
64e jaargang 
[ nummer 1 • 2017 ]

BARONIE MARKIEZAAT

Partners van de gildebroeders van het  
Sint Jorisgilde uit Tilburg in optocht.

De Gildetrom
Magazine van de Noord-Brabantse schuttersgilden



2

Handelsweg 15-15a  •  5071 NT  Udenhout
TEL (013) 511 49 23  •  www.tatelier.eu

Concentratie, geduld en 
een vaste hand is ook bij óns 

de sleutel tot succes...

In ons atelier 
vervaardigen wij 
al ruim 40 jaar 

op professionele 
wijze gilde- en 
koorkleding.

OOK ACCESSOIRES 
ZOALS HOEDEN, SOKKEN, 
VEREN, RIEMEN, ETC. ZIJN 

BIJ ONS VERKRIJGBAAR

Staarten 10 - 5281 PL Boxtel
Tel: 0411-76 00 06 • E-mail: info@nol-sieraden.nl



HOOFDREDACTEUR
Peter van Kuijen
Morgenroodstraat 10, 5641 HD Eindhoven 
T 06 44 62 30 73 E hoofdredactie@degildetrom.nl

ADJUNCT-HOOFDREDACTEUR     
Floris van Woensel
Schoonveldsingel 37, 5262 XN Vught
T 06 22 52 65 17  E hoofdredactie@degildetrom.nl
 
CORRECTOR
Eline Streek
Klaverweg 19
7325 WJ  Apeldoorn
T 06 42 21 39 20 E corrector@degildetrom.nl

VERSLAGGEVER          
Joke van Gils 
Bergstraat 20, 5175 AA Loon op Zand  
T 0416 36 23 25 E reporter@degildetrom.nl

AFGEVAARDIGDEN
Noordbrabantse Federatie
Ton de Brouwer
Ruiterweg 6, 5674 XB Nuenen
T 040 284 22 12  E NBSF@degildetrom.nl

Europese Gemeenschap van Schuttersgilden
Gerard van Uem
Grootmaat 11, 6903 XA  Zevenaar
T 06 48794166 E EST@degildetrom.nl

KRINGREDACTEUREN
LAND VAN CUIJK
Hanny Hamers-Heessen
Kasteelseplaats 27, 5371 RA  Ravenstein
T 0486 41 15 52   M 06 20 79 96 51   E redactie.cu@degildetrom.nl

KEMPENLAND
Piet van de Wiel
Boekweitstraat 34, 5632 KJ Eindhoven
T 040 241 09 78  E redactie.ke@degildetrom.nl

MAASLAND
Hetty Verhoeven
Keppestraat 27, 5386 DD  Geffen
T  073 5323244 M 06 30 58 26 09
E redactie.ma@degildetrom.nl

KWARTIER VAN OIRSCHOT
Gert van Elderen
Eysenbrand 15, 5066 GC Moergestel
M 06 51 395 608 E redactie.kw@degildetrom.nl

PEELLAND
Jeanne Pennings
Meijerijstraat 26, 5735 KE  Aarle-Rixtel
T 0492 38  30 20 M 06 43 09 01 71
E  redactie.pe@degildetrom.nl

BARONIE EN MARKIEZAAT
Cees Martens
Gommerstraat 9, 4891 AP Rijsbergen
T 076 596 20 19  E redactie.bm@degildetrom.nl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADMINISTRATIE EN ABONNEMENTEN
Peter Lathouwers
Past. Castelijnsstraat 33, 5423 SP Handel
T 0492 32 39 40   E secretariaat@degildetrom.nl

BETALINGEN
RABOBANK Steensel
Rekeningnummer: IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74
Stichting De Gildetrom

Driemaandelijks magazine van de 
Noordbrabantse schuttersgilden 

Uitgave van de stichting De Gildetrom 
ISSN 1380-233x. 

Jaargang 64 (2017) nummer 1

VOORWAARDEN 
Abonnementsprijzen voor 2017 zijn: 
Particulier abonnement € 13,00 (indien een machtiging tot automatische 
overschrijving is verleend € 10,00). Collectief abonnement via gilde € 10,00. 
Indien geen machtiging tot automatische overschrijving is verleend, wordt voor de 
incasso van het totaalbedrag per gilde € 3,00 in rekening gebracht. 
Buitenlands abonnement: € 20,00. Het abonnement geldt voor een kalenderjaar 
en wordt geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november opzegging heeft 
plaatsgehad. Nieuwe abonnementen kunnen onmiddelijk ingaan. De redactie houdt 
zich het recht voor, teksten naar beste weten en in ieders belang te redigeren.
Advertentietarieven worden op aanvraag medegedeeld.
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. De ingezonden artikelen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de 
hoofdredactie.

Vormgeving en lay-out: Olafs Grafische Vormgeving
Druk: Printplan Eindhoven. Oplage: 3200 stuks.

Sluitingsdatum inzending kopij voor nummer 1: 29 april 2017. 
Stuurt u a.u.b. de kopij zo snel mogelijk door naar uw kringredacteur.
Kopij die na 29 april 2017 binnenkomt, verschijnt in het eerstvolgende nummer.

3

Van de redactie
De wereld is volop in beweging, de naam Trump hoef ik nauwelijks te noemen, 
protectionisme en nationalisme steken her en der de kop op, in maart kiest 
Nederland een nieuw parlement en zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, 
elke dag wordt er weer historie geschreven.
Het gilde is dan relatief een oase van rust, hoewel daar natuurlijk ook altijd wel iets 
te beleven is.

In dit eerste nummer van 2017 is er dan ook ruim aandacht voor het vastleggen 
van de historie van een gilde. Ook kijken we over de grenzen met een verslag van 
een reis naar Rome in het kader van de tweejaarlijkse gildepelgrimage.

Tot slot vraag ik uw aandacht voor de prachtige foto’s van fotograaf Rob Pluijm uit 
Ravenstein die een aantal fraaie portetten beschikbaar stelde waarvan er één als 
middenpagina te vinden is.

Namens de redactie wens ik u allen veel lees- en kijkplezier toe en kijk uit naar uw 
bijdragen voor het volgende nummer. n

Floris van Woensel
      Adjunct-hoofdredacteur

Over de coverfoto
Op de coverfoto ziet u de partners van de gildebroeders van het Sint Jorisgilde uit 
Tilburg in optocht de koningin ophalen. De partners zijn voorzien van de gildetekens 
en attributen van de gildebroeders. 

Dat deze opmerkelijke traditie al meer dan anderhalve eeuw jaren plaatsvindt blijkt  
uit een krantenartikel in de Overijsselsche Courant, uitkomend in Zwolle,  
op 7 oktober 1842. n

COLOFON
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REDACTIE-
NIEUWS

INFORMATIEF
Lau Huijbers en Joke van Gils

Gedurende een aantal jaren leefde er binnen 
de overheid van het Sint Servatiusgilde 
Lieshout - Mariahout de wens om op enigerlei 
wijze een blijvende herinnering te hebben als 
herdenking van de overleden gildebroeders. 
De wens mag er dan zijn, maar op welke wijze 
geef je daar inhoud aan? 
De hierbij betrokken gildebroeders waren 
het op enig moment over een aantal facetten 
eens. Het dient uniek te zijn qua materiaal 
en uitstraling en een waar eerbetoon te zijn, 
passend bij het Sint Servatius Gilde. 
Toen op enig moment deken Frank van de 
Kam de naam noemde van kunstenaar en 
houtsnijder Bart Janssen in Beek en Donk 
was de weg daar naartoe al snel afgelegd. Bart 
Janssen staat alom bekend als een fervent 
modelbouwer en houtsnijder en weet vanuit 
deze disciplines kunst uit hout te creëren. 
Bart is een uitermate bekwaam timmerman 
met als tweede hobby het vervaardigen van 
houten kunstwerken variërend van beelden en 
kastelen tot allerlei gebruiksvoorwerpen. Ook 
de Kaakpaal op het Heuvelplein in Beek en 
Donk is van zijn hand. 
Na de eerste kennismaking liet Bart zich 
uitgebreid informeren over het Sint Servatius 
Gilde. Zo voerde hij gesprekken met gilde-
broeders en bezocht hij het gildepaviljoen 
aan de Beemdkant in Lieshout. Toen hem een 
beeltenis van Sint Servatius onder ogen kwam 
raakte hij enthousiast en was het idee voor 
een herdenkingsschild geboren. Sint Servatius 

is immers de patroonheilige van het gilde.
De materiaalkeuze had hij al snel gemaakt, 
namelijk gepolijst kersenhout. En wat de 
uitvoering betreft zou het een houten schild 
moeten worden met daarop een uit hout 
gesneden Sint Servatius beeld. In de rand van 
het schild moesten, op zilveren plaatjes, de 
namen van de gildebroeders komen, die sinds 
de heroprichting van het gilde (in 1981) waren 
overleden.
In het najaar van 2015, om precies te zijn op 
tien oktober, is Bart aan deze klus begonnen 
en een maand later heeft hij er al veel uren 
aan besteed. Het geheel kent veel details en is 
een groot precisiewerk. Volgens Bart raak je er 
tijdens het werken aan een dergelijk project zo 
mee vertrouwt, dat je op bepaalde momenten 
met het stuk gaat praten.
Bij het bezoek dat een delegatie van het gilde 
aan hem bracht op zaterdag eenentwintig 
november 2015, was hij bezig met het 
aanbrengen van de details aan de beeltenis 
van Sint Servatius. Het verdere proces is door 
enkele gildebroeders steeds gevolgd door Bart 
in zijn atelierruimte te bezoeken en van hem 
uitleg te krijgen over de verdere voortgang. 
Daardoor is er een grote betrokkenheid 
ontstaan bij het realiseren van dit schitterend 
herdenkingsschild. 
Zowel Bart alsook alle andere betrokkenen 
kijken terug op een fantastisch proces met 
alleen maar warme momenten. Bart verdient 
dan ook een bijzonder compliment voor dit 

Een aandenken aan de overleden gildebroeders van het Sint Servatius Gilde Lieshout - Mariahout vanaf de 
heroprichting in 1981.

Aanlevering  
In Memoriam
Zoals u weet besteedt De Gildetrom in de 
rubriek ‘In Memoriam’ als eerbetoon aan-
dacht aan degenen die ons zijn ontvallen.  
De ruimte in het blad is niet onbeperkt, daar-
naast streven wij ernaar aan iedere overledene 
evenveel aandacht te besteden.
De voltallige redactie heeft dan ook besloten 
een In Memoriam te beperken tot 75 woorden 
en een foto van de overleden gildebroeder dan 
wel gildezuster.
Wij vagen uw begrip hiervoor. Als u hier 
vragen over hebt, neem dan contact op met 
uw kringredacteur. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.

63e jaargang [ nummer 4 • 2016 ]
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alles. Daarbij willen wij zijn echtgenote Jo 
zeker niet onvermeld laten. De koffie stond 
altijd klaar en zij toonde zich als een grote 
steun voor Bart.
Op vijf september 2016, op de dag van het 
koningschieten, heeft Bart op het gemeen-
tehuis het kunstwerk overgedragen aan het 
gilde.
Op drie november 2016 had de overheid van 
het gilde de familieleden van overleden gilde-
broeders uitgenodigd, om een zilveren plaatje 
te bevestigen op het herdenkingsschild, ter 
nagedachtenis aan hun gestorven partners / 
gildebroeders.
De vele uren van noeste arbeid die eraan 
vooraf gingen, hebben uiteindelijk geleid tot 
dit unieke herdenkingsschild dat een ereplaats 
heeft gekregen in het gildepaviljoen.
Maar het mag er dan ook zijn; Bart en zijn 

gezin waren apetrots toen zij waren uitgeno-
digd om aanwezig te zijn bij de ceremonie. 
Bart was zo vereerd met de opdracht en de 
prettige samenwerking met het gilde, dat hij 
het kunstwerk heeft geschonken.
Bart glunderde helemaal, toen hij een foto-
boek kreeg aangeboden van het kunststuk in 
wording.
Pastoor Arie Wester die voor aanvang van de 
ceremonie mooie woorden had gesproken 
zei dat het gilde geen beter moment had 
kunnen kiezen, vlak voor Allerzielen. Het siert 
het gilde dat ze op deze manier omgaat met 
haar overleden gildebroeders. Alle aanwezigen 
waren het roerend eens met de woorden van 
de pastoor. n

Een aandenken aan de overleden gildebroeders van het Sint Servatius Gilde Lieshout - Mariahout vanaf de 
heroprichting in 1981.

Het door Bart Janssen gemaakte 
herdenkingsschild.

De geboorte van een herdenkingsschildt

Leestafelabonnement van De Gildetrom
Het is belangrijk dat schuttersgilden zich
presenteren in de maatschappij. Hieraan wil
De Gildetrom haar medewerking verlenen in
de vorm van een “leestafelabonnement”. 
Een gilde kan een of meerdere leestafelabon-
nementen afsluiten voor bijvoorbeeld de 
wachtkamer van de huisarts/tandarts, het 
gemeentehuis en de leeszaal van de plaatse-
lijke bibliotheek. Deze Gildetrommen worden 
rechtstreeks op de bestemde adressen 
bezorgd; de kosten zijn voor rekening van 
het gilde. Helemaal voordelig als je dit met 
meerdere gilden binnen één gemeente af 
kunt spreken. Wij kunnen dit leestafelabon-
nement aanbieden voor de prijs van slechts 

€ 5 ,- per jaar, inclusief bezorging. 
Stuur een email naar:
secretariaat@degildetrom.nl en vermeld 
daarin:
•   De naam en adres waar De Gildetrom 

bezorgd moet worden.
•  De naam, nummer en adres van het gilde 

dat het abonnement betaalt.
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INFORMATIEF
Lau Huijbers en Joke van Gils

Het zal niet alleen bij het Sint Antonius en 
Sint Sebastianus Gilde Gemert het geval zijn, 
maar in de loop van het bestaan van de gilden 
is veel informatie verloren gegaan of zelfs niet 
opgetekend. Als de vraag gesteld wordt ‘Hoe 
deed het gilde dit vroeger?’, dan moet men 
vaak daarop het antwoord schuldig blijven. Er 
zijn veel oorzaken van het gemis aan kennis 
over het verleden aan te wijzen. Vroeger werd 
lang niet alles opgeschreven en datgene dat 
wèl opgeschreven is kan verloren gegaan zijn 
door oorlog, brand, diefstal, verwaarlozing, 
enzovoort. Er zijn echter ook gilden die over 
een rijke geschiedschrijving beschikken, zelfs 
een overzicht daarvan hebben en/of hun 
geschiedenis in een boekwerk of een ander 
medium hebben beschreven. 

ONDERZOEK HET GILDEARCHIEF
Elk gilde heeft een archief, maar wat daar in 
ligt kan heel verschillend zijn. Het Gemertse 
gilde bezit vijf informatiebronnen uit het 
verleden:
1)  Het gilde heeft een kopie van de Karte (sta-

tuten) uit 1699. Het origineel berust bij het 
Brabants Historisch Informatie Centrum en 
is afkomstig uit het archief van de Gemertse 
Commanderij van de Duitse Orde, die tot 
1794 Gemert bestuurde. 

2)  Vanaf 1812 zijn in het leggerboek de 
inkomsten en uitgaven opgeschreven en 
ondertekend. In de legger zijn ook overeen-
komsten opgeschreven, evenals teksten 
van fundaties (giften), waarbij het gilde zich 
verplichtte om kerkelijke diensten te orga-
niseren en te betalen. Uit het leggerboek is 
af te leiden welke inkomsten het gilde had, 
zoals opbrengsten uit de akkerbouw en 
de schapenhouderij, de trouw- en begraaf-
gelden en verteringen. Aan de uitgaven 
kunnen gegevens worden ontleend over 
onder andere dekenen en officieren, maar 
ook over de aankoop van gildevlaggen, 
rouwmantels, tromvellen, enzovoort. 

3)  In het ledenboek staan de namen van 
leden die opgeschreven werden tijdens de 
teerdagen.

4)  Er is een zilverboek waarin de konings-
schilden zijn beschreven en waarin een 
reglement staat voor het prijsschieten 
tijdens het koningschieten en waarin van 
oudsher het lozies(horloge)schieten wordt 
genoemd.

5)  Schilden leveren informatie op over gilde-
broeders en over gildefeesten, waar prijzen 
werden behaald.

Ieder gilde zal vast beschikken over boeken 
die informatie opleveren. Een bekend naslag-
werk zijn de boeken van J. A. Jolles ‘De schut-
tersgilden en schutterijen van Noord-Brabant. 
Overzicht van hetgeen nog bestaat’ uit 1933 
en 1934. In het boek van Dr. E. Van Autenboer 
‘De Kaarten van de Schuttersgilden van het 
Hertogdom Brabant, 1300-1800’, worden 
Brabantse gilden vermeld. 

SPEUREN IN OUDERE EXTERNE 
BRONNEN
Er zijn veel externe bronnen uit de tijd dat er 

nog geen kranten en weekbladen verschenen 
en waaruit mogelijk geput kan worden om 
iets meer over het gilde in een bepaald jaar 
of periode te weten te komen. Denk daarbij 
aan het rechterlijk archief, parochie-archieven, 
schepenprotocollen en kadastrale archieven. 
Het kan interessant zijn om een kijkje te 
nemen in de DTB-registers (doop-, trouw- en 
begrafenisregisters) van de kerk. Daarin 
staan soms aantekeningen over personen 
die nergens anders te vinden zijn. Zo vond 
ik in een begrafenisregister van de Sint Jans 
Onthoofdingsparochie van Gemert de ver-
melding, dat een persoon de koning van het 
gilde was geweest, terwijl dat tot dan toe niet 
bekend was.
Veel en dikwijls gedetailleerde informatie 
over activiteiten van het gilde is te halen uit 
archieven van oudere kranten en tijdschriften. 
Soms vind je daarin hele toespraken die 
zijn gehouden. Er is niet altijd sprake van 
continue informatie. Deze is afhankelijk van 
de capaciteiten van de journalist of de deken-
schrijver, die informatie aan de pers doorgaf. 
Hoe kan het ook anders als de deken-schrijver 
‘schrijvens-onkundig’ was? 
Ook zijn er boeken en tijdschriften waarbij 
geput is uit archieven van gemeenten en 
kerkelijke instanties. Zo is er een boek van 

Dit artikel geeft een idee van wat er moet gebeuren om de geschiedenis van je gilde op te halen en te behouden.

Geschiedenis ophalen en behouden

Resolutie te laag

Resolutie te laag
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G. Bannenberg, A. Frencken en H. Hens uit 
de jaren 1968-1970, waarin alle inkomsten 
zijn vermeld van de parochies behorende tot 
het dekenaat Woensel in de jaren 1485-1510. 
Waarbij de inkomsten vermeld staan van 
het Sint-Antoniusaltaar in de Gemertse 
parochiekerk. 

SPEUREN IN NIEUWERE EXTERNE 
BRONNEN
Veel oude kranten zijn gedigitaliseerd en 
via internet toegankelijk. De Koninklijke 
Bibliotheek heeft een enorme collectie kranten 
uit het heden en verleden digitaal toegankelijk 
gemaakt, zie op www.kb.nl. 
Als periodieke uitgaven nog niet op een 
modern medium zijn overgebracht zal men 
in archieven of bibliotheken na moeten gaan 
of daarin gildenieuws is opgenomen. Het 
Brabants Historisch Informatie Centrum 
(www.bhic.nl/het-geheugen-van-brabant) 
is hèt centrum voor de geschiedenis van 
Noord-Brabant. Ook zijn er regionale en 
plaatselijke historische informatiecentra en 
kunnen lokale heemkundekringen van nut zijn 
bij het onderzoek naar de geschiedenis van 
uw gilde. De Stichting Brabants Heem (www.
brabantsheem.nl) overkoepelt de Brabantse 
heemkundekringen.

Vergeet niet om de oudere gildebroeders te 
interviewen en hen om foto’s te vragen. Ook 
bezitten burgers veel foto’s van vroeger, zelfs 
van bepaalde gildefamilies. Zoek die families 
op en vraag ze de foto’s beschikbaar te stellen 
om ze te scannen. 

DE GESCHIEDSCHRIJVING
Na het speuren, vinden en vastleggen van 
de gevonden gildegeschiedenis volgt de 
verwerking van wat gevonden is om het voor 
het nageslacht gemakkelijker te maken er 
kennis van te nemen. Omdat er voor research 
andere kennis en vaardigheden nodig zijn dan 
voor schrijven ligt het voor de hand dat de 
auteur of auteurs andere personen zijn dan de 
mensen die het onderzoek hebben verricht. 
Een geschiedvorser doet onderzoek en een 
geschiedschrijver maakt van de gevonden 
geschiedkundige feiten een geheel. Als een 
gilde besluit de resultaten van het onderzoek 
alleen voor intern gebruik vast te leggen is de 
meest voor de hand liggende keuze dat de 
auteur de geschiedenis beschrijft in kronieken. 
Een kroniek is een verhaal of boek met chro-
nologisch geordende gedenkwaardige en/of 
historische feiten.

PUBLICATIE
Als het gilde de geschiedschrijving wil publi-
ceren is er meer werk aan de winkel. De auteur 
moet in staat zijn een historisch beeld te 
scheppen uit het tot zijn beschikking staande 
materiaal om niet de zogeheten omgevallen 
kaartenbak te publiceren. 
Hoe een gilde haar geschiedenis toegankelijk 
maakt hangt af van de doelgroep en de 
beschikbare skills en financiën. Zij kan kiezen 
voor een boek, een E-book, een website, 
een canon en misschien nog wel meerdere 
vormen. Omdat informatie toegankelijk moet 
zijn is een eenduidige informatiestructuur 
nodig. Een canon wordt geschreven langs 
een tijdlijn en werkt met trefwoorden. Bij een 
boek kan men kiezen voor een chronologische 
structuur, maar een thematische structuur 
geeft meer mogelijkheden. Bij een website kan 
men ook nog kiezen voor een geografische 
indeling.
Een redactieraad of redacteur is nodig om 
toezicht te houden op de juistheid van de 
inhoud en moet beslissen of het geschrevene 
gepubliceerd mag worden. Een corrector zal 
het geschreven woord moeten nakijken op 
taal-, spel- en interpunctiefouten. En als het 
geschreven woord in orde is zal een vorm-
gever nodig zijn om het product op te maken 
binnen een grafisch ontwerp. Daarna volgt 
nog de technische uitvoering door een druk-
kerij of websitebouwer. En tot slot zal men aan 
PR moeten doen om het eindproduct aan de 
man te brengen.

