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Van de redactie
Vrouwen en kinderen eerst! Nee, beste lezers, we zitten niet op een zinkend schip 
want met een vrouw als nieuwe koning in Heusden en heel veel aandacht voor de 
jeugd liggen de gildes goed op koers. Zeker nu de Stuurgroep “Op weg naar 
2025” van de NBFS goed op stoom is. In deze editie van De Gildetrom stellen de 
leden van die stuurgroep zich graag aan u voor, voor zover zij al nadere andere 
introductie behoeven. Zeer de moeite waard is ook het artikel over de katholieke 
onderwijsvereniging Vierlingsbeek die al haar leerlingen met veel enthousiasme 
kennis liet maken met het gildewezen, een opsteker van de eerste orde.  
Verder vindt u natuurlijk onder andere het kringnieuws en staan we stil bij 
degenen die niet meer onder ons zijn. De redactie is verheugd dat u opnieuw 
allen in groten getale bijdraagt aan deze editie van De Gildetrom en ziet uit naar al 
uw creatieve proza voor de volgende editie van 2016 die ruim vóór Kerstmis op 
uw deurmat ligt.

    
    Floris van Woensel
      Adjunct hoofdredacteur

Over de coverfoto
Rond het jaar 1300 werd tijdens het turfsteken in de omgeving van Niervaert -het 
tegenwoordige Klundert- een hostie gevonden. Menig pelgrim trok naar Niervaert om 
de hostie te vereren. Ongeveer anderhalve eeuw later kwam de hostie in Breda terecht 
om tot 1566 eens per jaar in processie door de stad gedragen te worden. Lees op 
bladzijde 7 hoe het gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert deze traditie nieuw 
leven heeft ingeblazen.

COLOFON
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INFORMATIEF
Door: Jan Craninckx

REDACTIE-
NIEUWS

HET ONTSTAAN
Op zondag 5 juni hadden de zes gilden 
uit de gemeente Hilvarenbeek hun eerste 
verbroederingsfeest. De aanleiding van dit 
alles was een bijeenkomst over de restauratie 
van de altaren (zie Gildetrom 2016 - nummer 
1). Begin januari zijn alle zes de gilden - uit 
Diessen gilde Sint Joris en gilde Sint 
Sebastiaan, uit Biest-Houtakker Onze Lieve 
Vrouwe Broederschap, uit Hilvarenbeek 
gilde Sint Sebastiaan, gilde Sint Joris en het 
Catharinagilde -, bij elkaar gekomen en is 
besloten dat dit eerste verbroederingsfeest 
georganiseerd zou worden door de beide 
gilden uit Diessen en het gilde uit Biest-
Houtakker. En dat de opbrengst besteed gaat 
worden aan de restauratie van die altaren.

DE DAG
Deze begon met een kleine optocht door het 
dorp Diessen, om de pastoor aan de pastorie 
af te halen. Om het thema verbroedering een 
extra dimensie te geven, was besloten om alle 
verschillende functies van de verschillende 
gilden samen te voegen. Dit leverde een 
mooi kleurrijk geheel op. Op het gildeterrein 
aangekomen werd er begonnen met een 
openluchtmis, waar ook een groot aantal 
mede-parochianen op afgekomen waren. De 
weergoden waren ons goed gezind, wat was 

het warm. Zeg maar gerust heet (28°C). Nadat 
de mogelijkheid was geboden om een broodje 
te nuttigen, werd de wedstrijd geopend door 
een onderlinge krachtmeting tussen pastoor 
Steven Barberien en burgemeester Ryan 
Palmen. Beide schoten drie pijlen met de 
handboog op doel en de kruisboog op doel. 
Door met een gelijke stand te eindigen kon 
de wedstrijd niet mooier en gebroederlijker 
beginnen. Hierna kwamen de gildebroeders 
zelf in actie. Alle leden zouden gaan schieten 
op de vier disciplines die bij de gilden uit de 
gemeente gehanteerd worden. Handboog op 
doel en wip en kruisboog op doel en wip. Er 
waren groepen gevormd waarin van elk gilde 
leden zaten, die zo uit konden leggen waar 
op gelet moest worden tijdens het schieten. 
Vele gildebroeders schoten voor het eerst met 
een ander wapen, hetgeen wel even wennen 
was. Ook voor het aanwezige publiek was er 
de mogelijkheid om onder begeleiding met 
de hand- of kruisboog te schieten. Nadat de 
resultaten waren opgeteld en hier een formule 
op was toegepast - niet elk gilde had deel-
genomen met hetzelfde aantal leden - werd 
gilde Sint Joris uit Diessen uitgeroepen tot 
winnaar van de dag. Zij ontving een speciaal 
voor dit verbroederingsfeest ontworpen 
plaquette. Verder werden de beste groep 
van gildebroeders en van elk gilde de beste 

schutter in het zonnetje gezet. Gezien de 
reacties van de aanwezigen kunnen we terug-
kijken op een zeer geslaagde dag, waarop 
gildebroeders in contact en gesprek kwamen 
met mede-gildebroeders uit hetzelfde dorp, 
Hilvarenbeek. Na evaluatie is er besloten om 
een soortgelijk verbroederingsfeest in 2018 te 
gaan organiseren. Dan door de gilden uit de 
kern Hilvarenbeek. n

  Eerste verbroederingsfeest gilden Hilvarenbeek

De openluchtmis.

Pastoor Steven Barberien.

Kringredacteur Piet van de Wiel stelt zich voor
Mijn naam is Piet van de Wiel en sinds 2004 
ben ik correspondent van Kring Kempenland. 
Onlangs is het woord correspondent overge-
gaan naar kringredacteur; maar “what is in a 
name?”. Intussen ben ik 77 jaar. Mijn vrouw 
is acht jaar geleden overleden. Samen hebben 
we vier dochters en twee kleinkinderen. Sinds 
het overlijden van mijn vrouw ben ik opa-opa 
geworden van twee achterkleinkinderen. Zoals 
uit mijn leeftijd blijkt, is mijn pensioen lang 
geleden ingegaan. In de tijd ervoor heb ik 

gewerkt in de glasfabrieken van Philips. Dat 
heeft me ook in heel wat landen op de wereld 
gebracht. Mijn werk, samen met anderen, 
bestond uit het ontwerpen, bouwen en instal-
leren van besturingssystemen voor glasovens 
en glasverwerkingsmachines. Als gildebroeder 
ben ik sinds 1974 lid van het Sint Catharina 
Tongelre. Begonnen als vendelier, later werd 
ik deken, daarna dekenschrijver en op dit 
moment ben ik dekenschatbewaarder. n

Piet van de Wiel
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INFORMATIEF
Door: Cees Martens

In de historie zijn de schuttersgilden bij 
praktisch alle gebeurtenissen in een stad of 
dorp betrokken, zoals zal blijken ook bij het 
Sacrament van Niervaert. 
Rond het jaar 1300 was Jan Bautoen met twee 
vrouwen in de omgeving van Niervaert aan 
het turfsteken. Zij vonden een hostie die bij 
het aanraken bloed vertoonde. De pastoor van 
Niervaert wordt geïnformeerd en deze nam 
met de grootste eerbied de hostie uit het veen 
en onder gebed en gezang van de parochi-
anen, die ook meegekomen waren, werd de 
hostie naar de kerk gebracht. Het wonderbaar 
gebeuren van Niervaert was snel wijd en 
zijd bekend en van heinde en verre kwamen 
pelgrims het Heilig Sacrament van Niervaert 
vereren. De geschiedenis vertelt dat vele 
wonderbare gebedsverhoringen plaatsvonden.

DE HOSTIE WORDT OVERGEBRACHT 
NAAR BREDA
In de nachten van 18 en 19 november 1421 
vond de Sint Elisabethsvloed  plaats.  
Hierbij verdronken 72 dorpen en ontstond 
de Biesbosch. Later ontstaat er het Hollands 
Diep en slaat een deel van de gorsen, waarop 
Niervaert ligt, weg. Hierdoor wordt het onmo-
gelijk om het heilig sacrament  te bezoeken. 
Om het heilig sacrament in veiligheid te 
brengen richt graaf Jan van Nassau (gehuwd 
met gravin Maria van Loon of Heinsberg) 
een verzoek aan zijn zwager Jan van Loon of 
Heinsberg, bisschop van Luik, om de hostie 
naar Breda over te brengen. Het verzoek 
wordt ingewilligd. Op 13 maart 1449 wordt het 
heilig sacrament naar Breda gehaald. Hierbij 
waren aanwezig Hendrik de Bye, koordeken 
van de kerk van Breda en Jan Boot als 
vertegenwoordiger van de bisschop van Luik. 
Hiernaast ook de schuttersgilden, schepenen 

en leden van de ambachtsgilden. De hele 
gemeente, zowel geestelijk als wereldlijk, 
begeleidde het heilig sacrament in een luister-
rijke processie binnen de kerk van Breda.

PROCESSIE OP ZONDAG VOOR SINT JAN 
(24 JUNI)
Ieder jaar werd op zondag vóór Sint Jan een 
grote processie of ommegang gehouden. De 
miraculeuze hostie werd dan rondgedragen 
door de voornaamste straten van Breda. De 
geestelijkheid van de stad, de burgemeester, 
de leden van de broederschap en vele 
vooraanstaanden liepen mee in de processie. 
Zo ook de gilden van Breda, Princenhage, 
Haagdijk, Ginnekenstraat, Boschstraat en 
het Ginneken. Daarnaast de gilden van de 
dorpen in de Baronie zoals die van Terheijden, 
Princenhage, Oosterhout, Etten, Zundert, 
Rijsbergen, Alphen, Chaam en Gilze. In vele 
van de genoemde plaatsen zijn de gilden niet 

meer actief. In Breda is tegenwoordig ook 
geen enkel gilde meer actief.
De openbare verering houdt op in het jaar 
1566, het jaar van de beeldenstorm die ook 
Breda teisterde.    

HUIDIGE PROCESSIE VAN NIERVAERT
Na een lange periode dat het gilde slapend is 
geweest, is het gilde van het Heilig Sacrament 
van Nierveart in 2003 heropgericht. De 
ommegang is in 2006 weer voor het eerst 
gehouden.
In 2007 zijn gilden uit de Baronie, zoals 
Sint Joris Rijsbergen, Sint Anthonius Abt 
Terheijden, Sint Ambrosius Gilze en Sint Jan 
de Doper Etten-Leur, die volgens de geschie-
denis ook deelnamen, ook weer uitgenodigd. 
Tot 2015 werd de ommegang nog gehouden 
in het centrum van Breda, maar vanaf 2015 
wordt deze beperkt tot het Begijnhof. n

De oorsprong van het Heilig Sacrament van Niervaert ligt rond het jaar 1300, tijdens het turfsteken in 
de omgeving van Niervaert - het tegenwoordige Klundert -, een plaats in de noordwest hoek van Noord-
Brabant. Hier wordt bij het genoemde turfsteken een hostie gevonden. Vele jaren later wordt in Breda “het 
gilde van het Sacrament van Niervaert” opgericht en verteld hoe gilden uit De Baronie van Breda hier toen 
en ook nu nog altijd bij betrokken zijn.

Het Heilig Sacrament 
van Niervaert

  Eerste verbroederingsfeest gilden Hilvarenbeek

Het gilde van het Heilig Sacrament Niervaert en gilde Sint Joris Rijsbergen.
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HET DOEL
Op 7 april 2016 is onder toezicht van de 
NBFS (Noord Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden) de Stichting Beheer 
Gilde-attributen opgericht voor het bewaren 
en beheren van het culturele erfgoed van 
slapende gilden en schutterijen, zodat het niet 
verloren gaat. Bij de heroprichting van een 
slapend gilde of schutterij hebben de her-
oprichters weer recht op de attributen die bij 
de stichting in bewaring zijn gegeven.

