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Voorwoord
Als u deze editie van De Gildetrom op uw deurmat vindt is de meteorologische
zomer al begonnen en staat de astronomische voor de deur. Alle gilden hebben
hun winterslaap dan ook al geruime tijd achter de rug.
Velen van u hebben ongetwijfeld in de meimaand de jaarlijkse bedevaart naar de
Sint Jan in ’s-Hertogenbosch ondernomen om daar in een historische omgeving
spiritualiteit op te doen. Diverse binnenstadbewoners lieten mij weten in deze
maand niet uit te kunnen slapen op zondag maar waarderen het schouwspel dat
een gilde in vol ornaat nu eenmaal is.
In deze editie is er veel aandacht voor historie, onder andere voor de vondst in
Eindhoven van een verloren gewaande caert van 400 jaar oud.
Natuurlijk blikken we ook vooruit en wel naar de landjuweelgildedag op 3
september 2017 in Soest. Een bijzondere dag met veel ruimte voor verbroedering
en sportiviteit waar u beslist plaats voor moet maken in uw agenda.
Verder is er, zoals in elke editie, aandacht voor degenen die ons zijn ontvallen en
in onze herinnering voortleven.
De gehele redactie heeft dit blad met veel plezier voor u gemaakt en dankt
eenieder die haar, dan wel zijn, bijdrage heeft geleverd. n

						

Floris van Woensel
Hoofdredacteur

Over de coverfoto
Keizer Jan Kerkhoff schrijft op 23 april 2017 geschiedenis en bezorgt het Sint
Georgiusgilde uit Heumen een unieke dag. Voor het eerst in haar geschiedenis van
572 jaar is er een keizer gekroond. Pastor Aloys van Velthoven spreekt zegen uit
(foto door Monique Hefti-Stutman). n
Sluitingsdatum inzending kopij voor nummer 3: 5 augustus 2017.
Stuurt u a.u.b. de kopij zo snel mogelijk door naar uw kringredacteur.
Kopij die na 5 augustus 2017 binnenkomt, verschijnt in nummer 4.

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.
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INFORMATIEF
Door: Carla Kersten

Sint Martinus, veelal Sint Maarten genoemd, schonk als jonge soldaat de helft van zijn mantel aan een
bedelaar. U zult u afvragen waarom hij een halve mantel weggaf en niet een hele. Lees hieronder zijn
verhaal en hoe het Sint Martinusgilde in Gennep hem blijft eren.

De halve mantel
van Sint Martinus
Maarten (Latijn: Martinus) van Tours was
bisschop van de stad Tours en een belangrijke
grondlegger van het katholiek christendom
in Gallië. Hij was bovendien een van de
populairste heiligen in de Middeleeuwen.
Zijn feestdag valt op 11 november.
Martinus werd rond 316 geboren in Savaria
(Hongarije) als zoon van Romeinse ouders.
Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als
vijftienjarige trok hij naar Gallië. Volgens de
legende ontmoette hij bij een stadspoort van
Amiens een bedelaar, aan wie hij de helft van
zijn mantel gaf.
De mantel van Martinus behoorde tot zijn
uitrusting als soldaat. Die uitrusting moesten
soldaten ten dele zelf betalen. Het andere
deel van de uitrusting en dus ook een deel
van de mantel werd door het leger betaald
en behoorde toe aan de Romeinse staat, aan
de keizer dus. Martinus hield zich aan zijn
opdracht als soldaat en voldeed hiermee
aan zijn plicht. Hij droeg dat deel van de
mantel dat naar zijn opdracht als Romeins
soldaat verwees. Enkel het eigen persoonlijke
deel schonk hij weg. Later zal blijken dat hij
tegen de wil van de Romeinse keizer in zijn
legerfunctie neerlegde. Hij stelde zijn leven
niet langer ten dienste van het leger (macht,
onderdrukking) maar ten dienste van de
armen (onmachtigen, onderdrukten) in de
samenleving. Was dit niet het ‘symbolische
tweede deel van zijn mantel dat hij aan de
bedelaar schonk?
Op negentienjarige leeftijd werd hij duivel
uitdrijver. Ook leefde hij enige tijd als
kluizenaar op het eiland Gallinaria bij Genua,
en verder stichtte hij een klooster Ligugé bij
Poitiers, het eerste klooster op Franse bodem.
In 371 werd Martinus door de bevolking van
Tours gekozen tot bisschop. Volgens een
overlevering vond hij zich niet waardig genoeg

De broodspende.

Impressie van de fakkeltocht.

voor dat ambt, en verstopte hij zich in een
ganzenhok. Maar toen zijn aanhangers hem
gingen zoeken, gingen de ganzen te keer
waardoor zijn schuilplaats ontdekt werd.
Zo kwam het dat hij alsnog tot bisschop
gewijd kon worden. Als bisschop zette hij
zich in voor de verdere verspreiding van het
christendom. Hij stichtte kerken en rond 375
de bekende Abdij van Marmoutier.
In het jaar 397 stierf Martinus aan koortsen.
Hij was toen ongeveer tachtig jaar oud. Hij
werd op 11 november begraven in de basiliek
van Tours. Al gauw na zijn dood kwam de
verering op gang en in de 7e eeuw werd
er een nieuwe basiliek aan hem gewijd. In
zijn nog bestaande graf liggen slechts een
stuk schedeldak en een armbot, de overige
botten werden verkocht ter verering als
relikwie (onder meer in de Dom van Utrecht).
Mogelijk is de rest bij plunderingen verloren
gegaan.
Het Sint Martinusgilde in Gennep houdt de
herinnering aan Sint Martinus in stand door
de volgende activiteiten.
Het patroonsfeest wordt jaarlijks rond 11
november op een zondag gevierd.
De dag begint om tien uur ’s ochtends met
een Heilige Mis met gilde-eer en een mis voor
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de levende leden van het gilde.
Om drie uur ’s middags worden er fakkels
gemaakt, dit wordt verzorgd door Jong
Nederland. Aan het einde van de middag,
om vijf uur, is er dan de fakkeloptocht.
Na afloop krijgen alle kinderen een kleine
traktatie.
De maandag daarop is er een broodspende,
dit houdt in dat eerst de krentenbroden
in de kerk worden gezegend en daarna na
uitgedeeld.
Omdat het moeilijk is om arme mensen
te vinden(vaak schaamte) heeft het
Sint Martinusgilde gekozen voor de
verzorgingshuizen en een groot gezin in
Gennep en de pastores. In vroeger jaren
werden er roggebroden gebakken en
uitgedeeld, dit was omdat het gilde rogge
verbouwde. Dezer dagen is die gewoonte
symbolisch gemaakt door krentenbroden uit
te delen.
Ook gaan de gildebroeders en gildezusters
naar de scholen om de kleuters een
kleinigheidje te geven en natuurlijk het verhaal
te vertellen van Sint Martinus. n

INFORMATIEF
Door: Hanny Hamers-Heessen

Voor het eerst in ruim 560 jaar heeft het Sint Georgiusgilde in Heumen een keizer. Jan Kerkhoff en het
Georgiusgilde in Heumen schrijven geschiedenis.

Heumen schrijft geschiedenis
Op 24 april 2016 schiet Jan Kerkhoff voor de
derde keer achter elkaar de vogel er af; en
dan word je bij het Heumense gilde keizer,
dat staat in de statuten. Helaas was dat ook
het enige wat erover in stond. Meteen veel
emotie, vreugde, ideeën en vragen. U hebt het
misschien in de krant gelezen: crisisberaad op
de eerste dinsdag na het koningsschieten.
Het Georgiusgilde heeft door Cora Postma
(Andriessen, Helmond) een prachtige
keizersbreuk laten maken. Hieraan kan de
keizer zijn persoonlijk zilveren plaat hangen.
Tijdens een zeer indrukwekkende viering in
de Heilige Georgiuskerk op 23 april werd
keizer Jan Kerkhoff gekroond. Een bijzonder
emotioneel moment voor Jan, zijn familie en
het hele gilde. Merle en Linde, de kinderen
van de keizer, zijn van mening dat het een
groot feest is omdat er voor de eerste keer een
keizer is. Merle, de jongste telg, vindt het een
mooi feest omdat er een springkussen is.
Keizer Jan Kerkhoff aan het woord:
“Ja, daar sta je dan als eerste keizer van het
Heumense Gilde Sint Georgius. En dan te
weten dat het eigenlijk puur toeval is dat het
zover gekomen is. Daarvoor wil ik even een
klein stukje terug gaan in mijn ‘historie’ met
het gilde. Het gilde zit bij mij heel diep.
Vroeger, als klein manneke, was ik op zaterdag
altijd in Linden, ons buurdorp. Daar hielp ik
mee bij ome Piet op de boerderij en bij ome
Mies op de champignonkwekerij en later op
de camping. En eens in de zoveel maanden,
dan moesten die mannen op zaterdagavond
ineens vroeg klaar zijn, vlot onder de douche
en dan naar de schutsboom, die bij ome
Mies voor het huis stond. En daar stond ik
dan altijd vol verwondering te kijken hoe er
geschoten werd. Daar is de liefde voor het
gilde geboren.
Toen ik achttien jaar werd, mocht ik in
Heumen bij het grote gilde, net als velen uit
de familie Kerkhoff. Naast mijzelf zijn mijn
opa, mijn vader, mijn oom, enkele neven

De trotse keizer Jan Kerhoff. (foto door Monique Hefti-Sutman)

en inmiddels ook al een achterneef lid van
ons mooie gilde. En dat heb ik geweten:
koningschieten, gemeentekoningschieten,
schietcompetitie, lid van het bestuur (de
overheid), de overgang naar Brabant en alle
gildedagen waar je mee naar toe mocht. Wat
we daar niet allemaal hebben meegemaakt!
Het mooie van het gilde is dat je deel uitmaakt
van een hechte groep. Al vroeg mocht ik in
1995 koning worden. Prachtig. Trots. Vele
jaren later schoot ik nogmaals koning in
2011. Dat kwam voor mij goed uit, want onze
jongste dochter Meret was net geboren in dat
jaar. Kon ik meteen alsnog mijn hele gezin
op het koningszilver laten vereeuwigen. En
vervolgens schiet je een aantal jaren maar een
beetje mee met de rest van de gildebroeders.
In 2014 is Anja, mijn echtgenote, twee weken
voor het koningschieten geopereerd. Koning
worden en optochten lopen kwam dus
eigenlijk helemaal niet uit. Op de dag van
het koningschieten zaten we met het gilde
rond het middaguur aan de koffietafel. Bij mij
aan tafel zaten onder andere Willie Jaspers,
Gert Jan Kesseler, Hans Hoenselaar en Twan
Hoenselaar. Op een gegeven moment werd
de vraag gesteld wie er ’s middags mee
zou schieten voor koning. Ik gaf aan dat
gegeven de omstandigheden dat voor mij
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niet uitkwam. Dat zorgde voor nogal wat
commentaar aan tafel. ’s Middags op het veld
aangekomen moest ik daar weer aan denken
en dacht;… Ach, ik schiet gewoon mee. Zal
toch raar zijn als hij bij mij naar beneden
komt…. En zo geschiedde. Het jaar daarop,
uit principe, de titel verdedigd met dezelfde
gedachte:… Zal toch raar zijn als hij bij mij
naar beneden komt… En ten slotte afgelopen
jaar, lekker ontspannen mee schieten met de
gedachte:… Nog nooit gebeurd, dus dat gaat
mij ook niet gebeuren…. Prachtig moment,
ik zal nooit vergeten dat ik verschillende
huilende gildebroeders de handen heb mogen
schudden.” n

Inzegening door Pastor Aloys van Velthoven.
(foto door Monique Hefti-Sutman)

INFORMATIEF
Door: René van Hal

Op zondag 3 september 2017 wordt in Soest de eerstvolgende landjuweelgildedag gehouden. Meer dan
honderdtwintig schuttersgilden en schutterijen nemen daaraan deel. Deze gildedag is het hoogtepunt, maar ook de
afsluiting van een zestiendaags programma dat op zaterdag 19 augustus 2017 begint.