Wie begint met het achterhalen van het gilde-
verleden moet zich ervan bewust zijn dat het 
zoeken interessant is maar ook een kwestie 
van een lange adem. Wie gaat schrijven en 
publiceren organiseert een creatief proces 
waar men eisen aan mag stellen. Maar aange-
zien de meeste gilden honderden jaren oud 
zijn kunnen ze er de tijd voor nemen. Want 
wat is nu een paar jaar in verhouding tot een 
paar eeuwen? Het gaat immers niet om de 
weg waarlangs de geschiedschrijving gebeurt, 
maar om het resultaat. n

Geschiedenis ophalen en behouden

Resolutie te laag
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“Het was geweldig” stond voorop een kaart, 
die ik enkele dagen na terugkeer in Nederland 
kreeg van één van de deelnemers aan de 
Romereis 2016. “Mijn hoofd is nu pas voor een 
groot deel leeg en verwerkt, omdat alles zoveel 
indruk op mij heeft gemaakt”, zo schrijft ze. En 
dan te beseffen dat dit een deelnemer was, die 
geen gildelid was en lid is van de plaatselijke 
PKN-gemeenschap. Voor deze vrouw was het 
natuurlijk erg wennen om aan zo’n reis deel te 
nemen. Natuurlijk had ze zich goed voorbereid. 
Ze had deelgenomen aan de informatiebijeen-
komst en zich enthousiast laten voorlichten door 
een actieve gildebroeder in haar straat. En toch, 
dan stap je op woensdag eenentwintig september 
in een bus met eigenlijk allemaal onbekenden en 
vertrek je voor een twaalfdaagse busreis richting 
Rome, met elke dag een druk programma. Dan 
is het ook niet gek dat je dagen nodig hebt om 
al je ervaringen een plekje te geven. De uitspraak 
“Het was geweldig” was niet uniek voor deze 
Romereis. Het was een uitspraak die je na afloop 
in meerdere bedankjes tegenkwam.

ROME ALS EINDDOEL
Dit jaar was het einddoel van de tweejaarlijkse 
gildepelgrimage een uitgebreid bezoek aan de 
stad Rome, het centrum van onze katholieke 
geloofsgemeenschap. Het bestuur van de 
Stichting Pelgrimage sloot hiermee aan op de 
oproep van Paus Franciscus om in het Heilig 
Jaar van Barmhartigheid Rome te bezoeken. 
Met drie bussen en bijna honderdvijftig 
deelnemers werd op stap gegaan. En omdat 
Rome al twee keer eerder de bestemming was 
(in 1990 als afsluiting van het Willibrordjaar 
en in 2000 rondom de Nederlandse Dag in 
het kader van Heilig Jaar), was er gekozen 
voor een andere invulling van het programma 
dan tijdens eerdere reizen. Zo werden deze 
keer steden als München, Bologna en Milaan 
bezocht, steden waar je tijdens vakanties vaak 
langsrijdt. Deze historische steden hebben 
echter ook veel te bieden en daarmee hebben 
wij kennisgemaakt, onder leiding van gidsen.
In Rome waren er onverwacht twee 

momenten waarop de pelgrims Paus 
Franciscus van dichtbij konden ontmoeten. 
De Algemene Audiëntie op woensdagochtend 
achtentwintig september was onderdeel 
van het reisprogramma, alhoewel er in de 
aanloop naar deze Romereis wel enige 
onduidelijkheid was of deze door zou gaan 
vanwege een geplande buitenlandse reis van 
de Paus. Op zondag vijfentwintig september 
was hij voor ons onverwacht ook op het 
Sint Pietersplein, waar hij na afloop van een 
eucharistieviering in zijn auto rondging om 
dichtbij de bezoekers van de viering en andere 
belangstellenden te komen. Tevoren waren wij 
al dicht in de buurt, omdat we de viering in 
de Friezenkerk bijwoonden en daar tijdens de 
viering een gildegroet brachten. 
De pelgrimsmis was op woensdag acht-
entwintig september in de oudste basiliek 
van Rome, de San Maria Maggiore. In de 
Mariakapel, de Kapel Borghese (waar Prinses 
Irene is getrouwd) hadden we een speciale 

gildeviering met de emeritusbisschop van 
Den Bosch, Monseigneur Antoon Hurkmans, 
als hoofdcelebrant. Bij deze viering was ook 
Prins Jaime de Bourbon Parma aanwezig, 
de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige 
Stoel. Een heel bijzonder hoogtepunt van 
onze Romereis werd deze viering, waarin 
we natuurlijk na afloop de eed van trouw 
aflegden, een vendelgroet brachten en een 
groepsfoto maakten in een zeer ontspannen 
sfeer. Hierbij werden vele contacten gelegd 
voor de ingang van de imposante San Maria 
Maggiore.
Bijzondere kenmerken van deze Romereis
Kenmerkend in Rome waren natuurlijk de 
grote drukte en de verhoogde veiligheidsmaat-
regelen, waardoor je een Basiliek alleen kon 
bezoeken door eerst door poortjes te gaan 
en gecontroleerd te worden. Dit werd tijdens 
de reis gecompenseerd doordat er weer een 
mooi evenwicht ontstond tussen het onder-
deel zijn van een grote groep, de ongebonden-

In 2016 was het einddoel van de tweejaarlijkse gildepelgrimage een bezoek aan de stad Rome, het centrum 
van onze katholieke geloofsgemeenschap. Het is een bijzondere reis geworden zoals u hieronder kunt lezen.

     Romereis 2016 “Het was geweldig”

REPORTAGE
Door René van Hal

Groepsfoto met in het midden  mgr. A. Hurkmans en prins Jaime de Bourbon de Parme
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heid daarbinnen, omdat je elke keer weer 
anderen aan je eettafel kon treffen of naast 
je in de bus, maar ook doordat de indrukken 
en ervaringen van de deelnemers zo konden 
verschillen. En dat alles in combinatie met de 
verschillende gildegebruiken en -symbolieken, 
die mensen tot nadenken aanzetten over het 
hoe en waarom en vooral de diepe betekenis 
die er soms achter zit.

VIERINGEN MET GILDE-EER
Naast de vieringen in Rome, waren er nog 
een openingsviering in de S. Georg Dom in 
Limburg an der Lahn en een afscheidsviering 
in de Zwitserse bedevaartplaats Einsiedeln in 
het programma opgenomen. De thema’s van 
de vieringen waren gelinkt met het Heilig Jaar 

van Barmhartigheid, zoals ook de dagelijkse 
meditatieve momenten. De twee priesters die 
ook als pelgrim meereisden ,wisten bij deze 
vieringen de deelnemers te raken. Daarbij had 
elke viering zijn eigen sfeer en daardoor ook 
invulling tijdens deze Romereis. De vieringen 
trokken natuurlijk ook bij het brede publiek de 
nodige aandacht vanwege kleding, de trom, 
bazuinen, vaandels en vendel. Dit alles was 
ook de aanleiding voor de vele foto’s die ervan 
werden genomen.

AFSLUITEND
Wanneer je zo terugkijkt op deze Romereis, 
dan besef je je eens te meer dat veel 
indrukken nog wat verborgen zitten en dat 
juist die veelheid dit soort reizen zo bijzonder 

maakt. Want de uiterlijkheden van het gildelid 
zijn is tijdens zo’n reis beperkt tot enkele 
hoogtepunten. Juist de gemeenschapszin, de 
solidariteit en het samen optrekken, maakt dat 
deze gildereizen anders worden ervaren dan 
een gewone vakantiereis en daardoor voor 
velen een meerwaarde hebben. Zoals door 
velen aan het einde van deze reis weer werd 
aangegeven: “we hebben unieke momenten 
met elkaar beleefd, die je zelf niet zo kunt 
opzoeken”, “we hebben weer onvergetelijke 
herinneringen aan ons leven toegevoegd”, 
“tijdens zo’n reis zijn er veel momenten die je 
tot nadenken zetten over hoe je in het leven 
wil staan”. De Romereis 2016 werd weer een 
gildepelgrimage met inhoud, zoals dat past bij 
de toekomst van het gildewezen. n

     Romereis 2016 “Het was geweldig”

Afsluitende viering in de abdij van Einsiedeln.
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Schrijf Geschiedenis: de laatste bokkenrijder
Oktober is de landelijke ‘Maand van de Geschiedenis’. Net voor de zomervakantie is de aftrap gegeven voor dit 
project in het kader van de ‘Maand van de Geschiedenis’. De naam van het project is: ’Schrijf geschiedenis! Zorg voor 
kippenvel!’

Het Gilde Sint Joris uit Udenhout is een samen-
werking gestart met de Bibliotheek Udenhout 
en de Udenhoutse schrijver Peter Vervloed 
rondom de maand van de geschiedenis. Het 
project dat hieruit voortkomt heet: ‘Schrijf 
geschiedenis!’ Door middel van het vertellen van 
de geschiedenis van de Bokkenrijders willen we 
de jeugd inspireren en uitdagen tot het schrijven 
van een spannend verhaal. Op deze manier gaat 
de lokale kennis niet verloren en gaan we op een 
spannende manier met taal aan de slag. 
De schrijver Peter Vervloed heeft een begin 
gemaakt met het verhaal van ‘de laatste bok-
kenrijder’. Dit is in een lesbrief verwerkt en naar 
scholen gestuurd in Udenhout. De bedoeling 
was dat de leerlingen het verhaal op hun manier 
zouden afmaken. Twee groepen zes van basis-
school De Achthoeven wilden graag meedoen. 

Op drieëntwintig september is Peter Vervloed, 
samen met Rob Weijtmans van het gilde, naar 
de school geweest en samen hebben zij de 
groepen zes enthousiast gemaakt om het ver-
haal van ‘de laatste bokkenrijder’ af te schrijven. 
Peter Vervloed heeft een lied geschreven over 
‘Pier van Lier’. Hij zou de laatste Bokkenrijder 
zijn geweest. Ook werden er verhalen verteld 
over de bende de Bokkenrijders en de rol van het 
gilde.
Op vier oktober hebben Peter Vervloed en Piet 
Vromans een keuze gemaakt uit de ingeleverde 
verhalen. De mooiste verhalen zouden in een 
workshop ‘schrijven en schrappen’ met Peter 
Vervloed tot een mooi verhaal kunnen worden 
geschreven met als doel dat de kinderen op vier 
november het verhaal zouden gaan presenteren 
samen met het Gilde Sint Joris in de bibliotheek. 
Deze workshops vinden op school en in de bibli-
otheek plaats. Peter zal met de kinderen gaan 
rappen, zingen en bewegen. Op eenentwintig 
oktober vond er een generale repetitie plaats in 
de Bibliotheek Udenhout ter voorbereiding van 
de eindprestatie op vier november. 
Vrijdag vier november heeft de presentatie van 
‘De laatste bokkenrijder’ plaatsgevonden in 
de bibliotheek van Udenhout. De groepen zes 
van basisschool De Achthoeven hebben in de 
maand van de geschiedenis gewerkt aan dit 
project. Ze werden daarin bijgestaan door Peter 

Vervloed (schrijver) en Piet Vromans (hoofdman 
van het Gilde Sint Joris Udenhout).
Om één uur /s middags komen de eerste gasten 
al binnen, het zijn de papa’s en mama’s van de 
kinderen, maar ook de opa’s en oma’s komen 
mee. Al snel is de bibliotheek vol en komen de 
kinderen binnen. Ze nemen plaats voor het 
podium. 
Jolanda Hendrikx heet iedereen welkom. Dan 
neemt Peter Vervloed het woord en begint met 
het lied: ‘Pier van Lier’. De kinderen zingen het 
uit volle borst mee, en na twee coupletten hoor 
je zelfs de ouders meezingen. De sfeer zit er al 
goed in. 
Peter begint dan het verhaal te vertellen 
over Jeroen die iets meemaakt op de rom-
melmarkt en later die avond schrikt hij van een 
Bokkenrijder die langs zijn slaapkamerraam gaat. 
En net als het spannend wordt, laat Peter een 
ijzige stilte vallen…… Het is muisstil geworden 
en Piet Vromans neemt het woord om het eerste 
verhaal aan te kondigen: het verhaal van Jinte. Ze 
wordt bijgestaan door twee klasgenoten, die haar 
beschermen met vendel en hoofdmanspiek. Met 
het gitaarspel van Peter op de achtergrond komt 
het verhaal ten einde en klinkt luid applaus en 
tromgeroffel.
Tussen de verhalen door presenteren alle 
kinderen de ‘rap’ die ze gemaakt hebben van de 
‘Bokkenrijders’. Het is een genot om te zien, hoe 
enthousiast de kinderen de geschiedenis van de 
Bokkenrijders op hun wijze laten zien.

Na Jinte volgt het verhaal van Mees, die een 
sabel nodig heeft om te laten zien hoe spannend 
zijn verhaal is. Hierna volgt het verhaal van Teun, 
die er een eigen draai aan geeft waar hartelijk 

om gelachen wordt. Bij Reno en Sepp wordt een 
kleine kruisboog gebruikt om hun verhaal kracht 
bij te zetten. De laatste twee vertellers zijn Sander 
en Jasmijn, die de presentatie op een spannende 
wijze afsluiten.
Met een daverend applaus worden de kinderen 
nog een keer in het zonnetje gezet.
Als iedereen klaar is met applaudisseren neemt 
Marieke Vermeer, namens de bibliotheek, 
het woord. Het is een mooi voorbeeld van 
samenwerking, de wijze waarop de bibliotheek, 
de schrijver Peter Vervloed, het Gilde Sint Joris en 
de kinderen van de Achthoevenschool dit project 
samen hebben gerealiseerd. 
Afsluitend krijgen alle kinderen een goodiebag 
met een paar cadeautjes erin, waaronder een 
boek van Peter Vervloed. Voor beide klassen en 
de bibliotheek is er een boek van het Gilde Sint 
Joris. En de organisatoren krijgen een bloemetje 
voor hun bijdrage aan het project.

Links Peter Vervloed met de jas van de laatste 
Bokkenrijder.

Bokkenrijders waren volgens het volksge-
loof personen of geesten, die op bokken 
door de lucht reden. In de 18de eeuw was 
dit de naam die gegeven werd aan een 
bende dieven, afpersers en plegers van 
gewelddadige berovingen in de Landen van 
Overmaas en het voormalige graafschap 
Loon. De bokkenrijdersbendes waren 
met onderbrekingen actief in de periode 
van 1740 tot 1798 in het tegenwoordige 
Nederlands Zuid-Limburg, delen van 
Belgisch-Limburg en de Kempen, de 
Belgische Voerstreek, het Land van Herve, 
de streek rond Luik en enkele gebieden vlak 
over de Duitse grens nabij Herzogenrath.
De strooptochten en afperserijen waren 
over het algemeen gericht tegen boerderijen 
en pastorieën op het platteland.
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HET VERHAAL VAN JINTE
De laatste bokkenrijder
De kraampjes van de antiek- en curiosamarkt 
staan vol met spullen die Jeroen graag omschrijft als 
rotzooi, allemaal rotzooi. Toch heeft hij zich weer 
door zijn vader achter zijn computer vandaan laten 
praten. Tja, wat moet je anders op een eindeloos 
lijkende zondagmiddag, Jeroen de Bok? 
Terwijl zijn vader met zijn lijstje in aanslag een 
bananendoos met tweedehands stripboeken 
doorploegt, laat Jeroen zich op een doorgezakte 
bank zakken. Maar met een schreeuw veert hij 
weer op. Een meisje dat in de buurt staat, schiet in 
de lach. Ze is van zijn leeftijd. En nog knap ook. Dat 
zul je net hebben. Met een vuurrood hoofd wrijft 
Jeroen over zijn billen. Wat heeft hem gestoken? 
Het meisje grijpt tussen de versleten bekleding van 
de bank. “Hier!” 
Jeroen pakt het voorwerp aan. Hij bekijkt het van 
alle kanten. “Het lijkt een stuk bot,” zegt hij. “Het 
weegt best zwaar. En het is massief.”
“Een afgebroken hoorn van een beest,” knikt het 
meisje. “Een bok.”
“Hoe komt dat ding hier?” vraagt Jeroen.
“Zoals de meeste rommel hier terecht komt,”  
lacht het meisje. “Toevallig. Of niet?”

Jeroen ligt in bed. Hij luistert naar de wind die om 
de verbouwde boerderij giert en de regen die tegen 
de ramen slaat. Wat een hondenweer! Het was 
toch nog een leuke middag geworden op de rom-
melmarkt, dankzij zijn toevallige ontmoeting met 
het meisje. Ankie, heet ze. Ankie en Jeroen. Klinkt 
goed. Ze hebben samen friet en ijs gegeten én nog 
vaak gelachen om zijn rare bokkensprong. Verliefd 
glimlachend valt Jeroen in slaap.
Op zijn nachtkastje, beschenen door een zacht 
streepje maanlicht, ligt de hoorn van de bok. Een 
plotselinge windvlaag rukt aan het raam dat op 

een kier open staat. De gordijnen klapperen. Jeroen 
schrikt wakker en kijkt naar buiten. Zijn gezicht 
wordt een masker van angst. Zijn gil gaat door 
merg en been. “Nee!”

[Het verhaal, afgemaakt door Jinte)
Hij zag een bokkenrijder! Hij knipperde een keer 
met zijn ogen en weg was de bokkenrijder. Jeroen 
wist niet wat er gestolen was. De volgende dag ging 
hij naar het huis van Ankie. Haar moeder deed de 
deur open.
“Ankie is verdwenen!” huilde ze. 
Jeroen was er ook achter gekomen dat zijn hoorn 
weg was. Hij ging buiten zoeken. Opeens zag hij 
een aanwijzing. Het was een rood lint. Hij liep 
verder en hij zag er nog één, en nog één…
Opeens zag Jeroen een schaduw. In een flits was 
die weg. Misschien was het de bokkenrijder. Hij 
volgde het pad verder. Ineens zag hij Ankie. Ze was 
vastgebonden aan een boom. 
Jeroen wilde Ankie losmaken, maar toen kwam 
Pier van Lier, de laatste bokkenrijder. Hij pakte 
Jeroen bij zijn arm en zei: “Je mag haar meenemen, 
maar dan moet je beloven om nooit meer terug te 
komen.”
Jeroen stond stijf van angst. Hij wist niet wat 
hij moest zeggen of doen. Zijn hart ging sneller 
kloppen. Hij had klamme handen, trillende benen 
en hij kon niet meer denken. Hij wilde Ankie wel 
redden, maar hij wist niet hoe. Toen zei hij maar: 
“Oké, beloofd.”
Pier van Lier liet Jeroen los. Opeens zag Jeroen in de 
zak van de bokkenrijder de hoorn die hij kwijt was. 
Hij pakte de hoorn en stak hem dood.
Samen liepen Jeroen en Ankie naar het huis van 
Ankie. Haar moeder deed verrast de deur open. Ze 
was blij en verdrietig tegelijk. Ze omhelsde Ankie 
en fluisterde: “Ik dacht dat je nooit meer terug zou 
komen. Ik ben zo blij.”

Ankie zei: “Ik was meegenomen door Pier van Lier, 
de laatste bokkenrijder. Maar gelukkig heeft Jeroen 
mij gered. ik ben zo trots op hem.” Jeroen moest 
er van blozen. Hij wilde niet laten merken dat hij 
verliefd was. Maar de volgende dag vertelde hij het 
toch en gelukkig was Ankie ook op hem. 

WAAROM DIT PROJECT?
Het is ooit begonnen met een samenwerking 
tussen drie partijen: de bibliotheek, het 
Muziekcentrum de Zuivelfabriek en ons gilde 
(Gilde Sint Joris Udenhout).
De bedoeling was dat we gezamenlijk iets voor 
het kasteelfeest 2016 zouden organiseren. 
Helaas is het kasteelfeest niet doorgegaan, 
maar ons initiatief wel. De zuivelfabriek is later 
afgehaakt door het weggaan van de directeur 
en doordat er op dat moment geen ruimte was 
voor dit soort initiatieven.
 
WAAROM DE BOKKENRIJDERS?
Welnu, we wilden een verhaal laten schrijven 
door kinderen, over ons dorp en over het 
kasteel. Het idee werd geboren om iets over een 
bende te laten schrijven die over het dorp angst 
en verderf zaaide. Het gilde was daar om het 
dorp te verdedigen.
 
Schrijven paste goed bij de bibliotheek (betrok-
kenheid). Omdat schrijven een vak op zich is, 
hebben we een schrijver gezocht die ons kon 
helpen een begin van het verhaal te schrijven.
Verdedigen door het gilde past goed bij de 
gilden (bekendheid geven aan de gilden). Verder 
wilden we iets anders dan een scholenproject (al 
meerdere keren gedaan). We wilden een inter-
actief project op een andere locatie en verspreid 
over meerdere dagdelen. n

Peter Vervloed en accordeonist Piet Vromans 
zingen het lied ‘de laatste Bokkenrijder’’.

De kinderen dragen hun zelfgeschreven rap 
voor. 

Peter Vervloed met gitaar, Jasmijn leest het 
laatste verhaal voor.
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Jeugdtoernooi 2017   
Sint Jorisgilde Budel 
Komt dat zien, komt dat zien! Jaja, op achten-
twintig mei houdt het Sint Jorisgilde Budel het 
jeugdtoernooi. Het is echt een topervaring die 
je als jeugdlid wel een keer moet meemaken. 
Ikzelf heb zo’n vijf jaar meegedaan. Het is een 
prima oefening voor de kringdag en je kunt al 
je vriendjes en vriendinnetjes van alle gildes 
nog een keer extra zien. Op zo’n dag draait het 
alleen om jou als jeugd, en strijd je met je gilde-
broeders en -zusters om de zilveren schildjes. 
Ikzelf heb een keer de ‘van Schaijk wisseltrofee’ 
gewonnen, dit gaf echt een supergoed gevoel en 

ik hoop dat iedereen van jullie dit een keer mag 
gaan meemaken. Ik mag inmiddels niet meer 
meedoen omdat ik te oud ben, maar ik heb het 
geluk dit nu mee te mogen organiseren. Ik hoop 
jullie allemaal te kunnen verwelkomen om offline 
te gaan verbroederen!

Tot dan! 

Groetjes Neeltje. n

Succesvol 2016 voor jeugdvendeliers 
Gilde Salvator Mundi Oeffelt
Afgelopen jaar hebben de jeugdvendeliers van 
het Gilde Salvator Mundi aan verschillende 
wedstrijden op gildedagen en toernooien 
meegedaan. Ze behaalden dit jaar een aantal 
prijzen, zowel in groepsverband als ook 
individueel. Het is een prachtig succes van een 
zeer enthousiaste jeugdgroep. Ze hebben veel 
en hard geoefend afgelopen jaar, zowel buiten 
in de zomer als binnen in een loods van één van 
de gildebroeders in de winter. Hun begeleider 

Maurice Fransen heeft afgelopen jaar ook de 
vendelinstructeurs-cursus van de vendelfederatie 
gevolgd, wat dus meteen tot een leuk resultaat 
heeft geleid. 
Daarnaast hebben ook de andere vendeliers, 
tamboers en de schutters van het gilde aan heel 
wat wedstrijden deelgenomen op de gildedagen 
en bij de verschillende toernooien en competi-
ties. Daarbij hebben ze ook een aantal mooie 
prijzen binnengehaald. n

Jeugdige Vughtse vendeliers vallen in de prijzen
Op het toernooi van zevenentwintig november 
2016 voor jeugdige vendeliers, tamboers en 
bazuinblazers van gilden uit heel Noord-Brabant, 
leverden twee jonge vendeliers uit Vught uitste-
kende prestaties.
Na een spannende en sportieve middag ging 
Christiaan Dankers van het Gilde van Sint 
Barbara en Sint Sebastiaan er met de eerste prijs 
vandoor in de categorie tien tot twaalf jaar. Bart 
Kluitmans van het Sint Catharinagilde, zette een 
prachtige prestatie neer met zijn derde plaats in 
de klasse tot tien jaar.
Het toernooi, een initiatief van en georganiseerd 
door en voor jeugdige gildebroeders, vond plaats 
in de Martinihal en werd druk bezocht door 
meer dan tweehonderd belangstellenden. Dit 
jaar stond het toernooi ook open voor tamboers 
en bazuinblazers, in eerdere edities deden alleen 
vendeliers mee. 