DE DOELGROEP
Belanghebbenden van de stichting zijn: gilden 
die hun activiteiten gaan staken, gilden die 
niet direct gaan slapen, maar te klein zijn om 
zelf hun spullen te beheren en organisaties 
die reeds bezittingen van slapende gilden 
bewaren en dit over willen dragen. Ook 
zouden actieve gilden en schutterijen na 
moeten denken over wat er met hun spullen 
moet gebeuren als hun vereniging er niet 
meer is. Zie het eerste punt onder de para-
graaf ‘De werkwijze’.

VRAAGBAAK
De Stichting Beheer Gilde-attributen is 
allereerst een vraagbaak voor elke organisatie 
die en elk individu dat advies wil hebben over 
het veiligstellen van roerende goederen van 
een gilde of schutterij. Ook kan men bij de 
stichting terecht voor vragen of advies over 
onroerende goederen.

DE VEILIGSTELLING
•  Het is raadzaam om statutair vast te leggen 

wat er met de gilde-eigendommen moet 
gebeuren in het geval het voortbestaan van 
de organisatie in gevaar komt. Veel gilden 
hebben in hun statuten een artikel staan 
waar hun erfgoed naartoe moet als het gilde 
haar activiteiten stopt. Als een gilde of schut-

terij gebruik wil maken van de service van de 
Stichting Beheer Gilde-attributen, moeten de 
statuten aangepast worden.

•  De Stichting Beheer Gilde-attributen inventa-
riseert met het betreffende gilde of schutterij 
welke attributen in beheer genomen gaan 
worden.

•  De Stichting Beheer Gilde-attributen heeft 
een convenant gesloten met de Stichting 
Voor Outer en Heerd, voor het huren van 
een beveiligde locatie die geschikt is voor 
het bewaren van de goederen. De stichting 

Voor Outer en Heerd heeft de ‘know-how’ en 
de ruimte om gilde-bezittingen te bewaren. 
Zij heeft reeds gilde-bezittingen uit Kring 
Kempenland in beheer. De Stichting Beheer 
Gilde-attributen zorgt ervoor dat het cultu-
rele erfgoed, via een beheer-verklaring, wordt 
bewaard door de stichting Voor Outer en 
Heerd. De beheer-verklaring wordt opgesteld 
in nauwe samenwerking tussen de beide 
stichtingen en het betreffende gilde of de 
schutterij. Bij het in bewaring geven wordt 
een vergoeding overeengekomen.

•  De Stichting Voor Outer en Heerd bewaart 

Bezittingen van slapende gilden zijn in bewaring gegeven bij allerlei instanties of personen. Maar kerken 
worden gesloten, gemeenten worden samengevoegd, banken en archieven worden weggesaneerd en 
particulieren overlijden. En wat gebeurt er dan met het in bewaring gegeven culturele erfgoed van de 
slapende gilden? Het gaat verloren! Dit wordt voorkomen als de gilde-attributen overgedragen worden van 
het slapende gilde naar de Stichting Beheer Gilde-attributen.

     Een nieuwe service: het behoud van   attributen van slapende gilden

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Het bestuur van de Stichting Beheer Gilde-attributen: v.l.n.r.: Jac Dekkers (BM), Cor Bonants (CU), 
Maria van der Laak (MA), Miriam Pijnenburg (MA), Jan Schrurs (KE), Frank van Loon (NBFS), 
Eduard van Puijenbroek (OI) en Jan van Bree (PE).
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het erfgoed onder de juiste condities. 
•  Indien het gilde of de schutterij weer ont-

waakt of wordt heropgericht, heeft deze weer 
recht op het erfgoed dat zij in bewaring heeft 
gegeven. Omdat er vaak bij de heroprichting 
van een slapend gilde informatie opgevraagd 
wordt bij de secretaris van de NBFS, wordt 
er nauw samengewerkt met de federatie. 
De Stichting Beheer Gilde-attributen werkt 
onder de paraplu van de NBFS.

SAMENSTELLING VAN DE STICHTING
Het stichtingsbestuur bestaat uit een 
onafhankelijk voorzitter en zes leden, elk lid 
vertegenwoordigt één kring. De ad-interim 
secretaris is Maria van der Laak, secretaris van 
de federatieve SAT-commissie. E-mail naar: 
mariawil@home.nl  of  secretariaat.sbg@
outlook.com. Voor meer informatie kunt u 
voorlopig bij haar terecht.
Frank van Loon is door de NBFS aangewezen 
als de onafhankelijk voorzitter. Van Loon is 
sinds 2001 vicevoorzitter van de federatie 
SAT-commissie. Hij beschouwt de Stichting 
Beheer Gilde-attributen als zijn kindje.  
Zo’n veertien jaar geleden werd hij benaderd 
door een gemeente met de vraag om gilde-
attributen die bij die gemeente in bewaring 
waren gegeven op te komen halen. Ook weet 
hij dat een gildebroeder van het Sint Joris-gilde 
uit Waalwijk gilde-attributen testamentair 
geschonken heeft aan het Noord-Brabants 
Museum in ‘s-Hertogenbosch. Van Loon: 
“Gilde-attributen die geschonken zijn gaan 
nooit meer terug.”
Miriam Pijnenburg is aankomend secretaris 
van de pas opgerichte stichting. Ze is nog 
niet zo lang getrouwd met een Udenhoutse 
gildebroeder en heeft via haar man het 
gildeleven leren waarderen. Pijnenburg: “Ik 
kom uit Rosmalen en kende daar het gilde van 
de buitenkant, maar nu heb ik de binnenkant 

leren kennen. Het is meer dan schietwed-
strijden; ook tradities behouden, zorg hebben 
voor elkaar en broederschap.”  
Ze wil graag een bijdrage leveren aan het 
behoud van het erfgoed en ‘Kerkrade’ 
voorkomen. Het gaat haar niet alleen om 
het behoud van het materiële erfgoed, maar 
ook om het behoud van de geschiedenis en 
het koesteren van de herinneringen aan het 
verleden.

PR-CAMPAGNE
De Stichting Beheer Gilde-attributen zal 
de aandacht van gilden en schutterijen op 
zich vestigen door middel van artikelen 
in ‘De Gildetrom’. De afzonderlijke gilden 
zullen een informatiebrief ontvangen. Het 
stichtingsbestuur zal zich presenteren op de 
hoofdliedendag en zal uitleg over de stichting 
geven op de jaarlijkse kringvergaderingen. 
Het logo van de stichting staat voor het 
behoud van het Brabantse gilde-erfgoed. 

Het beeldmerk is een opgesloten Brabantse 
leeuw, die ook in het wapen van de federatie 
staat. De leeuw is het symbool van het gilde-
erfgoed dat omsloten is (lees: beschermd is) 
door een rode lijn, de kleur van Sint Joris, de 
patroon van de NBFS. De zwarte lijn staat 
voor de gilden. 

FINANCIËLE MIDDELEN
Het stichtingsbestuur heeft subsidies aange-
vraagd bij diverse instellingen. Ook is er een 
ANBI-status aangevraagd, een ANBI is een 
‘algemeen nut beogende instelling’. Met deze 
status kan er gebruik gemaakt worden van de 
diverse belastingvoordelen die voor de ANBI-
status gelden. n

     Een nieuwe service: het behoud van   attributen van slapende gilden

DE EERSTE BELLER
Mart van Og van het Sint Joris - Sint Barbaragilde uit Maarheeze, is de eerste die de 
Stichting Beheer Gilde-attributen gebeld heeft om informatie. Het is niet zo dat dit gilde ter 
ziele gaat, het heeft zestig leden, een eigen onderkomen en is goed actief. 
Van Og maakt deel uit van een commissie die de opdracht heeft gekregen de statuten uit 
1979 en het huishoudelijk reglement bij te werken of te herzien omdat er veel veranderd 
is. Zo staat er in het huishoudelijk reglement dat, als het gilde haar activiteiten stillegt, het 
gildebezit naar de gemeente Maarheeze gaat. Maar deze gemeente bestaat niet meer, daar 
deze is opgegaan in de gemeente Kranendonk. Nu is dat geen punt. Van Og werd aan het 
denken gezet door het bericht in ‘De Gildetrom’, dat de Stichting Beheer Gilde-attributen 
was opgezet met de opzet dat in bewaring gegeven gilde-attributen van een slapend gilde 
weer terug gaan naar het gilde wanneer het wordt heropgericht. Van Og heeft meteen 
gebeld voor meer informatie en gaat deze optie bespreken met de andere commissieleden. 
Daar zullen, zo verwacht hij, nog meer vragen uitkomen zoals: ‘’Wat zou er door de stich-
ting precies bewaard kunnen worden? Wat doen we met het onroerend goed? Wat zijn de 
kosten en waar zouden we die uit kunnen betalen?’’
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INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Op 7 juli heb ik een afspraak met René van 
Hal, de voorzitter van het comité Landjuweel 
Soest 2017 en met Rainoud van Dorresteijn. 
Hij is secretaris van de Stichting Gildefeesten 
Soest. Al snel blijkt dat de fundamenten van 
het Groot Gaesbeeker Gilde Soest heel anders 
zijn dan van die van de meeste Brabantse 
gilden. Daarom zullen de Brabantse gilden de 
organisatie van het landjuweel niet kunnen 
kopiëren, maar zij kunnen er wel wat van 
opsteken.

DE FUNDAMENTEN VAN HET SOESTER 
GILDE
De oudst bekende caert van het gilde is uit 
1560, maar er is documentatie, waardoor het 
aannemelijk is dat dit gilde al in het midden 
van de veertiende eeuw actief was. Het gilde 
heeft 550 mannelijke en 350 vrouwelijke leden. 
Als je in Soest geboren bent en katholiek bent 
kun je lid/gildebroeder worden voor dertig 
euro en mannelijke leden kunnen hun vrouw 
inkopen. 

Het gilde is al sinds de veertiende eeuw in 
bezit van landerijen die jaarlijks verpacht 
worden. Daarnaast is het terrein De Blaak 
sinds de jaren zeventig in het bezit van het 
gilde. Op dit terrein (circa 2,35 hectare) 
worden jaarlijks de gildefeesten georgani-
seerd. Dit terrein heeft een infrastructuur met 
onder andere elektra, water en riolering. In de 
organisatie van deze gildefeesten participeren 
al vele jaren diverse andere verenigingen en 
organisaties door een eigen activiteit te orga-
niseren als onderdeel van het programma. 
Zij hoeven geen huur voor het terrein en de 
feesttent te betalen, edoch de baropbrengst 
is voor het gilde. Tijdens de feestavonden 
optredende artiesten worden betaald uit de 
entreegelden. En de programmagids van de 

jaarlijkse gildefeesten brengt geld op door de 
advertenties.

DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN HET 
GILDE
Het bestuur draagt de algemene verantwoor-
ding. Onder het bestuur bevindt zich een 
leidinggevende laag van hoofdmedewerkers 
per discipline, zoals de bar, de elektra, het 
terrein, de PR, enzovoort. Er zijn ongeveer 
twintig hoofdmedewerkers die elk een eigen 
team van medewerkers hebben. In totaal zijn 
er 400 medewerkers/vrijwilligers bij de organi-
satie betrokken, waarvan driekwart gildelid is. 

DE STICHTING GILDEFEESTEN SOEST
Deze stichting is opgericht om enerzijds 
contracten af te sluiten om vooral financiële 
risico’s in te dekken, anderzijds schenkt de 
stichting gelden uit de opbrengsten van 
gildefeesten aan Soester verenigingen en in 
het bijzonder aan het gilde. De stichting biedt 
ook mogelijkheden om zich in te dekken 
tegen zaken die je niet kunt voorzien, maar 

waardoor je bijvoorbeeld een gildefeest niet of 
slechts in beperkte vorm door kunt laten gaan. 
Daarbij wordt als voorbeeld genoemd, de uit-
vaart van prins Friso in 2013 in Lage Vuursche, 
vlak bij Soest. Verschillende evenementen in 
de regio werden toen afgelast. Dit zijn in de 
praktijk weinig voorkomend risico’s die wel 
een grote impact kunnen hebben. Want jaar-
lijks worden er in Soest gildefeesten gehouden 
en deze feesten trekken in het weekend 
dagelijks zo’n 5.000 tot 10.000 mensen. Eén 
onderdeel van de jaarlijkse gildefeesten is het 
koningsschieten op de laatste zondag van 
augustus. Dit onderdeel alleen al heeft de 
omvang van een Brabantse kringdag. 

