor zijn overlijden was hij 

nog aanwezig op het schietterrein van 

het gilde.

Sint Agatha, Heeze
Op 16 september 

overleed plotseling 

door een hartstil-

stand gildebroeder 

Toon Bierings (50). 

Toon was vele jaren 

een trouw gilde-

broeder. Door toe-

doen vanzijn vrouw 

Rinie werd hij 

samen met zoon 

Eric lid. Een trouw 

lid, dat desnoods zijn werk opzij zette, als 

het gilde hem nodig had. Hij genoot 

volop van zijn vereniging en de vele 

vrienden die hij daar had, en dat was 

wederzijds. Op 20 september is hij met 

gilde-eer begraven.

Sint Joris, Moergestel
Op 8 augustus 2003 

overleed Janus Rij-

nen (62) na een 

kortstondige ziekte. 

Janus was gilde-

broeder vanaf 1966. 

Hij voelde zich 

nauw betrokken bij 

het gilde en was 

tevens een contact-

punt voor het gilde, 

omdat hij eigenaar 

was van café ‘t Draaiboompje aan de 

Oirschotseweg, waar gilde Sint Joris 

thuis is. Op 19 april 1997 werd hij geko-

zen tot deken-schrijver, maar jammer 

dat hij hiervoor niet veel tijd heeft gehad 

om dit werk te mogen doen.

Sint Catharina, Moergestel
Op donderdag 21 augustus 2003 is Jan 

van Daelen overleden, gildebroeder van 

gilde Sint Catharina te Moergestel. Hij 

had de leeftijd van 72 jaar bereikt.

Gezien zijn achtergronden, kun je wel 

stellen dat Jan een zeer actieve gildebroe-

der was. Zo is hij op 25-jarige leeftijd 

(1956) lid geworden van het St. Ambro-

siusgilde te Baardwijk, als standaardrui-

ter. Deze functie heeft hij 17 jaren 

bekleed, tot 1973. In de periode 1966 

t/m 1968 heeft hij de functie van koning 

bekleed. Op 19 mei 1974 is hij lid gewor-

Henk de Jong

Hein der Kinderen

Janus Rijnen

Henk Eijkemans

Toon Bierings
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den bij Sint Catharina. Hier heeft hij tot 

twee maal toe de functie van koning 

mogen bekleden, nl. in 1977 en 1985. 

De vier daarop volgende jaren, 1981 en 

1989, bekleedde hij derhalve de functie 

van koningsdeken.  

Tot aan zijn sterftedag is Jan een zeer 

actieve gildebroeder geweest, die altijd 

plezierig aanwezig was. Jan is volgens tra-

ditie met gilde-eer naar zijn laatste rust-

plaats begeleid.

Broederschap van Onser Liever 
Vrouwe, Oirschot

Op 24 augustus 

2003 overleed gil-

dezuster Miranda 

van der Eerden-

Kempen (26). In 

februari van dit jaar 

kreeg het gilde een 

bericht van haar, 

waarin zij zich aan-

meldde voor het lid-

maatschap van het 

gilde. Miranda was 

van 1981 tot 1984 

al bij het gilde geweest als bruidsmeisje 

bij de patroonheilige. Samen met haar 

man was ze weer lid geworden van de 

broederschap. Ze had nog zo veel plan-

nen, ook met het gilde. Ze wilde nog 

zoveel; de toekomst lag nog voor haar. 

Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Ze 

streed een strijd met haar vreselijke 

ziekte. Een strijd die ze dan ook niet 

heeft mogen winnen

Op 29 augustus heeft het gilde met gilde-

eer afscheid van Miranda genomen.

Sint Sebastiaan, Oisterwijk
Als vendelier en 

later nar was Jan 

Knevel een van de 

animators van het 

Oisterwijkse gilde. 

Van 1991 tot 1994 

was hij een trotse 

gildekoning. Pas op 

30-jarige leeftijd 

werd hij in 1961 lid 

van ’de schuts’. Drie 

broers en twee zwa-

gers waren hem al voorgegaan. Zijn 

vader was op dat moment hoofdman. Na 

een periode van langzaam afnemende 

gezondheid overleed Jan Knevel (72) op 

28 juli.

Sint Anna, Riethoven
Op 5 maart 2003 overleed geheel onver-

wacht gildebroeder Janus Aarts (49). Hij 

was lid sinds 1996 en vervulde de taak 

van zilverdrager. Deze taak nam hij over 

van zijn vader Willem toen die vanwege 

zijn gezondheid niet meer in staat was om 

zijn functie uit te oefenen. Hij nam ook 

de andere zilvervesten in beheer en 

zorgde er voor dat die er altijd keurig uit-

zagen. Sinds enkele jaren legde Janus zich 

ook nog toe op het geweerschieten.