Tussen de wedstrijden door vermaakte de jeugd 
zich met diverse sport- en spel-activiteiten, met 
dank aan MOVE Vught. Locoburgemeester 

Peter Pennings viel de eer ten deel de prijzen uit 
te reiken.
Voor de ruim vijftig deelnemers in de leeftijd van 
negen tot vijftien jaar was het een spannende 
maar vooral gezellige dag met veel ruimte voor 
verbroedering. Iedereen kijkt nu al uit naar de 
volgende editie in 2017. n

Neeltje roert de trom.

De enthousiaste jeugdvendeliers van Salvator 
Mundi.

De jeugdige deelnemers met links locoburge-
meester Peter Pennings.

delier Christiaan Dankers in actie.

Resolutie te laag
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Jeugd Beugen blij met prijzen in Vught
Zondag zevenentwintig november 2016 hebben 
zes jeugdvendeliers van het Sint Antonius-, het 
Sint Sebastianus- en het Heilig Sacramentsgilde 
Beugen deelgenomen aan het jeugd indoor-
toernooi dat georganiseerd werd door het Sint 
Barbara en Sint Sebastiaangilde Vught. Er werd 
fanatiek gestreden om de prijzen en dat resul-
teerde in een mooie uitslag. Individueel ging elke 
tweede prijs mee naar Beugen. Sem Willems  
in de klasse dertien tot en met vijftien jaar. Evi 
Willems in de klasse tien tot en met twaalf jaar. 
De tweede prijs in de klasse tot tien jaar werd 

gewonnen door Wies van Oostrum. Ook bij het 
groepsvendelen wisten ze een prijs mee naar 
Beugen te nemen. Hier werd de eerste prijs 
behaald. Al vele jaren worden deze jeugdven-
deliers begeleid door Lambert Essers (liggend 
op de foto). Met zijn enthousiasme voor het 
vendelen weet hij de jeugd te inspireren om elke 
keer weer haar beste beentje voor te zetten. Elke 
week wordt er een avond geoefend en daarbij is 
Lambert, ondanks zijn leeftijd van 78 jaar, niet te 
beroerd om de slagen zelf voor te doen. Sterker 
nog, dit is voor hem meteen een oefening voor 

zijn eigen wedstrijden in de vaandelklasse vijftig 
jaar en ouder (met acrobatiek). n

De winnende jeugd uit Beugen met op de 
voorgrond Lambert Essers.

De kampioen.

Interview met jeugdkampioen Edward Klerks, gildebroeder 
Sint Hubertusgilde Drunen.
Door: Ellie de Heus

Ellie: Je bent kampioen geworden bij de 
jeugd-indoorwedstrijden vendelen te Vught in 
de klasse dertien tot en met vijftien jaar. Van 
harte gefeliciteerd! Hoe voelt het om jezelf 
kampioen te mogen noemen?
Edward: Wel speciaal, maar ik vind kampioen 
een mooie benaming.

Ellie: Wanneer ben je begonnen met vendelen?
Edward: Toen ik zeven jaar was.

Ellie: Wat is er zo leuk aan het vendelen?
Edward: De mooie sierlijke bewegingen van 
een vlag hebben mij aangetrokken tot het 
vendelen.

Elllie: Hoe vaak train je met je vendel?
Edward:: Eén keer in de week, op vrijdag.

Ellie: Moet je nog krachttraining of conditie-
trainingen doen om goed met de vendel uit de 
bus te komen?
Edward: Nee hoor, maar het zou wel helpen 
denk ik.

Ellie: Hoe vaak heb je wedstrijden?
Edward: De laatste jaren is dat aan het 
afzwakken, maar drie wedstrijden is wel 
gebruikelijk.
 
Ellie: Wie gaat er altijd met je mee?
Edward: Mijn moeder Jacqueline en mijn oom 
Frie, tevens ook mijn trainer.

Ellie: Het vendelen gaat uit van het gilde, 
je bent lid van het Sint Hubertusgilde uit  
Drunen. Hoe ben je daar terecht gekomen?
Edward: Ik ben geboren in Drunen en mijn 
opa zat bij het gilde en mijn vader en veel 
ooms ook.

Ellie: Wat is er zo leuk aan het gilde, behalve 
het vendelen?
Edward:: De gezelligheid en het schieten vind 
ik zelf heel leuk.

Ellie: Beheers je nog een andere discipline die 
uitgaat van het gilde?
Edward: Ja, opgelegd schieten. 

Ellie: Ga je dan ook naar wedstrijden?
Edward: Nee.

Ellie: Kun je ook gaan vendelen zonder dat je 
lid bent van een gilde?
Edward: Nee, het gilde hoort wel bij het 
vendelen.

Ellie:  Wat vinden je klasgenoten/vrienden van 
de vendelsport?
Edward:  Ze maken er altijd een grapje van. 

Ellie: Geef je wel eens demonstraties?
Edward: Na een kerkmis is het wel gebruikelijk 
om een demonstratie te geven.

Ellie: Kun je wat reacties noemen van mensen 
die naar de demonstratie kijken?
Edward: Ze vinden het altijd erg mooi en zijn 

positief over het gilde.

Ellie: Heb je nog ambities wat het vendelen 
betreft?
Edward: Natuurlijk in de A klasse een keer 
kampioen worden, maar dat zal nog wel even 
duren.

Ellie: Wat is je advies aan iemand die het ook 
leuk lijkt om te gaan vendelen?
Edward: Als je de basis-eigenschappen 
beheerst, dan zal je ook snel in het vendelen 
kunnen groeien. En met een vriend of vriendin 
samen kan het heel gezellig en leuk zijn.

Ellie: Dankjewel Edward, heel veel succes met 
het vendelen en alles wat er verder nog op je 
pad komt.  
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Fotograaf Rob Pluijm krijgt Europese erkenning met gildefoto’s
Vakfotograaf Rob Pluijm uit Ravenstein is tijdens de jaarlijkse jureringsronde van de FEP (Federation of 
European Professional Photographers), gekwalificeerd als Qualified European Photographer (QEP).

INGEZONDEN

De beoordelingssessie vond plaatst in 
Amsterdam. Pluijm stelde voor zijn kwalifi-
catie een portfolio samen van twaalf foto’s 
met een duidelijke onderlinge samenhang. 
Het werk werd onder de loep genomen 
door vijf zogeheten ‘Master Photographers’ 
uit verschillende Europese landen. Zij 
beoordeelden de serie op techniek, belichting, 
scherpte, compositie en afwerking, maar ook 
op creativiteit en de impact van de foto’s.
Het bekroonde werk van Pluijm is een serie 
portretten die afgelopen zomer werd gemaakt 

tijdens de gildefeesten in Ravenstein. In de 
stadspoort, waar alle deelnemers in optocht 
doorheen liepen, portretteerde hij de deelne-
mers in het voorbijgaan. Het licht en de ach-
tergrond zorgden in combinatie met de kunde 
van de fotograaf voor een bijzondere serie.

Pluijm is uiteraard heel erg blij. “Ik behoor 
nu tot een select gezelschap, want deze 
kwalificatie is maar voor weinig fotografen in 
Europa weggelegd. Het is voor mij de ultieme 
erkenning en ik ben dan ook enorm trots. n

OVER ROB PLUIJM
Rob Pluijm uit Ravenstein is een vakfo-
tograaf die zich heeft gespecialiseerd in 
het maken van bijzondere portretten. 
Eind 2013 kwalificeerde hij zich op nati-
onaal niveau als Silver Master en werd 
zijn portfolio bekroond met de Award 
voor het beste portfolio van dat jaar.  
Nu mag hij zich ook Qualified European 
Photographer noemen.  
Meer informatie www.robpluijm.nl.
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DONKERE WOLKEN DREIGDEN 
Ruim zeventig jaar staan de kringgildedagen 
hoog in het vaandel bij de gilden. In 2017 
zou het vijfenzeventig-jarig bestaan gevierd 
worden. Helaas was er voor 2017 en 2018 
geen gilde voorhanden die dit festijn kan of 
wilde organiseren. Het organiseren van zo’n 
gildedag vergt veel mankracht en is financieel 
een lastig dossier. Het leek erop dat wij 2017 
en 2018 helaas moesten royeren in onze 
agenda’s. Dit zou een doodsteek zijn voor 
de toekomst van de kringgildedagen en de 
gilden. De kringgildedagen 2019 en 2020 zijn 
gelukkig vergeven.  

NIEUW INITIATIEF 
Aan de horizon schijnt toch het licht. Enkele 
broeders en zusters hebben het initiatief 
genomen om de kringdag alsnog gestalte te 
geven. Het voorstel 
’samen maken wij de kringgildedag’ is begin 
september 2016 besproken binnen de leden-
vergadering van de Kring. Met applaus werd 
het voorstel omarmd door een ruime meer-
derheid van de gilden. Alle tweeënvijftig gilden 
slaan hun handen ineen om van deze dag een 
succesverhaal te maken. Vele handen maken 
licht werk! Deze samenwerking is uniek in 
ons vijfenzeventigjarig bestaan. Hiertoe is 
een nieuwe stichting opgericht; Stichting 
Kringgildedag Kempenland (SKK).  

ICONISCHE LOCATIE 
Als locatie hebben we in 2017 en 2018 
gekozen voor het Evoluon. Het Evoluon staat 
midden in de Kempen en staat symbool 
voor innovatie in Zuidoost Brabant. Deze 
innovatie willen wij ook brengen tijdens de 
kringgildedag, waarbij we verenigingen willen 
uitnodigen om zich te presenteren voor het 
publiek. Dit bont gezelschap moet dit kleurig 

festijn, de verbroedering en de samenwerking 
meer inhoud geven. Daarnaast ontzorgt het 
Evoluon ons met haar grandioos gebouw.  
De tuin van het Evoluon wordt ons 
speeldomein. 

ONDERTEKENING 
Op woensdag eenentwintig december 2016 
ondertekende SKK een samenwerkingsover-
eenkomst met de directie van het Evoluon 
en het bestuur van Kring Kempenland. Dit 
onder toeziend oog van diverse gildebroeders 
en -zusters van de kempische gilden. Daarbij 
werd getoost onder de kerstboom met het 
biertje ‘EvoluWonder’. Een wonder dat de 
Kringgildedagen 2017 en 2018 een herstart 
krijgen. Het echte werk moet echter nog 
beginnen. Het tijdspad is kort.

Inmiddels hebben de eerste genodigden (de 
burgemeesters van Zuidoost Brabant) zich al 
aangemeld. Een hoopvol begin! n

Met de ondertekening van twee samenwerkingsovereenkomsten 
slaan de Kempische gilden een nieuwe weg in met het organiseren 
van de jaarlijkse kringgildedag. De kringgildedagen van 2017 en 2018 
zijn hierdoor verzekerd. Noteert u vast vijf juni en drie juni 2018 in uw 
agenda?

Kempische gilden 
slaan handen ineen! 

Ondertekening van de samenwerkingsover-
eenkomst met het Evoluon.

Opleiding trainer bazuin-
blazen start op 18 maart 2017

Alphons van Steenis is de nieuwe docent van 
de opleiding voor trainer bazuin. Hij is afge-
studeerd voor trompet en harmonie- en fanfa-
redirectie en treedt vaak op als jurylid tijdens 
kringwedstrijden van de gilden. We mogen blij 
zijn dat iemand met deze capaciteiten en met 
het hart op de goede plaats voor de gilden, 
zich hiervoor in wil zetten. Op achtentwintig 
januari jongstleden is er een oriënterend 
gesprek geweest met mogelijke cursisten in 
het Gildehof ‘Datmunda’ in Gemonde.  
Hier zullen ook de lessen plaatsvinden. 
Nogmaals voor alle duidelijkheid: het gaat om 
bazuinblazers die het bespelen van de bazuin 
goed beheersen en een opleiding voor trainer 
willen volgen, zodat zij straks zelf in staat zijn 
om in hun regio, in hun kring, bazuinblazers 
op te leiden. Op deze manier streven de 
Federatieve Commissie trom en bazuin en de 
Commissie Jeugd NBFS naar een groeiende 
belangstelling èn een kwalitatieve impuls voor 
het bazuinblazen. Het aantal cursisten is nu 
voldoende om een nieuw begin te maken.
De eerste les is bij het verschijnen van deze 
Gildetrom voorbij: zaterdag achttien maart 
om twee uur ’s middags. De afspraak is dat er 
vooralsnog vier lessen gegeven gaan worden 
voor de zomervakantie en dat we daarna 
verder bezien wat het beste vervolg is.
Voor geïnteresseerden is het raadzaam 
contact op te nemen met de secretaris van 
de Commissie Jeugd NBFS, Harrie Muskens, 
06-20 23 67 32, h.muskens@hetnet.nl.

In april 2017 vervolg hoofd-
liedendag van 8 oktober 2016

Tijdens de laatste hoofdliedendag op 
acht oktober 2016 in ’s-Hertogenbosch is 
uitgebreid gesproken over de toekomst van 
de Brabantse gilden. Intussen hebben de 
werkgroepen verder gewerkt aan het rapport 
‘Toekomst 2025’.
Het is de bedoeling om op acht april 2017 
op een bijeenkomst in het provinciehuis in 
‘s-Hertogenbosch met de hoofdlieden hier-
over verder te spreken. Via uw gilde-secretaris 
zal uw gilde daar tijdig een uitnodiging met 
bijlage voor ontvangen. Noteer deze bijeen-
komst daarom nu alvast in uw agenda: de 
ochtend van acht april 2017. n

FEDERATIE-
NIEUWS



Wijzigingen in kring Land van Cuijk
De jaarvergadering Kring Land van Cuijk op 
28 januari 2017 stond dit jaar in het teken van 
vernieuwingen, onderscheidingen en schei-
dende commissieleden. Zo had Mark Rutten, 
bestuurlid namens commissie standaard-
rijden, te kennen gegeven dat hij, wegens 
gebrek aan tijd, zijn bestuursfunctie voortijdig 
neer wilde leggen. Hiervoor moest iemand 
anders aangetrokken worden en graag vanuit 
commissie standaardrijden. Niemand minder 
dan Antoon van Duijnhoven, standaardruiter 
Sint Lambertusgilde Milsbeek, wilde deze 
bestuurstaak wel op zich nemen. Onder luid 
applaus van aanwezige gilden werd Antoon 
ontvangen in het bestuur. Hiermee bleef het 
kringbestuur met zeven personen compleet, 
waarbij Karel van Soest voor vier jaar herkozen 
was als kringvoorzitter.
Afscheid nemen van personen die veel voor de 
kring betekend hebben is nooit leuk, maar als 
deze personen onderscheiden kunnen worden 
wordt het minder pijnlijk. Henk Zweers, voor-
zitter SAT-commissie, heeft jaren werkzaam-

heden voor de kring en commissie verricht. 
Uit handen van kringvoorzitter Karel van Soest 
kreeg hij de allernieuwste kringonderscheiding 
‘het schild’ opgespeld. 
‘Het schild’ is één van de nieuwe kringonder-
scheidingen in de vorm van een schild met een 
opgelegd logo van de kring. Aan het schild zit 
een lint in de kleuren van de kring namelijk geel 
en groen. Deze en de twee andere onderschei-
dingen, speld en medaillon, zijn ontworpen en 
vervaardigd door Noud Peters i.s.m. bestuur 
Kring Land van Cuijk.  Ze worden alleen uitge-
geven door de kring en zijn derhalve ook niet 
bestemd voor jubilerende gildebroeders binnen 
een gilde. 
Martin van Bardoel, secretaris SAT-commissie 
nam eveneens afscheid van de commissie en 
werd door de kringvoorzitter Karel van Soest 
bedankt voor zijn werkzaamheden voor de 
kring en SAT-commissie en kreeg uit diens 
handen een flesje wijn en een bloemetje voor 
zijn echtgenote aangeboden. Een onderschei-
ding, namelijk ‘lid van verdiensten’, de hoogste 

kringonderscheiding had de heer. Bardoel 
reeds eerder mogen ontvangen.  Ook namen 
twee juryleden, tevens lid van de commissie, 
Herman van de Burgt en Clemens Weijmans 
afscheid, echter door persoonlijke omstandig-
heden konden ze niet aanwezig zijn en zullen 
later hun onderscheidingen uitgereikt krijgen.
Een vernieuwing binnen de kring Land van 
Cuijk mag toch wel de eigen website genoemd 
worden. Vorig jaar was de Facebook pagina 
in de lucht gekomen, maar de website was 
al jaren een issue en kwam maar niet van de 
grond. Maar door het laatste jaar de schouders 
eronder te zetten hebben Marcel Dekkers (gilde 
Beugen) en Marisca van den Berg (kringsecre-
taris) het dan toch eindelijk voor elkaar 
gekregen om de website op 28 januari 2017 
te lanceren. De site  www.kringlandvancuijk.nl  
waarop straks veel terug te lezen is over onder 
andere de historie, verschillende disciplines 
en hun commissies. De site is nu nog niet 
compleet, hier wordt hard aan gewerkt. n

Ongelukkigerwijze is het nieuws over het koningschap van Anna-Marie Verberk niet verschenen in de derde editie van De Gildetrom in 2016.  
Met plaatsing in de editie vertrouwt de redactie van de gildetrom erop haar alsnog recht te doen met haar fraaie prestatie.
 
Uniek slot bij het koningschieten van het Sint Barbaragilde 
Sint Hubert
Anna-Marie Verberk van koningin naar 
koning. Dat zondag 19 juni 2016 een memo-
rabele dag zou worden, waarbij de eerste 
vrouwelijke koning haar intrede deed bij het 
Sint Barbaragilde, kon toen nog niemand 
bevroeden. Naast de eerste vrouwelijke koning 
is Anna-Marie vanaf  2000 ook de eerste vrouw 
die volwaardig lid is van het Sint Barbaragilde. 
De strijd om de koningstitel was zenuwslo-
pend. Er waren 209 schoten nodig om deze 
“taaie” vogel naar beneden te halen. Anna-
Marie Verberk was de gelukkige. Zij mocht 
met een gelukkig schot het laatste stuk van de 
boom schieten, nadat de vogel door de rake 

schoten van alle schutters zo was komen te 
hangen dat je geen goed zicht meer had waar 
je hem moest raken. Vorig jaar was Anna-Marie 
er ook al dichtbij, maar terwijl iedereen dacht 
dat de vogel toen ging vallen bleef hij hangen 
op enkele uitsteeksels, waarna haar echtgenoot 
Tiny de vogel er af schoot en de koningstitel 
opeiste waarmee Anna-Marie koningin werd. 
Met haar rake schot in 2016 onttroonde ze haar 
echtgenoot Tiny en werd ze als scheidende 
koningin, koning van het Sint Barbaragilde.  
Zij kon haar geluk niet op dat het haar dit jaar 
wel is gelukt. n
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KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Koningin Anna –Marie Verberk.

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl



Verhuizing 
naar nieuwe 
schietterrein in 
Blitterswijck
Het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck is 
hard aan het werk om het oude schietterrein af 
te breken en het nieuwe op te bouwen.  
Op zaterdag acht oktober heeft de eerste grote 
verplaatsing van werkzaamheden naar het 
nieuwe gildeterrein plaatsgevonden.  
Er werd door de vele gildebroeders en -zusters 
hard gewerkt om deze klus te klaren, alleen de 
schietinstallatie bleef deze dag nog staan.  
Deze werd zaterdag vierentwintig december 
door de technische mensen van het gilde 
afgebroken en met groot materieel vervoerd 
naar het nieuwe schietterrein.
 
Tijdens de graafwerkzaamheden op het 
kasteelterrein werd nog een oud bruggetje 
blootgelegd, dat op de aangekochte grond van 
het gildeterrein ligt.
Het is het bruggetje dat voeger bij de gracht 
van het kasteel hoorde. Dit bruggetje zal door 
enkele gildebroeders in het voorjaar onder 
handen genomen worden en weer in de oude 
staat teruggebracht worden. n
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Gilde Blitterswijck houdt patroonsfeest 
tOp dinsdag zeventien januari 2017 werd het 
patroonsfeest gevierd bij het Sint Antonius 
Abt Gilde in Blitterswijck. Volgens goed 
gebruik begon de dag met een Heilige Mis, 
gecelebreerd door de gildepriester Huub 
van Horne.  Aansluitend werd een bezoek 
gebracht aan het Sint Antoniuskapelletje. 
In het parochiehuis van Blitterswijck werd 
vooraf aan de vergadering de koffietafel 
gehouden met de bekende warme worst. De 

eerste gildemeester opende de vergadering 
met het onthullen van een nieuw draagschild 
voor de koning. Het draagschild dat tot op 
heden gedragen werd is al van 1740, dus 277 
jaar oud. Het koningspaar Marco en Joyce 
Wijnands bood een prachtig koningsschild 
aan met daarop een door hen bedachte cre-
atie. Ook zijn er twee jubilarissen gehuldigd 
met hun vijfentwintig jaar lidmaatschap 
en tevens vijfentwintig jaar vendelier. De 
tweeling Niels en Ralf Hendrix begon in 
1992 op tienjarige leeftijd als jeugdvendelier 
bij het gilde. De eerste jaren volgde prijs na 
prijs, het was een lust om deze jongens te 
zien vendelen en dat is nog steeds zo. Ook 
hebben ze veel jeugd opgeleid. Ralf en Niels 
zijn bij alle gilde-activiteiten aanwezig, gilde-
broeders in hart en nieren. Gildezuster Carla 
Claessens werd door de eerste gildemeester 
in het zonnetje gezet voor haar bijzondere 
prestatie. Ze is Brabants kampioen bij de 
onderlinge schietcompetitie Brabants wip 
schieten 2016 en voor de veertiende maal 
gehuldigd als schutvrouw van het gilde. n

Gilde Ravenstein heeft nieuwe hoofdman
Tijdens de gelogvergadering op zeventien 
januari 2017 werd Bert Vleming tot 
hoofdman gekozen van het Sint Barbara 
Gilde Ravenstein. Bert Vleming was al als 
Barbaradeken lid van het bestuur. Ook heeft 
hij samen met het bestuur van stichting 
gildefeesten vorig jaar de vrije gildedag 
georganiseerd. Hij volgt Harm Guelen 
op, die deze functie zes jaar heeft vervuld. 
Tijdens dezelfde gelogvergadering hebben 
broer en zus Wout Heessen en Hanny 
Hamers-Heessen geruild van taken. Hanny 
Hamers-Heessen is maandeken-secretaris 
geworden en Wout Heessen Barbaradeken. 