DE JAARLIJKSE GILDEFEESTEN 
Het jaarlijkse gildefeest is niet enkel voor en 
door de gildeleden. Lokale organisaties en 
verenigingen werken eraan mee en de doel-
groep is: heel Soest! Iedereen in Soest kijkt 
er naar uit. Normaliter bestaan de jaarlijkse 
gildefeesten uit een periode van acht dagen 
activiteiten aan het eind van augustus. 

Hoe een gilde een gildefeest organiseert hangt samen met de kennis, de ervaring, de financiën, de 
vaardigheden en het regelend vermogen van het organiserende gilde. Meer kennis kan men opdoen door 
een keer in andermans keuken te kijken. Daarom heeft de redactie besloten het ‘Groot Gaesbeeker Gilde of 
Sint Aechten Schuttersgilde van Soest’ te vragen hoe dit gilde het landjuweel van 2017 organiseert. 

De organisatie van een  
groot gildefeest

Een impressie van het koningsschieten op 30 augustus 2015 in Soest.
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De organisatie van een  
groot gildefeest

ZO WAS HET FEEST IN 2015:
•  Op de maandagavond was er een recreatieve 

toertocht georganiseerd door de ren- en 
toervereniging.

•  Op de dinsdagavond was er een wandeling 
geregeld door het plaatselijke wandelcomité.

•  Op de woensdagavond was er een gildeloop, 
georganiseerd door de atletiekvereniging. 

•  Donderdagavond was er een concert van een 
bekende Nederlandstalige popgroep (vanaf 
16 jaar).

•  Vrijdagavond was er het afhalen van de gilde-
koning en het koningsbal voor gildeleden en 
-vrienden.

•  Het Soester volksfeest gedurende de 
zaterdag bestond uit: toertochten, een volks-
paardenfeest, kinderspelen, volksspelen, 
muziek in de feesttent, kampioen- en prijs-
schieten, kampen van oud-koningen en  
’s avonds was er een partynight met een 
rapper en dj’s voor de jeugd (16+).

•  De zondag begon met een mis met gilde-eer, 
daarna kinderspelen en een concert door een 
blaaskapel. ’s Middags het koningsschieten, 
daarna het kampioen- en prijsschieten 
en gedurende de middag was er muziek 
in de feesttent. ’s Avonds is de nieuwe 
koning afgehaald en daarna was er een 
roadshow van populaire Nederlandstalige 
volkszangers.

•  De laatste maandagmiddag traden er lokaal 
bekende muzikanten op voor de senioren en  
’s avonds was er voor dertien jaar en ouder een 
‘back2school-party’ met dj’s van Radio 538. 

De organisatiestructuur van het gilde - in 
diverse teams - bestaat niet alleen uit 
gildeleden, maar ook uit derden en door de 
samenwerking met veel andere verenigingen 
is het mogelijk om de jaarlijkse gildefeesten 
te organiseren. Het gilde heeft door haar 

omvang veel korte lijnen naar diverse vereni-
gingen. Zo is bijvoorbeeld een lid van de plaat-
selijke muziekvereniging de instructeur van de 
tamboers en bazuinblazers van het gilde. 
Daarnaast zijn de gildefeesten zo goed bekend 
dat het gilde nogal eens de vraag krijgt: 
“wanneer komt de programmagids uit?”. De 
programmagids heeft een oplage van 19.000 
exemplaren. 

HET LANDJUWEEL
Het landjuweel is voor de organisatie in Soest 
een uitbreiding van het jaarlijkse gildefeest 
tot een programma verdeeld over zeventien 
dagen, eindigend met de Brabantse gildedag 
op 3 september 2017. Hiervoor is een extra 
comité met naast gildebestuursleden ook 
derden, zoals een horecaondernemer en de 
eigenaar van een lokale krant, aan de organi-
satie toegevoegd. Deze landjuweelcommissie 
doet het voorbereidende werk om een 
attractief en vooral breed cultureel programma 
samen te stellen door actieve betrokkenheid 
van andere verenigingen. 
Het comité heeft een uitgangspunt geformu-
leerd voor de organisatie van het landjuweel. 
Het uitgangspunt is: de dag wordt zo ingericht 
dat de deelnemers aan het landjuweel samen 
kunnen genieten, samen kunnen feesten en 
samen kunnen komen en gaan. 
Het landjuweel-comité heeft al vroeg in het 
traject met de gemeente rond de tafel gezeten 
voor de afstemming van evenementen, 
de logistieke consequenties en er is een 
financiële bijdrage aan de organisatie van het 
landjuweel opgenomen in de gemeentelijke 
meerjarenbegroting.
Uiteraard is er al overleg geweest met diverse 
ambtenaren, waarbij de onbekendheid van 
ambtenaren met schietwedstrijden een 
uitdaging vormt, waarin moeten worden 
geïnvesteerd. Daarom heeft de commissie dit 
overleg in de tijd naar voren getrokken.
De organisatie heeft zaken als muziek en 
de huur van de tent-accommodatie reeds 
(voorlopig) vastgelegd. Het algemene 
draaiboek is klaar en zal door het gilde zelf 
worden uitgevoerd. Men verwacht ongeveer 
honderdtwintig gilden, dit zijn zo’n 3.000 
tot 4.000 gildeleden en daarnaast nog een 
paar duizend bezoekers. Dit vraagt veel van 
de infrastructuur, de hulpverlening en voor 
het regelen van de optocht. De organisatie 
heeft contacten met het Gelderse landjuweel, 
waarbij ervaringen over en weer zijn uitgewis-

seld en vanuit Soest ook bijzonder is gekeken 
naar de opzet van een Gelderse gildedag. 

SAMEN FEESTEN BETEKENT MANAGEN
Op basis van het principe ‘zoveel mogelijk 
samen feesten’, heeft de commissie een pro-
gramma gemaakt op basis van het stramien 
van een kringdag. Echter, dit in combinatie 
met significante afwijkingen van het geijkte 
patroon. Dit programma is inmiddels aan de 
federatie voorgelegd met de woorden: “Zo 
willen we het doen.” Opvallende verande-
ringen zijn: 1) Op de dag zelf wordt geen ten-
toonstelling ingericht, want een tentoonstel-
ling zondert de bewaking en de bezoekers af 
van het feest. Er komt wel een tentoonstelling 
in samenwerking met Gelderland en Limburg 
gedurende drie maanden voorafgaande aan 
het landjuweel in het Museum Soest, waarin 
de functie van gilden en schutterijen in beeld 
wordt gebracht. 2) De dag begint niet met 
een speciale eucharistieviering, want men 
wil de hoofdlieden, koningen en keizers niet 
afscheiden van hun gilde. 3) De opmars gaat 
vooraf aan de optocht, zodat de mensen 
vooraan in de optocht na binnenkomst op 
het feestterrein niet hoeven te wachten op de 
anderen, maar meteen aan de wedstrijden 
kunnen beginnen. 4) Wedstrijden in groeps-
verband zijn gepland voorafgaand aan de 
individuele wedstrijden, omdat je over de 
groepswedstrijden al gauw de regie kwijtraakt. 
Hier is een plan voor uitgewerkt, dit plan moet 
nog wel met de commissies c.q. de jury’s 
besproken worden, zodat er op de dag zelf 
maar ook bij de verdere voorbereidingen geen 
discussies over de wedstrijden zullen zijn. 
Van Dorresteijn: “Je moet op enig moment 
zaken afdwingen, het spanningsveld moet 
verschuiven van het landjuweel naar de 
organisatie ervan.” 

‘LESSONS LEARNED’
In mijn werk kwam tijdens de evaluatie van 
projecten steeds het onderwerp ‘lessons  
learned’ aan de orde. Ik heb tijdens het 
gesprek met Rainoud van Dorresteijn en 
René van Hal veel geleerd en zet daarom die 
leerpunten op een rijtje:
•  Leer van de ervaringen van anderen. Praat 

met andere organisaties van soortgelijke 
evenementen.

•  Zorg voor een goede relatie met de plaatse-
lijke overheid, in Soest is het college nauw 
betrokken.
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We zijn de cursus gestart met tien cursisten, 
waarvan er uiteindelijk zeven de cursus 
hebben afgerond met het bijbehorende certifi-
caat. Na de goede start in 2014 / 2015 was het 
natuurlijk de vraag hoe de cursus van 2015 / 
2016 zich zou ontwikkelen. Gelukkig hadden 
we een erg enthousiaste en leergierige groep. 
Jammer dat er drie cursisten door uiteenlo-
pende omstandigheden af zijn gevallen, maar 
we hopen ze in een volgende cursus weer te 
mogen begroeten.
Hoe de deelnemers aan de cursus dit hebben 
ervaren laat zich het beste beschrijven door 
onderstaande reacties van enkele deelnemers. 
Maurice Fransen uit Oeffelt, die de cursus 

met goed gevolg heeft afgerond meldt het 
volgende: 
“Ik was in het begin erg benieuwd wat ik er 
van moest verwachten. De verdeling over 
de vijf avonden was super. De eerste avond 
werd het reglement helemaal doorgenomen. 
Je denkt dan dat je alles al weet, maar toch 
kwamen er een aantal interessante punten 
naar boven die zeer nuttig zijn bij het lesgeven 
van de jeugdvendeliers.
Op de tweede avond kwam Olivier Verstappen 
(van de jeugdcommissie en ROC-docent). 
Hij kwam uitleggen hoe je de jeugd kan sti-
muleren voor het vendelen, een stappenplan 
met hen kan maken en ook hoe je de jeugd 

erbij kan houden als ze in de pubertijd komen. 
Zeer leerzaam. Ik ben zelf meteen op de 
eerstvolgende oefenavond bij aanvang met de 
jeugd om de tafel gaan zitten, waarbij we het 
gehele jaar hebben ingedeeld met de verschil-
lende stappen. Ook konden ze aangeven wat 
ze zelf nog allemaal willen leren. Erg leuk 
om de reacties van de jeugd te horen (zeer 
ambitieus...!). 
De derde en vierde avond gingen we met de 
jeugdleden van het gilde van Aarle Rixtel hun 
vendelprogramma / slagen doornemen en 
mochten we waar nodig instructies geven. 
Ook met elkaar de slagen bespreken en hoe 
anderen en ook de jeugd zelf erover denken, 

INFORMATIEF
Door: Jos van de Ven

Naast de instructeurs van de cursus voor tamboers, waarover instructrice Mieke van de Loo in de vorige 
Gildetrom al heeft bericht, is in de afgelopen wintermaanden ook weer een instructeurs-cursus voor 
vendeliers gehouden. Deze cursus werd verzorgd door Leo Konings en Jos van de Ven, met medewerking 
van Olivier Verstappen die het didactische gedeelte voor zijn rekening nam.

Cursus vendelinstructeur  
weer uitstekend verlopen

INFORMATIEF
Vervolg

•  Werk samen met andere lokale verenigingen.
•  Het is belangrijk om iemand met kennis te 

hebben van de wet- en regelgeving en om 
een helder weerwoord te hebben tegen de 
ongebreidelde groei ervan bij het verkrijgen 
van de nodige vergunningen.

•  Er is expertise nodig aangaande de veiligheid 
en dat is meer dan het veilig opbergen van 
geweren. Zo is er voor het landjuweel (zoals 
in Soest ook voor het jaarlijkse gildefeest) 
een calamiteitenplan en is er een EHBO-
organisatie bij betrokken, die ervaring heeft 
met grote evenementen.

•  Zet voor de PR zowel de traditionele com-
municatiemiddelen in via het secretariaat en 
reguliere momenten in de krant, alsook de 

social media (op de website, via Facebook en 
Twitter).

•  Als je een tentoonstelling organiseert, zorg 
dan voor een grote diversiteit, met andere 
woorden, laat niet alleen je eigen gilde zien, 
maar juist de verscheidenheid aan gilden en 
schutterijen.