Landjuweel in Soest meer
dan alleen een gildedag
Een veelheid aan Soester verenigingen en
organisaties draagt haar steentje bij om de
breedheid van cultureel Soest te tonen aan
Soest en de regio. Naast de activiteiten die
georganiseerd worden tijdens de jaarlijkse
gildefeesten, is er een operetteavond, een
muziekavond met de plaatselijke muziekvereniging samen met Pater Moeskroen, een
korenfestival, een folkloristisch dansfestival,
een spinningnight, targetsprint, oldtimerrit, et
cetera. Het gilde verzorgt zelf een kleinkunstavond met plaatsgenoot Herman van Veen,
maar ook een muziekavond met Waylon en
Nielson, dat alles naast het koningsschieten.
Het programma van het landjuweel is terug te
vinden op de website; www.gildefeesten.nl.
TOEKOMST GILDEWEZEN HEEL
BELANGRIJK
Natuurlijk is en blijft de Brabantse gildedag op
zondag 3 september het absolute hoogtepunt
van dit landjuweel in Soest. Als onderliggend
doel is door de organisatie geformuleerd dat
zij een bijdrage wil leveren aan de toekomst
van de gildecultuur in Nederland. Dit houdt
onder meer in dat de opzet van deze gildedag
afwijkt van hetgeen men al vele decennia
gewend is. Dat uit zich onder andere in het
openen van deze gildedag om twaalf uur
’s middags met de massale opmars, van
waaruit de gilden in twee optochten door
een deel van Soest gaan trekken. Wanneer
de eerste gilden weer terug op het gildeterrein zijn, starten voor hen direct de diverse
wedstrijden schieten, trommen, bazuinblazen,
vendelen, jeu de boules en ringsteken door de
standaardruiters. Maar er is ook veel ruimte
gemaakt voor demonstraties en groepsactiviteiten van de deelnemende gilden. Juist door
die andere indeling moet het mogelijk zijn om
rond vijf uur al deze wedstrijden en demonstraties afgerond te hebben, zodat er op deze

Impressie seniorenfestival met bijdrage vendeliers.

gildedag ook ruimte zal zijn voor ontmoeting
en broederschap.
TENTOONSTELLING EN SYMPOSIUM
Het Soester gilde wil bovendien een bredere
actieve bijdrage leveren aan de discussie
over de toekomst van het gildewezen. In het
Museum Soest is vanaf vrijdag 21 juli gedurende drie maanden (tot half oktober) een
tentoonstelling ingericht over het gildewezen
in Nederland. Uniek daarbij is de samenwerking met het Limburgs Schutterijmuseum
en het Gelders Schuttersmuseum, waardoor
een breed beeld van het gildewezen wordt
geschetst met al haar tradities en gebruiken.
Vanuit het Soester gilde zijn bijvoorbeeld de
oude gildeboeken aanwezig die teruggaan tot
1683, een deel van het rond 1840 gemaakte
vaandel, een galerij oud-koningen en het
gildezilver. Gildebreed zijn er diverse oude
vaandels, geweren, kanonnen en andere
gildeattributen.
Daarnaast is er rondom het thema op
zaterdag 10 juni in het Nationaal Militair

8

Museum een symposium met als sprekers
oud-bevelvoerder strijdkrachten
Peter van Uhm en volkskundekenner Gerard
Rooijakkers.
Met de organisatie van het landjuweel in
Soest hoopt het Groot Gaesbeeker Gilde een
impuls te geven aan het gildewezen, maar ook
aan het culturele leven in Soest. n

Veel publieke belangstelling voor het
koningschieten.

INFORMATIEF
Door: Piet van de Wiel

Tijdens de verbouwing van een pand aan de Keizersgracht in Eindhoven, in 1972, werden oude documenten
gevonden. In dit pand had in het verleden een ridder van het Gilde Sint Sebastiaan gewoond. De documenten bleken
een opzienbarende vondst.

Het Ridderlijke Gilde Sint
Sebastiaan Eindhoven-stad
Helaas had het gilde op dat moment niet de
gelegenheid en de tijd om dit uit te zoeken.
Dus werd alles zolang opgeslagen in het regionale archief. Toen men de tijd en de broeders
had om één en ander goed te inventariseren
viel men van de ene verbazing in de andere.
Bij de documenten werd de 400-jaar oude
Caerte van het gilde teruggevonden. Men
wist dat het gilde in 1482 was ontstaan. Dit is
terug te vinden in de zogenaamde Bossche
protocollen uit 1487. De Caerte uit die tijd was
verdwenen, nou ja, verdwenen? Want wat
bleek, de Caerte van 1482 was inderdaad weg,
waarschijnlijk verbrand tijdens één van de
bezettingen en veldslagen rondom Eindhoven
in de vijftiende of zestiende eeuw.
De nieuwe, gevonden Caerte, bleek opnieuw
te zijn aangemaakt en goedgekeurd. De Heer
van Eindhoven, Prins Philips Willem van
Nassau (1554 -1618), zoon van Prins Willem
de Eerste van Oranje en broer van Prins
Maurits, had bevel gegeven een nieuwe Caerte
aan te leveren ten einde die te confirmeren.
Op 18 november 1616 werd deze Caerte uitgegeven, opgesteld in de vorm van 38 ordonnantiën en voorzien van de handtekening van de
Prins. Door het gilde is een boekje uitgegeven
waarin de originele tekst en de vertaling zijn
terug te vinden. De Caerte, een perkamenten
document, wordt bewaard in het regionaal
archief in Eindhoven.
Daarnaast werd een bijna volledige lijst van
ridders aangetroffen die sinds 1561 lid zijn
geweest. Van de bijna 700 bekende gildeleden, is een compendium samengesteld met
beknopte biografieën van deze gildebroeders.
Deze gildebroeders woonden en werkten in
Eindhoven, een stadje in de Kempen dat in
de loop van 13de eeuw stadsrechten kreeg.
Eindhoven, in die tijd, werd begrenst door de
huidige Vestdijk genoemd naar het riviertje
de Vest, de Keizersgracht, de Dommel en

Aankondiging van de viering.

De Caerte.

de huidige spoorlijn (de spoorlijn ligt op het
grondgebied van Woensel).
Uit de biografieën blijkt dat veel van de
gildeleden hebben bijgedragen aan het welzijn
van het stadje. Het waren ambachtslieden, zij
bezaten leerlooierijen en werkplaatsen. Ook
nu nog zijn de namen van veel broeders terug
te vinden in de Groot-Eindhovense industrie.
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Tijdens een bijeenkomst werd bovenstaande
door een tweetal sprekers, Cornelis van de
Ven en Pieter de Haes, verteld aan de hand
van oude foto’s, schilderijen en plattegronden.
Arthur van Brunschot vertelde over de
geschiedenis van Eindhoven, in de loop
der eeuwen.
Al met al een waardevolle middag. n

FEDERATIENIEUWS

Benoemingen bestuur NBFS
In de algemene vergadering van elf april 2017
zijn de eerste afgevaardigden, in dit geval
de voorzitters van de Kringen Oirschot en
Baronie en Markiezaat, herbenoemd in het

bestuur. De tweede afgevaardigde van Kring
Maasland - Gerry van der Schoot - is nieuw
benoemd in het bestuur.
Tevens werden voor een periode van vier

jaren herbenoemd de secretarissen van de
federatieve commissies. n

Wijzigingen schietreglement
Op advies van de federatieve schietcommissie en de kring schietcommissies is in
de algemene vergadering van elf april 2017
besloten om de artikelen 23 en 25 in het
schietreglement geweerschieten in te trekken.
Hierdoor kan er op gildedagen onder auspiciën van de NBFS door een gilde met meer
dan twee wapens geschoten worden en is het
mogelijk dat ieder gildelid op een gildedag
mee kan doen met de schietdiscipline die
men beoefent. Wel blijft de restrictie dat een
gildelid maar met één wapen mag schieten.

De schietcommissies van elke kring regelen
zelf hoe wordt omgegaan met het beoefenen
van de schietdisciplines tijdens een eigen
gildedag in de eigen kring. Het aangepaste
Federatieve Schietreglement staat inmiddels
op de website van de federatie. Verder is een
aanpassing goedgekeurd van het eerdere
besluit ter aanvulling van het schietreglement.
Deze betreft een testmiddel voor het bepalen
van de snelheid van een kruisboog. Als
nieuwe manier van testen wordt vastgesteld:
Het touw wordt voor de schutter in een cirkel

van één meter op de grond uitgelegd en de
pijl wordt van bovenaf door het vizier van de
kruisboog tot op het slot neergelaten.
De pijl kan gewoon vanaf de schouder recht
de lucht in worden geschoten. Als het golfballetje maximaal één meter de lucht in wordt
getrokken is de boog in orde. Als het balletje
hoger dan één meter van de grond komt
wordt de schutter met bijbehorend viertal of
korps direct als geheel gediskwalificeerd. n

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 leestafelabonnementen afsluiten voor bijvoorbeeld de
wachtkamer van de huisarts/tandarts, het
gemeentehuis en de leeszaal van de plaatselijke 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 leestafelabonnement
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.

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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JEUGD

Zes-kringen jeugdtoernooi handboogschieten
te Loon op Zand
Op 19 februari 2017 hield gilde Sint Ambrosius
uit Loon op Zand het zes-kringen jeugdtoernooi handboogschieten. Het is een heel
gezellig toernooi geweest. De tweeëntwintig
jeugdleden hebben goed geschoten. De
deelnemers kwamen van het gilde Sint Bavo uit
Raamsdonksveer, Sint Willibrordus uit Alphen,
Sint Antonius Sint Sebastiaangilde uit Gemonde
en natuurlijk van Gilde Sint Ambrosius uit Loon
op Zand zelf. Erg leuk dat oud Europakoning
Toon Weijtmans aanwezig was en ook kringhoofdman van kring Maasland Jurgen Swinkels.
De jeugd werd onderverdeeld in drie leeftijdsklassen: tot en met elf jaar, twaalf tot en met
veertien jaar en vijftien- en zestien-jarigen. Er
werden twintig pijlen geschoten, vier proefpijlen
en zestien pijlen die meetelden voor de uitslag.
De jongste deelneemster was zes jaar oud, de
oudste zestien jaar.
Winnaar in klasse tot en met elf jaar werd Veerle
de Jong van Gilde Sint Bavo uit Raamsdonk.
Tweede prijs was voor Amaryles van Gilde Sint
Antonius Sint Sebastiaan uit Gemonde en de
derde plaats was voor Kendrick Bohnen van
Gilde Sint Ambrosius uit Loon op Zand.

Winnaar in de klasse twaalf tot en met veertien
jaar was Baudewijn van der Schoot van Gilde
Sint Antonius Sint Sebastiaan uit Gemonde,
tweede werd Thomas van de Broek van Gilde
Sint Willibrordus uit Alphen en Kai van Wanrooij
van Gilde Sint Ambrosius uit Loon op Zand
veroverde de derde plaats.
In de klasse vijftien en zestien jaar werd de
winnaar Dorien Dingemans van Gilde Sint
Ambrosius uit Loon op Zand, tweede werd
Merel van Lieshout van Gilde Sint Ambrosius uit
Loon op Zand, Emma van Kaam van Gilde Sint
Willibrordus uit Alphen won de derde prijs. n

De deelnemers aan het zes-kringen
jeugdtoernooi.

In opperste concentratie.

Een nog zeer jeugdige deelneemster.

Meesters PABO Veghel geven les over Sint Barbaragilde
Studenten van de PABO Veghel, Adri van
de Sande en Paul Ketelaars, overhandigden
gisteren ‘het lespakket voor geschiedenis over
‘t Gilde’ aan gildebroeders Ruud Eekhof en

Ruud Vermeulen. De studenten gaan lesgeven
op basisscholen in de regio over het gilde. Zij
willen met deze lessen aandacht vragen bij de
jeugd voor ‘respect en broederschap’ zodat dit

in de huidige samenleving weer op de eerste
plaats zal komen. “In het gilde ben je broeders,
je zorgt voor elkaar, helpt elkaar en deelt dezelfde
belangen”, schrijven ze in hun voorwoord.
Jeugdgildedag in mei met 350 leerlingen
Het Veghelse gilde ontvangt op dinsdag 23
mei uit Meijerijstad, dus Veghel, Erp, SintOedenrode, Eerde, Mariaheide en Schijndel, in
totaal dertien klassen van tien scholen.
Op die dag zijn er allerlei Middeleeuwse
spelen en wedstrijden, waarbij prijzen en titels
gewonnen worden. Er komt daar een tent en een
replica van het Veghelse kasteel te staan.
Kringgildedag op achtentwintig mei met veertien
gilden uit de regio en één uit Duitsland
Op zondag 28 mei komen ze naar Veghel; ’s
morgens met een mars door het dorp naar de
Lambertuskerk, waar de gildemis met de bisschop van Den Bosch plaatsvindt. n

De overhandiging van het lespakket voor de basisscholen.
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Een impressie van de kaderdag 2017
Kaderdag 9 april 2017 bij Gilde Sint Antonius
Abt-Sint Catharina te Nistelrode. Een dag waarbij
veel gildeleden van de Hoge Schuts samen
komen om hun jeugdleden te presenteren. Het
is een leuke, gezellige dag, waar jong en oud
allerlei nieuwe dingen kunnen leren over het
vendelen, trommelen en bazuinblazen. Het is
dan ook geen ‘wedstrijd’. De opzet op deze dag
is in principe precies hetzelfde als de wedstrijden
op de kringdagen van het gilde. Het enige verschil is dat fouten gedoogd worden. Deze dag is
puur bedacht als een soort oefendag.
Er hing dan ook totaal geen spanning in de
lucht. Ik heb zelf veel rondgelopen deze dag en
de verbondenheid tussen gildeleden was goed
te voelen. De sfeer was goed.
Kevin Breedveld (jeugdlid): “Mijn eigen ervaring
van deze dag was goed. De zon scheen en het
was heerlijk warm. Iets waarmee wij echt geluk
gehad hebben. Dat bepaalde immers de helft
van de dag. De rest moest nog van de mensen
zelf komen. Er kwamen mensen vanuit allerlei
streken uit de buurt. Een prachtig gezicht. Ieder
met zijn eigen stukje kennis over het vendelen,
trommelen en bazuinblazen. Het was mooi
om te zien dat er nog een hoop jeugdleden bij

Jeugdige groepstrommelaars op de Kaderdag te Nistelrode.