Wout zal daardoor komend jaar het nieuwe 
Barbaradeken-schild gaan dragen. Dit schild 
is bekostigd door de Vrienden van Sint 
Barbara en de Heemkundekring Ravenstein. 
Dit zijn personen die zich nauw verbonden 
voelen met het gilde, maar geen broeder of 
zuster kunnen of willen worden.
Harm Guelen zal uit het bestuur treden 
en zal zich vooral bezighouden met de 
toekomst van het gilde in een daarvoor 
benoemde commissie. Henk Eikhout is 
gekozen tot Barbaradeken en completeert 
het bestuur. n

Blootgelegd bruggetje.

De tweelingbroers Ralf en Niels Hendrix.

Hoofdman Bert Vleming en maandeken-
secretaris Hanny Hamers-Heessen.

Barbara dekenschild vervaardigd door Joos 
Vlemmix, Ravenstein.
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Bestuurswisseling 
bij Soester gilde
Tijdens de algemene ledenvergadering 
afgelopen december is afscheid genomen 
van bestuurslid Xander Dazelaar. Doordat 
hij naar buiten Soest is verhuisd kan hij geen 
lid meer zijn van het gilde en daardoor ook 
geen bestuurslid meer zijn. Hij blijft nog wel 
als tamboer lid van het gildekorps en is ook 
nog bestuurslid van de Stichting Gildefeesten. 
Daarmee is hij zeker nog niet bij het gilde 
verdwenen, zo gaf hij bij zijn dankwoord aan. 
Xander heeft elf jaar deel uitgemaakt van het 
gildebestuur, waarvan de eerste twee jaar als 
assistent.
Tegelijkertijd werden twee nieuwe bestuurs-
leden gekozen, te weten André van den 
Breemer en Marc Hilhorst. Zij hadden een 
proefjaar als assistent van het bestuur erop 
zitten en dat was goed bevallen. André zal zich 
met name richten op het schieten binnen het 
gilde, terwijl Marc zich ondermeer zal bezig-
houden met de inrichting en het beheer van het 
gildeterrein tijdens de jaarlijkse gildefeesten. 
Beide gildebroeders maken al meerdere jaren 
onderdeel uit van het Soester gildekorps en zijn 
dus ook geen onbekende in Brabant. n

Gilde-expositie van Toen en Nu  
in Oeffelt
Op acht en negen april 2017 exposeert het 
Gilde Salvator Mundi in Oeffel met het thema 
Onderzoeken-Studeren-Exposeren. De laatste 
expositie dateert alweer van 1990, hoog tijd 
om dit weer te gaan doen.  
Men heeft niet stilgezeten, want de archivaris 
heeft veel geschiedkundige wetenswaardig-
heden ontdekt die vragen beantwoorden of 
juist oproepen.
U wordt allen uitgenodigd om te komen 

kijken en genieten van gildehistorie in Oeffelt 
op zaterdag acht april van twee uur ’s mid-
dags tot acht uur ’s avonds en op zondag 
negen april van elf uur ’s ochtends tot acht 
uur ’s avonds in zaal Piepkes Raadhuisplein 
te Oeffelt. 

Voor info, bel Wim Wolters op  
06-23 78 45 52 of  stuur een e-mail naar  
salvatormundioeffelt@gmail.com. n

Baron de Weichs de Wenne vijftig jaar 
beschermheer
Op zeven november was het vijftig jaar 
geleden dat Baron de Weichs de Wenne 
werd benoemd tot beschermheer van het 
Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren. 
Tijdens de jaarvergadering van het gilde op 
zeven november, werd hier door eerste gilde-
meester Pascal Kleeven bij stilgestaan. Ook 
werd er een mooie fotoreportage getoond 
over de beschermheer uit de afgelopen vijftig 
jaar en uiteraard richtte de beschermheer nog 
een mooi woordje tot het gilde. De jubilaris 
ontving het speciaal ontworpen gildespeldje 
met oorkonde en daarnaast werd er namens 
de vereniging nog een rode beuk cadeau 
gedaan welke symbool staat voor wijsheid 
en aandacht, standvastigheid en waakzaam-
heid. De beuk staat natuurlijk ook voor de 
band tussen de beschermheer, familie De 
Weichs de Wenne en het gilde van Geijsteren. 

Deze boom zal geheel toepasselijk door 
enkele gildebroeders worden geplant bij de 
kasteelruïne in Geijsteren, voormalig huis van 
familie De Weichs de Wenne. n
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Afscheid van Xander Dazelaar. Baron de Weichs de Wenne.

Gilde Salvator Mundi Oeffelt.

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk
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Van prins naar koning
Het Sint Catharinagilde Son heeft weer een 
nieuwe koning. Tijdens het koningschieten op 
vier september heeft Harrie van Eck de titel 
overgenomen van de aftredende koning Ad 
Ras. Harrie kreeg de titel niet zomaar cadeau. 
De vogels waarop geschoten werd bleken 
namelijk taai te zijn. In de finaleronde kwam 
bazuinblazer Harrie uiteindelijk tegenover 
Ronnie Verhagen te staan. Pas om half acht ‘s 
avonds met het 508ste schot, lukte het Harrie 
om het laatste stuk van de vogel naar beneden 
te halen. Hij werd hierdoor de nieuwe koning 

van het gilde. Harrie is in Son en Breugel al 
zeer bekend van diverse functies die hij al in 
het verenigingsleven bekleed heeft. Zo was hij 
onder andere ook al prins van de plaatselijke 
carnavalsvereniging. Met het veroveren van 
de koningstitel regelde hij dus zelf een pas-
sende promotie van een (oud-)prins naar de 
koningstitel. Het Sint Catharinagilde feliciteert 
Harrie van harte met deze nieuwe titel en 
is ervan overtuigd dat hij het gilde op een 
waardige manier zal vertegenwoordigen het 
komende jaar! n

Gilde in Anthonis 
zette deuren open
Zondag vijftien januari vierde het Sint 
Antoniusgilde in Sint Anthonis dat ze tien jaar 
geleden ontwaakte. Het was een schitterend 
feest. De dag begon met een viering in de kerk 
alwaar drie nieuwe trommels en een vaandel 
voor de standaardrijder werden ingezegend 
door de gildeheer pastoor Van der Sluis. 
Aansluitend was de feestelijke middag met 
een koffietafel voor de leden met partner en 
genodigden. Er waren mooie toespraken van 
hoofdman Jos Verbeeten en burgemeester 
Marleen Sijbers. De tamboers lieten horen 
hoe goed de nieuwe trommen klinken. Een 
hoogtepunt van de middag was het optreden 
van het Wanroijse komische duo Kwast en 
Krietje. Met hilarische teksten namen ze 
verschillende gildeleden op de hak. Op de 
donderdag daarna zette het gilde de deuren 
open om belangstellenden kennis te laten 
maken met de functies binnen het gilde.
Op deze avond kon men kennismaken met 
het gilde, met het vlakschieten of interesse 
tonen voor andere onderdelen van het gilde. n

Zilveren Brabantkruis 2016
Het was mooi weer de eerste twee zondagen, 
veel zon en geen wind. Aan het einde van 
de dag hadden we één schutter met zestig 
treffers en er waren nog vijf kanshebbers 
voor zestig treffers. Ook dit jaar waren er 
weer schutters die hun pijl in de Dommel 
lieten belanden en sommige bleven zelfs 
in de boom hangen. De weersvoorspelling 
voor de laatste, derde, zondag was niet goed. 
Maar al vroeg zat het schutterslokaal vol met 
schutters. De dag begon met regen maar al 
snel was het weer droog. We hadden deze 
dag veel wind met rukwinden. Hier waren de 
schutters en kanshebbers niet zo blij mee. 
Toch waren er schutters die hun eindresultaat 
nog ophaalden. Eén van de laatste schutters 
behaalde toch nog de zestig treffers. Het 
waren Anoushka Aarts en Paul Hoeks die 
samen moesten kampen. Ze hadden allebei al 
meer in de kamp gezeten, maar deze keer was 
Anoushka Aarts van het Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap uit Oirschot de winnares. Ook 
bij de veteranen moest er gekampt worden 
en wel door de winnaars met 58 treffers. Hier 
moesten Guido Bax en Ad Aarts het samen 
uitvechten. Ad Aarts van het Onze Lieve 
Vrouwe Broederschap uit Oirschot was de 
winnaar. De schutters uit Geffen konden de 
laatste wedstrijd niet afmaken wegens een 

sterfgeval in hun gilde. Nadat het zilver en de 
vleesprijzen waren uitgereikt hebben we de 
schutsbomen weer afgebroken en onder het 
dak geschoven in afwachting van het volgende 
jaar. Wil jij het ook eens proberen? Zet dan de 
volgende data alvast in je agenda: 29 oktober 
en 5, 12 en 19 november 2017. n
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Vaandel Sint Antonius gilde te Sint 
Anthonis.

Koning (ex-prins) Harrie van Eck.

De winnaars Paul Hoeks en Anoushka Aarts.
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Rectificatie
In De Gildetrom nummer 4 van 2017 staat op bladzijde 22 vermeld dat Paul van der Putten 
de nieuwe koning is geworden. Dit moet echter zijn Pieter van der Putten. n

Resolutie te laag
Resolutie te laag

Resolutie te laag



Hein Scheepers koning 
Laat in de morgen trokken de gildebroeders 
en gildezusters naar het gildeterrein aan 
de Paaihurken om afscheid te nemen van 
koning Volkert Scheepers. Een speciale dag 
voor hem, want als hij voor de derde maal 
achtereen de koningsvogel naar beneden 
zou schieten werd hij keizer van het Sint 
Catharinagilde. Traditiegetrouw stond daar 
een zelfgemaakt borreltje brandewijn en 
een heerlijke Brabantse koffietafel op hen 
te wachten. De koningsvogel was al op de 
schutsboom geplaatst en de schutters konden 
alleen de reservevogel van dichtbij bekijken. 
Het koningsvest werd aan de schutsboom 
bevestigd, het gilde trok traditioneel driemaal 
rond de schutsboom en er werd geofferd 
op de trom. Daarna werd de volgorde van 
schieten door middel van loting vastgesteld. 
De oud-koning loste het eerste schot. Het was 
helder weer met een strakblauwe lucht en een 
heerlijk zonnetje. Door de zwart geschilderde 
onderkant van de koningsvogel was het niet te 
zien waar de kogels de vogel troffen. De oud-
koning had de vogel goed geprepareerd voor 
een spannende strijd. Na meer dan honderd 
schoten werd het elke schutter duidelijk dat 

deze vogel zich niet snel gewonnen zou 
geven. Het werd dan ook een lange strijd en 
de zon kwam lager en lager te staan. Juist op 
het moment dat enkele gildebroeders zich 
zorgen maakten of de strijd voor het donker 
beslecht zou zijn wist Hein Scheepers met 
het 369e schot de vogel naar beneden te 

halen. Voor Hein is het de derde keer dat hem 
dat lukte, in 1990 en 2010 was hij al eens 
koning. Het bestuur vond dat hij waardig is 
het koningszilver te dragen, waarna de eed 
van trouw werd afgelegd. Daarna was het 
een gezellig samenzijn tussen gildebroeders, 
gildezusters, familie, vrienden en kennissen. n

170 jaar aan jubilarissen
Het Sint Catharinagilde Son heeft in 2016 
maar liefst drie jubilarissen met een zeer lang 
dienstverband in haar midden gehad. Dit 
zijn Leo Verhagen, Karel van de Ven en Wim 

van den Berg. Wim vierde zijn vijftig-jarige 
lidmaatschap, Leo en Karel zijn beiden al 
zestig jaar lid! Ze hebben in die tijd ook het 
nodige betekent voor het gilde. Zo zijn ze 
alledrie één of meerdere malen koning van 
het gilde geweest. Leo heeft nooit bestuurlijke 
ambities gehad. Qua gevatte opmerkingen en 
gezelligheid is hij nog steeds één van de gang-
makers binnen het gilde. Karel is lange tijd 
één van de kartrekkers van het gilde geweest. 
Hij was dertien jaar de dekenschrijver en 
heeft daarna nog achttien jaar als hoofdman 
het gilde geleid. Sinds 1998 heeft Karel de 
titel van ere-hoofdman. De jongste jubilaris 
Wim is nog steeds (sinds 1988) bestuurslid. 
Daarnaast vervult hij een belangrijke rol als 
de vaandeldrager van het gilde. Vanaf 2013 
is Wim verder tevens de keizer van het gilde. 

Het gilde wilde dit natuurlijk niet zomaar laten 
passeren en daarom stond er op vrijdagavond 
twee september voor de jubilarissen dan ook 
een traditionele huldiging met aansluitende 
receptie op het programma. Helaas was op 
deze avond Karel door ziekte niet in staat 
erbij aanwezig te zijn. De honneurs werden 
daarom door zijn familie waargenomen. Op 
deze feestelijke avond waren er behalve de 
vendelhulde ook de nodige lofbetuigingen en 
bloemen vanuit het eigen gilde en de kring 
aan de jubilarissen. Ook werd hun (al grote) 
onderscheidingen-verzameling nog verder 
uitgebreid voor hun bewezen verdiensten 
voor het gilde. Ondanks de afwezigheid van 
Karel werd het toch een gezellige feestavond 
en gelukkig is Karel daarna ook weer vrij snel 
hersteld. n
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Wim, Karel en Leo.

Koning Hein Scheepers (rechts) legt de eed van trouw af.
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Caeciliaviering onze patronesdag
We kwamen samen bij hoofdman Jan Heeren, 
om hem en de daar aanwezige koning Paul 
Hoeks een vendelgroet te brengen als opening 
van deze avond. René Smetsers verzorgde het 
vendelen weer als vanouds. In optocht gingen 
we naar café-zaal De Sportvriend, waar van de 
koffietafel genoten kon worden. Vooraf was er 
een woordje van de hoofdman, waarin hij de 
huldiging aankondigde van jubilaris Leo van 
Hulst, die veertig jaar lid was en waarbij zijn 
kinderen ook aanwezig waren. De kringvoorzitter 
Felix Crooijmans was er om na zijn woordje aan 
Leo hem de zilveren onderscheiding van kring 
Kempenland op te spelden. Leo was zeer ver-
guld en hem werd door de hoofdman ook nog 
de Eigen Gilde-onderscheiding opgespeld. Na 
de felicitaties nam de hoofdman weer het woord 
en riep Ad Liebregts bij zich, die gehuldigd werd 
voor zijn vijfentwintig-jarig lidmaatschap. Hij 
was al langer lid, maar niet actief: de laatste jaren 
fungeerde hij weer als tamboer. Ook hij ontving 
uit de handen van de hoofdman een Eigen-Gilde-
onderscheiding voor zijn jubileum. Voor beiden 
waren er bloemen, die werden aangenomen 
door de dochter van Leo en de vrouw van Ad. 

Hierna volgde de koffietafel met gebraden worst 
en koteletten. Na de maaltijd werd Paul Hoeks 
gehuldigd als gildekampioen kruisboogschieten 
2016. Hij kreeg van de hoofdman het daarvoor 
bestemde schildje. Het feest kon beginnen! 
Voor een aantal tot ver na de kleine uurtjes! 
Tussendoor vertelde de hoofdman hoe het 
gesteld was met de kringdagen 2017/2018. Er 
werd geld geschonken voor wel twaalf zilveren 
schilden. Wat ons betreft gaat de Kringdag 
Kempenland 2017 door! n

Geslaagde nieuwjaarsreceptie Sint Jorisgilde Heeze 
Op de eerste zondag van het jaar 2017 was 
de nieuwjaarsreceptie bij het Sint Jorisgilde 
Heeze. Ondanks het weer was er een gewel-
dige opkomst. Bij een lekker snorrende kachel 
kon iedereen bijpraten. Na de koffie en de 
erwtensoep nam baas-deken Rens Guitjens 

het woord. Hij gaf even een terugblik over 
2016 en een vooruitblik voor 2017. Alle hoog-
tepunten kwamen aan bod. Aan het einde van 
zijn toespraak maakte hij de winnaar bekend 
van de beste schutter van 2016. Met twaalf 
afgeschoten houten vogels was Toon Verguld 

de gelukkige. Het zilveren draagschild werd 
opgehangen door opperdeken Peter Janssen. 
Bij een hapje en een drankje werd er nog 
gezellig nagepraat. n
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Winnaar Toon Verguld. Gezelligheid kent geen tijd!

Leo van Hulst wordt onderscheiden.

Ook Ad Liebrechts wordt onderscheiden.

De feestelingen.

Resolutie te laag

Resolutie te laag
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Afscheid Annie Maas van bestuur  
De Gildetrom
Namens Kring Maasland zit ik in het bestuur 
van De Gildetrom. Na drie zittingsperiodes 
van vier jaar dient volgens het reglement een 
bestuurslid af te treden. Na twaalf jaar neem 
ik dus afscheiden krijgt iemand anders de 
redactie in zijn portefeuille en ook de digitale 
nieuwsbrief is overgenomen. 
Voor de functie van vertegenwoordiger 
van Kring Maasland in het bestuur zijn we 
op zoek naar een opvolger en ik kan het je 
aanraden! Ik heb het altijd met heel veel 
plezier gedaan, veel leuke contacten gehad en 
fijn samengewerkt. Wil je mijn plaats binnen 
De Gildetrom overnemen, meld je dan bij 
het secretariaat van De Gildetrom, Peter 
Lathouwers: secretariaat@degildetrom.nl.

Met vriendelijke gildegroet,
Annie Maas n

Kringonderscheiding voor jubilarissen 
Sint Ambrosiusgilde Baardwijk
Het Sint Ambrosiusgilde Baardwijk hield 
op dinsdag tien januari 2017 zijn jaarlijkse 
teerdag en zoals gebruikelijk begon de dag 
met een eucharistieviering. Helaas moest er 
vanwege de kapotte verwarming in de Sint 
Clemenskerk uitgeweken worden naar de Sint 
Jan in Waalwijk. Na afloop van de kerkdienst 
werd de traditionele vendelgroet gebracht 
aan het kerkelijk gezag. Daarna vertrok het 
Sint Ambrosiusgilde terug naar zijn gildehuis, 
waar een heerlijk verzorgde koffietafel 
klaarstond. Aan de aansluitende feestavond 
zat nog een feestelijk tintje. Het heeft de 

overheid van gildekring Maasland behaagd 
om aan gildebroeders Mari Brekelmans en 
Peter Brekelmans een kringonderscheiding 
uit te reiken voor hun veertig-jarig jubileum. 
De hoofdman van kring Maasland, Jurgen 
Swinkels, sprak lovende woorden en prees de 
jubilarissen voor hun trouwe inzet en betrok-
kenheid. De gedecoreerden werden daarna 
hartelijk gefeliciteerd door alle aanwezigen 
met deze bijzondere onderscheiding.
Wederom kan het Sint Ambrosiusgilde 
Baardwijk terugkijken op een zeer geslaagde 
teerdag. n

De beide gedecoreerden. Het nieuwe erelid Tiny Beekmans.
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Tiny Beekmans 
erelid van het 
Gilde Sint 
Ambrosius 
Haarsteeg
Tijdens de jaarlijkse teerdag op veertien 
januari 2017 werd oud-hoofdman Tiny 
Beekmans gehuldigd.
Tiny ontving voor zijn vijftig-jarig jubileum 
de zilveren bijenkorf uit handen van de 
hoofdman Frans Mommersteeg. Tiny is 
destijds door zijn oom in het Gilde Sint 
Ambrosius Haarsteeg gehaald en op vier juni 
1966 als aspirant-lid aangenomen. Vrij snel, in 
1969, is hem de functie van tweede hoofdman 
toegeschoven, waarna hij in 1971 hoofdman 
van het gilde is geworden. De hoofdmans-
sikkel heeft hij in 2001 doorgegeven aan zijn 
zoon, maar hij is tot 2005 in het bestuur 
gebleven. Sindsdien neemt hij de rol van 
adviseur op zich, iedereen die Tiny Beekmans 
kent weet dat hij altijd (en meestal terecht) 
wel wat te zeggen heeft. Tiny was ook de grote 
organisator van de kleine gildedagen in 1975 
en 2000 en van de kringgildedagen in 1980 
en 1996. Al die tijd was hij een zeer actief en 
gewaardeerd lid, dat diverse functies en taken 
heeft verricht bij het gilde. n

Resolutie te laag
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Teeravond Gilde Sint Antonius Abt 
Vorstenbosch 
Op zaterdag veertien januari werd de teer-
avond gehouden in ’t Gildebergske. 
Voor alle leden en genodigden is er een uitge-
breid Chinees buffet. Daarna is er een bevorde-
ring voor ere-hoofdman Jan van Grunsven tot 
groot-lint in de Nobele Orde van de Papagay. 
Ton Vorstenbosch krijgt een medaille van 
verdienste. De speech door de Nobele Orde 
uit Antwerpen, wordt met ‘Horrie-Do’ yell afge-
sloten. Marc Somers wordt tot ‘gildebroeder 
van het jaar’ verkozen. De gildeleden hebben 

tweehonderd euro opgehaald in een melkbus 
voor Pater Jan Somers om transport van naai-
machines en stof naar Tanzania te bekostigen.
Aansluitend huldigen we drie personen voor 
hun vijfentwintig-jarig lidmaatschap met een 
zilveren draagspeld, te weten Peter van de 
Sanden, Toon Aarts en Frans Geenen.
Als laatste wordt Adriaan van der Heijden 
gehuldigd voor zijn zestig-jarig lidmaatschap.
De avond gaat gezellig verder met een borreltje 
en glaasje bier. n
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Teerdag Gilde 
Sint Antonius Abt 
Nuland

Op zaterdag eenentwintig januari stond onze 
jaarlijkse teerdag op het programma.
Na de gebruikelijke dingen begonnen we met 
de eerste jubilaris David Hanegraaf, veertig 
jaar lid. David is begonnen als tamboer en is 
nu al heel wat jaren bazuinblazer. Ook heeft 
hij nog gefungeerd als dekenschrijver in de 
overheid van ons gilde.

Theo van Wanrooij was de tweede jubilaris 
en ook veertig jaar lid. Theo is begonnen als 
schutter en is altijd een actieve en verdien-
stelijke schutter geweest; ook heeft hij jaren 
gezorgd voor de houten vogels. En net als 
David kreeg Theo ook een zilveren schild 
opgespeld. Ook kregen ze beide een kringon-
derscheiding voor hun jarenlange inzet voor 
het gildewezen. De titel ‘gildebroeder van 
het jaar’ is dit jaar gegaan naar Riny van der 
Doelen. Hij is door de gildebroeders aange-
wezen als ‘gildebroeder van het jaar 2016’. 
Riny is een actief gildebroeder als kruisboog-
schutter, maar ook actief bij de verbouwing 
van ons clubhuis. 