•  Zoek naar datgene wat je zelf kan regis-
seren, zo zou je bijvoorbeeld de bar kunnen 
verpachten. 
En (nu we toch Engelse termen gebruiken) 
‘last but not least’:

•  Verwachtingspatronen kun je managen 
door beïnvloeding en planmatig werken aan 
de hand van het geheel van ideeën over de 
ontwikkeling van komende evenementen, 

gebaseerd op informatie over vergelijkbare 
gebeurtenissen.

INTEGRATIE IS HET SLEUTELWOORD
In het ‘NRC Weekend’ van 2 juli stond een 
twee-pagina’s-groot artikel over de toekomst 
van de gilden. Een opmerking van Henk de 
Hair in dit artikel trof mij zeer. Hij zei: “Gilden 
zijn in zichzelf gekeerd. Nu gilde-lidmaatschap 
niet meer van vader op zoon gaat, moeten 
gilden leren naar buiten te treden.” 
Het ‘Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten 
Schuttersgilde van Soest’ geeft het goede 
voorbeeld. Dit gilde is met 900 leden het 
grootste gilde van Nederland en staat midden 
in de Soester samenleving. n
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ze tips geven en zelf natuurlijk ook leren van 
hoe het toe te passen bij onze eigen jeugd. Ik 
heb inmiddels al een aantal tips en ook slagen 
toegepast bij onze eigen groep.
De laatste avond was de ‘finale’. We werden 
allemaal uitgenodigd op het schitterende 
gildeterrein van Aarle- Rixtel met onze eigen 
jeugd. Ook de cursisten van vorig jaar waren 
er, met hun eigen jeugd. We gingen nu in 
groepjes aan de slag en ieder kwartier wis-
selden we van vendeliers. Zoveel mogelijk 
tips, kijken hoe andere slagen gaan, elkaar 
aanmoedigen en ook vooral het gezellig 
hebben met zijn allen. Ook de jeugd onder-
ling vermaakte zich prima, met een partijtje 
voetbal en gezellig ‘chillen’.
Uiteindelijk kregen we ook nog het begeerde 

certificaat en gingen we allemaal vol enthousi-
asme weer naar huis.

Hieronder enkele binnengekomen reacties:
-  Ik vond het een zeer geslaagde cursus. De groep 
was precies groot genoeg (circa tien personen) 
en het één keer per maand bijeenkomen was 
goed te doen en in te plannen thuis.

-  Graag tot een mogelijke terugkomdag of 
volgend jaar als wij ook op de laatste avond erbij 
mogen zijn.

-  Nogmaals dank en graag tot ziens allemaal op 
een gildedag, bijvoorbeeld Ravenstein”.

-  Ook Hessel van Boxtel heeft de cursus met goed 
gevolg afgerond en reageerde enthousiast als 
volgt:

-  “Hallo Leo en Jos, Langs deze weg wil ik jullie 

bedanken voor de cursus, instructeur-vendelen, 
van de federatie. Het was een informatieve 
en leerzame cursus. De cursisten hebben op 
de bijeenkomsten onderling ook heel veel van 
elkaar geleerd. Het lesgeven aan de vendeliers 
van Aarle-Rixtel was heel erg prettig en je kunt 
zien dat hier veel talent aanwezig is. Vooral 
de laatste avond was erg leerzaam, met het 
lesgeven aan diverse vendeliers en het groeps-
vendelen. Ook de vendelslagen van de gilden 
onderling zijn veel besproken. Veel van deze 
technieken gaan we gebruiken met de vendel-
opleiding bij ons Sint Jansgilde hier in Gassel. 
Kortom, wil ik jullie hartelijk bedanken voor de 
prettige samenwerking en we zien elkaar bin-
nenkort op de gildedag in Ravenstein.

En succes met de cursus in het volgende jaar!
Met vriendelijke groet, Hessel van Boxtel, Gilde 
sint Jan Gassel”

De overige cursisten die dit seizoen de cursus 
met goed gevolg hebben afgerond zijn: Jurgen 
Klerks, Rinus Scheepens, Jacques van Steen, 
Fons Daniëls en Marc Somers.
Op de laatste avond werden in bijzijn van 
de cursisten van de vorige editie de certifi-
caten uitgereikt. Hiervoor waren namens 
de federatie Henny Hoppenbrouwers en 
voorzitter Henk de Hair van de Federatieve 
Jeugdcommissie aanwezig.

Ook voor de komende winter 2016 / 2017 zal 
er bij voldoende deelname een cursus worden 
georganiseerd, verdeeld over vijf avonden, 
telkens in Aarle-Rixtel. Voor een goede cursus 
hebben we minimaal vijf cursisten nodig 
en het maximum aantal is tien (‘vol is vol’). 
Kandidaten kunnen zich melden bij de secre-
taris van de Federatieve Vendelcommissie, 
Leo Konings. Tel.: 0411 60 17 40,  
e-mal: l.j.konings@hetnet.nl. n

Cursus vendelinstructeur  
weer uitstekend verlopen

De deelnemende cursisten van dit en afgelopen jaar. 

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Het voelt goed in Nistelrode, er staat een 
bordje bij de voordeur van het gildehuis met 
de tekst: ‘Blij dat gij er zijt’. Naast het gildeter-
rein bevindt zich een bijzondere locatie. Deze 
plek heeft een entree met een kleine vlaggen-
parade, er staan twee wapperende vlaggen: de 
Brabantse en de Nederlandse vlag. Links en 
rechts ervan staan twee kale vlaggenstokken 
stokstijf in de houding te wachten op wat 
nog komen gaat. Achter de entree ligt een 
setting met de drie functionele kunstwerken: 
1) Vooraan staat een herinneringsmonument 
voor de gevallen geallieerde Canadese vlie-
geniers die in de Tweede Wereldoorlog vanaf 
Nistelrode opstegen en het leven lieten voor 
onze vrijheid. 2) Een robuuste driehoekige 
gildetafel. 3) Een moderne gloednieuwe gilde-
kapel in de kleuren okergeel en kobaltblauw.

DE OPENINGSCEREMONIE
Voor de kapel is een altaar en een spreekstoel 
ingericht. Tussen de kapel en het monument 
staan rondom de gildetafel stoelen voor de 

gasten en de gildeleden. Een hoopvol zomer-
zonnetje verlicht de kapel, die markant is in 
vorm en kleur. Hoofdman Ruud van der Linde 
opent de bijeenkomst en vertelt dat hij de 
gasten meeneemt in datgene waar een kleine 
leefgemeenschap groot in is. 
Wim van Driel, voorzitter van de plaatselijke 
heemkundekring Nistelvorst legt uit waarom 
er een herinneringsmonument onthuld gaat 
worden. Het gedenkteken is een mozaïek-
tableau, gemaakt door de plaatselijke kun-
stenares Mieke Schouten bij het vijftigjarige 
bevrijdingsfeest. Het mozaïek stelt een 
‘poppy’ (een klaproos) voor, die symbool staat 
voor de gevallen Canadese vliegeniers die 
vanaf Nistelrode opstegen.  
Het mozaïek was in slechte staat, maar is 
door de samenwerking van de heemkunde-
kring en het gilde gerestaureerd en geplaatst 
in een herinnerings-monument, dat staat aan 
het einde van startbaan B88, die in 1944-1945 
operationeel was. 
Mr. Tim Edwards, Chargé d’Affairs van de 

Canadese ambassade, bedankt de mensen 
die hun kwaliteiten hebben ingezet voor de 
realisatie van het monument. Dan hijst Irene 
Hanenberg onder tromgeroffel de Canadese 
vlag. Er wordt een korte stilte gehouden, 
waarna door mr. Edwards het monument 
onthuld wordt. 
Vervolgens richt de aandacht zich op de kapel. 
Ere-hoofdman Ton Vorstenbosch vertelt dat 
gildebroeder Jan van den Avoort al jaren met 
het idee liep een gildekapel te bouwen. Vier 
jaar geleden stelde Van den Avoort dit voor 
tijdens de vergadering. Het voorstel werd 
aangenomen en de locatie gepland nabij 
de plaats waar tot 1843 de voormalige paro-
chiekerk heeft gestaan. Het gilde opteerde 
voor een eigentijds gebouw, dat de moderne 
geloofsgemeenschap symboliseert èn op 
mag vallen. Voor het ontwerp viel de keuze op 
de universeel kunstenaar Henk Eikenaar. De 
kapel is een architecturaal hoogstandje dat 
gebouwd is door de eigen gildeleden. Het is 
een meesterlijk mooi gebouw, opgebouwd uit 

Op 9 en 10 juli vierde het Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina uit Nistelrode, dat zij 25 jaar geleden 
werd heropgericht. De inwijding en de ingebruikname van een compilatie van kunstwerken op 9 juli was 
één van de hoogtepunten van dit zilveren jubileum.

Locatie gildekapel Nistelrode.

Beeld van Sint Antonius Abt.

Gilde Sint Antonius Abt - Sint Cath  arina Nistelrode omarmt kunst 

REPORTAGE
Door: Joke van Gils
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geometrische vormen: een driehoek en twee 
halfronde vormen. De daken zijn van roestvrij 
staal. De muren zijn van beton, prachtig opge-
schuurd door gildebroeder Ad van Wanrooij. 
De buitenmuren zijn geschilderd in de kleur 
van het gilde: kobaltblauw. Dit unieke bouw-
werk verdient landelijke aandacht. 
De binnenkant van de kapel is eenvoudig en 
sereen. De lichtinval in de kapel is bijzonder. 
In de kapel zijn drie nissen met heiligbeelden: 
de twee gildeheiligen Sint Antonius Abt en 
Sint Catharina zijn gemaakt naar een ontwerp 
van Henk Eikenaar. In de derde nis staat de 
heilige Lambertus, de patroonheilige van 
Nistelrode, geboetseerd door kunstenaar 
Hans van der Pennen. Lambertus krijgt een 
hommage omdat hij de streek gekerstend 
heeft.
Voor de kapel staat een fraaie gildetafel, ont-
worpen door de installatie-kunstenaar Jeroen 
Doorenweerd, die functionele ruimtelijke 
kunst maakt. Oorspronkelijk was dit kunst-
werk bedoeld om in een geplande woonwijk 
geplaatst te worden. Doch de bouw van deze 
woonwijk is niet doorgegaan. Doorenweerd, 
die een veelheid aan schitterende projecten op 
zijn conto schrijft, heeft in goed overleg met 
de toenmalige wethouder Ad Donkers en het 
gilde deze plaats gekozen.
Vorstenbosch: “Het gilde feliciteert de 
kunstenaars en bedankt de gildebroeders van 
de bouwploeg hartelijk voor zoveel inzet. Zij 
hebben zeer veel werk verricht.”
Burgemeester Moorman feliciteert het gilde 
met haar zilveren jubileum en zegt blij te zijn 
met de signalen van het gilde tegen de heden-
daagse ik-cultuur. Moorman bedankt het gilde 
dat zij de schouders onder een project heeft 
gezet dat geresulteerd heeft in een plek voor 
rust, stilte, reflectie, ontmoeting en herinne-
ring. Dan onthult zij het informatiebord over 
deze waardevolle locatie. Daarna presenteert 
Arie Kemps, voorzitter van de dorpsraad, de 
nieuwe dorpsvlag van Nistelrode, waarvan het 

ontwerp voldoet aan de normen van Brabants 
Heem. Twee jonge dorpelingen Laura en 
Harm hijsen de dorpsvlag, terwijl de aanwe-
zigen het Nistelrodese lied ‘Tussen Donzel en 
Menzel’ zingen. Nu wapperen er vier vlaggen.