zaten. De ‘wedstrijden’ gingen van start, de
deelnemers meldden zich bij de jury om zich
te laten zien. Hierop werden ze beoordeeld,
maar daarbij kregen ze ook nog tips die ze mee
konden nemen naar de andere wedstrijden. Het
enthousiasme was te merken en het jonge talent
was duidelijk aanwezig. Aan het einde van de

dag kreeg iedereen in een kleine ceremonie zijn
certificaten mee en voor de echte winnaars was
nog een wisselbeker. Dit was iets waar ze naar
uit konden kijken om het beste van het beste
te presteren. Na het maken van een mooie
groepsfoto kwam deze dag jammer genoeg ten
einde. Een topdag.” n

Jeugdgildedag 23 mei 2017 verovert de basisscholen
Meijerijstad
Een bezoekestafette van het Sint Barbara
Gilde Veghel met trom en bazuin bracht op
elf basisscholen in Meijerijstad alle leerlingen
in enthousiasme. In Erp, Schijndel, SintOedenrode, Mariaheide en Eerde mogen elf
scholen met groep 7 of 8 deelnemen aan een
bijzonder gildefestijn. Op dinsdag 23 mei is
er op drie sportvelden van voetbalclub BlauwGeel een gildenspelendag gehouden.
PABO-PROJECT GEEFT HET WAARDEVOLLE
VAN GILDEBROEDERSCHAP DOOR
In het kader hiervan schreven de PABOstudenten Adri van de Sande en Paul Ketelaars
lessen voor de basisscholen, waarin het vooral
gaat over het meest waardevolle van elk
gilde: broederschap. Zij vinden dat kinderen
in deze tijd wat meer van gilden moeten
weten, aangezien broederschap in deze tijd
niet erg vanzelfsprekend meer is. Maar wel
heel belangrijk; belangeloos klaarstaan voor

je medebroeder als dat nodig is. Daarnaast
worden in de lessen ook de geschiedenis en
tradities van de gilden, zoals koningschieten

Het gilde in de klas van de basisschool in Eerde.
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en vendelen aangekaart.
Het Sint Barbara Gilde Veghel is graag bereid
haar kennis met andere gilden te delen. n

Een jeugdschutter met veel toekomst
Op zondag 30 april werd het NBFS kruisboogtoernooi gehouden bij het Gilde Sint Joris
Diessen. Het was een dag met zon, maar
ook met veel wind. Met twee viertallen reist
Gilde Sint Joris Udenhout af naar Diessen. We
schieten al vroeg in de middag en naast de twee
viertallen hebben we ook één jeugdschutter
meegenomen, namelijk Michael Weijtmans.
De beide viertallen doen hun best, maar halen
toch niet de finale. Daarentegen schiet Michael
dertien van de vijftien punten, wat voor menig
volwassene, op deze dag, al erg moeilijk was.
Na een middag van wachten bleek hij de beste
te zijn onder de jeugdschutters en hij werd
daarmee NBFS Jeugdkampioen Kruisboog op
wip. Hij ontving uit handen van Jos Verbeeten,
de voorzitter van de NBFS, het bijbehorende
zilveren schild. Naast de kruisboog gaat Michael
elke zondag schieten met het geweer en door de
week is hij te vinden op de handboogbaan. n

Michael Weijtmans ontvangt het zilveren schild.

Het jeugdwisselschild blijft in
Terheijden
Het jeugdwisselschild wordt uitgereikt
aan jeugdleden die zich op bijzondere

Toon Brocks.

wijze inzetten voor het gilde. Zondag 22
januari 2017 werd het jeugdwisselschild
doorgegeven aan een ander jeugdlid. Merijn
Verwijmeren was drager van het schild
(2016- 2017) en tevens jeugdlid van ons gilde.
De kringvoorzitter Hennie Hoppenbrouwers
en secretaris Alfred Boot van de kring Baronie
en Markizaat, kwamen naar het kloveniersgilde Sint Antonius Abt in Terheijden om
het schild terug in ontvangst te nemen van
Merijn. Deze kreeg een herdenkingschildje
uitgereikt dat hij blijvend op zijn kiel mag
dragen. Tot grote verbazing van jeugdlid Toon
Brocks en onder aanwezigheid van de gildeleden, ouders, broertje en grootouders, werd
het jeugdwisselschild door de kringvoorzitter
Hennie Hoppenbrouwers aan hem uitgereikt
voor zijn inzet bij het kloveniersgilde Sint
Antonius Abt Terheijden. De twaalfjarige Toon
is al vanaf zijn geboorte lid van ons gilde en
inmiddels is hij schutter en tamboer. Het
gilde is enorm trots op Toon en de andere
jeugdleden. Al meerdere malen kreeg één van
onze leden het schild uitgereikt. De overheid,
gildebroeders en -zusters feliciteren Toon
Brocks met dit schild. n
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Koningsspelen
bij Sint Joris
Gilde te
Berlicum
Op vrijdagmorgen 21 april ontving
het gilde tweeëntwintig kinderen van
de basisschool die gekozen hadden
voor de koningsspelen bij de guld. Er
werd naar hartelust gedart, gesjoeld
en ge-jeu-de-bouled. Maar waar ze
zeker voor gekomen waren, was
het schieten met het lasergeweer.
Geduldig wachtten de kinderen op
hun beurt en zo kreeg iedereen een
kans.
Eén kampioen die alle schoten raak
schoot: Hein uit 5b. Proficiat! n

KRINGNIEUWS
Land van Cuijk

Cultuur is een historische belevenis bij Salvator Mundi
Het weekend van 8 en 9 april stond in het
teken van de expositie ‘Toen en Nu’ van het
Oeffelts gilde. Dit gilde heeft sinds de laatste
koningsdag een koningin. Na 602 jaar schoot
een dame het laatste stukje van de houten
vogel naar beneden en daardoor was Lindsay
Theunissen de schutterskoningin. Salvator

Mundi nam het op zich om het koninginnenschap en het vele nieuw verkregen materiaal
te combineren in een expositie. Toos Wolters
nam het voortouw en verzamelde en ontdekte
vele nog weinig bekende gilde-attributen en
historische gegevens. Er werd een oproep
gedaan aan de Brabantse gilden waardoor de

Koningsdag 2017 in Ravenstein
Op Koningsdag werd als vanouds weer
geschoten om de titels dagkoning en burgerkoning. Met een nieuwe frisse invulling van
het evenement. Nieuw was bijvoorbeeld het
laserschieten voor de jeugd. De vernieuwde
invulling van Koningsdag in Ravenstein is dit
jaar opgepakt door het Sint Barbara Gilde, het
Oranjecomité en Jeugdwerk Ravenstein en dit
bleek een groot succes. De Bleek, waar ook
de schutsboom van het gilde staat, was het
centrale punt van alle activiteiten en die liep bij
de start van het programma dan ook al snel vol.
Ondanks het wat koude weer zat de stemming
er al snel in. Voor de kinderen was er de kleedjesmarkt, een speurtocht en laserschieten. De
feestgangers van zestien jaar en ouder konden

strijden om de titel ‘burgerkoning’. Zo’n vijftig
mannen en vrouwen hadden daar wel oren
naar en streden om de felbegeerde titel.
Als donderklap bij heldere hemel wist Anton
van Daalwijk de burgervogel al in de tweede
ronde met het negentigste schot uit de boom
te schieten. Kort daarna was het Harm Guelen
die zich met 122 schoten tot dagkoning van
het Sint Barbara Gilde schoot. Bij de jeugd
moesten er enkele afkamp-rondes worden
geschoten met het lasergeweer. Uiteindelijk
was het Constance Verbeek die de eerste
burgerprinses van Ravenstein werd. Na de
huldiging, vendelgroet en erewijn was het nog
lang een gezellig feest op De Bleek. n

V.l.n.r. dagkoning Harm Guelen, burgerprinses Constance Verbeeck en burgerkoning
Anton van Daalwijk.

expositie geopend is door tien koninginnen.
Salvator Mundi is blij met het resultaat van
deze expositie. Ook veel lof voor de lezing van
historicus Herman-Jan van Cuijk uit Boxmeer.
Aansluitend was er voor de expositiezaal een
demonstratie vendelen en trommen door het
Oeffelts gilde. n

Nieuwe koning en
jeugdkoning bij
Sint Georgiusgilde
Heumen
Zeventien schutters gingen de strijd aan om
het koningschap bij het Sint Georgischgilde.
Willy Jaspers mag zich nu koning noemen.
Hij zegt:”Ik dacht dat kan mij niet gebeuren, ik
doe al twintig jaar mee voor die titel. Je schrikt
enorm.”. Willy is vendelier, instructeur en
secretaris/dekenschrijver. Op de vraag waarom
hij eigenlijk bij het gilde is, antwoordt hij:
“Het gilde is gewoon mooi”.
De koningin is zijn echtgenote Monique.
Voor de titel jeugdkoning meldden zich zeven
schutters. Danny van Veghel (vijftien jaar) heeft
deze titel voor de tweede maal verkregen. n

Koning Willy Jaspers en jeugdkoning
Danny van Veghel.

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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KRINGNIEUWS
Kempenland

Rectificatie
In de Gildetrom 1 2017, op bladzijde 21
(Zilveren Brabantkruis) staat een verkeerde

naam vermeld. Paul Hoeks moet zijn
Ad Aarts. n

Jo Beelen zestig jaar gildebroeder

Jo Beelen.

Tijdens de Patroonsviering is gildebroeder
Jo Beelen gehuldigd voor zijn zestigjarig
lidmaatschap. De gouden rozet met erin
‘zestig’, werd opgespeld door de voorzitter
van Kring Kempenland Felix Crooijmans.
Jo werd 24 april 1957 lid van ons gilde, hij
was vendelier van 1957 tot 1968 en kapitein
werd hij in 1969. Hij werd erekapitein in 1997
en is in 1993 ouderling geworden. Jo was lid
van het jubileum-comité bij de viering van
het 550-jarig bestaan. Jo heeft in de loop der
jaren onderscheidingen ontvangen van het
gilde en van Kring Kempenland en is Lid in
de Orde van Oranje-Nassau. n

Zestig jaar lid van het gilde,
zestig jaar broederschap
In 1956 werden Gerrit van Happen en Tinie van
Meijl lid van het gilde. Ze kwamen bij de Jong
Schut. Niet echt een verrassing. Gerrit had al
een broer bij het gilde en kwam veel bij Tinie
thuis. Zijn vader was één van de gildevaders die
het gilde in1952 deed heropleven. Tinie leerde
het trommen en liep later met de oude gildetrom. Als tamboerleider heeft hij daarna nog
menig tamboer het trommen geleerd. Gerrit
kwam in zijn diensttijd regelmatig kaarten bij
Tinie thuis. Toen zijn diensttijd erop zat meldde
hij zich aan bij het gilde en leerde het vendelen.
Acht jaar later kwam Gerrit in het bestuur, werd
deken schrijver en in 1980 regerend deken. Dit

De 60-jaar jubilarissen Gerrit van Happen
(l) en Tinie van Meijl (r).

bleef hij tot 1999. Naast zijn bestuurlijke taken
droeg Gerrit ook met allerlei andere zaken zijn
steentje bij. De vendelbollen, de transportband
voor het oud papier, het ijzerwerk voor de
schutsbomen, de poort van het gildegebouw
en nog veel meer werden door hem gemaakt.
Ook Tinie was altijd erg actief voor het gilde.
Het ophalen van het oud papier en de jaarlijkse
oud-ijzeractie kunnen nog steeds niet zonder
Tinie en zijn kraantje. Deelnemen aan de gildedagen, huldigingen en bruiloften van gildebroeders, hij was er graag bij. Wanneer het kermis
was hielp Tinie graag mee bij het schieten. Hij
heeft meer dan dertig jaar meegeholpen met
het laden van het geweer. Samen kijken Gerrit
en Tinie terug op zestig schitterende jaren.
Ze zijn beiden bij veel activiteiten aanwezig
geweest. Meehelpen met de organisatie van de
kringdag in 1957, de gildedag in 1974 tijdens het
Torenjaar, het verbroederingsfeest in 1989 en de
jeugdgildedag in 1999. Maar ook bij de bouw
van het gildehuis waren ze betrokken. Nu is het
tijd om dit keer Gerrit en Tinie in het zonnetje
te zetten. Zaterdag 26 november werden zij
tijdens de teeravond van het gilde gehuldigd
voor hun zestig jaar lidmaatschap. n
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Koningsschieten
bij het gilde
Traditiegetrouw met Leende kermis is het eens
per drie jaar koningsschieten. Het driejarig
koningsschap van Rob Boullart zat er op.
Kermismaandag moest er opnieuw worden
gestreden om de koningstitel. Na een spannende wedstrijd kwam bij het 117de schot de
koningsvogel naar beneden. Dit schot werd
gelost door Coen Heijmans. Hij mag zich voor
de komende drie jaar koning van het gilde
noemen. Er deden dertien personen mee aan
de strijd om het koningsschap. Coen is binnen
het gilde zeer actief. Op jonge leeftijd kwam hij
al bij ons gilde als tamboer. Inmiddels is hij al
dertien jaar bestuurslid, waarvan de laatste drie
jaar secretaris. Ook bij de schietcommissie is
hij actief. Als ervaren tamboer leidt hij de jeugd
op en leert iedereen nieuwe marsen. Onder
andere dankzij hem is het gilde de laatste jaren
flink veranderd en er worden steeds meer
nieuwe en modernere marsen gespeeld. Ook
worden de tamboers hierbij ondersteund door
bazuinblazers. Deze vernieuwing heeft het
gilde de laatste jaren een flinke groei-impuls
gegeven. Uiteraard werd ook dit jaar onder de
jeugdleden gestreden om de Pastoor de Vries
wisseltrofee. Joris van Dijk bleek het hoogste
aantal punten te hebben behaald. Hij heeft de
trofee in ontvangst mogen nemen. n

Coen Heijmans met het koningsvest.