Hierna was er voor de vier jeugdtamboers 
Max, Jari, Hein en Jayden een speciaal 
schildje. Voor ieder van hen met hun eigen 
naam omdat ze vorig jaar Brabants Kampioen 
werden. Dit werd uitgereikt door de tamboers. 
Kortom een geslaagde teerdag! n

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt 
Vorstenbosch
 Op zondag tweeëntwintig januari was er in 
het teken van de patroonheilige Sint Antonius 
Abt een Heilige Mis in de Lambertuskerk te 
Vorstenbosch. Op een frisse morgen ging 
het gilde in optocht van het clubhuis naar de 
kerk. Tijdens deze Heilige Mis werden alle 
overleden gildeleden herdacht, maar in het 
bijzonder Antoon van Roosmalen en oud 
gildeheer Ruud Dekkers, die in het jaar 2016 
overleden zijn. 
Tevens werden in deze viering drie nieuwe 
leden ingevendeld, te weten Suze van der 
Heijden, Charlotte Somers en Peter van 
Kessel. Na afloop van de mis werden alle 
aanwezigen in de kerk samen met de gilde-
leden uitgenodigd voor een kopje koffie met 
krentenbrood in clubhuis ’t Gildebergske. 
Ook kregen alle aanwezigen nog lekkere 

warme worstenbroodjes aangeboden door 
ingevendeld lid Peter van Kessel. Hiermee 
werd de teerdag afgesloten. n

De jubilarissen en de ‘gildebroeder van het 
jaar 2016’.

Alle gehuldigden op rij in Vorstenbosch.

De drie nieuwe leden van Gilde Sint 
Antonius Abt Vorstenbosch.

Resolutie te laag
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Donatie van de Lionsclub Udenhout / Loon op Zand 
Hoofdman Johan Vriens van het Gilde Sint 
Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout heeft 
tijdens de jaarlijkse teerdag op zaterdag 
eenentwintig januari jongstleden uit handen 
van de voorzitter van de Lionsclub Udenhout 
/ Loon op Zand Cees van Roessel een cheque 
mogen ontvangen van maar liefst € 2200,-. 
Dit prachtige bedrag zal besteed worden aan 
aanpassingen en uitbreiding van het schutters-
onderkomen aan de Schoorstraat. Het bedrag 
is, door middel van een gezamenlijke inspan-
ning van leden van ons gilde en de Lionsclub, 
bijeengebracht door een huis-aan-huis verkoop 
van worstenbrood. n

Nieuw lid voor Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan 
Udenhout
Het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan 
Udenhout heeft tijdens de jaarlijkse teerdag op 
zaterdag eenentwintig januari jongstleden een 
nieuw lid geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens de 
gildemis in de Sint Lambertuskerk. Het nieuwe 
lid Miriam Pijnenburg-van Heeswijk beloofde 

met haar hand aan het vaandel trouw aan het 
gilde. Het is een zeer oude traditie bij het gilde 
dat dit op de teerdag plaatsvindt. Een maand 
eerder is ze door het stemmen met bruine 
en witte bonen al officieel ingestemd op de 
jaarvergadering. Miriam was al als aspirant-

gildezuster toegetreden tot de stichting beheer 
gilde-atributen. 
Vanaf heden kan ze nu officieel toetreden tot 
deze stichting en ze zal daarin meteen de taak 
van secretaris op zich nemen. n

KRINGNIEUWS 
Maasland

De cheque wordt overhandigd, v.l.n.r. Cees van Roesel, Johan Vriens, en Frank Hommel 
(penningmeester Lionsclub).

Miriam Pijnenburg legt met de hand aan het vaandel de eed van trouw af.
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Sint Barbaraviering in Dinther 
Een andere soort viering dan normaal is het op 
zondag elf december 2016. Voorgegaan door 
gildeheer Joost Jansen o. praem, geassisteerd 
door gildebroeders Fred van den Berg en Piet 
van den Akker. Tijdens de viering staan nu 
in het voetlicht de te installeren gildezusters 
Nicky Smits-van Oorschot en Claudia La 
Noble en als gildebroeder Otto van Bouwdijk 
Bastiaanse. Uniek vooral omdat nu de eerste 
dames van ons gilde zijn geïnstalleerd. De 
Heilige Mis werd opgeluisterd door het Sint 
Barbara Gildekoor. Zeker een vermelding waard 
is het gildevaandel. Het is exact tien jaren 
geleden dat het vaandel door Thea de Visser-
Munsters is vervaardigd en overhandigd. De 

jeugd was in het gilde goed vertegenwoordigd, 
zowel in de vendeliersgarde als de pages. 
Na de Heilige Mis is iedereen welkom in 
het gildehuis, allen worden getrakteerd op 
worstenbrood, geschonken door schutsvrouwe 
Paula Luijkx-Terlingen. Bedankt en gehuldigd 
worden Danique Blom voor haar periode als 
Barbarafiguur en Hans de Visser als lid van de 
overheid. Er wordt krentenbrood geserveerd, 
geschonken door Nicky Smits-van Oorschot 
en er is nog lekker nagepraat na het officiële 
gedeelte. Iedereen die zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen aan deze viering; van harte dank.! 
Het was een mooi gebeuren met een leuk 
vervolg. n

Opnieuw steun van Sint Barbaragilde 
voor schaatsbaan  Rotary
In december en een deel van januari lag er 
aan de Noordkade in Veghel een prachtige 
ijsbaan waar de jeugd volop heeft geschaatst. 
Er kwamen duizenden jongeren met school, 
met elkaar of met ouders of grootouders 
schaatsen. De Rotary Veghel nam het initiatief 
en vroeg het Veghelse Sint Barbaragilde om 
steun bij de uitvoering. Naast de vrijwilligers 
van de Rotary waren er tientallen gildebroe-
ders en -zusters die meehielpen, samen met 
vrijwilligers en leerlingen van Fioretti en het 
Zwijsen College.
Om goed te kunnen helpen was het nodig 
dat er een aantal ijsmeesters werd opgeleid, 
die de kwaliteit van het ijs in deze periode 
bewaken en zonodig herstellen. Dat is 

allemaal prima verlopen omdat gildebroeders 
Rien Friebel, Harry Kroeze, Wim Holland en 
John Rams van het Veghelse gilde de cursus 
in Soest hebben doorlopen. De firma die 
voor de ijsmachines en de schaatsen zorgde, 
gaf ook de cursus. Het team gecertificeerde 
ijsmeesters bestond uit zeven personen 
waarvan vier van het Veghelse gilde. De Rotary 
zoekt alweer naar een geschikte locatie voor 
herhaling van deze geweldige activiteit, want 
de opkomst was goed. Het gilde heeft haar 
hulp weer toegezegd. Tot en met acht januari 
werd dagelijks van negen uur ’s ochtends tot 
negen uur ’s avonds geschaatst, zelfs tijdens 
de feestdagen. n

Officiële installatie 
nieuwe gilde-
broeder Rien Friebel
In aanwezigheid van kerkelijke en wereldlijke over-
heid (vertegenwoordigers van burgemeester en 
wethouders) is op zaterdag tien december in de 
sfeervolle Lambertuskerk Rien Friebel als nieuwe 
gildebroeder van het Sint Barbaragilde officieel 
geïnstalleerd. Als ceremonieel teken zette koning 
Paul Wonders Rien de gildehoed op. Daarna 
legde de nieuwe gildebroeder ten overstaan van 
staande deken Henk Maurix de gelofte van trouw 
af. Rien was samen met zijn vrouw bepaald onder 
de indruk van de hele ceremonie. Het Jan van Lee 
koor omlijste de viering met haar prachtige zang. 
De gildebroeders waren eerder in grote getale 
onder luid tromgeroffel en bazuingeschal de 
Lambertuskerk binnengetreden.
Na afloop van de dienst trok het gilde naar het 
Barbara-altaar in de kerk waar iedereen in de 
gelegenheid was een kaarsje op te steken. 
Vervolgens werd er in het gildehuis nog een 
gezellig Barbarafeest gevierd. n

Zowel volwassenen als kinderen genoten op de Veghelse ijsbaan. De eedaflegging van de nieuwe gildebroeder.

De installatie van de nieuwe gildeleden.
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Twee onderscheidingen voor gildebroeders Gilde van  
Sint Barbara en Sint Sebastiaan Vught 
Op 26 november 2016 zijn Wim Schoonen 
en Olivier Verstappen tijdens het investituur-
kapittel van de Nobele Orde van de Papegay 
in het stadhuis van Gent onderscheiden 

met de Bronzen Medaille.De medailles zijn 
uitgereikt voor de vele verdiensten van deze 
gildebroeders. 
Wim Schoonen  staat onder andere bekend 

om zijn tomeloze inzet in de afgelopen 25 
jaar, waarvan 12,5 als vaandrig. Verder was hij 
10 jaar inspirerend voorzitter van de schiet-
commisie en trad op als schietmeester.
Olivier Verstappen zet zich al ruim 30 jaar in 
voor het gilde. Zijn schutterskwaliteiten staan 
op hoog niveau. Sinds 2013 is hij penning-
meester. Verder is Olivier sinds 2011vicevoor-
zitter van de jeugdcommissie van de NBFS.
De Nobele Orde van de Papegay is een 
Europees instituut van verdiensten en heeft 
tot doel diegenen te eren en te honoreren, 
die door hun inzet of morele steun bijdragen 
tot de instandhouding der schutsbroeder-
schappen en/of gilden in Europa. n

Kruisboogschieten in de sneeuw bij  
het Sint Barbaragilde Veghel
Er ligt sneeuw op zondag vijftien januari over 
het schietterrein bij het Veghelse gilde als 
daar ’s ochtends om negen uur de competitie 
kruisboogschieten begint. Deze competitie 
vindt jaarlijks plaats met alle dertien gilden van 
gildenkring Hoge Schuts. Uit onder andere 
Oss, Uden, Nuland, Heeswijk en Nistelrode 
komen de deelnemende gildebroeders. Soms 
met eigen boog, soms met een kruisboog 
van hun gilde. Vaak mannen, ook vrouwen, 
jongeren en ouderen. Dus een behoorlijke 
groep: in totaal 64 deelnemers die zijn komen 
schieten in Veghel.
Ook de inwendige mens is goed warm 

gehouden door drank, erwtensoep en lekkere 
broodjes.
Jan Bramer is als lid van de schietcommissie 
tevreden over het verloop. Rien Friebel haalt 
een perfecte score door van de vijftien schoten 
er vijftien raak te hebben.
De jeugd is goed vertegenwoordigd. Schieten 
mag je al vanaf je twaalfde jaar, daardoor 
zijn er negen jeugdige deelnemers die met 
begeleiding heel goed kunnen meekomen 
bij het schieten. En vergis je niet, het doel is 
twaalf meter  hoog met een schijfje dat twee 
tot drie centimeter uitsteekt. Ook hier geldt dat 
oefening kunst baart. n
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Eén van de jeugdige schutters met 
begeleider.

Wim Schoonen (m). Olivier Verstappen(m).

Teerdag en jubilarissen in Rosmalen
Op zaterdag zesentwintig november 2016 is in 
Rosmalen bij het gilde Sint Catharina-Sint Joris 
de jaarlijkse teerdag gevierd. De dag wordt 
geopend met een Heilige Mis, waarin Bryan 
Colijn de eed van trouw aflegt omdat hij de 

achttienjarige leeftijd heeft bereikt. In gedach-
teniskapel ‘het Vennehof’ worden daarna alle 
overleden gildebroeders en -zusters herdacht. 
In gildehuis ‘De Schutsboom’ heeft het gilde 
van een koffietafel genoten. ’s Middags is 

het tijd om de drie jubilarissen te huldigen. 
Daarna is er tijdens de receptie gelegenheid 
om de jubilarissen te feliciteren. Na een heer-
lijk warm buffet begint de feestavond. Het was 
een lange maar zeer geslaagde teerdag. n

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Gildehuys geopend 
en ingezegend
Burgemeester mevrouw Eugster-van 
Bergeijk en pastor Joe hebben het 
Gildehuys van Gilde Sint Catharina en 
Barbara uit Schijndel officieel geopend en 
ingezegend. 
De burgemeester heeft lovende woorden 
voor het gilde: “Ik zal niet snel vergeten 
dat jullie mij ontvingen bij de grens van 
Schijndel en ik het lint met de Schijndelse 
kleuren mocht doorknippen op m’n eerste 
dag als burgemeester; het gilde is een oude 
traditie en moet in ere worden gehouden.”
De burgemeester is tevens Vrouwe Haywig 
van het gilde. Na haar afscheid als burge-
meester van Schijndel wil ze dit ook blijven. 
De burgemeester heeft door middel van 
het wegtrekken van een vendel en het 
opendraaien van de deur het Gildehuys 
officieel geopend.
Na de officiële opening is het tijd voor de 
inzegening. Na een aantal korte gebeden 
zegent pastor Joe het Gildehuys buiten 
en binnen met wijwater. Hierna wordt 
het gildelied uit volle borst gezongen. Na 
een dankwoord van de hoofdman aan 
burgemeester Eugster en pastor Joe zijn 
ook de betrokken gemeenteambtenaren 
Mari Rovers en Saskia Maltha bedankt met 
bloemen voor de prettige samenwerking. 
De officiële opening is met een hapje en 
een drankje afgesloten in het Gildehuys. 
Het Schijndels gilde heeft nu de mogelijk-
heid om te groeien en andere gildes te 
ontvangen. Er zijn al belangstellenden die 
overwegen om aspirant-lid te worden. n

Veertig en vijftig jaar bij het gilde
Het gilde van Den Dungen viert zaterdag 
zesentwintig november de naamdag van Sint 
Catharina, maar ook het jubileum van twee 
gildebroeders.
Vijftig jaar geleden werd Cor van Ewijk inge-
schreven als lid van het gilde. Cor startte als 
tamboer, maar haalde ook prijzen met groeps-
vendelen en schieten. Cor was van 1982 tot en 
met 1998 bestuurslid en hij was ook lid van de 
volksdansgroep van het gilde. Cor is diverse 
malen actief geweest om financiële middelen 
voor het gilde binnen te halen, zoals met 
kaart- en bingoavonden en de rommelmarkt. 
Tot twee keer toe is Cor actief geweest bij een 
nieuwe gilde-accommodatie. Al jarenlang 
organiseert Van Ewijk de onderlinge compe-
titie voor geweer en kruisboog. Het gilde Sint 
Catharina heeft hem tijdens de Heilige Mis op 

de naamdag onderscheiden met een zilveren 
schild.
Ook Martien van der Aa wordt deze dag 
gehuldigd. Als knaapje van zestien jaar startte 
hij als tamboer en hij is ook even vendelier 
geweest. Overal hielp Martien mee, zoals 
bij het bouwen van een handboogbaan, het 
organiseren van een grote rommelmarkt en 
bij kaart- en bingoavonden. In het verleden 
gaf Martien tromles aan nieuwe gildeleden. 
Verschillende keren is hij schutterskoning op 
kruisboog en op geweer geweest. Het gilde 
Sint Catharina heeft haar zeer gewaardeerde 
jubilerende gildebroeder met het speldje 
met de eigen Catharina onderscheiden. 
Het bestuur van Kring Maasland was op de 
naamdagviering aanwezig om Martien de 
kringonderscheiding op te spelden. n

Burgemeester Euster opent het Gildehuys.

Cor van Ewijk krijgt zijn zilveren schild 
opgespeld.

Martien van der Aa met de afvaardiging van Kring Maasland.

Gerrie van der Schoot speldt de kringonder-
scheiding op bij Martien van der Aa.



Gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus van Besoijen  
begeleidt gildebroeder naar het altaar
Op maandag zesentwintig oktober 2015, de 
statiedag van het gilde van Besoijen, vroeg 
Melvin van Tiggelen zijn Liesbeth ten huwelijk. 
Een jaar en anderhalve week later, op elf 
november 2016, is het huwelijk voltrokken in 
Loon op Zand. 
Het was een mooie zonnige dag toen het 
gilde het bruidspaar naar de kerk begeleidde. 
Voordat de huwelijksplechtigheid voltrokken 
werd, moest er een fotosessie plaatsvinden, 
zoals je hierbij kunt zien. Na deze officiële 
plechtigheid werd buiten de vendelgroet 
gebracht aan het bruidspaar. Melvin nodigde 
daarna de gildebroeders uit om mee te gaan 
naar zalencentrum ’t Moaske om te proosten 
op het huwelijk. Dit  werd niet tegen dove-

mansoren gezegd, want het gilde maakte hier 
natuurlijk dankbaar gebruik van. Het was een 
leuke receptie met als klap op de vuurpijl een 
afvaardiging vanuit kring Maasland, in de per-

sonen van Jurgen Swinkels (kringhoofdman) 
en Bob van Brunschot, die het bruidspaar 
kwamen feliciteren. n

Drie jubilarissen bij het gilde Sint Catharina -  
Sint Joris Rosmalen
Arie Steenbakkers vierde zijn vijfentwintigjarig 
jubileum. Arie is een actieve geweer- en 
kruisboogschutter en heeft zes jaar in de 
schietcommissie kruisboog gezeten. Hij is al 
negen jaar deken rentemeester van het gilde. 
Arie zit ook in de schietcommissie geweer van 
gildekring Hoge Schuts. De jubileumspeld 
werd opgespeld door onze beschermvrouwe 
Mevrouw Dollevoet. 
Marcel van Helvoirt vierde zijn veertigjarig 
jubileum. Marcel begon op zijn negende met 
vendelen en is hier nog steeds heel bedreven 
in. Dat is te zien aan zijn prijzenzilver; hij was 
ook zes keer federatiekampioen. Marcel is een 

aantal jaren gildebode geweest en een goede 
geweerschutter. De jubileumspeld werd hem 
opgespeld door zijn vader, hoofdman Henk 
van Helvoirt. 
Hoofdman Henk van Helvoirt, zestig jaar lid, 
waarvan 49 jaar in de overheid, 24 jaar als 
deken-rentmeester en 25 jaar als hoofdman. 
59 Jaar lang was Henk actief vendelier en hij 
heeft veel prijzen gewonnen, waarvan vier 
keer het federatiekampioenschap. Ook is 
Henk een actief geweer- en kruisboogschutter 
en jeu-de-boulesspeler. Henk is zeer actief 
geweest bij gildekring Hoge Schuts en 
gildekring Maasland, hij is erelid van beide 

kringen. In 2015 heeft Henk een federatieve 
onderscheiding gekregen voor zijn diensten, 
vooral voor zijn werk bij de federatieve vendel-
commissie. Voor het zestig-jarig lidmaatschap 
ontving Henk een zilveren speld en voor zijn 
vijfentwintig-jarig hoofdmanschap een zilveren 
schild, beide werden opgespeld door onze 
beschermvrouwe. Hierna sprak de hoofdman 
van gildekring Maasland, Jurgen Swinkels, en 
van gildekring Hoge Schuts, Jan Schakenraad, 
een woord van dank uit voor het vele werk dat 
Henk in al die jaren heeft gedaan. De vrouwen 
van alledrie de jubilarissen ontvingen een bos 
bloemen. n
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Het gelukkige paar geflankeerd door Bob 
van Brunschot en Jurgen Swinkels van kring 
Maasland.

Het gilde heeft het paar niet tegen kunnen 
houden!

Arie Steenbakkers, vijfentwintig jaar lid. Marcel van Helvoirt, veertig jaar lid. Henk van Helvoirt, zestig jaar lid.



Onderscheiding voor gildebroeder Johan Bruurmijn
Zaterdag zesentwintig november 2016 is 
Johan Bruurmijn, gildebroeder van Gilde Sint 
Hubertus te Loon op Zand, in het stadhuis te 
Gent in België onderscheiden met de Gouden 
Medaille met Bronzen Papegay. Het bestuur 
van het Gilde Sint Hubertus heeft Johan voor-
gedragen voor deze medaille bij de Nobele 
Orde van de Papegay.
De Gouden Medaille met Bronzen Papegay 
werd overhandigt door Referendaris Groot 
Lint Ton Vorstenbosch. Tijdens het opspelden 
van de medaille citeerde de ceremoniemeester 
het volgende: “De heer Johan Bruurmijn is 
overdeken van het Gilde Sint Hubertus te 
Loon op Zand, Nederland. Johan Bruurmijn 
is reeds vijftig jaar lid van het gilde, waarvan 
ruim veertig jaar lid van de overheid en 
mentor van de schutters. Hij is ook koning 
en vendelier geweest, en hij is lid in de Orde 

van Oranje Nassau. Promotie tot Gouden 
Medaille met Bronzen Papegay wegens 
uitzonderlijke verdiensten voor het gilde.”

Alle gildebroeders en -zusters van het Gilde 
Sint Hubertus feliciteren Johan Bruurmijn dan 
ook van harte met deze onderscheiding. n
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Statiedag Gilde Sint Hubertus Berkel 
Op zaterdag zeven januari hield het gilde weer 
zijn jaarlijkse statiedag. De avond ervoor was 
de proclamatie afgekondigd op Torendjeshoef 
bij de bejaarden die, zoals ook andere jaren, 
roggebrood met spek en zult kregen aange-
boden. Dat werd weer erg op prijs gesteld.
Om half elf ‘s ochtends was de gildemis. 
Vanwege het slechte weer ging het gilde 
niet in optocht naar de kerk. Hierna ging 
het gilde naar het muziekhuis waar de 
statiedag gehouden werd. Ondertussen was 
er al een delegatie van het bestuur van Kring 
Maasland aanwezig, daarom werd eerst onze 
gildebroeder Piet Schoenmakers gehuldigd 
vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap. Piet 
was lid van de overheid, nu is hij lid van de 
schiet- en terreincommissie en regelt hij 

het verzamelen van lood en lege patronen. 
Hiervoor speldde kringhoofdman Jurgen 
Swinkels hem de kringonderscheiding op. 
Onze diaken Mien Bertens speldde hem het 
zilveren speldje op van het gilde. Nadat ieder 
in de gelegenheid was geweest om hem te 
feliciteren kon men zich tegoed doen aan de 
koffietafel. De middag werd gezellig onderling 
doorgebracht met een onderbreking voor de 
gebruikelijke snert. Na het diner, waar ook de 
dames van de leden bij aanwezig waren, was 
er nog de grote loterij en werden de prijzen 
van het afgelopen jaar uitgereikt. Hierna werd 
de statiedag afgesloten. n

De onderscheiding opgespeld door 
Referendaris Groot Lint Ton Vorstenbosch.

Een trotse Johan Bruurmijn zijn 
onderscheiding.

Jubilaris Piet Schoenmakers met zijn 
kringonderscheiding.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.



Winterkoningschieten bij Gilde Sint Joris van Onsenoort en 
Nieuwkuijk 

 Op zeventien december 2016 vond het traditi-
onele winterkoningschieten plaats. 
Het is dit jaar de zeventiende keer dat dit 
evenement wordt gehouden, de eerste keer 
was in het jaar tweeduizend. Er is dit jaar door 
twintig schutters deelgenomen. De oudste 
schutter was zevenenzeventig jaar oud en de 
jongste pas dertien jaar jong.  
Het doet ons deugd dat ook de jongeren de 
weg naar het gilde hebben gevonden, immers 
de jeugd heeft de toekomst. Zonder jeugd-
leden zou een gilde dreigen uit te sterven.  
De weergoden zorgden voor ideale 
schietomstandigheden. 
Van de deelnemende twintig schutters 
behaalde Marco de Pinth in de eerste ronde 

het maximale aantal punten (vierentwintig). 
Twee schutters bereikten een score van 
drieëntwintig punten, waaronder onze jongste 
deelnemende schutter. Vijf schutters bereikten 
het ook niet geringe aantal punten van 
tweeëntwintig.  
De winnaar dit jaar is Marco de Pinth en bij de 
titel ‘winterkoning’ hoort een wisselschild, dat 
hij gedurende een jaar mag dragen. Dit jaar 
was het de vierde keer dat hij met de titel ging 
strijken. 