EREDIENST, INWIJDING KAPEL EN ZEGE-
NING MONUMENT
Daarna celebreren hulpbisschop monseigneur 
R. Mutsaerts en gildeheer pastoor F. Ouwens 
de openluchtmis. Mutsaerts begint de mis 
met een openingswoord, waarbij hij het heeft 
over clubtrouw en over krimpscenario’s van 
organisaties en verenigingen, waarbij men 
zich vaak losmaakt van de gemeenschap. Zijn 
boodschap: “In de gemeenschap ben je een 
individu, in je eentje kan je geen individu zijn.” 
Na de mis zegent Mutsaerts de gildekapel en 
het herinnerings-monument. Tot slot zingt 
iedereen fier ‘Brabant Were Di’. 
De gildebroeders en -zusters in Nistelrode 
hebben zich zeker geweerd. De negende juli 
was als een koningsketen met een aaneen-
schakeling van noviteiten.
Waar komt de fascinatie voor kunst vandaan?
Op 11 februari 2016 heb ik een informatief 
gesprek gehad met Cees Becht, Rien van 
Berkom en Ton Vorstenbosch. Zij zijn de 
initiatiefnemers van de heroprichting van het 
Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina in 
Nistelrode. Zij wilden iets terugbrengen van 
de traditie en de historie, niet alleen vanwege 
de teloorgang van cultureel erfgoed maar ook 
om in een jachtige samenleving een baken 
van rust te vinden. Vorstenbosch: “Wij wilden 
waardevolle elementen zoals trouw, broeder-
schap en eenheid uit de vroegere samenleving 
terugbrengen naar het heden.” 
Waar komt de fascinatie voor kunst vandaan? 
Vorstenbosch: “We hebben de morele plicht 
om tradities te koesteren, maar ook materiële 
objecten, attributen zoals trommen en zilver.” 
Van Berkom vertelt dat het gilde geen oud 
zilver heeft omdat in de 19de eeuw het zilver 

bewaard werd in de kerk. De kerk heeft het 
toen om laten smelten tot een wierookvat.  
Hij legt uit dat het gilde ook nieuwe waardes 
wil koesteren: “Anders kalven we af.” 
Sinds de heroprichting van het gilde heeft 
zij de kunst omarmt. De kunstverzamelaar 
Vorstenbosch activeert de liefde voor de 
kunst binnen het gilde als een katalysator in 
een chemisch proces. Volgens hem zijn er 
vier elementen nodig om een kunstobject te 
realiseren: je moet er een reden voor hebben, 
je hebt er een kunstenaar voor nodig, je moet 
er een bestemming voor hebben en er zijn 
financiën voor nodig. Hij zorgt ervoor dat de 
activerings-energie van het kunstproces met 
instemming van de gildeleden op peil blijft. 
Dit heeft ertoe geleid dat het gilde op haar 
jubileum een compilatie van kunstobjecten in 
gebruik heeft genomen.
Twee tips: 1) Als u in de buurt van Nistelrode 
wandelt, fietst of rijdt, bezoek dan eens deze 
bijzondere locatie op het adres: Hoge Akkers 
1 in Nistelrode. Het is een prachtige plek, voor 
iedereen toegankelijk. 2) Kijk ook eens op de 
vernieuwde website: www.gildenistelrode.nl. n

Beeld van Sint Catharina.

Gilde Sint Antonius Abt - Sint Cath  arina Nistelrode omarmt kunst 
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Velen van u kennen vast en zeker het 
schitterende grasveld in het centrum van 
Hilvarenbeek, een plaats waar in de rijke 
geschiedenis van het dorp vele markten, 
festivals (Bikse Fiste) en evenementen zijn 
gehouden. Voldoende reden om juist daar 
ons koningsschieten te organiseren. Centraal 
in het dorp, waar het thuishoort. Het was een 
droom - voor mij persoonlijk - om ooit ons 
koningsschieten te mogen beginnen met de 
woorden; “Welkom temidden van het histo-
rische, culturele centrum van Hilvarenbeek, 
welkom op onze Vrijthof”. Een droom die 
voor mij werkelijkheid werd op de derde 
zondag van juli. Een dag die wij niet snel 
zullen vergeten. 

Samen met bevriende gilden uit Hilvarenbeek, 
Goirle, Lage Mierde en Tilburg hebben wij 
deze mooie dag gevierd. Niet traditioneel met 
een heilige mis, koffietafel en vervolgens het 
schieten op een weiland achteraf. Maar in het 
hart van Hilvarenbeek met als kerkelijke invul-
ling een kroningsviering midden op de dag, 
afgesloten met een broodje uit het vuistje, 
gezelligheid en live-muziek. 

TRADITIES
In de afgelopen twintig jaar heb ik mijn gilde 
leren kennen als een bewogen vereniging, 
een groep enthousiaste mensen, die voor 
niets terugdeinst en zich actief inzet voor de 
medemens. In 1978 gingen de toenmalige 
gildebroeders, als eerste van Nederland, in 
gesprek over vrouwen binnen het gilde. Een 
hevige discussie en een onderwerp dat tot op 
de dag van vandaag nog actueel is.  
Vier jaar geleden had ons gilde haar eerste 
vrouwelijke koning. Een feestelijk moment 
dat, zonder de volhouders uit de jaren ’70, 
waarschijnlijk niet plaatsgevonden had.  
De traditie “geen man - geen lid” was komen 
te vervallen, met een prachtige gebeurtenis als 
gevolg.

De vaak eeuwenoude tradities brengen ons 
dicht bij de cultuur en dan in het bijzonder 
de cultuur-historische beleving van de streek 
en de plaats waar wij wonen. Dat willen we 
vasthouden en overdragen. Zoals dat ook aan 
ons is overgedragen. En zeer terecht! Niet 
zozeer om vast te houden aan het oude, maar 
meer om het heden een plaats te geven vanuit 
de geschiedenis.
Tradities en gebruiken zijn voor de gilden 
bijzonder waardevol. Niet voor niets liggen ze 
aan de basis van onze benoeming tot immate-
rieel erfgoed. Toch moeten we kritisch blijven 

kijken naar alles wat we doen en zorgdragen 
dat onze tradities iets toe blijven voegen. Het 
herzien van - vaak enkele kleine praktische 
punten - kan leiden tot het blijven behouden 
van bestaansrecht. Het verdedigen van ons 
dorp tegen boeven en gespuis is immers - 
gelukkig - allang geen taak van het gilde meer. 
Er zijn voor elkaar in leuke en moeilijke tijden 
des te meer.

VERNIEUWING
Ook in de aanloop naar ons koningsschieten 
is er, net als in de jaren ’70, een bijzonder 

REPORTAGE
Door: Sander van den Bosch

Verrassend, vernieuwend en verbroederend; het koningsschieten van het Sint Catharinagilde op de Vrijthof 
van Hilvarenbeek op zondag 17 juli 2016. We kijken, als klein gilde, met opgeheven hoofd terug op een 
schitterende dag. 

Centraal in het dorp - daar hoort   het gilde thuis 

Aankomst op het Vrijthof.



16 17

keerpunt. Het gilde realiseert zich meer dan 
ooit de noodzaak hedendaags te zijn en aan-
wezig te zijn binnen de samenleving. Zo was 
het Sint Sebastiaangilde van Hilvarenbeek, 
in vol ornaat, aanwezig om bezoekers van 
het NKH (Nederlands Kampioenschap 
Handboogschieten) de kans te geven zelf te 
schieten en enkele dagen later lanceerde het 
Sint Joris uit Goirle een hedendaagse nieuwe 
website. 

Gelukkig zijn ook wij, als Sint Catharinagilde, 
nog steeds vernieuwend. Zo hebben wij in 
samenspraak met de parochie, de kerkelijke 
invulling verplaatst van de zondagsmis 
voorafgaand aan het programma naar een 
kroningsmis, als wezenlijk onderdeel van het 
programma. Een bijzonder goede zet die door 
alle partijen bijzonder positief ervaren is. 

VERSCHIETING
Gezien onze vaste discipline ‘kruisboog op 
doel’, hebben wij ervoor gekozen om niet op 
een boom te schieten. De vogel, hangend aan 
een multiplex-plaat, op achtentwintig meter 

afstand van de schutter, kon bevrijd worden 
door het doorschieten van de plaat. 
Na het zegenen van de vogel door Pastor 
Gust Janssen en de zegening van het publiek 
vanuit de hemel, kon de strijd losbarsten. Een 
schitterende strijd werd geleverd. Een strijd 
die, zeker in het laatste kwartier, bijzonder 
spannend werd. Ieder schot kon vanaf dat 
moment de vogel doen vallen, iets waar ook 
de schutters bekend mee waren. Met trillende 
handen werden de kruisbogen aangelegd, 
ieder schot kon het laatste zijn. Tot drie over 
half twee. Hij schoot, de vogel viel, zijn vuist 
ging omhoog, “De koning is dood - Leve 
de koning!”. Peter Gruijthuijsen mag zich 
in ieder geval voor een periode van vier jaar 
koning van het Sint Catharinagilde noemen. 
Een eervolle titel die hij voor de tweede keer 
in zijn twintig-jaar-lange gilde-carrière mag 
dragen. Rillingen over zijn lijf, wat wilde hij dit 
graag! Een dubbel gevoel, hij had het immers 
emeritus, koning Anne Wittebol ook gegund.

KRONINGSVIERING
De gilden maken zich na het vallen van 

de vogel op voor een nieuwe traditie, de 
kroningsmis. Niemand had durven dromen 
dat dit zo mooi zou zijn, zo statig, zo waardig, 
zo geweldig. Terwijl de regalia (de kroon - uit 
1796 -, de breuk met de vogel en de kazuifel) 
door de aanwezige koningen hun weg naar 
het altaar maakten, klonk een engelengeluid 
op de achtergrond (koor Luciani onder leiding 
van Stephan van der Maas). 

RECEPTIE
Aansluitend, na de erewijn van de gemeente, 
werd er gevierd. De Hilvarenbeekse band 
Wasko op zijn best met ondersteuning van 
de Ron & Nieshow, lag aan de basis van de 
feestelijke receptie die tot de laatste minuut 
gezellig was. 

Interesse in een filmverslag van deze dag?  
Kijk op onze website ‘’www.sintcatharinagilde.
nl’’ voor een drie kwartier durend schilderij 
van deze kleurrijke dag.

Wij nodigen u graag uit, op de Vrijthof in 
2020! n

Centraal in het dorp - daar hoort   het gilde thuis 

De tamboers voorop. De vaandrig met hoofdvaandel. In de kerk voor de kroningsmis.
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REPORTAGE
Door: Antoine van der Schoot

Maar we gaan toch wanneer er een oplos-
sing komt voor het op en neer reizen op die 
zaterdag: we vertrekken een dag eerder, op 
vrijdag 27 mei, we slapen daar één nacht, 
zodat we op zaterdagavond weer bijtijds thuis 
kunnen zijn. Zodat het gilde toch naar het 
gildefeest in Best kan.
Redenen om te gaan: voorvaderen van 
Dolf waren heer van Oirschot in de periode 
1670 - 1830 (band met Oirschot), Jonkheer 

Jacob Carel Hendrik Pieter Baron Sweerts de 
Landas werd in oktober 1841 geïnstalleerd als 
de allereerste beschermheer van onze gilde 
(band met ons gilde), Dolf baron Sweerts de 
Landas Wyborgh werd in 1996 benoemd tot 
vriend van ons gilde.
Het volgende team werd samengesteld: 
vendelier Jerôme van Dun, tamboer Bart 
Poulissen, eredeken Frits Speetjens, koning 
Karel Smetsers, rentmeester Theo Cruijff en 

hoofdmansdeken Wim van den Biggelaar. 
Als cadeau nemen we een haardstoeltje met 
inscriptie mee: de naam van ons gilde aan de 
voorkant, de trouwdatum aan de achterkant 
van de rugleuning. 
Het is de tweede keer dat een delegatie 
van ons gilde afreist naar het landgoed 
Dunsborough Park in Ripley Woking, Surrey 
van de familie Sweerts de Landas Wyborgh. 
Op 22 en 23 juni 1996 waren we er met een 

Op enig moment komt via via van Caroline barones Sweerts de Landas Wyborgh - Markus (echtgenote van 
Dolf baron Sweerts de Landas Wyborgh) uit Engeland de vraag: “Mijn dochter Sophie gaat op zaterdag  
28 mei 2016 trouwen met Michael Alexander Howes, kunnen jullie dan een vendelgroet komen brengen?”  
Het antwoord is dat dat niet kan, want we moeten op 29 mei naar buurgemeente Best naar het gildefeest.