KRINGNIEUWS
Kempenland

Patroonsdagviering
Op de vierde zaterdag in april, viert het Sint
Jorisgilde Heeze haar patroonsdag. Na de
Heilige Mis, met aansluitend een vendelhulde
aan pater Mervin, trok het gilde met vliegend
vaandel en slaande trom naar haar gildeterrein.
Na een geweldige lunch kon er ingeloot worden

Maud legt de eed af.

voor het schieten om prins te worden. Dit staat
open voor de jeugd onder de achttien jaar.
Hieraan namen deel Gijs Jacobs, Jorn Guitjens
en Maud Guitjens. De jeugdleden lieten zich
niet onbetuigd. Er werd goed geschoten.
Met het 73e schot viel de houten vogel. Maud

Vendelhulde.

Guitjens was de winnaar. Zij is nu voor één jaar
prins van het Sint Jorisgilde. De versierselen
werden uitgereikt door keizer Jan van Lierop
senior en koning Jan van Lierop junior. Na de
felicitaties kreeg zij een vendelhulde van de
gildebroeders en gildezusters. n

Felicitaites voor jeugdprinses Maud.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hoofdman
Jan Heeren
Begin april kwam het bericht van het
gemeentehuis dat de gevraagde Koninklijke
onderscheiding aan hoofdman Jan Heeren
was toegekend voor het vele werk dat Jan
heeft gedaan voor het gilde en de kerkhofwerkgroep. Deze onderscheiding zou op
woensdag 26 april worden uitgereikt, samen
met nog dertien andere decorandi.
‘s Morgens kwam de burgemeester met zijn
vrouw, een fotograaf en een medewerkster
aan bij het huis van de hoofdman om hem
een corsage op te spelden en hem te verzoeken om de onderscheiding in het gemeentehuis in ontvangst te nemen. Het gilde was
bij het gemeentehuis om met twintig leden
in kostuum en twee tamboers een erehaag te

vormen om de decorandi met tromgeroffel
één voor één binnen te leiden. De uitreiking
van de veertien onderscheidingen duurde
nogal even. Na deze ceremonie ging het
gilde weer in optocht naar buiten om op
het Meiveld een vendelgroet te brengen aan
de gedecoreerde hoofdman en alle andere
aanwezigen. Hierbij werd ook Det in de
bloemetjes gezet. Hierna volgde de receptie
in de foyer van De Schalm. Na het natje en
het droogje kwam Det met de mededeling
dat de dag werd voortgezet met een feestje
in café-zaal De Sportvriend. Het is voor de
hoofdman, zijn vrouw, familie en zeker ook
voor het Gilde Sint Caecilia een prachtige dag
geweest. n

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

KRINGNIEUWS
Maasland

Koning Frans Basters biedt zijn koningsschild aan
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Gilde
Sint Ambrosius Loon op Zand op 8 januari
jongstleden, die druk bezocht werd door veel
leden van het gilde, vroeg gildekoning Frans
Basters het woord. Dit jaar is het twee jaar
geleden dat Frans voor de tweede keer achter
elkaar zichzelf tot koning schoot en hij zit
nu op de helft van zijn regeerperiode. Het is
gebruikelijk dat de gildekoning het gilde een
koningsschild schenkt en Frans vindt de tijd
gekomen om dit nu te doen. De nieuwjaarsreceptie is hiervoor een mooie gelegenheid en
Frans biedt daarom zijn tweede koningsschild

aan hoofdman Jan van Riel aan. Het schild is
ontworpen door zijn jongste dochter Danique
en gemaakt door zilversmid Andriessen. Het
is een monogram geworden van de naam van
Frans: ‘FB’. De F is getrommeld zilver. Op het
opengewerkte schild is de naam van het gilde
en van de gildekoning te zien, de datum van
het koningschieten, een bijenkorf met bijen,
de schutsboom en een handboog. Onder
aan het schild is een zilveren munt verwerkt
die door Theo Schoenmakers aan Frans was
geschonken. Een prachtig schild, waar wij als
gilde erg trots op zijn. n

Het koningsschild van Frans Basters.

Adriaan van Breugel ontvangt Koninklijke Onderscheiding
Adriaan van Breugel (58) uit SintMichielsgestel is vrijdagavond benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Jan Pommer reikte de
Koninklijke onderscheiding uit. De Gestelaar
is sinds 1971 lid van het Gilde Sint Anthonius
en Sint Barbara. Hij begon als tamboer en
heeft zich sinds vijftien jaar bekwaamd in het
bazuinblazen. Naast het bazuinblazen is hij
een begenadigd schutter en werd hij ondermeer vijf keer winnaar van het wisselschild
van de onderlinge schietcompetitie.
Sinds vijfendertig jaar is zijn grootste taak
deken-schrijver (secretaris) en maakt hij deel
uit van de overheid (bestuur).

Ook was Van Breugel één van de oprichters
van carnavalsvereniging De Fobussen. Verder
is hij sinds 2000 trekker van het combo dat
het jaarlijks driedaags evenement ‘Torenproat’
(tonpraten) muzikaal omlijst. Van Breugel
is sinds 1968 lid van Harmonievereniging
Sint Michaël. Hij maakte ook deel uit van de
orkestcommissie (2009-2015) en was lid van
de adviserende verenigingsraad van de harmonie. Ook is hij vijf jaar (2010-2015) dirigent
en orkestleider geweest. Burgemeester
Pommer reikte de onderscheiding uit op 24
maart 2017 tijdens de jaarvergadering van
het Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara in
Gasterij De Zwaantjes. n

Adriaan van Breugel met zijn welverdiende
onderscheiding.

Sint Barbara Gilde Dinther naar de Heilige Augustinus
Parochie te Middelrode
Na jaren van voorbereiding en veel vergaderen was het dan zover, van vier naar
één parochie. In de vroege ochtend van 2
april was het daarom verzamelen geblazen
voor de drie gilden uit de nieuwe Heilige
Augustinus Parochie. In Middelrode werd
namelijk de eerste Heilige Mis gezamenlijk
gevierd in de Rooms Katholieke Kerk
Allerheiligst Sacrament Middelrode. Het Sint
Joris Gilde Berlicum, het Sint Willebrordus
Gilde Heeswijk en het Sint Barbara Gilde
Dinther waren erbij om deze plechtigheid
op te luisteren, in vol ornaat en gemengd
als gezelschap. Abt Denis Hendrickx van de
Abdij van Berne heette iedereen welkom.

Voorganger was Pastor Joost Jansen o.
praem, geassisteerd door pastor Frank van
Roermond, Lonneke van Vesseun en Yvonne
Verhoeven. De Heilige Mis werd opgeluisterd
door het gemengd koor van Berlicum. Eén
van de hoogtepunten was het ontsteken van
de Heilige Augustinus kaarsen, voor iedere
oud-parochie één. Na de Heilige Mis, die druk
werd bezocht door parochianen van Berlicum,
Middelrode, Heeswijk, Dinther en Loosbroek,
volgde een vendelhulde in de vorm van de
eed van trouw. Aansluitend werd genoten
van koffie en thee in gemeenschapshuis ‘De
Moerkoal’. Wij wensen het pastoresteam de
wijsheid toe van Augustinus en daarmede een
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goede samenwerking. n

De eed van trouw van de drie gilden aan het
kerkelijk gezag.
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Tweede prijs kruisboogschieten voor Rien Friebel
Het was spannend, maar de afloop was heel
goed. Beginnend kruisboogschutter Rien
Friebel van het Barbara Gilde Veghel behaalde
zondag tijdens de competitie van Gildenkring
Hoge Schuts met alle regionale gilden de
tweede prijs en kreeg een zilveren gildeschild.
Sinds een half jaar een eigen kruisboog en
veel oefenen is zijn geheim. Zevenentwintig
schutters uit de regio deden mee in deze
C-klasse. Geffen, Maren-Kessel, Veghel,
Dinther en Rosmalen waren de plaatsen waar
deze winter werd geschoten, maar de deelnemers kwamen ook uit Heeswijk, Uden, Oss,
Erp, Vorstenbosch, Heesch en Nistelrode.

Winnaar werd Jan van de Heijden uit Geffen,
met gemiddeld 13,25 rake schoten, terwijl Rien
er 11,75 behaalde. Een knappe prestatie voor
iemand die pas sinds een jaar meeschiet met
de wedstrijden. Allebei wisten ze in één van de
vijf ronden het maximale aantal te behalen van
die ronde: alle vijftien raak. René de Moïze de
Chateleux van het Veghelse gilde behaalde een
gemiddelde van 9,75 en werd zesde. Aspirantgildebroeder Erwin Oonk ging met een schaal
met vlees naar huis. De prijzen werden uitgereikt door Jan Bramer, de vertegenwoordiger
van de Hoge Schuts. n

Ad Kools nieuwe hoofdman Kring
Dommelgroep
Op maandag 27 maart jongstleden hebben
negen gildes, die aangesloten zijn bij de
Kring Dommelgroep, tijdens de vergadering unaniem besloten dat Ad Kools de
nieuwe hoofdman mag worden van Kring
Dommelgroep. Ad is tevens hoofdman van
Gilde Sint Catharina en Barbara Schijndel. Na
het stemmen kon Ad meteen plaatsnemen
aan de bestuurstafel en kreeg hij de versiersels
overhandigd. Dit is een ketting met daaraan
negen kleine schildjes van de aangesloten

gildes. Vervolgens kon Ad de vergadering gaan
leiden. Het bestuur van Kring Dommelgroep
bestaat uit gildebroeders en gildezusters van
diverse gildes die aangesloten zijn.
Ad is binnen Kring Maasland, waar maar liefst
zesenveertig gildes bij aangesloten zijn, ook
voorzitter van de schietcommissie.
Elk jaar wordt er door één van de gildes een
kleine kringdag georganiseerd. Dit jaar zal
deze op 25 juni aanstaande in Gemonde
plaatsvinden. n

Rien Friebel krijgt het schildje voor zijn
tweede plaats.

Schijndelse gildeleden behalen
derde plaats met
jeu de boules
wedstrijd
Zondag 2 april jongstleden hebben gildebroeders van Gilde Sint Catharina en Barbara
uit Schijndel een derde prijs binnengehaald
bij de jeu de boules wedstrijden van Kring
Maasland. Deze keer had het gilde van
Rosmalen de organisatie op zich genomen.
Er waren veertien teams van verschillende
gildes van Kring Maasland die hieraan
deelnamen. Vorig jaar werden deze jeu de
boules wedstrijden door het Schijndels gilde
georganiseerd. Het was die zondag een
warme en gezellige middag. Het zilveren
schildje dat bij de derde prijs (pachter) hoort,
kon mee naar Schijndel worden genomen en
op het zilvervest worden gespeld. n

Het succesvolle team van het Schijndelse
gilde.

Ad Kools, de nieuwe hoofdman van Kring Dommelgroep.
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Begrafenis met gilde-eer
Op 28 januari vond in Nieuwkuijk een niet
alledaagse begrafenis plaats. De oudste
(94 jaar) gildebroeder van het Gilde Sint
Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk, Jan van
Eggelen, werd door zijn gildebroeders ten
grave gedragen. De dienst met gilde-eer vond
plaats in de parochiekerk. Jan was opgebaard
in zijn woning en van daaruit ging de stoet
naar voornoemde kerk. De baar werd voortgeduwd door zes gildebroeders. Na de dienst
werd op de begraafplaats een vendelgroet
gebracht. Jan was sinds 1949 lid van het gilde,
sinds 2009 was hij erelid. Binnen het gilde
heeft Jan gedurende veertig jaren diverse
bestuursfuncties vervuld. Hij was enkele
malen koning, maar het door hem beoogde
keizerschap heeft hij nooit bereikt. In het
gilde en daarbuiten was hij een graag geziene

persoon. In zijn dienstbare leven handelde hij
in mestkalveren en hij was daardoor bij veel
boeren in Brabant bekend. De laatste tien
jaren woonde Jan in een verzorgingshuis. Eén
van zijn vaste bezoekers daar was Gerard van
Drunen, hij is nu onze oudste gildebroeder.