Na de wedstrijd volgde de prijsuitreiking, 
hierbij overhandigde de hoofdman het wis-
selschild aan Marco de Pinth. Het was een 
geslaagde middag. n

Schietwedstrijd om de Robert Pullen Trofee 
Op veertien januari 2017 heeft traditiegetrouw 
de wedstrijd om de Robert Pullen Trofee 
bij het Gilde Sint Joris van Onsenoort en 

Nieuwkuijk plaatsgevonden. Er werd door 
circa vijftien gildebroeders aan dit evenement 
deelgenomen. Bij eerdere wedstrijden om 

deze trofee waren er gemiddeld vijfendertig 
schoten nodig om het gehele ‘blok’ naar 
beneden te halen. Betreffende trofee is 1,04 
meter hoog en is rond de eeuwwisseling 
geschonken, met de voorwaarde dat aan 
deze trofee de naam ‘Robert Pullen’ (één van 
onze oudste gildebroeders Bart Pullen) moest 
worden verbonden. Ook deze wedstrijd is 
weer één van de tradities die het gilde in ere 
wil houden. Dit ondanks de verruiming van 
activiteiten in de komende jaren en het voort-
schrijdend inzicht en vernieuwingen binnen 
de gilden in hun algemeenheid.
Bijzonder aan dit evenement is dat er 
geschoten wordt met authentieke wapens, 
waarbij sommigen dateren van rond 1875. 
De wapens behoren toe aan gildebroeder 
Adwan de Pinth, hij stelt al jaren de wapens en 
munitie ter beschikking aan het gilde. 
Om de traditie in ere te houden wordt elk jaar 
deze wedstrijd gehouden.
Graag zien wij u als lezer eens bij één van 
onze activiteiten om zo mee te maken of het 
gilde mogelijk ook iets voor u kan zijn. n
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Koning Richard van Dommelen met de jeugd(leden).

Winterkoning Marco de Pinth.
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Gilde Heeswijk heeft een nieuwe keizer

Na 320 jaar weer een keizer in het Sint-
Willebrordusgilde. In het jaar 1696 was het de 

schoenmaker Dierck Hendrick Peynenborch 
die zich toen tot keizer schoot. Onze 
nieuwe keizer Gerard Oskam is op zondag 
vijftien januari 2017 in de Protestantse kerk 
te Heeswijk-Dinther geïnstalleerd. Met het 
omhangen van een prachtig zilveren schild 
in de vorm van een Hugenotenkruis met 
daaronder drie zilveren vogels. De drie zilveren 
vogels staan ervoor dat de keizer drie jaar 
achtereen de houten vogel naar beneden 
geschoten heeft. Op die zondagmorgen trok 
het hele gilde met de standaardrijder voorop en 
daarachter een prachtige authentieke huifkar 
met de keizer en gasten naar de protestantse 
kerk in Dinther. Onze keizer is protestant en wij 
waren bijzonder vereerd met de toestemming 
van de protestantse parochie dat het daar 
mocht plaatsvinden. Wil men lid worden van 
het gilde dan moet men het christelijk geloof 
respecteren, zo staat het in onze reglementen. 
Na een gezellige koffietafel in het gildehuis met 
aansluitend een drukke receptie voor de keizer, 
werd de dag afgesloten. n
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Ereleden maken 
aankleding  
standaardrijders-
paard compleet
Na afloop van de gilderuiterdag bij kasteel 
Heeswijk besloten de ereleden van het Sint-
Willebrordusgilde Heeswijk om de aankleding 
van het standaardpaard van het gilde met 
berijder Rien Verkuijlen compleet te maken. 
Dit door middel van een prachtig uitgevoerd 
borstschild en twee mooie Willibrordschildjes 
in de halster. Op vijftien januari 2017 is het 
paard hiermede geïnstalleerd. n

 

Nieuwe beschermvrouwe voor het  
Sint Willebrordusgilde Heeswijk 
Zoals velen weten zijn de baron en de 
barones van kasteel Heeswijk vanaf 1963 
tot hun overlijden beschermheer en 
beschermvrouwe van het gilde geweest. 
Daarna heeft Henry Wijnaendts deze taak 
samen met zijn echtgenote overgenomen, 

totdat zij hiermee in 2011 stopten. Hierna 
is het gilde op zoek gegaan naar een 
nieuwe beschermvrouwe met familie-
banden van de baron of barones. Destijds 
nog Jonkvrouwe Hermance van Heeckeren 
van Kell kenden we al vele jaren. Op 
achtentwintig augustus 2004 was het 
hele Sint-Willebrordusgilde in Zieuwent 
in de kerk aanwezig bij haar huwelijk met 
Monseigneur Joost Gransberg. Het was 
een belofte van jaren terug dat wij bij hun 
huwelijk aanwezig zouden zijn. Wat wij 
zeer waarderen is haar vrijwilligerswerk 
bij de Dames Vereniging Orde van Malta 
in Nederland met reizen naar Lourdes en 
het organiseren van diverse zomerkampen 
met gehandicapten. Dat toont haar inzet 
en gevoel van saamhorigheid voor de 
medemens, hetgeen gildeleden ook altijd 
als doelstelling meedragen. De barones is 
op vijftien januari 2017 in de Protestantse 
Kerk in Heeswijk-Dinther geïnstalleerd. n

Gerard Oskam is na 320 jaar de nieuwe keizer in 
Heeswijk.

Het mooi uitgedoste standaardpaard met ruiter.

De beschermvouwe krijgt het schild 
omgehangen.

Het kost maar 5 euro
Het kost maar € 5 om een advertentie van 

vier kolomregels in De Gildetrom 
te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u 

abonnee bent. U kunt de tekst, 
maximaal vier kolomregels, sturen aan:

De Gildetrom
Past. Castelijnsstraat 33 

5423 SP Handel

Rekeningnummer: 
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74

T.n.v. Stichting De Gildetrom



Nieuwe hoofdman en een eervolle 
onderscheiding in Lexmond
Zaterdag zeventien december werd Arie de 
Jong geïnaugureerd als nieuwe hoofdman van 
het Gilde Sint Martinus en Sint Antonius van 
Lexmond en Hei- en Boeicop. Erehoofdman 
Henk de With kreeg voor bijzondere diensten 
de onderscheiding van de Nobele Orde van 
de Papegay.
Referendaris Jan Wannet reikte namens 
de Nobele Orde de versierselen uit aan de 
heer De With en toonde zich verrast over de 

wijze waarop hij zich heeft ingezet voor het 
maatschappelijk en cultureel erfgoed. 
Zoals gildevrouwe Ciska Stark het 
verwoordde, heeft De With altijd oog gehad 
voor spiritualiteit en stelde hij zich steeds 
dienstbaar op. “Met jouw inzet zag je kans 
om in 2005 het bijna twee eeuwen slapende 
gilde nieuw leven in te blazen. Je zocht daarbij 
het samenbindende belang.” n

Gertie van der 
Cammen door 
Kring Maasland 
onderscheiden
Op zondag vijftien januari bracht een gedeelte 
van het kringbestuur van Gildekring Maasland 
een bezoek aan het Sint-Willebrordusgilde 
Heeswijk.
Tijdens het bezoek ontving gildelid Gertie 
van der Cammen een kringonderscheiding in 
zilver verguld voor zijn twintig-jarige drukke 
werkzaamheden als dekenschrijver bij het 
gilde. Gertie is vanaf 1978 lid van het gilde en 
in 2016 gestopt als dekenschrijver. Zijn vrijwil-
lige werkzaamheden bestaan uit het opleiden 
van nieuwe gecertificeerde geweerschutters. 
Moet er een geweer gerepareerd worden, 
dan lost Gertie het altijd op. Hij organiseert 
bij het gilde de onderlinge geweercompetitie 
die vierentwintig wedstrijden omvat en houdt 
daar de telling van bij.

In Mill, waar hij woonachtig is, zat hij 
een aantal jaren in het bestuur van de 
ondernemings-vereniging, waar hij destijds 
een winkel in elektronica had. Momenteel is 
hij werkzaam bij KPN Nederland.
De overheid feliciteert Gertie van harte met 
zijn welverdiende onderscheiding. n

Bart van Boxtel van gilde Heeswijk 
onderscheiden 
Bart van Boxtel is vijfentwintig jaar lid bij het 
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk. Bart is een 
trouw lid en ondanks dat hij internationaal 
chauffeur is, zal hij altijd proberen bij activi-
teiten en optredens van het gilde aanwezig 
te zijn. Bart is een verdienstelijk tamboer en 
vendelier. De overheid schonk hem een mooie 
herinnering in de vorm van een zilveren herin-
neringsspeld. n
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Jubilaris Gertie van der Cammen met 
onderscheiding.

Bart neemt de felicitaties in ontvangst.

De nieuwe hoofdman Arie de Jong  
legt de eed af.

Henk de With met oorkonde van de Nobele 
Orde.

KRINGNIEUWS 
Maasland
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Leo Daamen gehuldigd
tOp drieëntwintig oktober 2016 zette het 
kolveniersgilde Sint Dionysius Tilburg hun 
gildebroeder, Leo Daamen, in het zonnetje. 
Daar was alle reden toe want Leo Daamen 
was veertig jaar aan het gilde verbonden. 
Leo was en is nog actief met het onder-
houd van de gildetuin, die er zo glad uitziet 

als zou er zo een golfwedstrijd gehouden 
kunnen worden. Uit handen van de 
voorzitter van het Kwartier van Oirschot, 
Bert van der Staak, ontving Leo de kringon-
derscheiding. Het glas werd geheven op de 
jubilaris die de felicitaties van het gilde en 
de aanwezige familieleden ontving. n
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Twee jubilarissen bij gilde Sint Catharina Moergestel
Zaterdag zesentwintig november 2016 hield 
Gilde Sint Catharina Moergestel haar jaarlijkse 
teerdag. Traditioneel begint de dag met een 
Heilige Mis in de parochiekerk. Vervolgens 
gingen we naar ons gilde-café De Kloare, waar 
we van een heerlijke lunch hebben genoten. 

Aansluitend werden de twee jubilarissen 
gehuldigd.
De twee jubilarissen, Peter Wolfs en Peter 
op ‘t Hoog, zijn veertig jaar lid van ons gilde. 
Beide gildebroeders zijn destijds begonnen als 
vendelier en hebben dit vier jaar volgehouden. 

Momenteel zijn ze ook nog zeer actief aan-
wezig en schieten met ons wapen kruisboog 
op wip. Peter op ’t Hoog is na zijn vendeliers-
uitstapje gewoon lid geworden en gebleven. 
Peter Wolfs is onze huidige hoofdman, in 2003 
nam hij de hoofdmanspies over van zijn vader.
De beide Peters zijn door onze eerste deken 
Henk van der Zanden en oud-burgemeester 
de heer Yvo Kortmann op gepaste wijze 
toegesproken. 
Voor deze speciale gebeurtenis was het 
kringbestuur van het Kwartier van Oirschot met 
twee personen aanwezig om de jubilarissen 
speciaal te onderscheiden. Beide heren kregen 
uit handen van de voorzitter Bert van der Staak, 
nadat ook hij een korte speech had gehouden, 
een zilveren kringonderscheiding opgespeld. 
Voor een fotoreportage kunt u onze website 
bezoeken; www.sintcatharina.nl. 
Na deze officiële plichtplegingen kregen de 
jubilarissen de vendelgroet en werden er 
natuurlijk nog een paar gezellige uurtjes met 
elkaar doorgebracht. De dag werd afgesloten 
met een heerlijk dinerbuffet. Heren jubilarissen, 
van harte proficiat! n

Jubilaris Leo Daamen. De kerststal.

Links Peter op ’t Hoog, rechts Peter Wolfs.

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot

Kerststal in 
Knegsel
Sinds 2000 wordt door het gilde Monulphus 
en Gondulphus uit Knegsel midden in het 
dorp de kerststal neergezet. Ook vorig jaar 
heeft de stal met haar schitterende poppen 
weer een mooie plaats gevonden onder de 
grote kerstboom. Het gilde heeft vanuit het 
dorp en omstreken weer vele mooie reacties 
mogen ontvangen. n



Verschieting gemeentekoning bij Gilde Sint Lambertus 
Vessem

Harry Maas van gilde Sint Catharina en Sint 
Barbara heeft zich op zondag achttien december 
2016 tot gemeentekoning van de gemeente 
Eersel geschoten.
In een gemoedelijke sfeer en onder zachte 
weersomstandigheden hadden de zes deel-
nemende koningen maar liefst tweehonderd 
schoten nodig om de vogel murw te schieten en 
naar beneden te halen. De in 2017 scheidende 
burgemeester Anja Thijs reikte de kersverse 
koning het bijbehorende zilveren schild uit. 
Aansluitend werd de nieuwe koning geëerd met 
een vendelgroet door het organiserende Sint 
Lambertus-gilde uit Vessem. Daarna hebben 
de aanwezigen, zowel gildebroeders uit Kring 
Kempenland (Eersel en omstreken) en Het 
Kwartier van Oirschot (voorheen Vessem en 
omstreken) nog ruim de tijd genomen met 
elkaar te verbroederen. n

Opmerkelijke traditie: uithalen van de nieuwe koningin
Zaterdag tweeëntwintig oktober 2016 vond 
bij het Sint Jorisgilde Tilburg een opmerkelijke 
traditie plaats, namelijk het uithalen van de 
nieuwe koningin, Francien van de Wouw. 
Op achtentwintig augustus 2016 vond bij het 
Sint Jorisgilde het driejaarlijks koningschieten 
plaats en lukte het Jan van de Wouw de vogel 
eraf te schieten, waardoor hij de nieuwe 
koning van het gilde werd voor de komende 
drie jaar.
Volgens traditie wordt dan na een aantal 

weken de nieuwe koningin uitgehaald. 
Hiervoor gaan dan alle gildezusters, voorzien 
van de gildetekenen en gilde-attributen van 
de gildebroeders in optocht naar het huis van 
de nieuwe koningin. De oude koningin draagt 
hierbij het koningszilver en overhandigt dit 
aan de nieuwe koningin. Daarna worden de 
gildezusters door de koningin uitgenodigd 
voor een uitgebreide koffietafel, terwijl de 
gildebroeders ergens achteraf, gewoonlijk in 
een tent of schuurtje achter het huis, door de 

koning worden getrakteerd op een drankje. 
Ze krijgen dan vervolgens het overschot van 
de koffietafel. 
Dat dit al een eeuwenoud gebruik is, bewijst 
het onderstaande krantenartikel in de 
Overijsselsche Courant, uitkomend in Zwolle, 
op zeven oktober 1842: 

“Hierin wordt gewag gemaakt van een allerzon-
derlingst schouwspel, waarvan Tilburg getuige 
was, het welk onwillekeurig deed gedenken aan 
de tijden van de dappere Kenau Hasselaar. 
Een vijftigtal vrouwen trok, bevallig opgesierd 
en voorafgegaan door eenen trommelslager en 
drie vaandeldraagsters, processiegewijs door de 
straten. Zij waren de vrouwen der leden van 
het schuttersgilde van Sint Joris, onder welke de 
koningin, met hare zilveren platen behangen, 
uitmuntte, aan welke de nieuw gekozene gilde-
koning eenen feestdag en eenen maaltijd gaf, en 
werwarts zij zich in statigen optogt begaven.”
Het feit dat dit artikel helemaal in Zwolle werd 
geplaatst, getuigt toch wel van een unieke 
traditie. n

38

De gildezusters in optocht. Links de koningin Francien van de Wouw.

Harry Maas met rechts burgemeester Anja Thijs.

KRINGNIEUWS 
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Zomermarkt Knegsel
Tijdens de zomermarkt-editie van 2017 wordt 
er wederom een Theaterfestival gehouden, 
waarvoor we nog op zoek zijn naar amateur-
toneelverenigingen, theatergroepen, duo’s of 
personen die een stukje van ongeveer vijftien 
minuten willen voordragen; meer info via 
zomermarkt@knegselsgilde.nl.

Door het theaterfestival en de zomermarkt 
te organiseren kan gilde Sint Monulphus 
en Gondulphus door het jaar heen gilde-
activiteiten organiseren en onze schuilhut, 
schietterrein en andere gilde-attributen 
onderhouden. n

De nieuwe vendelier van het gilde;  
Bart van Dartel
Tijdens de jaarlijkse statiedag werd Bart 
van Dartel geïnstalleerd door de hoofdman 
van het gilde Sint Sebastiaan en Barbara, 
Moergestel. 
Het gilde Sint Sebastiaan en Barbara viert haar 
statiedag altijd op de dichtstbijzijnde zaterdag, 
rond twintig januari. Met slaande trom komt 
het gilde de kapel binnen, want ook dit jaar 
heeft het gilde voor het zorgcentrum Park 
Stanislaus gekozen. De pastor is blij iedereen 
te mogen verwelkomen en merkt op dat het 
warm is. Na de mis neemt de hoofdman 
Jan van Rooij het over. “Bart kom eens naar 
voren”, zegt de hoofdman. Bart staat fier bij 
het moedervaan en heeft er zichtbaar zin in. 
De hoofdman gaat door met de rituelen en 
niet te vergeten het belangrijkste; het afleggen 
van de eed van trouw. Waarop Bart volmondig 
“ja” antwoordt. Bart heeft tijdens zijn adspi-

rantjaar laten zien dat hij een volwaardig gilde-
broeder is. Bij gildedagen is hij altijd aanwezig 
en zo ook op de woensdagavonden als het 
gilde traint. De ambitie om koning te worden 
is nog ver weg, maar Bart is in verhouding tot 
de andere gildebroeders en -zusters één van 
de jongsten, dus tijd genoeg. n
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Driemaal  
vijfentwintigjarig 
jubileum
Traditiegetrouw worden op de statiedag bij het 
gilde Sint Sebastiaan en Barbara in Moergestel, 
de jubilarissen gehuldigd. De eerste die de 
hoofdman Jan van Rooij bij zich roept is Bart 
de Laat. Bart is vanaf zijn toetreding tamboer 
bij het gilde. Dit heeft hij via een spoedcursus 
van de hoofdman geleerd. Als er werk aan de 
winkel is staat Bart altijd klaar. De volgende is 
Willeke Wolfs. Willeke staat niet graag op de 
voorgrond, maar steek altijd zijn handen uit de 
mouwen als er iets moet worden opgebouwd. 
Deze keer staat hij wel vooraan en dat hoort 
ook zo als je vijfentwintig jaar bij het gilde bent. 
Als laatste is er Piet van de Loo. Piet is, net 
als Willeke, zoon van een oud-gildebroeder. 
Naar huis gaan is niet het eerste waar Piet aan 
denkt als hij bij het gilde is. Piet is erg actief 
met het begeleiden van de jeugd en schiet zelf 
graag een pijltje. Als actieve gildebroeder kan 
je Piet altijd bellen, want Piet is altijd bereid 
om te helpen. Het gilde is trots op zijn drie 
jubilarissen en bedankt ze voor het feit dat ze 
altijd klaarstaan. n

  

Theaterfestival en de zomermarkt.

Oud-hoofdman Gerrit van der Stegen legt zijn 
hoofdmansschild af.

V.l.n.r. Piet van de Loo, Bart de Laat, vaandrig 
Kees van Rooij, Willeke Wolfs en hoofdman Jan 
van Rooij.



Nieuwe koning bij Gilde van Onze Lieve Vrouwe en de 
Heilige Sint Willibrordus Wintelre

Op dertien september 2016 was het weer het 
driejaarlijkse koningsschieten van het gilde uit 
Wintelre.
Op de teerdag begon een achttal tamboers 
vanuit het huis van hoofdtamboer Hans de 
Voogt aan hun rondgang door Wintelre om de 
vaandrig, koning en de hoofdman op te halen. 
Met in hun kielzog al zowat het hele gilde, zien 
ze Wintelre langzaam wakker worden. En aan 
de glimlachende slaapkoppen vanachter de 
gordijnen zien ze de mensen denken: “oh ja 
du Guld hi vandaag koningsschieten, bedankt 
vur de wake up call!”
Na een ontbijtje bij de hoofdman Gerard 
Klessens gaat het verder langs de school 
waar de dan ook al aanwezige bruidjes toege-
zwaaid worden door hun klasgenootjes om 
vervolgens in de Willibrorduskerk de Heilige 
Mis bij te wonen. Verder naar de gildekamer 
in café den Babbel voor de huldiging van de 
jubilarissen en de lunch om dan om één uur 
te vertrekken naar onze eigen gilde-accommo-

datie de Neerhoeve.
Onder de stralend blauwe hemel vertrekt 
de bontgekleurde gildestoet met in hun 
midden de tot dan heersende koning Dirk 
Oosterbosch met luid tromgeroffel naar 
het schietterrein achter onze gildehut. Hier 
proberen ’n flink aantal deelnemers de felbe-
geerde titel in handen te krijgen; de prachtige 
door gildebroeder Wilbert Wilting vervaar-
digde koningsvogel geeft zich echter niet 
zomaar gewonnen. Pas rond het honderdste 
schot worden de ‘oehhhhhhs…..’ en ‘aaaah-
hhhs…..’ van het massaal toegestroomde 
publiek luider en luider. Bij het 113de schot 
viel het laatste stukje vogel van zijn stokje en 
mocht Marcel van Hest zich in ieder geval 
voor de komende drie jaar de nieuwe koning 
noemen. Ontzettend blij en met een smile van 
oor tot oor liet Marcel zich de bijbehorende 
versierselen aanmeten. Hij zal ons gilde een 
nog trotsere positieve uitstraling geven dan ze 
al heeft. n
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Tweemaal veertig jaar gildebroederschap 
Dit jaar had het gilde Sint Sebastiaan en 
Barbara in Moergestel niet alleen drie 
vijfentwintig-jarige jubilarissen, maar ook 
twee veertig-jarige. De hoofdman Jan van 

Rooij kijkt trots naar de jubilarissen. “Gert”, 
opent de hoofdman “je komt uit een echte 
gildefamilie”. De koningsdeken Gert van 
Elderen is afstammeling van de beroemde 

oud-keizer Jantje van Elderen. Maar ook zijn 
vader en zoon zijn bij het gilde. Gert is ooit 
begonnen als vendelier en schrijver, beheert 
nu met zijn vader het archief, schrijft voor de 
media en voor vluchtschrift Het Guldje en is 
kringredacteur. Als er iets moet worden geor-
ganiseerd of als er moet worden geholpen, 
dan staat hij voorop. Tijdens vergaderingen 
schroomt hij een discussie niet, wat volgens 
de hoofdman de zaak levendig houdt. Gert 
schoot zich in 2012 tot koning, maar kon als 
gevolg van een uitzending in 2016 zijn titel 
niet verdedigen. Dan is er Jan Timmermans. 
De hoofdman merkt op dat Jan wel de meeste 
uren maakt als het gilde uittrekt. Jan was jaren 
de kastelein van het gilde en staat klaar als er 
iets moet worden geregeld. Het gilde maakt al 
jaren gebruik van de schietbaan en het terrein 
dat in bezit is van Jan. In 2008 schoot Jan zich 
tot koning van het gilde. n

V.l.n.r. Jan Timmermans, vaandrig Kees van Rooij, koningsdeken Gert van Elderen en hoofdman  
Jan van Rooij.