Sint Sebastiaangilde Oirschot in Engeland.

Sint Sebastiaangilde Oirschot naar En   geland, 27-28 mei 2016 
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delegatie van acht gildebroeders, op uitnodi-
ging van Dolf en Caroline in verband met hun 
12,5 jarig huwelijksfeest. De bruid Sophie van 
nu was toen acht jaar oud.

VRIJDAG 27 MEI 2016, DE HEENREIS
We reizen met twee auto’s. Via de trein onder 
het kanaal door en vervolgens nog negentig 
minuten over de autosnelweg en we zijn in 
Ripley Woking, Surrey, ten zuidwesten van de 
M25 die om Londen loopt. Na het inchecken 
vragen we de weg naar een pub. In ons geval 
naar The Ship, een monument uit 1540. Wij 
tegen de eigenaar: ‘’Lekker puh, wij zijn van 
1531….!’’ Na enige tijd komt baron Dolf met 
zijn jongste zoon Andrew naar The Ship. Na 
nog een pint van hem te hebben gekregen, 
nemen we ons programma door en gaan op 
locatie kijken. We wandelen met Dolf over het 
landgoed van 35 hectare, gesticht omstreeks 
1640, naar de watertuin waar foto’s van de 
gasten zullen worden gemaakt. Door de feest-
tent, waar de tafels zijn gedekt voor het diner 
voor meer dan tweehonderd gasten. En we 
zien ook nog de geschakelde tipi-tenten, waar 
het laatste deel van het feest zal zijn. Het ziet 
er allemaal geweldig uit. Daarna komen we op 
het grote grasveld achter het huis, waar wij de 
volgende dag onze opwachting zullen maken. 
Zaterdag 28 mei 2016, het optreden
Na een goede nachtrust gaan we voor het 
typisch Engelse ontbijt. We maken nog een 
mooie boswandeling door een prachtig oud 
bos met eeuwenoude eiken en lindes. Daarna 
rijden we naar een ruïne van een klooster. We 
mogen het land niet op, verboden toegang, 
maar we zien wel ineens twee reebokken die 
aan het vechten raken om het territorium. 
Onze koning en jager Karel kwam woorden 
tekort om alles uit te leggen. De ene reebok 
joeg uiteindelijk de andere bok over een 
landweg naar een ander terrein. Toen werd het 
tijd voor de generale repetitie, het bruidspaar 

en de gasten waren toch weg naar de kerk. We 
lopen vanaf de afgesproken verdekte opstel-
ling in de tuin het grasveld op en Jerôme 
oefent zijn vendelkunsten. We spreken af hoe 
we gaan staan en wat we in welke volgorde 
gaan doen. Vervolgens verkleden we ons en in 
vol ornaat gaan we naar de afgesproken plaats 
in de tipi-tent. 

HET OPTREDEN
We wachten op het vertrekteken en dat komt 
precies om twee uur. Vanuit onze verdekte 
opstelplaats lopen we met slaande trom het 
feestterrein op. Het ziet er goed uit en we 
hebben meteen alle aandacht, de verrassing 
is zoals verwacht. Na de opstelling beginnen 
we met een toespraak door Theo in het 
Engels. Daarna geeft Wim de gebruikelijke 
commando’s aan de vendelier en tamboer. 
Het vendelen van Jerôme en het trommen 
door Bart maakt indruk bij de honderden 
gasten. Hierna bedankt het bruidspaar de 
vendelier en tamboer. Waarna we het cadeau 
aanbieden, een haardstoeltje met een zinspe-
ling dat het ook geschikt is als kinderstoeltje. 
Er zijn enorm veel foto’s en filmpjes van ons 
optreden gemaakt. Zelfs een drône volgt ons 
al de tijd dat we er zijn. Er is heel veel volk, er 
is veel waardering voor ons optreden en we 
hebben kort ook contact met enkele aanwe-
zige Nederlandssprekende gasten.

TOT SLOT
Door ons bezoek is de band met de familie 
van onze vriend Dolf baron Sweerts de Landas 
Wyborgh verstevigd. De bruiloftsgasten 
waren blij verrast, de Nederlanders onder hen 
complimenteerden ons. Als gildebroeders 
onder elkaar hadden we het heel gezellig en 
het was leerzaam. Onze koning kwam voor 
het eerst in Engeland en gelijk aan een English 
breakfast! Al met al was het heel goed dat we 
er waren. n

Sint Sebastiaangilde Oirschot naar En   geland, 27-28 mei 2016 

Dialect CD door 
het gildekoor 
van het Sint 
Barbaragilde 
Dinther
Een gildekoor op zich is al een uniek 
verschijnsel. Als dit koor dan ook nog 25 jaar 
bestaat spreken we toch over een unicum. 
Het gildekoor heeft haar activiteiten inmiddels 
internationaal en presenteert nu haar derde 
CD. Hoewel het kerkbezoek vandaag de 
dag terugloopt en er zelfs kerken gesloten 
worden, zal de katholieke cultuur ontegenzeg-
gelijk nog lang in Brabant aanwezig blijven. 
Want eeuwenlang was het leven in Brabant 
onlosmakelijk intens verweven met het katho-
licisme en de daarbij behorende volksdevotie. 
Het dagelijks leven was doordrenkt van veel 
gebruiken, gewoonten, symbolen, tekens, 
voorwerpen en rituelen daaromheen.  
Tot het Tweede Vaticaans Concilie was Latijn 
de gebruikelijke taal in kerkdiensten. Daarna 
werd de volkstaal toegestaan. In Brabant 
sprak men destijds voornamelijk dialect, 
een volkstaaltje dat, hoewel er plaatselijk 
zeker verschillen zijn, in heel Brabant toch 
veel overeenkomsten heeft. Toch is er nog 
nooit een mis gelezen in het dialect. Het 
gildekoor Sint Barbara zingt wel, al jarenlang, 
ook een dialectmis, die overal enthousiast 
wordt ontvangen. Omdat ook het Brabants 
dialect duidelijk op zijn retour is, werd door 
velen aangeraden om deze dialectmis vast te 
leggen zodat het behouden blijft als een stukje 
Brabantse cultuurhistorie. Vandaar deze cd.  
De presentatie is op zondag 23 oktober 2016 
in de Sint Servatiuskerk te Dinther, de kerk is 
open vanaf twee uur ’s middags. De aanvang 
is half drie. De toegang is gratis. n

INGEZONDEN
Door: Henk Habraken
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De stichting katholiek onderwijs Vierlingsbeek, houdt in nauwe samenwerking met de gilden van Groeningen, Holthees, Maashees en Overloon, 
een kindergildedag

SKOV Vierlingsbeek houdt in mei 2016 eerste kindergildedag
Cultuuronderwijs is belangrijk, zeker in de eigen 
omgeving. De leerkrachten van de stichting 
katholiek onderwijs Vierlingsbeek hebben zich 
gebogen over het gildewezen en na overleg met 
de diverse gilden in de dorpen waar de scholen 
staan een kindergildedag georganiseerd.
De kinderen uit de lagere klassen bleven in hun 
eigen dorp en die uit groep zeven en acht gingen 
(van de kleine scholen ook groep vijf en zes) naar 
Overloon maar niet nadat zij eerst nadachten 
over hoe zo’n gildedag eruit moet zien. Kleding 
werd ontworpen en gemaakt maar ook vaandels, 
inclusief het hoofdvaandel. Wapens en andere 
attributen die bij een gilde horen werden in de 
boeken opgezocht en goed nagemaakt. 

Een delegatie van het gilde van Groeningen 
bezocht op maandag de scholen in 
Vierlingsbeek en Vortum Mullem. Commandant 
Berni Kusters vertelde over het gilde en de 
tamboers roerden hun trom. Geweren en kruis-
bogen waren er niet bij en de kinderen begrepen 
allemaal waarom. Een geweer is een wapen en 
daar mag je zomaar niet mee over straat lopen. 
Alle klassen mochten om de beurt komen kijken 
en luisteren. De jeugd van de basisscholen vond 
het prachtig en was vol enthousiasme. 

Het gilde van Maashees ging naar hun school 
en het gilde van Holthees ging naar de school 
in eigen dorp. Ook in Overloon werd het 
programma gevolgd. Zo konden de kinderen 
kennismaken met het gilde voor zover zij dat 
nog niet kenden. Vol ideeën gingen zij terug naar 
hun klas en aan het werk.

Woensdagmorgen stonden de mensen van de 
gilden klaar om de jeugd in hun clubgebouw 
te ontvangen. Groep zeven en acht mochten 
koningsschieten. Van elke school schoot zich 
iemand tot koning of koningin. Op de gildedag 
mochten die koningen strijden om het koning-
schap van het SKOV. De lagere klassen kwamen 
ook kijken en luisteren naar de verhalen over wat 
een gilde betekent en wat er allemaal gedaan 
wordt. De uitleg over de wapens vonden de 
kinderen spannend. Zij waren het ermee eens 
dat het erg gevaarlijk was en dat je niet zomaar 
met een geweer mag rondlopen. Na een paar 
dagen denken en hard werken stond alles klaar 

voor de gildedag. De laatste hand werd gelegd, 
de juffen en meesters hielpen bij de laatste 
loodjes en het feest kon beginnen. 

De speelplaats van de Josefschool in Overloon 
liep vol gildebroedertjes en gildezustertjes.  
De weergoden waren goed gemutst en zorgden 

voor het echte “gildeweer”, een stralende zon 
en een blauwe hemel. Een klein briesje bracht 
verkoeling wat wel nodig was tijdens de verschil-
lende wedstrijden. Bekers ranja stonden klaar, 
ook voor de grote gildemensen. Iedereen liet Vendelen in Vortum Mullem
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zich de ranja goed smaken. Juffrouw Linda en 
commandant Berni gaven de laatste instructies: 
netjes in de maat, goed in de rij achter elkaar, als 
het kan zwaaien met je vendel en het geweer op 
de schouder. De tamboers zetten de modelmars 
in en de optocht ging van start. De stoet liep 
onder andere langs de seniorenwoningen waar 
veel opa’s en oma’s van de kinderen wonen. 
Zo konden deze mensen meegenieten van 

de traditie die door hun nakomelingen wordt 
voortgezet. Juffrouw Linda was lady speaker en 
vertelde bij ieder gilde dat het terrein opkwam 
het verhaal van het ontstaan. Gildebroeder Bas 
leidde de opkomst in goede banen. Op het 
terrein stelden de gilden zich op voor de massale 
opmars en het slangendefilé. Net als op een 
echte Gildendag kwamen zij allemaal naar voren, 
zoals gewoonlijk een indrukwekkend gezicht.  
De burgemeester hield een toespraak en 
verklaarde deze dag voor geopend.
Eerst waren er workshops in de disciplines die 
bij de wedstrijden horen. De jury liep rond en 
had het erg moeilijk. De gildemensjes deden 
hun uiterste best om nog te leren wat ze nog niet 
wisten. 
De wedstrijden begonnen. Ieder kind had van te 
voren gekozen met welk onderdeel hij of zij mee 
wilde doen. De begeleiders vertelden nog even 
wat de bedoeling was en het publiek genoot van 
alle bedrijvigheid. Het marcheren, vendelen, 
trommelen, schieten met geweer en kruisboog 
duurde tot ongeveer half twaalf. Het veld vulde 
zich met de strijders. Hier en daar verschenen 
zweetdruppels op de voorhoofden en er ver-
dwenen liters ranja in de droge kelen. 