Dat Jan graag gezien en actief was, getuigt het
feit dat hij destijds is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Zijn gildebroeders lieten hem in het graf
zakken, dit mocht gezien worden als een
waardige afronding van deze begrafenis. n

Een hartverwarmende middag bij het Geffense gilde
De Flierefluiters, een groep verstandelijk en
geestelijk beperkte mensen, deden het SintJorisgilde Geffen de eer aan een uitnodiging
aan te nemen voor een spelletjesmiddag in het
gildehuis. Na de ontvangst werden drie groepen
gevormd: De ‘koningsgroep’ met veel blingbling,
de ‘hoofdmangroep’ met wat minder bling en
de ‘dekengroep’ zonder bling, maar wel met
veel hilariteit, want dekens leg je op een bed.
Het vergde enige uitleg dat bij het gilde dekens
bestuursleden zijn. Deze groepen begonnen
met sjoelen, darten en lasergeweerschieten, na
enige tijd werd dan van activiteit gewisseld. De
spelregels werden hier en daar wat aangepast
en alles lukte. Zelfs een blinde jongeman schoot
met het lasergeweer met commando’s als links,
rechts, naar boven enzovoort verschillende keren
raak. Een ander werd uit de rolstoel getild om
te kunnen darten. Er was veel pret en winnen
deden ze allemaal. Daarom kregen ze allemaal
een schildje aan een lint uitgereikt als prijs en als
aandenken. Het was zoals gezegd hartverwarmend en zeker voor herhaling vatbaar. n

Schieten met het lasergeweer, spannend!

Strijd aan de sjoelbak in Geffen.

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Koninklijk onderscheiden
Naast zijn activiteiten als voorzitter personeelsvereniging, ondernemingsraad en jubileumfonds
van zijn werkgever De Koninklijke De Heus
B.V., regelde Paul Altorf ook, zelfs na zijn pensionering, meerdaagse personeelsreizen naar
het buitenland. Als vrijwilliger van de Kathedrale
Basiliek Sint Jan te ’s-Hertogenbosch verzorgt
Paul de vastlegging van de cash-geldstromen.
Paul is naast tamboer ook hulpinstructeur
tamboers, tevens deken-rentmeester en vicehoofdman. Als koning van ons gilde heeft Paul

zitting genomen in de organisatie van het EST in
2006, dat van 25 tot en met 27 augustus in onze
gemeente Bernheze heeft plaatsgevonden. Een
evenement dat tienduizenden gildebroeders uit
geheel Europa op de been bracht. Onder Pauls
bezielende leiding heeft ons gilde ook, met eigen
vrijwilligers, de bouw van een geheel eigentijdse
gildekapel mede gerealiseerd. Tevens is Paul
initiator geweest met betrekking tot het plaatsen
van een Canadees herdenkingsmonument nabij
onze gilde-locatie. n

Burgemeester Marieke Moorman van
Bernheze en decorandus Paul Altorf.

Paaseierenschieten in Udenhout

Het was heerlijk druk in Udenhout.

Het Udenhoutse Gilde Sint Antonius-Sint
Sebastiaan heeft op eerste paasdag, 16
april 2017, voor de dertigste keer op een
rij het zogenoemde paaseierenschieten
georganiseerd. Voor deze activiteit worden
vooral familie, vrienden en kennissen van
onze gildeleden uitgenodigd. Daarnaast
maken we publiciteit in de plaatselijke krant.
Op ons schietcomplex aan de Schoorstraat
schieten we met het geweer in verschillende
categorieën. Een dames- en herencategorie
op de wipvogel en voor iedereen de mogelijk-

heid om te schieten op een houten vogel
(paashaas). Alle deelnemers kregen als prijs
tien eieren mee naar huis. Voor de winnaars
in de drie categorieën waren er ook nog
chocolade paashazen. De jeugd tot zestien
jaar schoot met de luchtbuks op een kaart
en een houten vogel. De winnaars kregen de
prijzen uitgereikt door onze hoofdman.
In totaal kwamen meer dan honderd
personen op ons evenement af. Het was een
buitengewoon gezellige, mooie middag. n

Gilden strijden om eerste koning Meierijstad
Op het terrein van het Erpse Onze Lieve
Vrouwe en Catharina Gilde streden de gilden
van Meierijstad, (Veghel, Sint-Oedenrode,
Schijndel en Erp) om de eerste gildekoning
van Meierijstad te worden. Gemeente
Meierijstad stelde hiervoor een fraai zilveren
koningsschild beschikbaar. Na de optocht
gingen tientallen gildebroeders en -zusters
schieten op de houten vogel. Er werd
geschoten met een geweer van klein kaliber.
Er werd 132 keer geschoten en het was Maria
van Gemert van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
uit Erp die zich een jaar lang gildekoning van
Meierijstad mag noemen. Het wisselschild,
waar voortaan jaarlijks om zal worden
geschoten, werd door locoburgemeester en
wethouder van Meierijstad, Jan Goijaarts,
omgehangen. Staande deken Henk Maurix
van het Veghelse Sint Barbara Gilde, nodigde
de andere drie gilden uit om volgend jaar naar
Veghel te komen, indien mogelijk met wat
warmer weer. n

Eerste gildekoning Meierijstad Maria van Gemert.
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Gilde Sint
Catharina en
Barbara Schijndel
nam deel aan
GildeCrans
Meierijstad
Zaterdag 22 april 2017 hebben de gildes van
Schijndel, Sint- Oedenrode, Erp en Veghel
voor de eerste keer onder het thema verbroedering geschoten voor de titel ‘Koning van
GildeCrans Meierijstad’. Om klokslag één uur
kwamen de gildes apart vanuit vier straten de
markt in Erp opgelopen. Vanuit hier gingen
alle gildeleden, in verbroedering door elkaar,
achter tamboers, bazuinblazers, vaandeldragers, vendeliers, koningen en zilverdragers in
gezamenlijke stoet naar het gildeterrein van
Erp. Na de koffie kwamen de voorrondes.
Van elk gilde gingen er vijf leden door naar de
finale. Vanuit het gilde van Schijndel, gingen
Agnes en Martien van Eerd, Ton van Heesch
en Ad en Inge Kools, door voor de titel.
Uiteindelijk was het Maria van Gemert, van
Onze Lieve Vrouwe Catharinagilde Erp, die de
titel van Koning van de GildeCrans Meierijstad
mag dragen. Maria treedt nu voor een jaar
met het wisselkoningsschild naar buiten.
Het is de bedoeling dat alle vier de gildes
elkaar nog beter leren kennen en dat willen ze
doen door elk jaar bij een ander gilde binnen
Meierijstad deze dag te organiseren. Volgend
jaar dan wordt het gezellige verbroederingsfeest in Veghel gevierd. n

Veel spanning bij de toeschouwers tijdens
het schieten.

Sint Jorisgilde Berlicum heeft een
nieuwe koning
Op zaterdag vierden we het jaarfeest, want
op zondag 23 april was de feestdag van Sint
Joris. Op deze zondag, voordat de Heilige
Mis begon, werd de nieuwe hoofdman
Henk Kappen geïnstalleerd. Henk volgt Tini
Pijnenburg op die deze functie tien jaar lang
vervuld heeft. Daarna begon Henk meteen
aan zijn eerste taak: de installatie van pastor
Frank van Roermund als gildeheer, een
functie die na het overlijden van pastoor
Pulles vacant was. “Een mooie en indrukwekkende functie” zoals de pastor het zei,
waarin hij zou werken aan de verbinding
van de kerkelijke en de wereldlijke overheid.
Na de dienst volgden de vendelgroet en de
pannenkoek voor de nieuwe functionarissen.
In de namiddag trok het gilde naar het
huis van koning Tini van Leeuwen. De
kleinkinderen van Tini droegen om beurten
trots de nieuwe vogel naar gildehuis SintJorishof. Daar werd eerst Sjef Hoevenaars
geïnstalleerd als nieuwe oud-deken. Nadat
de mooie vogel op de paal was gehesen,
begon de overheid samen met de nieuwe
gildeheer, de beschermvrouwe en wethouder
Ed Mathijssen, met het vrijen van de boom.
Met de woorden: “Er is een tijd van komen
en een tijd van gaan, de tijd van gaan is nu
gekomen” nodigde de kersverse hoofdman
de oud-koning uit om naar voren te komen
en werd hij ontdaan van zijn koningsattributen. Het schieten kon beginnen. Het lukte
Sjef Hoevenaars om met het negentigste

Henk Kappen, de nieuwe hoofdman.
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De nieuwe gildeheer Frank van Roermund.

Sjef Hoevenaars, de nieuwe koning én
nieuwe oud-deken.

schot de wedstrijd te beëindigen. Sint Joris
heeft een nieuwe trotse koning, die zijn
koningschap gaat combineren met de functie
van oud-deken. Daar ga ik voor, was zijn
reactie. n
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Kwartier van Oirschot

Bijzondere statiedag bij Gilde Sint Joris Piet van de Loo
schiet zich tot een
van Onsenoort en Nieuwkuijk
Op 22 april 2017 vond de jaarlijkse statiedag
dubbele winnaar
vanaf nu iedereen lid kan worden van ons gilde.
plaats. ‘s Morgens opende de hoofdman de
vergadering met een korte inleiding en een herdenking van de onlangs overleden gildeleden
Jan van Eggelen en Karel van Bijnen. Daarna
werd door de hoofdman Eric-Jan van Eggelen
aan het gilde een hoofdmansstaf aangeboden
als dank voor het vijfentwintig jaar in hem
gestelde vertrouwen. De staf werd tijdens de
gildemis overhandigd aan koning Richard van
Dommelen. Ook werd stilgestaan bij het feit
dat onze gildebroeder Bart Pullen al vijfenzestig
jaar lid is van ons gilde. Hij heeft als gildebroeder vele leden het vendelen bijgebracht.
Ons oudste lid is thans Gerard van Drunen
(88), hij is vele jaren standaardruiter geweest.
Een volgende memorabele gebeurtenis is dat

Dit besluit is genomen omdat door tradities er
geen leden van buiten de gemeente Heusden
mochten toetreden en dames geen lid konden
worden. Wellicht dat zo ons ledental, dat de
laatste jaren is teruggelopen, weer zal stijgen.
Deze unaniem genomen beslissing gaat bij
het gilde in de boeken als de meest belangrijke
van de afgelopen jaren. Het officiële deel
van de dag werd afgesloten met het prinsschieten, hiervoor hadden zich vier kandidaten
aangemeld. Na 278 schoten schoot Gerrit van
Dommelen, onze jongste tamboer, de vogel
naar beneden. Het lint met de titel jeugdprins
werd hem overhandigd door de scheidende
prins Wessel Groen. Er kan gesproken worden
van een geslaagde statiedag. n

Traditioneel opent het Gilde Sint Sebastiaan
en Barbara Moergestel op tweede Paasdag het
boomseizoen. Iedereen is vroeg aanwezig en
de kinderen staan te trappelen om paaseieren
te zoeken. Jo van Zon was al druk in de weer
geweest om de wedstrijden voor te bereiden en
heeft een nieuwe uitvinding gemaakt. Er hangt
een fietswiel in de eerste wip met talloze vogels
aan de onderkant. De jeugd schiet met veel
inzet en plezier om de vogels te bemachtigen.
Ondertussen staan de gildebroeders al klaar
bij de andere wip. De houten vogel die erop
staat, kijkt naar de kerk en wacht geduldig af.
Dan begint de strijd. Hij verzet zich om naar
beneden te komen en de wip moet een paar
keer kantelen om de vogel losser te zetten.
Zelfs op het laatste moment houdt de vogel
zich in een schuine stand vast aan de top van
de wip. Piet van de Loo verlost hem met het
laatste schot. Het boomseizoen is geopend.
Binnen aangekomen neemt de hoofdman
de microfoon en vraagt Piet naar voren te
komen. Na overhandiging van de begeerde
Toon Giesenbokaal, deelt de hoofdman mede
dat Piet niet alleen de bokaal heeft gewonnen,
maar ook winnaar is van de wintercompetitie.
De felicitaties volgen en de dag zet zich gezellig
voort. n

De bijzondere uitvinding van Jo van Zon.

Hoofdman Eric-Jan van Eggelen met de nieuwe hoofdmans-staf.

Rechts de dubbele winnaar Piet van de Loo.
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Een ander soort wedstrijd
Samen zijn en samenwerken zijn woorden die
bij het gilde passen. Een BBQ is daarbij soms
een verbindende factor. De verbindende factor
wordt nog groter als de BBQ een wedstrijd is.
En zo geschiedde. Een aantal gildebroeders
van het Gilde Sint Sebastiaan en Barbara
Moergestel hadden de uitdaging aangenomen
om deel te nemen aan de wedstrijd: BBQ-King
van Moergestel. Op de dag voor Koningsdag
brengen de gildebroeders alles in stelling.
De materialen zijn netjes opgehaald met de
nieuwe gildeaanhanger en keizer Frans van
der Sande ontfermt zich over het aanmaken
van de drie BBQ’s. Chris Moorman houdt zich
bezig met de kip en het varken.

De koningsdeken Gert van Elderen neemt de
tijd en wacht af. Hij is verantwoordelijk voor
het rundvlees, een bavette. Als alles klaar is
komt de jury, met warempel een notaris als
voorzitter, keuren. Dat het smaakt blijkt uit het
feit dat alles opgaat. Ondertussen zijn vele gildebroeders aangekomen om aan te moedigen
en het wordt een gezellig sfeertje. Helaas heeft
het gilde niet de wedstrijd gewonnen, maar
dat mag de pret niet drukken, want tot in de
late uurtjes wordt er nog geëvalueerd over de
strategie voor het volgend jaar. n

De BBQ-King wedstrijd.