Koning Jan Klessens. 
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De beste wensen 
voor 2017 vanuit 
Wintelre
Op acht januari 2017 ontmoetten bijna alle 
gildebroeders en zusters elkaar tijdens de zeer 
gezellige nieuwjaarsreceptie in de Neerhoeve. 
Het prachtige, nog geheel in kerstsferen 
aangeklede onderkomen van het Wintelrese 
gilde van Onze Lieve Vrouwe en de Heilige 
Willibrordus. Na te zijn verwelkomd door 
de hoofdman Gerard Klessens met een glas 
champagne, kon men beginnen aan een 
rondgang langs alle andere gildebroeders om 
elkaar alle goeds voor het komende jaar toe 
te wensen en er samen op te klinken. Hier 
ging behoorlijk wat tijd in zitten. Later op de 
middag genoten we nog van het prachtige 
wildbuffet, dat wederom door ons eigen 
culinaire toptalent meester-kok Ben van de 
Berk verzorgd was. Terwijl de ondergaande 
zon ons in wintermist gehulde onderkomen 
in ’n feeëriek schijnsel hulde, bleef het nog 
lang gezellig in Wintelre. Ook voor u allen een 
prachtig gildejaar toegewenst. n
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Twee jubilarissen in Wintelre
Op de teerdag van het Gilde Van Onze lieve 
Vrouw en de Heilige Willibrordus te Wintelre 
werden op dertien september 2016 twee 
jubilarissen gehuldigd. 
Jan Klessens vanwege zijn vijftigjarige lidmaat-
schap van ons gilde. Jan is een graag geziene 
gast bij het gilde. Als hulptamboer, maar het 
trommelen werd op een gegeven moment zo 
professioneel goed, dat hier later de fanfare uit 
voortkwam, die vele eerste prijzen in de wacht 
sleepte op diverse toernooien. Als er iets te 
doen is wordt er nooit tevergeefs een beroep 
op Jan gedaan. Het schieten gaat hem ook 
niet slecht af en Jan schoot zichzelf tot koning 
in 2001. 

Marcel van Hest vanwege zijn veertigjarig 
lidmaatschap. Zesenzestig jaar oud, vervulde 
de taak van rentmeester en zilverdrager en is 
momenteel regerend koning. Marcel is ook 

een actief lid bij het gilde. Bij alle karweitjes 
staat hij vooraan, maar dat is hij gewend als 
oud onderwijzer. De versierselen, horende bij 
een jubileum, werden omgehangen door Bert 
van de Staak.
Wij hopen jullie nog jarenlang bij ons gilde 
te hebben. Heren, gefeliciteerd namens alle 
gildebroeders. n

Jubilaris Jan Klessens.

Jubilaris Marcel van Hest. 

Gezellige nieuwjaarsreceptie in de 
Neerhoeve.

Hier klopt iets niet.. 
namen?
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Bestuurswisseling bij Sint Anthonius Abt Gilde, Lierop
Bestuurswisseling, een erebroeder, vijf jubila-
rissen en een zonnetje zijn de hoogtepunten 
tijdens de patroonsdag van het gilde van 
Sint Antonius Abt uit Lierop. Op zaterdag 
de veertiende januari, de patroonsdag, heeft 
het gilde een nieuwe hoofdman gekozen. 
Aftredend hoofdman Henk Berkers stelde zich 
na twintig jaar hoofdmanschap beschikbaar 
voor een nieuwe periode in de overheid als 
gewoon bestuurslid. De functie van hoofdman 
was vacant. Kandidaat Jos van Lieshout werd 
unaniem gekozen door de aanwezige leden.
Voor zijn vele verdiensten werd Henk Berkers 

verrast met de onderscheiding ‘Erebroeder in 
groen’. De nieuwe hoofdman Jos mocht deze 
onderscheiding, als zijn eerste taak, uitreiken. 
Leo Verberne werd vanwege zijn vele ver-
diensten voor het gilde in het zonnetje gezet, 
alsmede een verraste Ronny Thijs, die de rol 
van deken-schatbewaarder nu vijfentwintig 
jaren vervuld.
Tijdens de feestavond werden de jubilarissen 
gehuldigd. 
Vijfentwintig jaar lid: Huub van Horik (Jzn) en 
Ronnie Obbema (Fzn). 
Vijftig jaar lid: Jan Hendriks, Antoon Leenen en 

Verwarring  
tijdens het 
koningschieten
Maandag negentien september is het de 
beurt aan de Gruun schut van Lierop om 
de tweejaarlijkse strijd aan te gaan om het 
koningschap van het gilde van Sint Antonius 
Abt. De dag is goed begonnen met een Heilige 
mMis, voorgegaan door gildepastor Jan Zwirs 
en een ontbijt samen met het zustergilde. 

Nadat de Maria kapel is aangedaan wordt 
de koningsboom gevrijd en dan volgt het 
onvermijdelijke. Koning Frits word ontdaan van 
het koningszilver en omgevormd tot piekenier. 
Vol enthousiasme wordt geschoten om de 
vrijgekomen titel. Na het 132ste schot breekt 
Guus van de Ven de vogel en eenieder waant 
hem koning (incluis Guus zelf). De verrekijker 
echter steekt hier een stokje voor, er blijkt zich 
nog een splinter te hechten en de vogel is er 
dus niet geheel af… Allen bijten zich stuk op dit 
moeilijke schot. En net voordat Guus zelf de 
verlossing kan brengen weet, met het 141ste 
schot, Ronny Thijs zich tot koning te kronen. 
Ronny is deken-schatbewaarder en zal samen 
met zijn koningin Josephine van de Ven het 
gilde vergezellen als haar koningspaar. n

Harrie van de Laar vijftig jaar lid van 
Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout 
Op zaterdag drie september werd, tijdens 
een goedbezochte receptie, herdacht dat 
Harrie van de Laar vijftig jaar lid was bij het 
Schutsgilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout. 
Harrie, inmiddels 78 jaar oud en één van 
de nakomelingen van de familie van de 
Laar, die vanuit familietraditie vele decennia 
steunpilaren waren van het gilde, was aange-
naam verrast. Hij schudde samen met zijn 
echtgenote Toos, ook jaren actief binnen het 
gilde, vele handen. 
De waardering voor zijn jarenlange inzet werd 
uitgesproken door hoofdman Jan Vermeulen 
en hij ontving daarvoor namens het gilde 
een certificaat en een diner-bon. Ook was 
nagenoeg het voltallige Kringbestuur Peelland 

aanwezig. Henk de Hair overhandigde Harrie 
voor zijn vijftig jaar gildelidmaatschap de 
“Kring-onderscheiding met oorkonde”. Ook 
hij sprak zijn waardering uit voor het feit 
dat Harrie mede aan de wieg stond van de 
senioren-schietcompetitie.  Wethouder Frans 
Stienen, cultuurwethouder van de gemeente 
Helmond, sloot de rij tijdens het officiële 
receptiegedeelte. Hij verraste Harrie met de 
onderscheiding ‘vrijwilligerspenning van de 
gemeente Helmo’. Hij memoreerde in zijn 
speech de diverse verdiensten van erelid 
Harrie van de Laar en haalde nogmaals aan 
dat binnen de cultuurtak vrijwilligers absoluut 
nodig zijn en blijven. n

Links Henk Berkers en rechts Jos van Lieshout.

Henk de Hair feliciteert Harrie van de Laar.

KRINGNIEUWS 
Peelland

Resolutie te laag

Resolutie te laag
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Het dodenschild van het Sint Antonius 
en Sint Sebastiaangilde Gemert
Gilden bestaan al lang. Dat betekent dat er 
in de loop van de tijd leden aangetreden zijn, 
hun broederschap hebben verlaten en maar 
weinigen zijn als actief gildebroeder/-zuster 
overleden. Koningen laten meestal een herin-
nering aan hun koningschap in de vorm van 
een schild achter. Het is alleen jammer dat 
veel zilver in het verleden verloren is gegaan; 
verloren, verbrand, gestolen. Er zijn ook gilden 
van wie het zilver gedurende hun “slapende” 
tijd door derden is gebruikt voor het maken 
van sieraden. In een enkel geval zijn er kelken 
en cibories voor de eredienst van gemaakt.
Van gildebroeders zonder rang bestaat soms 
nog een herinneringsschild. Als bij gilden 
alleen vrijgezellen lid konden worden, dan 
hield dit op als ze trouwden. In een enkel geval 
bleven ze langer lid, vandaar een herinnerings-
schild. Overleden gildebroeders horen echter 
ook samen in herinnering te blijven. Ieder 
gilde heeft daar zijn eigen vorm voor gekozen. 
Om de overleden actieve gildebroeders/-
zusters te herinneren schonk Lau Huijbers, 

gouden jubilaris aan het gilde, op de jongste 
optrekdag een prachtig dodenschild aan het 
gilde met daarop bevestigd kleine schildjes 
met de namen van de tijdens zijn lidmaat-
schap overleden actieve broeders. Dat zijn er 
zeventien. Zij blijven in herinnering. n

Veel jubilea bij Sint Antonius en Sint 
Sebastianusgilde Gemert
Op de optrekdag van 21 januari jl. werden 
Lau en Corrie Huijbers-Bakkers, zij waren 
koningspaar 1966, gehuldigd. Beiden waren 
betrokken bij de uitbouw van het gilde. Corrie 
was de eerste vrouw, die een 50-jarig jubileum 
bij het gilde vierde. 
Peter van Hout was 50 jaar actief lid, onder 
andere als vendelier.Jovan Schalen (koning 
1976) manifesteerde zich animator van het 
archiefen  gaf de aanzet voor buitenlandse 
contacten, welke nu persoonlijk nog bestaan. 
Peter Lathouwers, deken 1976, was zes jaar 
actief gildebroeder en daarna archivaris. Peter 
is nu ouderling.
Jorlan Manders slaat bijna 25 jaren de trom. 
De verdiensten werden uitgebreid gememo-
reerd door voorzitter Nico Krol, waarna koning 
Jan en koningin Toos van Katwijk de zilveren 
schilden opspeldde en voor de
gildezuster een draagspeld. De overige part-
ners werden geëerd met
bloemen. 

Kringvoorzitter Henk de Hair was leider van 
de kringdeputatie en had voor de 50 jaar 
actieve gildebroeders de zilveren speld van 
Kring Peelland meegebracht en bloemen voor 
de partners. De receptie aan het begin van de 
gildeavond was druk bezocht. n

Sint Antonius 
en Sint 
Sebastiaangilde 
Gemert kiest 
nieuwe deken
De optrekdag is voor het gilde een hoogfeest. 
De verkiezing van een nieuwe deken is 
heel belangrijk. De keuze geschiedt in de 
besloten vergadering door gildebroeders 
en ouderlingen uit een voordracht van drie 
jongemannen.
De namen staan op een bord en met een 
turfje wordt, voor iedereen zichtbaar, de 
stem uitgebracht. De eerste naam is van de 
gedoodverfde kandidaat. Met hem en zijn 
ouders is de keuze voorbereid.
De drieentwintigjarige vierdejaars student 
werktuigbouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven werd met grote 
meerderheid gekozen. Een tamboer maakt de 
keuze bekend op het plein voor het gildehuis 
en een collega brengt de familie en buurt op 
de hoogte.
In de middag vindt de installatie plaats voor 
het ouderlijk huis. De regerende deken legt de 
sjerp aan, hangt het dekenschild om en speldt 
het patroonschild op. De buurmeisjes Jette 
en Anna Verhoeven zetten de dekenhoed op, 
reiken de pijp aan en steken er de brand in. 
Daarmee is hij lid. Met een vendelgroet wordt 
hij geëerd en dan begint de vijf kilometer 
en 2,5 uur durende tocht naar het gildehuis 
met drieëntwintig felicitaties en drankjes van 
aanwonenden. De tocht eindigt met een ven-
delgroet voor het gildehuis. Een druk bezochte 
maaltijd en gildeavond horen er bij. n

V.l.n.r. Peter van Hout, Jo van Schalen, 
Corrie Huijbers-Bakker, Lau Huijbers, Peter 
Lathouwers en Jorlan Manders.

V.l.n.r. Roel van Lijssel, Peter Lathouwers en 
Thijs Adam. 

Resolutie te laag

Resolutie te laag

Resolutie te laag
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Gouden medaille voor keizer van Sint 
Jorisgilde Someren 
Op zesentwintig november is keizer Ties 
van der Linden tijdens het investituurkapittel 
van de Nobele Orde van de Papegay 
onderscheiden met de Gouden Medaille. 
Deze uitreiking vond plaats in het stadhuis 
van Gent. Deze medaille werd hem uitgereikt 
voor zijn verdienste voor het Sint Jorisgilde 
Someren tijdens zijn veertigjarig broederschap 
en omdat hij al meer dan vijfendertig jaar 
keizer is van het gilde. De Nobele Orde van de 
Papegay is een Europees instituut van verdien-
sten en heeft tot doel diegenen te eren en te 
honoreren, die door hun inzet of morele steun 
bijdragen tot de instandhouding der schuts-
broederschappen en/of gilden in Europa.
Foto PE 1513: V.l.n.r. kanselier Bart de 
Baere, keizer Ties van de Linden en Ton 
Vorstenbosch. n

Viering teerdag 
2016 Sint 
Willibrordusgilde 
Bakel 
Maandag zeven november vierde het Sint 
Willibrordusgilde uit Bakel haar jaarlijkse 
teerdag.
Dit jaar een speciale dag, omdat we twee 
jubilarissen hadden en er weer geschoten 
werd voor een nieuwe koning. De jubilarissen 
waren Jos de Groot en Toon Jacobs, beiden 
veertig jaar gildebroeder. 
Dit jaar stond het koningsschieten weer op 
het programma. Dit gebeurt eens in de drie 
jaar.
Na een spannende strijd was het Herman 
Bouwmans die zich met het 167ste schot tot 
koning schoot. Onze kapitein Jos de Groot 
vroeg hem of hij het koningschap aanvaardde 
en dat deed hij maar al te graag. Daarna 
werd hem het koningszilver omgehangen en 
mocht hij vele felicitaties van de gildebroeders 
in ontvangst nemen. Tijdens de receptie en 
feestavond konden belangstellenden de jubila-
rissen en nieuwe koning feliciteren. n

Patroonsdag Onze Lieve Vrouwe Gilde 
Aarle-Rixtel
Zondag dertien november was het weer zover. 
Na een mooie viering in de kerk zijn we onder 
druilerige omstandigheden naar Grand Café 
Stout getrokken. Beschermheer Dave Prinsen 
en Maaike zijn gewoontegetrouw het middel-
punt op deze dag, al was het maar dat Dave 
deze dag aangrijpt om het gilde een zeer goed 
verzorgde brunch aan te bieden. Bij Stout 
hadden ze weer hun beste beentje voorgezet. 
Dit was echter nog niet alles. Dave en Maaike 
waren dit jaar vijfentwintig jaar getrouwd en 
erebroeder Chris en Tiny Arts vierden dit jaar 
zelfs hun veertig-jarig huwelijksfeest. Reden 
om hun een welverdiende vendelgroet aan 
te bieden. De felicitaties waren niet van de 
lucht. Ook waren er, naast de gebruikelijke 
cadeaus, bloemen voor beide bruidsparen. 
Verder waren ook moeder Prinsen en dochter 
Sophie van Dave en Maaike aanwezig. De 
eerste omdat ze, na jaren gastvrouw met de 
kermisborrel te zijn geweest, de komende 
maand gaat verhuizen naar Beek en Donk. 
Haar leeftijd begint haar parten te spelen en 
dan wordt haar woning tegenover de kerk toch 
echt te groot. Ze zal er aan moeten wennen 
nu ze haar prachtige tuin moet gaan missen. 
Namens het gilde kreeg ze een prachtig 

fotoboek over alle kermisborrels door de jaren 
heen. Een prachtig boek dat is samengesteld 
door Ben van Noordwijk. Gelukkig kan
de kermisborrel worden voortgezet omdat 
haar kleindochter Sophie voorlopig de monu-
mentale boerderij gaat bewonen. Een traditie 
die al meer dan honderdvijftig jaar bestaat 
blijft voortbestaan. Afgelopen jaar heeft ze al 
geoefend en het ging haar goed af.
Koning Bjorn Kerkhof bood bij deze gelegen-
heid een prachtig koningschild aan in verband 
met zijn koningschap. We mogen terugzien 
op een geslaagde patroonsdag. n

V.l.n.r. Joshy Gevers, Huub van den Bergh, 
Frans Panhuijzen, Christ Verhoeven en  
Harrie Vermeulen.

V.l.n.r. Maaike en Dave Prinsen en Tiny en 
Chris Arts.

V.l.n.r.  Jos de Groot en Toon Jacobs.

Koning Herman Bouwmans.

KRINGNIEUWS 
Peelland

Resolutie te laag

Resolutie te laag

Resolutie te laag



Nieuwe vaandrig 
bij gilde Sint 
Ambrosius Gilze 
Tijdens de statiedag op tien december 2016 
maakt de hoofdman bekend dat de huidige 
vaandrig, Laurens Timmermans, te kennen 
heeft gegeven zijn taak te willen overdragen. 
Na ruim tien jaar het loodzware vaandel als 
boegbeeld voor het gilde te hebben gedragen 
is het ook niet verwonderlijk dat je dat in de 
hals en schouders begint te voelen. Alleen 
de bol al weegt zo’n vijf kilo, maar als gevolg 
van het vaak vochtige en druilerige weer in 
ons land kan het doek zodanig zwaar worden 
dat een totaalgewicht van tien kilo geen 
uitzondering is. Als nieuwe vaandrig wordt 
Leo Koopman beëdigd. Zijn installatie gebeurt 
in de kerk tijdens de heilige mis, waarbij hij 
met de rechterhand op het vaandel de eed 
aflegt. Het vaandel is het uithangbord en 
het paradepaardje van het gilde en vanwege 
de symboliek en de uitbundige kleuren een 
waar pronkstuk. De wisseling van vaandrig 
is voor het gilde een mooie gelegenheid om 
in het plaatselijke weekblad wat uitvoeriger 
in te gaan op de betekenis van de kleuren 
en symbolen. Alleen hieraan is de herkomst 
van het gilde Sint Ambrosius te herkennen, 
immers de naam Gilze komt nergens op het 
vaandel voor. n
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Veel belangstelling voor twaalfde  
verschieting in Gilze
Het schuttersgilde Sint Ambrosius Gilze orga-
niseert in 2005 voor het eerst een verschieting 
voor buurtverenigingen, waarvan er in Gilze 
dertig zijn. Elk jaar is het aantal buurtvereni-
gingen dat deelneemt groter. Voor de twaalfde 
verschieting in november 2016 schrijven zich 
maar liefst tweeënvijftig teams in. Dit betekent 
dat opnieuw ruim driehonderd dorpsgenoten, 
dames en heren, kennismaken met het 
schieten met de handboog. De voorronden 
vinden op twee avonden plaats, gevolgd 
door de grote finale op tien november. De 
belangrijkste trofee die te verdienen valt is de 
wisseltrofee, genoemd naar Ton Daanen, een 
in 2015 overleden gildebroeder die bijzonder 
veel heeft betekend voor de organisatie van 

het toernooi. Op de foto het winnende team 
van de buurtvereniging Bolbergia 1 met de 
wisseltrofee, uitgereikt door hoofdman Ad 
Jonkers. n

Teerdag kloveniersgilde Sint Antonius 
Abt Terheijden
De gildebroeders en -zusters gaan op drieën-
twintig januari met vliegend vaan en slaande 
trom al in de vroege ochtend naar de kerk van 
de Heilige Antonius Abt om hun overleden 
gildebroeders en -zusters te herdenken. Na 
de plechtigheid die wordt voorgegaan door 
pastoor Paes en waarin alle 72 namen van de 
gildeleden die ons vanaf 1662 ontvallen zijn 
genoemd worden, trok het hele gezelschap 
naar café de Harmonie voor de koffie. Hierna 
gaan we terug naar de gildekamer om daar 
de dag met elkaar door te brengen, maar 
niet voordat er een groet gebracht werd aan 
Josien van Bekhoven, weduwe van onze ere-
hoofdman Joep van Bekhoven. 

Ook dit is bij het gilde bijna een traditie 
geworden en dat moet ook zo blijven. Na 
de maaltijd is er een quiz over Brabant, 
dialect en bloemen. Ook werden de al oude 
stenen pijpen, die vroeger tijdens de grote 
vergadering gerookt werden zodat de hele 
ruimte blauw zag van de rook en men elkaar 
niet meer zag zitten, van zolder gehaald en 
degenen die dit eens wilden proberen konden 
buiten onder de luifel een pijpje opsteken. 
Na de traditionele maaltijd, bereid door de 
gildezusters, is er via een beamer Mariocart 
gespeeld. Als iedereen dan huiswaarts 
gekeerd is kan teruggekeken worden op een 
gezellige teerdag. n

Vaandrig Leo Koopman. Het pijproken. 

Ad Jonkers (links) met de winnaars. 