De zon stond te branden, de strijd was heet. De 
spanning steeg……het laatste schot….. de vogel 
viel ….. de koningin van het SKOV was bekend. 
Na afloop werden de winnaars bekendgemaakt 
door de commandant en de burgemeester reikte 
de prijzen uit. n

Het smurfengilde van groep 7-8a 
(Josefschool Overloon) 
Het smurfengilde is op 10 mei 1958 opgericht 
door mevrouw Claudia Fransen uit Boxmeer. 
Ze wandelde door het grote bos van Overloon 
en zag daar hele grote paddenstoelen, maar 
toen zij beter keek bleken het kleine huisjes 
te zijn. Wat was dat nou? Wat doen die kleine 
huisjes midden in het bos? Claudia tikte op 
de deur: “stop eens met de deur te smurfen, 
hoor je niet dat ik eraan smurf!” toen maakte 
een klein blauw figuurtje de deur open, en hij 
riep: “help, een monstersmurf”. Claudia zag 
dat van alle paddenstoelenhuisjes de ramen 
dichtgingen. Net op het moment toen ze 
weg wou gaan, ging er een raampje open. Er 
kwam een klein smurfenhoofdje uit: ”hallo, ik 

ben grote smurf, de leider van de smurfen”. 
Ze raakten in gesprek en grote smurf vertelde 
over hoe dapper dit volkje is. En daarom is de 
Patroonheilige van dit gilde de dappere smurf 
en zijn onze kleuren: blauw, wit en rood.

Het Ons Jozef meisjesgilde van groep  
5-8 (SintJozefschool Holthees) 
Het gilde bestaat uit 44 leden. De naam is 
een samensmelting van de schoolnaam, Sint 
Jozef uit Holthees, en het logo van de school, 
het lezende meisje. De ppatroonheilige is 
een lezend schoolmeisje. Het beeld van het 
meisje staat naast de ingang van de school 
en daarmee wordt zowel het lezen en leren 
als het plezier hebben in lezen en leren uitge-
drukt. In het hoofdvaandel zie je het lezende 
meisje afgebeeld. Daaraan zijn lieveheers-
beestjes toegevoegd, om aan te geven dat wij 
respect heel belangrijk vinden. 

De koning van het gilde is Loren Driessen.  
Zij is tot koning gekroond na 78 schoten.

Gilde “De rode eendracht”, van groep 
7-8A (Laurentiushof  Vierlingsbeek) 
Het gilde heeft de kleuren rood en wit, omdat 
rood de krachtige kleur is die wij met z’n allen 
mooi vinden en goed bij een gilde vinden 
passen. De naam is na een brainstormsessie 
tot stand gekomen. Rood omdat dit de 
kleur van ons gilde is en Eendracht omdat 
we samen hetzelfde denken over deze 
groep en samen sterk staan! De naam van 
onze patroonheilige (superheld) luidt RW 
Yoda. Yoda is een bekende figuur uit de film 
StarWars, die een heldhaftige rol vervult en die 
de kinderen erg leuk vinden.



22

Het Gilde Der Gelijkheid en Vrijheid, 
groep 7-8B (Josefschool Overloon) 
Het Gilde Der Gelijkheid en Vrijheid is opge-
richt op 5 december 2013. Op deze dag is name-
lijk patroonheilige Nelson Mandela overleden. 
Nelson Mandela is de patroonheilige omdat 
hij veel voor de wereld heeft betekende We 
hopen dat wij, en heel veel andere mensen, 
een voorbeeld aan Nelson Mandela nemen. 
Hij kwam uitt Zuid-Afrika daarom zijn onze 
kleuren zwart, blauw, wit, rood, geel en groen. 

Het Black 
Magicgilde  
van groep 7-8 c  
(Josefschool 
Overloon)
Er was eens een hele speciale man in 1848, 
die ook wel Black Magic werd genoemd. 
Zijn echte naam was eigenlijk Zorro. Hij 
beschermde iedereen tegen struikrovers en 
bandieten. Zijn laatste gevecht was tegen 
Don Rafael. Dat gevecht werd zijn dood. 
Iedereen was zo boos dat ze een groep 
gingen oprichten, die net zulke dingen als 
Zorro deed. Eerst met pijl en boog, later 
met pistolen. Toen de politie werd opgericht 
waren ze niet meer nodig, maar hun bestaan 
werd voortgezet. Tot op de dag van vandaag 
houden ze nog steeds van koningsschieten, 
lopen ze in optochten en maken veel muziek.
Gilde “Black Magic” is ontstaan in 1848. 
Rood, wit en groen komen voort uit de vlag 
van Mexico. Zorro betekent eigenlijk Spaanse 
vos, vandaar de kleur oranje. Zwart staat voor 
de identiteit van Zorro, zijn kleding is altijd 
zwart. Hij is ook onze patroonheilige. 

Het ‘James Green 007 gilde’ van unit 2 
(St. Anna school (Vortum Mullem)
Dit gilde is in 2016 opgericht. Onze superheld 
is James Bond. Wij hebben groene schools-
hirts en daar is het “green” van James ‘Green’ 
aan ontleend. Het groen van de schoolshirts 
laten we ook in de andere aankleding terug-
komen. Het gilde heeft er twee hofdames bij 
en één ‘duivel’.

Het Wildegilde van gr 7-8b 9 
(Laurentiushof Vierlingsbeek)
Onze naam komt voort uit het feit dat we 
een stoere bende zijn. Je kunt ons regelmatig 
vinden in onze stamkroeg te Vierlingsbeek; de 
WILDEman. We hebben de kleuren rood en 
wit omdat het een Brabants gilde is. Rood en 
wit is een opvallende combinatie, zodat wij er 
als gilde uitknallen! Onze patroonheilige/held 
is De Wildeman, een stoere held en redder in 
nood uit Vielingsbeek.

Het Regenbooggilde van groep 6-7-8 
(Antoniusschool Maashees)
Het gilde bestaat uit 30 gildebroeders en 
zusters. Zij noemen zich het Regenbooggilde 
omdat zij staan voor alle kleuren van de 
regenboog. Zij vinden het belangrijk dat 
iedereen meetelt en mag meebeslissen. 
Dat zie je terug in de kleding, vaandels en 
andere attributen van dit kleurrijke gilde. Het 
Regenbooggilde heeft respect voor vele super-

helden en patroonheiligen en daarom vereren 
zij de regenboog, als teken van hoop, vrede en 
plezier voor alle mensen op de wereld.

JEUGD
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Gilde den Hof 
van groep 7-8c 
(Laurentiushof 
Vierlingsbeek)
De naam van het gilde is gevormd uit de 
combinatie van Gilde en Laurentiushof. Onze 
patroonheilige en superheld is juf Francy, de 
leerkracht van onze groep. Als kleuren hebben 
we blauw en wit gekozen, niet alleen omdat 
we dit fris vinden maar ook omdat we blauw 
een hele sterke kleur vinden. n

Laatste ‘jeugdrepetitie’ in Nuland
Op 25 juli was het de laatste ´jeugdrepetitie´ 
voor de vakantie, wat natuurlijk geen repetitie 
is maar een leuke avond met spelletjes. 
Om zeven uur ’s avonds begon de ´repetitie´ 
met mooi weer en Jari, Max, Wessel, Hein, 
Jayden en Kai hadden er zin in. Het eerste spel 
was ‘oberen’. Hierbij moest er met een dien-
blad met daarop met water gevulde bekers 
langs pionnen gezigzagd worden, terwijl de 
rest van de deelnemers probeert met natte 
sponzen de bekers om te gooien en zeker de 
´ober´ nat gooien. Een spel met schaterla-
chende jeugd en de jeugdinstructeurs Antoine 
en Niek waren ook de pineut als ober. Met het 
volgende spel kreeg ieder een natte spons, 
en dan…..gooien maar!!  En de jeugd en de 
instructeurs hadden weer veel lol. 
Hierna tijd voor pauze, even drinken en 
dan….buikschuiven!! Met een zeil van zes 
meter, water en ongeveer een fles met groene 
zeep, kon het volgende spel beginnen. Dus 
schuiven over het zeil, met gekke capriolen. 
Ook de ´grote´ jeugd deed mee en het was 

een spektakel om iedereen op hun buik te zien 
schuiven. Dan even bijkomen met drinken 
en een zakje chips en zo werd er een einde 
gemaakt aan deze leuke repetitie en ieder 
wenste elkaar een fijne vakantie toe. n

Leerlingen Fioretti College snuiven cultuur bij Sint Barbara 
Gilde Veghel
Het zag er even naar uit dat de jaarlijkse 
cultuur-snuiverij van de Fioretti-leerlingen bij 
het Sint Barbara Gilde dit jaar in het water 
zou vallen. Hoosbuien hadden het gildeter-
rein flink onder water gezet, maar gelukkig 
keerden de weergoden zich ten goede. Een 
droge nacht en ochtend zorgden ervoor dat 

de gildebroeders ook dit jaar weer de deuren 
op 31 mei en 2 juni wijd open kon zetten om 
zes groepen van twaalf leerlingen en hun 
docenten hartelijk te ontvangen. In een kort 
programma maakten zij kennis met de mid-
deleeuwse instrumenten en gebruiken van het 
gilde. Er waren onder hen een aantal goede 

schutters, die al bij het eerste schot de schotel 
van de schutsboom wisten te schieten. Ook 
muzikaal bleken enkele leerlingen echt wel 
wat in hun mars te hebben. Het was een korte 
kennismaking waar zij mogelijk nog eens op 
terugkomen. Gezelligheid en broederschap 
staan bij het gilde immers voorop. n

De jeugdleden met natte sponzen en veel pret.

Buikschuiven
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Jeugd indoortoernooi 2016 in Vught
Op zondag 27 november houdt het Gilde Sint 
Barbara en Sint Sebastiaan uit Vught het jaar-
lijkse federatieve indoortoernooi. In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren wordt het ditmaal 
een onderlinge strijd voor alle jeugdvendeliers, 
-tamboers en -bazuinblazers van de gilden 
aangesloten bij de federatie. 
Deze dag wordt wederom een waar spektakel, 
waarbij de jeugdige gildebroeders en -zusters 
alles in de strijd kunnen gooien om met een 
mooie prijs naar huis te gaan.
Broederschap, gezelligheid en onderlinge 

strijd zullen tijdens deze dag hoog in het 
vaandel staan.
Vanaf half elf ’s ochtends is iedereen welkom 
in de Martinihal (Martinilaan 8) te Vught, 
waarna om half twaalf het officiële programma 
begint. De dag wordt om half vijf afgesloten 
met een prijsuitreiking.
Aanvullende informatie volgt via de 
kringsecretarissen, of bezoek alvast de spe-
ciale facebook- en twitter-pagina:  
www.facebook.com/NBFSindoortoernooiVught
en https://twitter.com/NFBSindoorVught. n

Nieuwe Jeugdkoning bij Gilde Sint 
Lambertus in Maren-Kessel
Aron van Soest (dertien jaar) schoot zich op 
het gildeterrein voor de eerste keer tot jeugd-
koning van het Gilde Sint Lambertus. 
Bij het 125ste schot viel de houten vogel van 
de spil. Het was het tweede opvolgende jaar 
dat hij meedong naar de titel ‘jeugdkoning’. In 
totaal namen vijf jeugdleden deel.
Op de gildendag van Gildenkring Hoge 
Schuts op 3 juli in Nistelrode, is Aron ons 
gilde in de stoet voorgegaan.
Bij ons gilde is en blijft het motto: “Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst”. n

Thomas van 
de Ven nieuwe 
jeugdprins Sint-
Willebrordusgilde 
Esch
Op zondag 17 juli werd door het Essche Sint-
Willebrordusgilde het tweejaarlijks burgerko-
ning- en burgerjeugdprinsschieten gehouden. 
Daarnaast werd door de leden van het gilde 
onder de vijfentwintig jaar geschoten voor de 
titel van ‘jeugdprins’.
Aan het begin van de middag werd de 
regerend jeugdprins John van Krieken bedankt 
voor zijn inzet gedurende de afgelopen twee 
jaar en leverde hij het bij de titel behorende 
wisselschild bij de hoofdman in. Als blijvende 
herinnering ontving hij een zilveren mini-
atuurspeld. Het wisselschild werd aan de 
schietmast gehangen als teken dat de functie 
vacant is. Daarna was het de beurt aan de 
jeugdige leden van het Essche gilde om de 
strijd aan te gaan om de titel ‘jeugdprins van 
het Sint-Willebrordusgilde’. In totaal richtten 
zeven leden van het gilde het geweer op de 
houten vogel. Met het 58e schot was het 
jeugdvendelier Thomas van de Ven die het 
laatste stuk naar beneden haalde en de titel 
voor zich opeiste.
Aan het einde van de middag werd de nieuwe 
jeugdprins geïnstalleerd. Door een trotste 
hoofdman (en vader) Jeroen van de Ven, werd 
hem het wisselschild omgehangen. Daarna 
werden de nieuwe burgerkoning en -prinsen 
gehuldigd en mochten zij gezamenlijk over 
het vendel lopen. Tevens werd aan hen een 
vendelgroet gebracht. n

Het enthousiasme van de jeugd tijdens een indoortoernooi vendelen.