Afscheid deken-schrijver Jos Beerens

Jos Beerens.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20
maart jongstleden heeft Jos Beerens afscheid
genomen als deken-schrijver van het Gilde
Sint Antonius Abt Liempde. Sinds de oprichting op 21 juli 1986, al bijna eenendertig jaar
geleden, heeft Jos deze functie met veel inzet
en toewijding vervuld. Hoofdman Roger van
Laere benadrukte in zijn toespraak het grote
belang van al hetgeen Jos voor het gilde heeft
betekend. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij
ook echtgenote Tineke en beschermvrouwe
Laura van Pelt aanwezig waren, overhandigde
hoofdman Roger van Laere namens alle leden
een geschenk in de vorm van een kist met
diverse wijnsoorten. Ook betrok hij Tineke

bij dit afscheid en overhandigde hij haar een
fraai boeket als dank voor het vele werk voor
het gilde. Kringvoorzitter Bert van der Staak
speldde bij Jos als onderscheiding het zilveren
Kringkruisje op voor de vele verdiensten van
Jos. Niet alleen voor zijn eigen gilde, maar
ook voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de
schietcommissie van de Kring.
Na de huldiging van Jos werd er een nieuwe
deken-schrijver benoemd.
Er was slechts één persoon die zich voor deze
functie had aangemeld. Gildezuster Lina van
Rijssel werd bij acclamatie benoemd als lid
van de overheid en tevens als nieuwe dekenschrijver. n

Nieuwe deken-schrijver Gilde Sint Lambertus Vessem
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17
februari heeft René van Diessen na negen jaar
zijn functie als deken-schrijver overgedragen
aan Henry van Riet (Janszoon). Henry van Riet
kreeg door hoofdman Marcel de Koning de
bijbehorende sjerp en wenste hem veel succes
in zijn nieuwe functie. Waarna de hoofdman
in een kort dankwoord René van Diessen
bedankte voor zijn tijd en inzet in de afgelopen
negen jaar. Mede door zijn grote aandeel in
het verkrijgen van een subsidie heeft het gilde
een mooie accommodatie kunnen realiseren.
René heeft diverse uitstapjes geregeld zoals
naar Amsterdam, Antwerpen en Den Haag,

welke nog vers in het geheugen staan.
Namens het gilde ontving René een gildebeeldje met inscriptie en zijn vrouw Carien
een mooie bos bloemen. Aansluitend in een
kort dankwoord gaf René aan dat hij zijn taak
altijd met veel enthousiasme en plezier heeft
vervuld. n

De nieuwe deken-schrijver Henry van Riet.
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Jaarvergadering Gilde Sint Monulphus
en Gondulphus
Tijdens de jaarvergadering, in de eigen gildehut,
zijn alle zaken uit 2016 aandachtig besproken
en werd er zorgvuldig gekeken naar de nabije
toekomst, maar ook naar ons toekomstbeeld
over diverse jaren. In 2025 willen we tenslotte
weer een groot gildefeest organiseren in ons
dorpje. Verheugd kunnen we ook mededelen
dat de overheid (ofwel het bestuur) wordt
aangevuld met Jeroen Tholen. Alle stemgerechtigde aanwezigen stemden voor. Als opgaande
deken zal hij overheidsvergaderingen bijwonen
en zijn inbreng hebben in de gang van zaken.
Wim Teunissen was aftredend vaandrig,
maar door wederom alle stemgerechtigde
aanwezigen, is Wim voor zes jaar in de functie
herkozen.
Jeroen en Wim proficiat. n

Jeroen Tholen.

Wim Teunissen.

Jubilarissen Gilde Sint Joris Hoogeloon
Tijdens de jaarlijkse teeravond op 22 april
2017, werd onze gildebroeder ouderling Wim
Snelder (84 jaar) gehuldigd vanwege zijn
zestigjarig lidmaatschap.
Wim is het langst lid van ons gilde. Hij ontving uit handen van onze kringvoorzitter Bert
van der Staak een bijbehorende oorkonde.
Peter Ansems, Rinus Ansems, Michel van
Rooij en Piet de Wit ontvingen uit handen van

Het ouderechtpaar Wim Snelder en zijn
echtgenote.

de hoofdman Jan Nouwens een onderscheiding (speld) vanwege hun vijfentwintigjarig
lidmaatschap.
Bram Kuijpers, achttien jaar, werd tijdens de
viering van Sint Jorisdag door de gildebroeders als nieuw lid ingestemd. Bram werd
op de aansluitende teeravond geïnstalleerd,
waarna hij volgens traditie met een bloemkrans werd gekroond.
Bert van Rooij nam afscheid van de overheid
tijdens de jaarvergadering van ons gilde. Bert
maakte de afgelopen veertig jaar nagenoeg
onafgebroken deel uit van het bestuur.

De jubilarissen van Gilde Sint Joris Hoogeloon.
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Hij bekleedde diverse functies binnen de
overheid, waarvan de laatste zeventien jaar
als dekenschatbewaarder. Vier jaar geleden
schoot Bert zich tot koning van ons gilde.
Daarnaast vervult Bert nog diverse taken voor
het gildehuis De Schutswijer.
Tijdens de teeravond werd hij tot zijn verrassing nog een keer extra in het zonnetje gezet.
Als waardering voor zijn inzet en betrokkenheid ontving hij van ons gilde een cadeaubon,
een zilveren schildje en werd hij benoemd tot
Lid van Verdienste. n

Vendelgroet en serenade bij
Koningsdag in Eersel
Tijdens Koningsdag 2017 gaven het Gilde van
Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus
en fanfare-drumband Sint Willibrordus,
beide uit Wintelre, acte de présence bij de
lintjesregen in de gemeente Eersel. Een paar
dagen later was er een klusjesdag en werd er

flink gewerkt om het gehele gildeterrein en de
Neerhoeve er weer pico-bello uit te laten zien.
Vele gildehanden maken licht werk! Gasten
voor de vleeswedstrijd kunnen weer met trots
in een spic en span accommodatie ontvangen
worden. n

Het gilde uit Wintelre bij het gemeentehuis in Eersel.

Vendelgroet door het gilde uit Wintelre op Koningsdag 2017.

Gildehuis Gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus.

Het Gilde
Sint Joris uit
Middelbeers, een
gilde met toekomst
Het gilde had op 22 april 2017 haar
patroonsdag, welke traditioneel werd
begonnen met een Heilige Mis. Hierna
begon zoals gebruikelijk de jaarvergadering
en tijdens deze vergadering ontvingen
vier leden een herdenkingsspeld. Tamboer
Corné den Otter ontving uit handen van
kringvoorzitter Bert van der Staak en kringbestuurder Jan van Gelooven een speld
voor zijn veertigjarig lidmaatschap. Hierna
werd Jan Verhagen naar voren geroepen,
veertig jaar lid van het Gilde Sint Joris,
waarvan zevenendertig jaar standaardruiter
en bestuurslid en al sinds jaar en dag
materiaalverzorger van het Kwartier van
Oirschot. Jan is reeds in bezit van alle
gilde-onderscheidingen en een koninklijke
onderscheiding. Waardoor het kringbestuur besloten had om een oorkonde aan
Jan te overhandigen. Verder werden er
tijdens de huldiging Kees Timmermans,
vijfentwintig jaar lid en oud-koning Sjef
Hooijen gehuldigd. Beide ontvingen een
onderscheiding van het eigen gilde. In de
vergadering werden er door de leden acht
nieuwe gildebroeders aangenomen in de
leeftijd variërend van negentien jaar tot
drieëntwintig jaar. Hierdoor kwam het gilde
op een ledenaantal van vijfenzestig leden,
waarvan dertig procent van alle gildeleden
dertig jaar of jonger zijn. Kortom, het gilde
Sint Joris uit Middelbeers is een gilde met
toekomst. n

De jubilarissen van Sint Joris.
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Rectificatie
Door een vergissing staan in de eerste editie
van De Gildetrom 2017 op bladzijde 40
verkeerde namen bij de foto.
De juiste personen op de foto zijn:
Links: Kanselier Bart de Baere
(Nobele Orde van de Papegay).

Midden: Keizer Ties van de Linden,
Sint Jorisgilde Someren.
Rechts: Referendaris voor Noord-Brabant:
Ton Vorstenbosch
(Nobele Orde van de Papegay). n

Onderscheiding Huub Manders
Zaterdag 11 maart is Huub Manders van
het Sint Antonius Abt Gilde Deurne onderscheiden in de hoogste graad van Kring
Peelland met de medaille Auter en Heerd.
Dit allemaal tijdens de jaarvergadering
van Kring Peelland in het bijzijn van de
tweeëntwintig aangesloten gilden. Hij heeft
deze onderscheiding gekregen bij zijn
afscheid als bestuurslid van het bestuur
van Kring Peelland, de onderscheiding is te
danken aan de vele verdienstelijkheden in
zijn bestuursperiode. Deze waren: de inzet
om de Brabantse Avonden tijdens de viering
van 75 jaar Kring Peelland te doen slagen; het
werven van donaties voor de jeugd van Kring

Peelland voor het opzetten van activiteiten; na
aftreden tijdelijk waarnemend bestuurslid om
de plek op te vullen van Theo van Woerkom;
doordat het kringbestuur in 2014 onderbezet
was, heeft hij zich nogmaals voor één periode
kandidaat gesteld; het proberen in te vullen
van de kringdagen voor 2016 tot en met 2019
door de gilden actief te benaderen om een
kringdag te gaan organiseren; zitting te nemen
namens het kringbestuur in de organisatie van
Kringdag 2016 Vlierden. Als één van de weinigen is hij bijna altijd aanwezig namens de
kring en het kringbestuur bij recepties, jubilea
en begrafenissen van gildeleden, zowel binnen
de kring als de federatie. In 2012 werd Huub

al tot erelid van het kringbestuur benoemd en
bij het Sint Antonius Abt Gilde was hij eredekenschrijver en bestuurslid. n

Huub Manders wordt in het bijzijn van zijn
vrouw gehuldigd.

Stipendium voor tamboers in Gemert
Op de jaarlijkse optrekdag biedt de gemeente
de broeders van het Sint Antonius en Sint
Sebastianus Gilde Gemert in de trouwzaal
van het gemeentehuis de erewijn aan. In het

welkomstwoord gaat de burgemeester in
op enkele aspecten van het voorbije jaar en
daarna volgt de toost. De op 1 december 2016
aangetreden burgemeester Michiel van Veen

Een tamboer ontvangt het stipendium van de burgermeester.
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kan in die korte tijd niet van alle gebruiken op
de hoogte zijn. Een ervan is de uitbetaling van
het stipendium aan de tamboers. Een stipendium is wellicht het meeste bekend als vergoeding aan een priester voor het opdragen
van een Heilige Mis, maar kan ook een
studentenbeurs zijn. In het verleden waren de
tamboers de knechten van het gilde en kregen
een daggeld voor hun diensten, tamboers
zijn nu gildebroeders. Onder burgemeester
Hein de Wit werd het Landjuweel Gemert
1972 georganiseerd. Hij had respect voor de
tamboers, die trommend aan het gilde vooraf
gingen en wilde iets van de geschiedenis van
betaling terughalen. Hij koos daarvoor het
woord ‘stipendium’, vergoeding voor een
verrichte dienst. Het bedrag van f.25,00 nu
€ 25,00, moest onder de tamboers verdeeld
worden. Het muntgeld werd in een groen
geldbuideltje uitgereikt aan een tamboer.
Ook burgemeester Van Veen heeft een groen
geldbuideltje met muntgeld voor de tamboers
en laat zich bijpraten over de betekenis. n

Patroonsdag Sint Joris Asten
Zondag 23 april, de feestdag van Sint Joris,
werd er op het schietterrein aan de Polderweg
geschoten om de dagkoning en jeugdkoning.
De huidige koningin Marijke Joosten draagt
haar titel twee jaar, zodat dit jaar alleen om
de dagkoning en de jeugdkoning geschoten
werd. Tradities vieren op de dag de boventoon. De koningin en prinsgemaal werden
thuis opgehaald. Daarna ging het gilde naar
de kerk voor de eucharistieviering. Voorganger
was gildeheer Pieter Scheepers. Na de gezamenlijke lunch konden de schietwedstrijden
beginnen. Bij het 117de schot werd Robert
Bankers dagkoning 2017. Arjan Joosten verlengde zijn titel van jeugdkoning en Ilse van de
Ven schoot zich naar de titel van jeugddagkoningin. Hierna werd een vendelhulde gebracht
aan de erekoning Arno Joosten. Het gilde
werd gastvrij ontvangen. Het feest eindigde in
gildelokaal Cambrinus, waar de dag met een
hapje en een drankje werd afgesloten. In de
even jaren wordt om de koning, erekoning en
jeugdkoning geschoten. In 2018 staat dit weer
op het programma. n

Koningin Marijke Joosten feliciteert Ilse van
de Ven met haar titel van jeugddagkoningin.

Koningin Marijke Joosten feliciteert dagkoning Robert Bankers.