Janus was een 

geliefde gildebroe-

der die met zijn 

kwinkslagen ons 

re gelmatig aan het 

lachen bracht. Hij 

was een echt gezel-

schapsmens en al tijd 

bereid om een 

handje toe te steken 

als er iets moest 

gebeuren. Janus 

werd op 10 maart met gilde-eer begraven.

Sint Antonius-Sint Sebastiaan, 
Udenhout

Het Udenhoutse gilde Sint Antonius-

Sint Sebastiaan treurt om het verlies van 

een unieke persoonlijkheid. Op maan-

dag 29 September heeft het gilde Johan 

Stekelenburg, die ere-hoofdman was en 

burgemeester van Tilburg, naar zijn laat-

ste rustplaats begeleid. Onder zeer grote 

publiek en media belangstelling ging de 

vaandrig met vaandel en de hoofdtam-

boer de baar met daarop de kist vooraf. 

De route ging van het gemeentehuis naar 

de kerk. Langs de route vormden gilde-

broeders en -zusters van de zes Tilburgse 

gilden een ere-haag. Het Udenhoutse 

gilde stond als laatste opgesteld omdat 

hij daar lid was. Bij de viering in de kerk 

waren, naast vele hoogwaardigheidsbe-

kleders van de regering  en vele geno-

digde, de zes hoofdmannen van de gil-

den aanwezig.  Het was een indrukwek-

kende bijeenkomst. Wij verliezen in 

Johan een warm mens.

Onze Lieve Vrouw en de Heilige 
Willibrordus, Wintelre

Op 4 augustus 2003 

heeft het gilde van 

Onze Lieve Vrouw 

en de H. Willibror-

dus in de uitvaart-

dienst de laatste eer 

bewezen en af scheid 

genomen van Ger-

rit Swaanen en hem 

ten grave gedragen. 

Na een moedig 

gedragen ziekte 

overleed Gerrit (61) op 31 juli 2003. In 

1962 werd hij lid van het Sint Lamber-

tusgilde  in zijn geboorteplaats Vessem. 

Na zijn huwelijk met Cilia Bartholomeus 

verhuisde hij naar Wintelre en meldde 

zich daar in 1975 aan bij het gilde. Al die 

jaren was Gerrit schutter, schuttersleider 

en wedstrijdleider, functies waarin hij 

zich voor de volle honderd procent 

inzette. Deze inzet werd niet alleen in 

eigen gilde zeer gewaardeerd, maar ook 

door de schutters van gilden uit het 

Kwartier van Oirschot en de andere 

kringen. Tot op het laatste moment bleef 

zijn belangstelling uitgaan naar het wel 

en wee van ’de guld’.

Mogen zij allen rusten in vrede ■

Miranda van der 

Eerden-Kempen

Jan Knevel

Gerrit Swaanen

Janus Aarts

IS JOUW 
MEE-LEZER NOG 

GEEN ABBONNEE?

HET BLAD 
VOOR JONG EN OUD!
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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

Beeldengieterij TENAX
Voor verschillende Gildebeelden

en diverse andere beelden

Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch

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

v.o.f.
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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 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

27 juni    

Kringdag Baronie en Markiezaat Sint Ambrosiusgilde Gilze

11 juli 

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Jorisgilde Oostelbeers

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    

NBFS-toernooi kruisboog op wip in Kring Baronie-Markiezaat

05 juni

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Sint Barbaragilde 

Mierlo

12 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius Abt Lierop

19 juni

Vrij gildenfeest Sint Theobaldusgilde Overloon 

19 juni 

Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde Alphen

19 juni

Liefdadigheidsfestijn bij O.L.Vrouwe-Willibrordus te Wintelre

28 augustus

Vrije gildendag bij Gilde Salvator Mundi te Oeffelt

04 september    

NBFS-toernooi geweerschieten in kring Maasland

11 september    

Vrij gildenfeest, Sint Antonius & Abtgilde Deurne

18 september   

NBFS-toernooi V-T-B-S bij Sint Barabaragilde Ravenstein

08 oktober

Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering Sint Martinusgilde 

Waalre

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

25, 26 en 27 aug

Europees Schutters Treffen in Bernheze

GILDENFEESTEN IN 2007:
27 mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kw. van Oir-

schot (optie Sint Jansgilde Diessen)

10 juni

Vrij gildenfeest Sint Sebastiaangilde Lage Mierde 

19 augustus

Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint Sebastiaangilde Hoog-

eloon