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat
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Viering naamdag gilde Sint Antonius 
Abt Terheijden
Zondag tweeëntwintig januari trok het 
gilde naar de Heilige Antonius kerk om de 
naamdag van onze patroonheilige te vieren. 
Het is traditie dat in deze Heilige Mis de 
nieuwe leden de belofte van trouw afleggen 
aan het gilde, het kerkelijk en wereldlijk gezag. 
Dit jaar mocht het gilde zes gildebroeders en 
een gildezuster welkom heten in hun midden, 
Bert van den Belt, Jeroen Koreman, Merijn 
Verwijmeren (tevens drager van het jeugdwis-
selschild), John Moerenhout, Arie de Hoop 
en Wim van de Woning. Onze gildezuster 
Eva van Bekhoven kon helaas niet aanwezig 
zijn. Zij zal haar belofte van trouw afleggen 
in de jaarvergadering op negenentwintig 
januari 2017. Na het afleggen van de belofte 
ontvingen de gildebroeders hun sjerp van 
de hoofdman en deken-schrijver als teken 
van verbondenheid met ons gilde. Na afloop 

gaat het gilde naar café De Harmonie waar 
de koffie klaar staat en konden de nieuwe 
leden de felicitaties van hun medebroeders en 
-zusters in ontvangst nemen. Hiermee was 
de dag nog niet teneinde, want bij terugkeer 
in de gildekamer stond nog een verrassing te 
wachten voor één van onze jeugdleden. n

Jubilarissen bij Gilde Sint Jan Wernhout
Woensdag elf januari vierde het gilde de 
jaarlijkse tweede teerdag. Op deze dag worden 
twee jubilarissen gehuldigd, te weten Kees 
Nouws en Jan de Jong, zij zijn beiden vijftig 
jaar lid. Burgemeester Leny Poppe-De Looff  
en Henny Hoppenbrouwers, voorzitter van 
Kring Baronie en Markiezaat, hadden een 
mooie speech voorbereid. Kees, vijftig jaar lid, 
stond altijd klaar om allerlei werkzaamheden 
te verrichten. Je kon altijd op hem rekenen en 
hij was graag bij de feesten, waar hij samen 
met zijn vrouw bij aanwezig was. Hij is deken 
geweest van 1986 tot 1988. Kees kan nu 
helaas, vanwege zijn gezondheid, niet meer 

deelnemen aan de activiteiten van het gilde, 
maar de interesse voor het gilde is nog altijd 
aanwezig. Jan, vijftig jaar lid, staat altijd klaar 
om waar dat nodig is te helpen en tot op de 
dag van vandaag kun je op hem rekenen. Hij 
is dertig jaar bestuurslid geweest, van 1972 tot 
2002, dus Jan weet heel goed wat een gilde 
inhoudt aan werk en verantwoordelijkheid 
en is hier altijd trouw aanwezig geweest. Jan 
vervulde van 2003 tot 2005 de functie van 
deken. Zijn vrouw Marie staat ook altijd klaar 
als er hulp nodig is. De tweede teerdag was 
mede door de jubilarissen een prachtige 
feestdag. n

Antoon 
Marijnissen vijftig 
jaar bij Gilde 
Sint Willibrordus 
Klein-Zundert
Het gilde houdt op vijf november haar eerste 
teerdag. Traditiegetrouw is de teerdag op of 
zo dicht mogelijk bij de patroonsdag van de 
Heilige Willibrordus, zeven november.
Deze dag begint met een Heilige Mis voor de 
overleden leden van het gilde. 
Na de gildemaaltijd wordt Antoon Marijnissen 
gehuldigd vanwege het feit dat hij vijftig jaar 
gildebroeder is en hij krijgt hiervoor, namens 
het gilde, een zilveren schild opgespeld.
De familie Marijnissen heeft een hechte band 
met het gilde. Grootvader Toon Marijnissen 
en vader Willem Marijnissen zijn tientallen 
jaren lid geweest. Ook zijn veel te vroeg 
overleden broer Jan was lid van het gilde.
Antoon is niet alleen een trouw gildebroeder, 
maar ook iemand die de schietsport hoog in 
het vaandel heeft staan. Hij heeft ontelbare 
ereplaatsen behaald, niet alleen bij het 
gilde, maar ook in kringverband en zelfs 
op landelijk en internationaal niveau, met 
zowel het klein kaliber geweer vijftig meter, 
pistool vijfentwintig meter en kruisboog 
tien, twintig en dertig meter. Daarnaast nog 
het fieldschieten in landen zoals Oostenrijk, 
Zwitserland en Rusland. 
Tijdens een drukbezochte receptie wordt 
door de secretaris van de Kring Baronie 
en Markiezaat, Alfred Boot Antoon de 
kringonderscheiding aan Antoon uitgereikt. n

Alfred Boot reikt de kringonderscheiding uit.  

V.l.n.r. Bert van den Belt, Jeroen Koreman, 
Merijn Verwijmeren en John Moerenhout.

Henny Hoppenbrouwers, Kees Nouws, dochter Ria, Marie de Jong, Jan de Jong en  
Leny Poppe-De Looff. 

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat
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online en offline 
vormgeving

Bezoekadres
Daalakkersweg 2-76
5641 JA Eindhoven

Postadres
Hooiland 15
5663 HL Geldrop

06 101 950 77
info@olafs.nl 
www.olafs.nl

Blinkt uit in vakmanschap

Breestraat 47, St. Anthonis T (0485) 38 33 66 - M 06-20071055.

Openingstijden wo - do - vr, 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur.

Zaterdags bent u welkom 
op telefonische afspraak.

www.edelsmidpeters.nl

Vaandels, Vendels en Vlaggen
Joke Willigers
Zand 33, 5757 RX Liessel

Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
info@willigers.eu www.vaandel-vendel.nl

D E  M O O I S T E  R E I S  M A A K  J E  M E T  P E L I K A A N

Samen gezellig eropuit?
Het verzorgen van jullie dagtochten en meerdaagse reizen, dat is 
voor Pelikaan een schot voor open doel. Wij brengen je bijvoorbeeld 
naar het Europees Schutterstre� en van 2018 in het Leudal!

Meer info? 088 - 735 4550 of www.groepsreisopmaat.nl

Een schot in 
de roos

goede reis
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Peter van den Borne (72)
Gildebroeder
Sint Jorisgilde, Hooge Mierde (Kwartier van Oirschot)

Op donderdag 1 september 2016 overleed 
onze tweede deken Peter van den Borne. Peter 
zat sinds 2007 in de overheid van ons gilde. 
Afgelopen voorjaar werd hij nog onderscheiden 
met een kringkroontje wegens 50 jaar trouw lid-
maatschap.  Zijn hart lag bij het gilde, hij genoot 
erg van de gezelligheid en de broederschap. Peter 
stond altijd voor het gilde.
Hij werd door het Sint Jorisgilde naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiekerkhof begeleid.

Harrie Wolfs (85)
Gildebroeder
Sint Catharina, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Op 14 september 2016 overleed Harrie op 
85-jarige leeftijd. Harrie is lid geworden van ons 
gilde op 20 november 1961 en daarmee bijna 55 
jaar een gildebroeder van het gilde Sint Catharina. 
Van 1977 t/m 1979 was hij eerste deken binnen 
ons gilde. Vanaf 1979 is Harrie weer gewoon lid 
geworden, hij liet nooit verstek gaan bij officiële 
gebeurtenissen waar het gilde bij betrokken was.

drika van de ven(93)
Gildezuster
Gilde van Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland) 

Op maandag 19 september 2016 is onze gilde-
zuster Drika (Riekske) van de Ven op 93 jarige 
leeftijd overleden. Drika was lid van het gilde Sint 
Antonius Abt sinds 2008. Het gilde heeft Drika 
met gilde-eer te ruste gelegd op het parochie 
kerkhof.

tHeo van Gerven (60)
Gildebroeder
Gilde Sancta Barbara, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Op 21 oktober 2016 bereikte het gilde het bericht 
dat gildebroeder Theo van Gerven op 60-jarige 
leeftijd was overleden. We wisten dat dit stond 
te gebeuren, maar zo snel na de openbaring van 
zijn ziekte had niemand verwacht. Theo was een 
gildebroeder die altijd klaar stond voor het gilde 
om de lunch te verzorgen tijdens de teerdagen. 
Theo was binnen het gilde schutter. Hij is op 27 
oktober 2016 met gilde-eer gecremeerd.

ruud dekkers (94)
Erelid 
† 3 november 2016
Gilde Sint Antonius Abt, Vorstenbosch (Maasland)

Pastoor Dekkers heeft binnen het gilde lange 
tijd de functie van gildeheer bekleed. Hij werd 
tot erelid benoemd voor deze verdienste. Hij 
was regelmatig als pastoor aanwezig en had 
oog voor jong en oud, wat geliefd maakte bij 
menigeen. In 2010 was hij 40 jaar lid van onze 
vereniging. Zijn gezondheid liet het toen al niet 
meer toe om zelf het gilde te bezoeken.
We verliezen een gewaardeerd erelid.

drika van tienen-van den elzen (102)
Oudste gildelid
† 14 november 2016
Sint Barbaragilde, Sint Hubert (Land van Cuijk)

adrie oP ’t HooG (78)
Gildebroeder, oud-koning en oud-koningsdeken
Sint Catharinagilde, Moergestel (Kwartier van 

Oirschot)

Op 15 november 2016 overleed Adrie op 
78-jarige leeftijd. Arie is lid geworden van ons 
gilde op 6 juli 1962 en daarmee ruim 54 jaar 
lid. Van 1973 t/m 1977 was hij koning en de vier 
daaropvolgende jaren vervulde hij de functie van 
koningsdeken. Vervolgens bekleedde hij van 1987 
tot 1991 de functie van eerste deken. Daarna werd 
Adrie weer gewoon lid en liet bijna nooit verstek 
gaan. Ook aan schietwedstrijden nam hij met veel 
plezier deel. 

louis kustermans ((76)
Gildebroeder
† 16 november 2016
Sint Willibrordusgilde, Klein-Zundert (Baronie en 

Markiezaat)

Louis was een trouwe gildebroeder, die zelden 
op de voorgrond trad,  maar altijd aanwezig was. 
Op zijn verjaardag 21 november 2016 is Louis 
met gilde-eer begeleid bij de de Heilige Mis ter 
afscheid.

Rectificatie
In De Gildetrom nummer 3  van 2016 staat bij de foto op bladzijde 59 vermeld dat Frits Beelen als 61 jarige is overleden. Hij was echter 61 jaar lid 
van het gilde. Op zijn sterfdag was hij 87 jaar oud.

deze CU1112
foto klopt niet
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tHeo van nunen (89)
Gildebroeder
Gilde Sancta Barbara, Oirschot (Kwartier van 

Oirschot)

Onze raadsheer is niet meer, op 21 november 
2016 kregen wij het bericht dat Theo na een kort 
ziekbed op 89-jarige leeftijd was overleden. We 
raken in hem een gedreven gildebroeder kwijt 
die aan de wieg stond om het gilde in 1951 weer 
actief te maken. Theo heeft de functies  van 
tamboer en deken hoofdman bekleed. Theo 
heeft in zijn jaren als gildebroeder altijd de jeugd 
wegwijs gemaakt en begeleid. We missen Theo 
als een markante en geliefde gildebroeder. Op 25 
november 2016 heeft zijn gilde hem met gilde-
eer begraven.

Cees meulemans (78)
Gildebroeder
† 23 november 2016
Sint Antonius Abt, Terheijden ( Baronie en Markiezaat)

Cees was een zeer betrokken gildebroeder. Hij 
was ook erelid en koning van verdiensten van 
het Bijenhoudersgilde Sint Ambrosius in de 
gemeente Drimmelen
Cees is op 28 november 2016 met gilde-eer 
begraven te Made.

ad van de ven (87)
Gildebroeder, oud-koning
† 24 november 2016
Sint Catharinagilde, Son (Kempenland)

Ad van de Ven werd al in 1949 lid van het gilde, 
in 1958maakt hij een come back na enkele jaren 
afwezigheid. Opgeteld is hij totaal 42 jaar lid 
geweest. In deze periode was hij enkele malen 
koning. Ad was een vrolijke gildebroeder die 
ondanks zijn ziekte tot het laatst toe aan zoveel 
mogelijk gildeactiviteiten deelnam. Wij zullen 
hem  node missen. Ad werd door ons gilde met 
gilde-eer begeleid tijdens zijn afscheidsdienst. 

Hannie Paijmans (93)
Gildevriend
† 9 december 2016
Sint Antonius – Sint Sebastiaangilde, Haaren 

(Maasland)

Hannie was nog steeds gildevriend van ons 
gilde. In 1997 hebben wij haar en haar man een 
gildegroet gebracht tijdens hun 50-jarig huwelijks 
feest. Daarna hebben we nog veel contact gehad 
met de familie, waaruit Hans en Joost Paijmans 
lid zijn geworden van ons gilde. De crematie 
heeft in besloten kring plaats gevonden.

Gerard van den nieuWenHuijzen (83)
Gildebroeder en oud-koning
Sint Jorisgilde, Sint-Oedenrode (Kwartier van Oirschot)

Gildebroeder en oud-koning (2008 -2011) Gerard 
overleed op 9 december 2016. Gerard was de 
drijvende kracht in de realisatie van het gildehuis.  
Hij was een man met gouden handen, die alles 
maken kon. Ook was hij een verdienstelijke 
schutter en een trouwe deelnemer aan de 
activiteiten van het gilde. Het gilde verliest in 
Gerard een zeer toegewijde gildebroeder. Op 16 
december is Gerard na een uitvaartdienst met 
gilde-eer door zijn medegildebroeders en -zuster 
begeleid naar zijn laatste rustplaats.

jan de Beer (81)
Gildebroeder
Gilde Sint Sebastiaan, Diessen (Kwartier van Oirschot)

Gildebroeder Jan overleed op 11 december 2016. 
Jan was eenenveertigjaar lid van het gilde Sint 
Sebastiaan en het oudste lid. Jan is jarenlang 
actief handboogschutter geweest, maar aan het 
koningsschieten deed hij niet mee. Hij jutte liever 
andere schutters op om toch maar zeker mee te 
doen. Jan was altijd bereid om de handen uit de 
mouwen te steken als er gewerkt moest worden. 
Door het overlijden van Jan verliest het gilde een 
waardig gildelid.

Gerard van roomen (84)
Gildebroeder, oud-koning, vendelier en 
vaandeldrager
† 12 december 2016
Groot Gaesbeeker Gilde, Soest (Land van Cuijk)

Gerard van Roomen heeft zich in 1958 ingekocht 
als gildebroeder. Vanaf de (her)oprichting van het 
gildekorps in 1960 was hij lid van het gildekorps 
als vendelier. Van 1983 tot 2003 was hij vaandel-
drager. In 1990 schoot hij zich tot koning. Verder 
was hij veel aanwezig en deed mee aan diverse 
pelgrimages.

jan van de ven (87)
Gildebroeder
Gilde van Sint Antonius Abt, Lierop (Kwartier van 

Oirschot)

Op 15 december 2016 is op 87-jarige leeftijd onze 
gildebroeder Jan van de Ven (Jzn) overleden. 
Begin 2016 is Jan nog gehuldigd voor zijn 70-jarig 
lidmaatschap. Het gilde heeft Jan met gilde-eer te 
ruste gelegd op het parochiekerkhof.

deze CU1117
foto klopt niet
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jan van steens el (72)
Koning, gildebroeder
Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan van 

Willem III, Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Op vrijdagavond 16 december 2016 overleed 
Jan van Steensel, fungerend koning van het 
Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint 
Sebastiaan van Willem III in Tilburg op 72-jarige 
leeftijd. Jan was nog geen anderhalf jaar de trotse 
koning van zijn gilde.
Tevoren was hij vendelier en alférez. Tweemaal 
werd hij met algemene stemmen gekozen 
tot hoofdman, maar zijn hoogtepunt was het 
koningschap. Hij heeft zijn sporen achtergelaten. 
Een geliefde koning blijft ons bij.

Harrie dielissen (95)
Gildebroeder
† 18 december 2016
Sint-Jansgilde, Soerendonk (Kempenland)

Harrie Dielissen is in 1953 ingewijd als lid van het 
gilde en zich in 1954 tot koning. Hij heeft 24 jaar 
als bevelvoerend kapitein vol trots voor het gilde 
uitgelopen. In 1999 is hij benoemd tot ere-deken 
bij het Sint-Jansgilde. Harrie Dielissen was 63 
jaar lid van het gilde, op 25 juni 2013 heeft hij zijn 
60-jarig jubileum gevierd. Op 23 december 2016 
is Harrie met gilde-eer  begeleid naar zijn laatste 
rustplaats. Harrie, het Sint-Jansgilde is frêet op 
jou bijdrage aan het gilde.

truus dams (90) 
Gildezuster
Sint Lambertusgilde, Meerveldhoven (Kempenland)

Op 26 december 2016, tweede kerstdag, is 
onze gildezuster Truus Dams op 90-jarige 
leeftijd overleden. Zij was 43 jaar lid van het St. 
Lambertusgilde uit Meerveldhoven.

Wim van der Heijden

Gildebroeder
Gilde Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus, 

Wintelre (Kwartier van Oirschot) 

Op 30 december 2016 is Wim van der Heijden 
na een kort ziekbed overleden. Wim was een 
echte gildebroeder, hij was er graag bij en kon 
genieten van een borreltje en zijn sigaartje. Hij 
was geruime tijd een verdienstelijke geweer-
schutter. Men kon altijd op hem rekenen, als er 
een klein klusje gedaan moest worden stond hij 
klaar.

daan Gielen(84)
Gildebroeder, oud-vaandrig en lid van de 
overheid
† 31 december 2016
Sint Jorisgilde, Bergeijk (Kempenland)

Daan was sinds 1983 lid van het gilde. Hij was 
een verdienstelijk vaandrig en lid van de overheid. 
Ook was hij medeoprichter van de Commissie 
Representatie. Elk jaar mochten wij genieten van 
zijn gedicht ter gelegenheid van het nieuwe jaar.
Sinds het overlijden van zijn geliefde Nelly is hij 
nooit meer de Daan geweest die wij kenden. Op 
woensdag 4 januari 2017 is Daan met gilde-eer 
begeleid tijdens zijn laatste gildereis naar de 
parochie begraafplaats te Bergeijk.

jos Peters (88)
Gildebroeder
Gilde Sint Barbara en Sint Lucia, Uden (Maasland)

Op zaterdag 7 januari 2017 is onze gildebroeder 
Jos Peters overleden in de leeftijd van 88 jaar. We 
missen in hem een zeer gewaardeerd gildelid.

jos de Haan Czn (92)
Gildebroeder
† 24 januari 2017
Sint Catharinageilde, Eindhoven- Stad (Kempenland)

Jos de Haan was sinds de heroprichting in 1954 
lid en tot het laatste moment intensief betrokken 
bij het gilde.
Jos was in 1955 en 1968 koning, van 1955 tot 1970 
afwisselend jonge en
oude deken en werd in 2008 onderscheiden als 
lid van verdienste. Bovendien 
heeft hij diverse geschriften over het gilde op zijn 
naam staan.  Het Catharinagilde Eindhoven-Stad 
verliest met hem een van zijn meest
markante gildebroeders. 

Piet Weijtmans (80)
Gildebroeder
† 26 januari 2017
Gilde Sint Joris, Udenhout (Maasland)

Het gilde heeft met gilde-eer op maandag 30 
januari, afscheid genomen van Piet Weijtmans in 
de Sint Lambertuskerk te Udenhout. Piet was 64 
jaar lid van het Gilde Sint Joris Udenhout.
Een gildebroeder met een grote wilskracht en 
levenslust die het gilde in zijn hart meedroeg. 
Hij heeft vele functies binnen het gilde bekleed: 
standaardruiter, hoofdman, vendelier, schutter en 
jeu-de-boulesspeler.
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Gerard van Beek (76)
Gildebroeder
Onze Lieve Vrouwe Gilde, Zeelst (Kempenland)

Zaterdag 28 januari 2017 overleed onze 
gildebroeder Gerard van Beek. Ruim een week 
nadat zijn vrouw was overleden moesten wij ook 
afscheid nemen van Gerard. Hij was meer dan 22 
jaar lid van het Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst.
Foto KE 1292 Gerard van Beek

Paul van der Putten (93)
Ere-deken en oud-koning
Sint Joris Gilde, Gestel en Blaarthem (Kempenland)

† 9 februari 2017
Paul was sinds 1966 lid van ons gilde en zou 
hiervoor tijdens de Patroonviering gehuldigd 
worden. Hij heeft heel wat functies bekleed 
binnen ons gilde. Hij was o.a. getrouwde deken 
en regerend deken. Hij was twee keer koning, 
en werd daarna benoemd tot koningsdeken. Hij 
werd benoemd tot ere-deken mede omdat hij 
de initiatiefnemer was in 1975 voor het zilveren 
Brabantkruis voor de kruisboogschutters. 

IN MEMORIAM
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OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
De keuze is deze keer gevallen op een opname van de Eindhovense 
fotograaf Martien Coppens (1908-1986). Deze foto is vermoedelijk 
gemaakt ten tijde van de Meiprocessie in ’s-Hertogenbosch en 
gepubliceerd in het fotoboek ’s-Hertogenbosch: onder de ogen en bogen 
Sint-Jan (1984). 
Wie is deze gekroonde koning en bij welk gilde hoort hij thuis? 
En van wanneer dateert deze foto? 

Helaas is er geen reactie binnengekomen op de foto van R.K. Foto-
Persbureau Het Zuiden (zie ook nummer 4 van 2016, pagina 51). Op 5 
juni 1933 vond in Gemert een groot gildefeest plaats. Abusievelijk heeft 
de redactie van De Gildetrom een onjuist bijschrift bij de foto geplaatst, 
vandaar deze herhaalde oproep:
Herkent u dit gilde? Kunt u ons de namen van de koning en de 
gildebroeders verstrekken? De wandelstok lijkt versierd te zijn met 
crêpepapier. Waar komt dit gebruik vandaan en komt het nu nog steeds 
voor?

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of 
naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be). n

Mogen zij allen rusten in vrede
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GILDEFEESTEN IN 2017

30 april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Sint Jorisgilde Diessen.
21 mei
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oirschot
28 mei
Jeugdtoernooi sint Jorisgilde Budel
Juni
Pausmis in Den Haag Sint Antoniusgilde uit St. Anthonis.
05 juni 
Kringdag Kring Kempenland bij het Evoluon te Eindhoven.
11 juni
Kringdag Peelland bij Sint Jorisgilde Someren.
09 juli
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Ambrosiusgilde 
Teteringen.
03 september
Landjuweel bij Groot Gaesbeeker Gilde te Soest.
17 september.
NBFS-toernooi-VTBS.
14 oktober
Hoofdliedendag Den Bosch opluistering St.-Joris-St.-Barbaragilde, 
Maarheeze

GILDEFEESTEN IN 2018

april
NBFS toernooi kruisboog op wip.
03 juni
Kringdag Kring Kempenland bij het Evoluon te Eindhoven.
10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem
24 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.
01juli
Vrij gildefeest Sint Joris en Sint Antoniusgilde Maashees.
08 juli
Kringdag Maasland bij gilde Sint Joris Udenhout.
17, 18 en 19 augustus
Europees Schutters Treffen in Leudal (L) 
02 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Kempenland.
18 september
NBFS toernooi VTBS

GILDEFEESTEN IN 2019

14 april
Kringdag Land van Cuijk bij Sint Antonius – Sint Nicolaasgilde 
Groeningen.
19 mei
Vrij gildefeest bij Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris 
Middelbeers.
02 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Heilig Kruisgilde Gerwen.
30 juni
Kringdag Maasland bij St-Joris van Onsenoort te Nieuwkuijk.
01 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Maasland.
08 september
Kringdag Peelland bij Sint Hubertusgilde Liessel.

GILDEFEESTEN IN 2020

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Peelland.
17 mei
Vrij gildefeest bij Sint Jorisgilde Moergestel.
12 juli
Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde Deurne
23 aug
Vrij gildefeest. Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, Wintelre.
06 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Kwartier van Oirschot.
13 september
Kringdag Peelland bij St.-Lambertusgilde Someren -Eind (onder 
voorbehoud)
20 september 
NBFS-toernooi VTBS bij Sint Servatiusgilde Lieshout.

GERESERVEERD VOOR FEDERATIEVE TOERNOOIEN
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);

• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Voor verdere jaren zie het schema op de federatieve website: www.schuttersgilden.nl