Ruben van Roij de jeugdkoning in
Laarbeek
Afgelopen zondag 30 april was in Laarbeek het
koningsschieten bij het Sint Servatius gilde
Lieshout. Onder een stralende zon werd dit
jaarlijks gebeuren verschoten. Sinds een paar
jaar is daar ook het schieten voor de jeugd aan
toegevoegd. Met honderdveertig schoten met
de luchtbuks kwam de vogel bij Ruben naar
beneden. Ruben, die nog maar net een jaar bij

het Sint Margaretha Gilde is, was blij verrast
met het gebeuren en zijn ouders ook. Tijdens
de teerdag van het Sint Margaretha Gilde op
3 juni wordt Ruben officieel geïnstalleerd als
gildebroeder en met zo’n titel op zak moet
dat best lukken. Wij als bestuur zijn bijzonder
trots op onze jongste gildebroeder en wensen
hem veel plezier met deze titel. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Jeugdkoning Ruben van Roij.
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Jubilarissen en nieuwe deken Sint Jorisgilde Gemert
Het gilde viert in één week haar jaarlijkse
optrekdag en ook krijgt gildebroeder Gerard
Lemmens een koninklijke onderscheiding.
Tijdens de optrekdag worden de jubilarissen
in het zonnetje gezet en wordt er een nieuwe
deken gekozen op een oud stemkistje. De
jubilarissen Wim en Paulina Adriaans en
Nellie van der Ligt zijn vijfentwintig jaar lid

Nieuwe deken Jochem Biemans.

en gildebroeder Sjef Egelmeers is vijftig jaar
lid van het gilde. Zij allen zijn in het gildehuis
door kapitein Frits Verhoeven gehuldigd en
worden bedankt voor hun inzet voor het
gilde. Een speciale vermelding krijgt Paulina
Adriaans omdat zij vorig jaar een compleet
nieuw gildevaandel heeft geborduurd voor het
gilde. Gouden jubilaris Sjef is ook nog op een

bijzondere wijze gehuldigd. Hij krijgt door de
voorzitter van Kring Peelland, Henk de Hair,
de kringonderscheiding opgespeld. Tijdens
de verkiezing voor een nieuwe deken blijkt
dat Jochem Biemans de meeste stemmen
heeft vergaard en mag hij komend jaar de
dekensikkel dragen. n

De jubilarissen voor de Sint Joriskapel, Sjef Egelmeers, Nellie van de Ligt, Paulina Adriaans en
Wim Adriaans.

Patroonsdag Sint Antonius Abt Gilde met jubilarissen
Op zaterdag 11 januari vierde het Sint
Antonius Abt Gilde uit Deurne haar jaarlijkse
patroonsdag met jubilarissen. Na de Heilige
Mis, die opgedragen werd door pastoor
Janssen met opluistering door het gildekoor
en koffietafel bij gildehuis van de Putten,
werden de jubilarissen gehuldigd met een
vendelgroet. Nol Bekkers kreeg vanwege zijn
vijftigjarig lidmaatschap een gouden speld
aangeboden. Peter Aldenzee, Jan Manders en
Theo Willems kregen een zilveren schild voor
hun veertig jaar lidmaatschap en Bert Thijssen
kreeg een zilveren speld vanwege zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap. ‘s Middags was er
een rondgang door het dorp met bezoek van
enkele horecagelegenheden. ‘s Avonds vanaf
zeven uur was er een goed bezochte receptie
voor de jubilarissen, waarbij Nol Bekkers
ook nog een medaille opgespeld kreeg van
het bestuur van Kring Peelland. Na afloop
werd er gezellig nagepraat. Het was een zeer
geslaagde patroonsdag 2017. n

De jubilarissen, v.l.n.r. Nol Bekkers, Theo Willems, Jan Manders, Peter Aldenzee en Bert Thijssen.
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Gilde Sint Jan Wernhout als
medeorganisator open verenigingsdag
Zondag 12 maart 2017 presenteerden het
Kloveniersgilde Sint Jan, Stichting Hooghe
Heerlickheyt Wernhout en de muziekverenigingen Con Amore en Wernhout Vooruit zichzelf aan de Wernhoutse bevolking en andere
belangstellenden. Als gevolg van het stralende
lenteweer was het bezoekersaantal bescheiden.
De open dag is ideaal om de verenigingen beter
te leren kennen en vrijblijvend kennis te maken
met de leden en hun activiteiten. De bezoekers
kunnen dan zelf ontdekken of men interesse
heeft in de activiteiten van de verenigingen.
Op die dag wordt door de muziekverenigingen
een optreden gegeven, bij het gilde kan men

meedoen aan de vrije plantverschieting en de
Stichting Hooghe Heerlickheyt had een mooie
powerpoint presentatie gemaakt die doorlopend bekeken kon worden. Wij hopen dat de
bezoekers zich voelen aangesproken door
één van de betrokken organisaties. Zij kunnen
zich melden voor inlichtingen en een afspraak
maken om te komen kijken. Het is tenslotte
ook een initiatief om nieuwe leden te werven.
Het Gilde Sint Jan Wernhout en de andere
deelnemende verenigingen zijn van mening
deze dag voor herhaling vatbaar is. n
Een overzicht van de open dag.

Inauguratie nieuwe overdeken Gilde Sint Sebastiaan
Oudenbosch
In december vorig jaar nam de overdeken van
het Gilde Sint Sebastiaan in Oudenbosch, de
heer Giel Janssen, afscheid als burgemeester
van de gemeente Halderberge. Op 4 februari
legde zijn opvolger, mevrouw Jobke Vonk
Vledder, de eed af als nieuwe overdeken.
Hiermee is zij sinds de oprichting van het
gilde in 1525 de eerste vrouwelijke overdeken
van het gilde. De eedaflegging vond plaats
in de catacombenkapel van de Basiliek van
Oudenbosch. Tijdens een eucharistieviering
nam de hoofdman de eed af in het bijzijn
van dekenheer Maikel Prasing en de overige
gildeleden. De scheidende overdeken
overhandigde mevrouw Vonk Vledder de
bijbehorende sjerp. Het gilde bood de heer
Janssen een zilveren schild met oorkonde
aan. Na de dienst was er een gezamenlijke
Brabantse koffietafel in het clubhuis aan het
Groene Woud en werd de viering van de
naamdag voortgezet met diverse activiteiten.
De dag werd afgesloten met een buffet.
De naamviering van deze gildedag was uitgesteld, vanwege het bezoek van de commissaris van de koning, waardoor de overdeken in
spe andere verplichtingen had. n

De nieuwe overdeken met de handboog die sinds 1525 voor de eed wordt gebruikt.
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Kruisbooggilde Sint Jan Baptist
Sprundel wint wederom
zestalverschieting
Op zaterdag 18 februari heeft het bijna
vierhonderdjarig Sprundels gilde de zestalverschieting, dit jaar in Castelre, net als vorig jaar
weten te winnen. Aan deze verschieting wordt
deelgenomen door de gilden aangesloten
bij de Sint Jorisgilde der Noorderkempen
waaronder Castelre, Hoogstraten, Meer,
Minderhout, Meerle, Wortel en Loenhout.
Dezelfde zes winnende schutters van vorig
jaar zijn Frie Konings, Christ Herijgers, Rick
van Nispen, Arno Herijgens, Robert Peeters
en Stan Konings. Waar Stan vorig jaar als
laatste schutter beslissend was met zijn honderd punten, heeft hij nu de score geopend
met de volle honderd waardoor het gilde nu
vanaf het begin aan kop ging. Die koppositie is
in ronde vier door een dipje even weggeweest,
maar weer snel opgepakt en stijlvol door de
laatste schutter Christ Herijgers, ook met de
volle honderd punten, winnend afgesloten. De
Sprundelse schutters hebben afgelopen win-

Bloemen voor de Sprundelse schutters van Janny
Vergouwen.

terseizoen ook weer succesvol deelgenomen
aan de competitie zes meter kruisboog. Deze
competitie wordt geschoten onder de eerder
vermelde gilden van de Noorderkempen, hier
zijn Christ en Stan in de hoogste categorie
op één puntje van elkaar tweede en derde
geworden. Voor meer informatie, bezoek onze
website, www.gildestjanbaptist.nl. n

Paaseierenverschieting Gilde
Sint Hubertus
Leur
De jaarlijkse Paaseierenverschieting van het
Gilde Sint Hubertus uit Leur werd gehouden
op vrijdag 7 april 2017. Deze ludieke wedstrijd
werd bij de jeugd gewonnen door Tim
Lauwerijssen. Bij de gildebroeders ging Piet
Teunissen met hoofdprijs, uiteraard paaseieren, aan de haal. Koning Pieter Bos reikte
deze aan de winnaar van de avond uit. n

Piet Teunissen ontvangt de eieren.

Adriaan van
Verschieting winterkoning wisselschild BergenverschieHarrie Bruijns, Sint Antonius Abt
ting Gilde Sint
Terheijden
Hubertus Leur
Na vier wedstrijddagen in de wintermaanden
november tot en met februari werd op
zondag 19 februari 2017 de laatste wedstrijd
verschoten voor de titel winterkoning en het
daarbij horende Harrie Bruijns winterkoning
wisselschild. Het waren dertien gildebroeders
die voor deze titel winterkoning de strijd
met elkaar aangingen. Uiteindelijk waren
het Bas van de Belt (winterkoning in 2014,
2015 en 2016) en Robert van Oosterhout
die overbleven. Het was Robert die de titel
winterkoning in de wacht wist te slepen.
Voor ons gilde was het een voorrecht dat
de echtgenote Adrie Bruijns, van de in 2016
overleden oud-deken-schrijver en inspirator
van deze wedstrijd, Harrie Bruijns, persoonlijk
aanwezig was om het na zijn overlijden naar
hem vernoemd schild aan de winnaar uit te
reiken. Voor Robert was dit moment ook heel

speciaal, daar hij net als Harrie vendelier en
schutter is. Hij heeft immers het vendelen van
Harrie met veel toewijding geleerd en mocht
nu het schild, dat sinds dit jaar de naam
draagt van Adrie Bruijns, in ontvangst nemen.
Na afloop van de uitreiking en felicitaties was
er voor de aanwezige liefhebbers een heerlijk
broodje zuurkool met rookworst. n

De dertien deelnemende gildebroeders.
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Op vrijdag 3 maart jongstleden vond de
jaarlijkse Adriaan van Bergenverschieting
van het Gilde Sint Hubertus uit Leur plaats.
Winnaar is de gildebroeder die het hoogste
aantal punten boven zijn jaarlijks gemiddelde
schiet. Na een spannende strijd kon koning
Pieter Bos de wisseltrofee overhandigen aan
gildebroeder Stephan Lauwerijssen, ook al
winnaar in 2015. n

Stephan Lauwerijssen neemt de trofee in ontvangst.
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Historisch moment in een moderne tijd
Sinds de heroprichting in 1707 is Gilde Sint
Joris uit Rijsbergen een traditionele club
mannen die de sport met de Sint Jansboog,
een grote balanskruisboog, beoefenen.
Schuttersgildes waren er vroeger voor de
verdediging en dat deden de mannen terwijl de
vrouwen voor de kinderen en het huishouden
zorgden. Nu, 310 jaar later, ziet de wereld er
heel anders uit. De emancipatie van de vrouw
is in Nederland al vergevorderd en daar kunnen
wij als gilde niet in achterblijven.

De ledenvergadering.

Al sinds de jaren tachtig zijn vrouwen actief in
het gilde en schieten zij verdienstelijk met de
wedstrijden mee. In ons gilde konden ze nog
geen volwaardig lid worden. Dit hield in dat ze
geen stemrecht hadden en geen onderdeel van
de overheid konden zijn.
Dit is niet meer van deze tijd en na lang beraad
heeft de overheid gemeend dit onderwerp op
de agenda van de ledenvergadering te zetten.
Dit was zover op 20 april 2017. Het onderwerp
om vrouwen de mogelijkheid te geven om
volwaardig lid te kunnen worden is ter stemming gebracht. De uitslag van de stemming
was unaniem voor en dus spreken we van een
historisch moment in onze lange geschiedenis.
Vrouwen kunnen vanaf heden volgens de
Caert met dezelfde rechten en plichten als
de mannen, lid worden van Gilde Sint Joris
Rijsbergen.
“Ik denk dat we een mooie stap hebben gezet
in een toekomst van ons gildeleven, zonder
dat we de aan het gilde verbonden tradities
naast ons neer leggen” aldus hoofdman Frank
Pellens. n

Het gilde en het goede doel

De overhandiging van het bedrag.

In de historie zijn de gilden, met hun bogen
en geweren, betrokken bij de bescherming
van de bevolking. Maar ook hadden zij een
aantal sociale taken in de gemeenschap
waarvan zij deel uitmaakten. In deze tijd zijn
de genoemde taken niet meer onderdeel van
de activiteiten van de gilden. Toch zijn er vele
gilden die het als hun taak beschouwen om
jaarlijks in de maatschappelijke sfeer iets te
doen. Gilde Sint Joris Rijsbergen heeft als
traditie om jaarlijks een plaatselijke organisatie
financieel te ondersteunen. De gildebroeders
schieten in de loop van het jaar een bedrag bij
elkaar dat geschonken wordt aan een organisatie. Tijdens het seizoen worden tijdens de
schietavonden rotten, vrije banen en rozen
geschoten. Per doorgang en roos moet een
bepaald bedrag betaald worden. Aan het
eind van het seizoen vormt dit het bedrag
dat aan het te bestemmen goed doel wordt
geschonken. Ieder jaar wordt door de leden
het doel vastgesteld. Voor 2016 is de organisatie ‘Vakantie voor iedereen’ als goed doel
gekozen en is een bedrag van driehonderd
euro aan deze organisatie geschonken. n
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Twee bijzondere
jubilarissen bij Sint
Willibrordusgilde
Klein-Zundert
Op zaterdag 17 december, dag van de
prijsuitreiking van het afgelopen seizoen, is
ook veel aandacht besteed aan het jubileum
van twee gildebroeders. Bij aanvang is de
overhoofdman van het gilde, burgemeester
mevrouw Leny Poppe-de Looff, verrast
met een nieuwe gildesjerp met daarop
geborduurd haar functie binnen het gilde.
Harrie Havermans wordt gehuldigd voor zijn
zeventig jaar gildebroeder. Hij heeft een grote
staat van dienst opgebouwd, niet alleen bij
het gilde, maar ook bij de gemeenschap en
daarvoor heeft hij al vele onderscheidingen
opgespeld gekregen. Namelijk in 1981 een
koninklijke onderscheiding, in 1996 de
kringonderscheiding van de Kring Baronie
en Markiezaat, in 1986 erelid van het gilde, in
2006 de welzijnspenning van de gemeente
Zundert. Namens het gilde ontvangt Harrie
als blijk van bijzondere waardering uit handen
van de overhoofdman een zilveren herinneringsschild. Hierna deed overhoofdman de
gildesjerp af en deze werd vervangen door de
ambtsketen, om in functie van burgemeester,
gildebroeder Rinus van Kuijck te huldigen.
Rinus ontvangt de welzijnspenning met bijhorende oorkonde van de gemeente Zundert.
De welzijnspenning is niet alleen aan Rinus
uitgereikt vanwege vijfenzestig jaar actief lid
van Sint Willibrordusgilde Klein-Zundert,
maar ook voor zijn bijzondere verdiensten
voor buurtschap Klein-Zundertse Heikant en
het bloemencorso. Als afsluiting worden beide
gildebroeders door de hoofdman van het gilde
toegesproken, waarbij de grote verdiensten
van beide gildebroeders voor het gilde SintWillibrordus, Klein-Zundert nog eens een keer
worden opgesomd. n

De jubilarissen met de burgemeester.

IN MEMORIAM
Bart van Dijk (86)

Jan Vermeltfoort (91)

Gildebroeder
† 19 oktober 2016

Gildebroeder
† 7 februari 2017

Gilde Sint Catharina en Sint Barbara, Leende
(Kempenland)

Sint-Jorisgilde Sint-Oedenrode (Kwartier van Oirschot)

Op 19 oktober 2016 ontving ons gilde het bericht
dat Bart van Dijk op 86-jarige leeftijd is overleden.
Hij was lid vanaf het eerste uur. 64 jaar geleden
hoorde hij bij de groep mannen die het gilde
nieuw leven inbliezen. Bart begon als tamboer en
werd in 1974 koning. In 2012 werd Bart gehuldigd
voor 60 jaar lidmaatschap. Op 24 oktober vond
de uitvaart met gilde-eer plaats.

Gildebroeder Jan Vermeltfoort overleed op zeven
februari 2017. Hij was één van de gildebroeders
van het eerste uur toen het Sint Jorisgilde in
1996 herleefde. Jan was een gildebroeder die
geen gilde-activiteit wilde missen. Door zijn
afnemende gezondheid kon hij de laatste tijd
niet meer deelnemen aan optochten, maar hij
bleef in Rooi deelnemen aan de gilde-activiteiten.
Wij verliezen in hem een betrokken gildebroeder.

Nellie van den Borne - Timmermans (94)

Henk Habraken (72)

Gildezuster
† 4 december 2016

Gildebroeder, oprichter gildekoor
† 14 februari 2017

Sint Jorisgilde, Hapert (Kempenland)

Sint Barbara Gilde, Dinther (Maasland)

Ze overleed op 4 december 2016 op 94 jarige
leeftijd. Op 25 april 2015 kreeg Nellie voor
haar 40-jarig lidmaatschap van ons gilde een
kringonderscheiding van Kring Kempenland. Met
haar overlijden verliest ons gilde een zeer gewaardeerde gildezuster. Ze was altijd zeer betrokken bij
het gilde en was jarenlang gastvrouw in het gildehuis waar wij als gilde onze thuishaven hebben.

Henk was lid vanaf 1971 en richtte in 1990 het
gildekoor op. Hij werd benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau en geëerd met de Ad de
Laatprijs.
Als troubadour was hij bekend in Brabant. Henk
werd getroffen door een slopende ziekte. Iedereen
die hem kende treurt om zijn heengaan. Henk,
we hebben je een voorspoedige reis toegewenst,
hopelijk is het je gelukt.

Gerard Kees (71)
Mien van Seggelen-van Horik (81)

Gildebroeder, eredeken
† 13 december 2016

Gildezuster
†15 februari 2017

Gilde Sint Catharina en Sint Barbara, Leende
(Kempenland)

Gilde van Sint Antonius Abt Lierop (Peelland)

Op dertien december 2016 hebben wij het
droevige bericht ontvangen dat gildebroeder en
eredeken Gerard Kees in de leeftijd van 71 jaar is
overleden. Gerard was een echte gildebroeder, hij
kwam in 1952 bij het gilde. Hij begon als tamboer
en schoot zich in 1977 tot koning. Hij kwam
hierdoor in het bestuur en bleef meer dan 25 jaar
penningmeester. In 2015 werd hij benoemd tot
eredeken. Op 17 december vond de uitvaart met
gilde-eer plaats.

Woensdag 15 februari 2017 is op 81-jarige leeftijd
onze gildezuster Mien van Seggelen-van Horik
overleden. Zij was zestien jaar lid van ons gilde.
Op 21 februari 2017 is Mien met gilde-eer
begraven.

Jan Bruurmijn (72)

René is voormalig hoofdman en koning van ons
gilde. Op dinsdag 21 februari 2017 hebben wij
René met een uitvaart met gilde-eer begeleid
naar zijn laatste rustplaats.

Gildebroeder
† 31 januari 2017
Onze Lieve Vrouwe Schuts, Elshout (Maasland)

Ons rest de droeve plicht u te informeren dat
onze gildebroeder Jan Bruurmijn is overleden. Jan
was een echte no-nonsense verenigingsman in
hart en nieren. Zo kenden wij hem als barman,
klusjesman, tuinman en terreinverzorger. Hij zou
komende statiedag gehuldigd worden vanwege
zijn 25-jarig lidmaatschap. Wij verliezen in hem
een echte gildebroeder. Iemand waarvan je wist
wat je aan hem had. Rust zacht.
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René Kuiper (79)
Gildebroeder, oud-hoofdman
† 16 februari 2017
Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot-Heukelom,
kring Maasland

IN MEMORIAM
Sjaak Kortooms (87)

Wibert Ingenpass (50)

Gildebroeder, standaardrijder
† 21 februari 2017

Gildemeester
† 3 maart 2017

Gilde Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën, Lierop
(Peelland)

Sint Antonius Abt Gilde, Blitterswijck (Land van Cuijk)

Op 87 jarige leeftijd overleed ons zeer gewaardeerd lid Sjaak Kortooms op 21 februari. Op 24
februari hebben we met gilde-eer afscheid van
Sjaak genomen. Sjaak was jarenlang onze zeer
succesvolle standaardrijder, hij was tweemaal
koning van ons gilde, en vele jaren was hij
actief in de standaard commissie van Kring
Peelland. Sjaak was zeer actief in ons gilde op alle
gebieden. Hij rust in vrede.

Op vrijdag drie maart 2017 werd het droevige
nieuws bekend van het onverwachte overlijden
van de eerste gildemeester (voorzitter) Wilbert
Ingenpass op vijftig-jarige leeftijd. Blitterswijck
was geschokt en in diepe rouw.
Wilbert was tweeëndertig jaar lid van het Sint
Antonius Abt Gilde. Hij begon in 1985 als
vendelier. In 1999 werd hij lid van de overheid en
in 2001 werd Wilbert eerste gildemeester. Hij was
een groot gildeman in hart en nieren.

Ben Minnebach (72)

Piet van Lieshout (75)

Gildebroeder, hoofdman
† 24 februari 2017

† 4 maart 2017
Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap
Biest-Houtakker

Sint Sebastiaangilde, Hoogerheide (Baronie en
Markiezaat)

Op zaterdag vier maart overleed onze gildebroeder Piet van Lieshout. Piet was jarenlang
actief handboogschutter bij ons gilde. Vele
gildebroeders hebben de eerste knepen van het
schieten van Piet geleerd. Van 1988 tot en met
1997 was hij eerste deken binnen ons gilde. Door
het overlijden van Piet verliest ons gilde een
waardig gildelid en een goede handboogschutter.

Ben was mede-oprichter van Kring Baronie en
Markiezaat en tevens hoofdman van zijn gilde.
Zijn gilde heeft de eerste kringgildedag georganiseerd. Ben heeft toen de voorzittersketting
voor de kringvoorzitter geschonken. Hij vervulde
verschillende functies in het kringbestuur. Wij
zullen hem blijven herinneren om zijn grote
vriendschap en broederschap.

Theo Verhoeven (83)
Mari de Groot (79)

Gildebroeder
† 6 maart 2017

Gildebroeder
† 30 maart 2017

Sint Hubertusgilde, Drunen (Maasland)

Tot ons kwam het droevige bericht van het overlijden van onze gildebroeder Theo Verhoeven.
Theo is 66 jaar lid geweest, hij heeft zitting gehad
in de schietcommissie van ons gilde. Hij was een
fanatieke schutter in zijn actieve jaren. In 1965
schoot hij zich tot koning. Ook heeft hij vele jaren
oud papier opgehaald. Hij heeft een kringonderscheiding gekregen voor al zijn activiteiten.
De laatste jaren is Theo niet meer actief geweest
vanwege gezondheids-problemen.

Sint Jorisgilde, Gemert (Peelland)

Bij het Sint Jorisgilde Gemert is gildebroeder
Mari de Groot overleden in de leeftijd van 79 jaar.
Mari is bij het gilde gekomen toen hij nieuwe
deken werd in 1956 en was ruim 60 jaar lid. Mari
werd na zijn dekenschap luitenant, daarna zilverdrager en de laatste jaren was hij sjerpendrager.
Wij denken in alle warmte terug aan Mari, want
hij was een man met vele verdiensten voor het
gilde.

Sjaantje van den Dungen-van der Wijst(73)
Gildezuster
† 10 april 2017
Gilde Sint Martinus Tongelre (Kempenland)

Op maandag tien april 2017 is plotseling op 73
jarige leeftijd onze gildezuster Sjaantje van den
Dungen overleden. Sjaantje was lid van het gilde
sinds 2007. Sjaantje heeft veel voor het gilde
betekend en stond altijd klaar om een helpende
hand te bieden.

Mogen zij allen rusten in vrede
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Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl

Goud- Zilver Atelier

Andriessen
voor al uw
Schutters en Gilde zilver

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

Dorpsstraat 18
5708 GH Helmond
Tel. 0492-550792
www.andriessenatelier.nl

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

Blinkt uit in vakmanschap

Het kost maar 5 euro
Het kost maar € 5,00 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
of secretariaat@degildetrom.nl
Rekeningnummer:
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74
T.n.v. Stichting De Gildetrom

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 leestafelabonnementen afsluiten voor bijvoorbeeld de
wachtkamer van de huisarts/tandarts, het
gemeentehuis en de leeszaal van de plaatselijke 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 leestafelabonnement
aanbieden voor de prijs van slechts
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€ 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.

FOTO UIT
VERVLOGEN TIJDEN

Wie wat wanneer?
In 1949 werd deze opname gemaakt tijdens het Landjuweel in Vught door
een (nog) onbekende fotograaf. Herkent u dit gilde? Wie weet de namen
van de gildebroeders, die de voetboog spannen?

te reageren. Wie o wie is deze gekroonde koning, die meeloopt in de
processie te ‘s-Hertogenbosch? En in welk jaar vond deze Meiprocessie
plaats?

Foto 1: Landjuweel Vught

Foto 2: Meiprocessie in ‘s-Hertogenbosch

Helaas hebben we geen respons op de foto van Martien Coppens mogen
ontvangen (zie nummer 1, pagina 51). Vandaar het verzoek om alsnog

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

Foto 1:

Foto 2

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

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
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.

GILDEFEESTEN IN 2017

GILDEFEESTEN IN 2019

2 Juli
Pausmis in Den Haag Sint Antoniusgilde uit St. Anthonis.
5 juni
Kringdag Kring Kempenland bij het Evoluon te Eindhoven.
11 juni
Kringdag Peelland bij Sint Jorisgilde Someren.
9 juli
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Ambrosiusgilde
Teteringen.
3 september
Landjuweel bij Groot Gaesbeeker Gilde te Soest.
17 september.
NBFS-toernooi-VTBS bij Sint Jorisgilde Stratum..
14 oktober
Hoofdliedendag Den Bosch opluistering Sint-Joris-Sint.Barbaragilde, Maarheeze

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

GILDEFEESTEN IN 2018
april
NBFS toernooi kruisboog op wip bij Sint Jansgilde Soerendonk.
27 mei
Jeugdtoernooi Kring Kempenland voor hele NBFS bij
Sint Jorisgilde Bladel.
3 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.
8 juli
Kringdag Maasland bij gilde Sint Joris Udenhout.
17, 18 en 19 augustus
Europees Schutterstreffen in Leudal (L)
2 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Kempenland.
18 september
NBFS toernooi VTBS

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