Aron van Soest, de trotse nieuwe jeugdkoning 
van Maren-Kessel

gildekoning Leo Konings en gildeprins 
Thomas van de Ven
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Sint-Jorisgilde Geffen ontvangt de 
groepen 8 van Basisschool De Wissel

Ze werden in de klas opgehaald en luidruchtig 
kwamen ze aan bij het gildehuis van het 
Sint-Jorisgilde Geffen: de kinderen van de 
groepen 8 van basisschool De Wissel. Op 
dinsdag 24 mei werden ze daar ontvangen, 

groep 8B in de voormiddag en groep 8A in de 
middag. In het gildehuis keerde de rust weer 
terug en werden er vier groepjes gevormd. 
Deze groepjes gingen steeds een half uur 
deelnemen aan één van de vier activiteiten. 
Zo kregen ze te horen wat een gilde is en doet 
aan de hand van een kleine tentoonstelling. 
Ook speelden ze een wedstrijd jeu de boules, 
kregen de eerste slagen van het vendelen 
geleerd en werd er fanatiek geschoten met 
het lasergeweer. Op zondag 3 juli zouden de 
groepswinnaars gaan schieten voor de titel 
‘Koning Basisschool De Wissel 2016’.  
Na een spannende strijd nam een stralende 
Isa Kluijtmans haar beker en prijs in ont-
vangst. Voor de anderen was er een troostprijs 
in de vorm van een zak snoep.
Het Sint-Jorisgilde is de school dankbaar dat 
haar de kans is geboden iets van de geschie-
denis van het gilde en het gildewezen aan hun 
leerlingen door te geven. n

Gevraagd:   
jonge leden 
voor de 
Commissie 
Jeugd NBFS
Met het oog op de toekomst van de 
Brabantse schuttersgilden is in 2008 
een Federatieve Commissie Jeugd 
met haar werkzaamheden begonnen. 
Deze commissie beoogt de bestaande 
situatie te inventariseren en voorstellen 
uit te werken en te realiseren die de 
deelname van jonge mensen kunnen 
bevorderen. De commissie is praktijk-
gericht. In de laatste jaren zijn bijvoor-
beeld powerpointpresentaties op de 
basisscholen samengesteld en zijn er 
cursussen tot stand gekomen voor de 
opleiding van instructeurs voor ven-
delen, trommen en bazuinblazen. Doel 
en uitgangspunten zijn beschreven in 
het rapport ‘Franje of Fundament’.
De commissie bestaat uit senioren 
(onder andere de voorzitter en de 
secretaris) en junioren. Er zijn jonge 
mensen lid van deze commissie, 
volwaardig lid, met een eigen aandeel. 
Het streven is echter dat er uit elke 
kring een jeugdig persoon lid is.  
We zoeken dan ook jeugdleden uit de 
kringen Land van Cuijk, Kwartier van 
Oirschot en Baronie en Markiezaat. 
Uit deze drie kringen is er op dit 
moment geen vertegenwoordiging. 
Willen we efficiënt kunnen werken, met 
rechtstreekse lijnen naar met name de 
jongeren in de zes kringen, dan is een 
aanvulling uit deze kringen gewenst.
De Commissie Jeugd NBFS komt 
ongeveer éénmaal per twee maanden 
bijeen, meestal in Oirschot, op een 
avond.
Franje of Fundament?  Maak je sterk 
voor dit werk.

Voor nadere informatie en aanmelding 
kun je contact opnemen met  
Harrie Muskens, 06-20 23 67 32 of 
h.muskens@hetnet.nl. n

Workshop op de christelijke basisschool 
Het Kompas te Lexmond
Het Sint Martinus en Sint Antoniusgilde 
Lexmond en Hei- en Boeicop is door de chris-
telijke basisschool ‘Het Kompas’ te Lexmond 
gevraagd een workshop te organiseren voor 
leerlingen van de groepen zeven en acht. 
Een mooie uitdaging voor een kennismaking 
tussen school en schuttersgilde. In april al, 

werd een ‘info’ gehouden over het schut-
tersgilde waar goed naar werd geluisterd. 
Elf leerlingen uit groep zeven zijn begonnen 
met het maken van vendelvlaggen. Juffrouw 
Janny Nobel heeft tijdens de handenarbeidles 
ook nog verteld over het schuttersgilde, haar 
man is namelijk gildelid en vaandeldrager. Er 
werd serieus gewerkt aan hun eigen bedachte 
vendel.
Groep acht, bestaande uit twintig leerlingen, 
is begonnen met het maken van (zilveren) 
schildjes van aluminium serveerschalen. 
Vooraf werd een ontwerptekening gemaakt. 
Vervolgens werd dit op het aluminium gelegd 
en met hamertje en slagpen bewerkt. Ook dit 
stond onder leiding van juffrouw Janny Nobel, 
geassisteerd door enkele gildeleden.
In de meimaand werd er op het schoolplein 
een finale gehouden. De leerlingen moesten 
vertellen wat zij hadden gemaakt, van welk 
materiaal het was gemaakt en vertellen 
over de voorstelling van het gemaakte werk. 
Het was een hele ervaring en beide partijen 
vonden dat er prachtig werk was verricht. n

De gelukkige ‘Koning Basisschool De Wissel 
2016’ Isa Kluijtmans.

De kinderen showen hun eigen ontworpen 
vendels en schilden.
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Jeugdmiddag 31 Oktober
Zaterdag 31 oktober, een dag waar wij als jeugd-
commissie lang naartoe geleefd hebben. Ons 
evenement werd eindelijk een feit. De dag is met 
stralend weer begonnen en al gauw stroomden 
de eerste gasten binnen. Verschillende acti-
viteiten waaronder spellen, pompoenkerven 
en schieten, stonden op het programma en 
iedereen heeft heel fanatiek meegedaan. Bij het 
schieten was het ontzettend spannend, maar 
enkel drie mensen konden een mooi speldje van 
de jeugdcommissie winnen. 
De gelukkigen waren: Bertine en Jan van kring 
Kempenland en Mike uit kring Peelland. Om 
vijf uur is er een echte frietwagen gekomen 
waar iedereen erg van onder de indruk was en 

zijn buik rond kon eten. De officiële dag is om 
zeven uur geëindigd, maar dat heeft heel veel 
mensen niet tegengehouden om nog gezellig 
in het gildegebouw te blijven. Het is nog heel 
lang feest geweest in het gildegebouw van Sint 
Catharina en uiteindelijk is iedereen moe maar 
voldaan naar huis gegaan. Wij als jeugdcom-
missie, Stefan van Heugten (voorzitter), 
Mike Verbruggen (1ste secretaris), Sjoerdje 
Joosten (2de secretaris), Chislaine Peters, 
Niels Verlijsdonk, Roel Verlijsdonk, Nick Bloks 
en Henk de Hair hebben enorm van de dag 
genoten en hopen volgend jaar weer zoiets op 
te zetten, waarbij we jullie allemaal hopen terug 
te zien. n

Gilde Sint Agatha 
Boekel ontvangt 
basisschool
Het scholenproject van gilde Sint Agatha is 
weer geslaagd. Op 2 juni bezocht meester Jan 
v.d. Elzen met zijn groep kinderen van basis-
school De Regenboog de tentoonstelling van 
het gilde. Doordat de kinderen door meester 
Jan zeer goed zijn voorbereid, worden er heel 
veel goede vragen gesteld. Zoals vragen over 
de historie, de doelstellingen en de verschil-
lende functies binnen het gilde. Op dinsdag 
12 juli brengt de groep van meester Jan een 
tweede werkbezoek aan het gilde. Tijdens 
dit bezoek worden opdrachten  uitgevoerd, 
zoals vragen over het koningszilver en vragen 
over de historie het gilde. Daarnaast kunnen 
de kinderen kennismaken met het kruis-
boogschieten, trommelen en vendelen. Elke 
opdracht wordt door de kinderen erg enthou-
siast uitgevoerd. Gildeleden beoordelen en 
waarderen de opdrachten met punten. Na 
afloop van deze mooie gildemiddag wordt 
door de groep, onder gitaarbegeleiding van 
meester Jan, een mooi danklied gezongen 
voor de aanwezige gildebroeders en gilde-
zuster. De dag daarna vindt op basisschool 
“De Regenboog” de prijsuitreiking plaats. 
Gildekoning Gerrit Jansen, gildezuster Anita 
van Lieshout en gildebroeder Jos Huijben 
worden feestelijk ontvangen door meester 
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Bertine van kring Kempenland.

Koning Gerrit Janssen hangt scholenkoning 
Isabeau het schild om.

Mike van kring Peelland.

Jan van kring Kempenland.

De jeugdcommissie.

Jan en alle kinderen van zijn groep. Zij krijgen 
een prachtige cowboy- en stokjesdans te zien 
en mogen deze ingewikkelde dans ook zelf 
meedoen, samen met de kinderen. 
Na de mooie dansen worden de prijzen 
bekendgemaakt. De kinderen hebben allen 
bijna een gelijk aantal punten behaald en 
krijgen een leuk gildepresentje. Isabeau van 
Erp heeft twee punten meer behaald en wordt 
daarmee ‘scholenkoning 2016’. Isabeau krijgt 
van gildekoning Gerrit Jansen een mooi schild 
van gilde Sint Agatha omgehangen en wordt 

door hem gefeliciteerd namens het gilde. 
Een leerling verkleedt zich daarna als gilde-
zuster. Zij zet een gildehoed op, doet een  
gele sjerp om haar schouder, hangt een gil-
detasje aan de arm en biedt meester Jan een 
presentje aan namens het gilde. Bij het heen-
gaan wordt nog een afscheidslied gezongen. 
Gilde Sint Agatha bedankt meester Jan die het 
gilde zo’n warm hart toedraagt en dit  
vol enthousiasme overdraagt aan zijn leer-
lingen. n
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NBFS “Op weg naar 2025”
In het Manifest 2014 van de Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilde, getiteld “Op weg 
naar de toekomst ”is een actieplan voor de 
komende jaren opgenomen. De uitwerking 
van dit actieplan moet uiteindelijk leiden tot 
concrete veranderingen richting toekomst.
Om deze uitwerking daadwerkelijk tot stand 
te brengen heeft het dagelijks bestuur van 
de NBFS in december 2015 daartoe een 
Stuurgroep NBFS “Op weg naar 2025” in het 
leven geroepen. De taak van deze Stuurgroep 
is tweeledig:
•  Zij heeft de regie over het veranderingsproces;
•  Zij adviseert het bestuur van de NBFS over 

een ander organisatie model.

De Stuurgroep bestaat uit twee externe advi-
seurs en vier werkgroepen met verandering 
als thema’s: herpositionering, communicatie/
pr en ondersteuning ledenbestand. Werkgroep 
vier houdt zich bezig met het aanboren van 
(externe) fondsen.

Hieronder stellen de adviseurs en de voorzit-
ters  van de werkgroepen zich kort voor.

Henk de Hair, 
voorzitter Stuurgroep 
NBFS Op weg naar 2025 en 
werkgroep 4

Lid van het Sint Margarethagilde uit Aarle-
Rixtel sinds 28 jaar. Voorzitter van Kring 
Peelland en lid D.B. van de NBFS. Sinds ik 
actief ben op bestuurlijk niveau binnen het 
Brabantse gildewezen ben ik de waarden 
ervan echt gaan inzien. Trots dus op de 
waarden en tradities waar de gilden voor staan 
en overtuigd dat we die ook in de toekomst 
ten nutte van de samenleving kunnen uit-
dragen. Blij om mee te mogen denken hoe we 
fier en vol levenslust die uitdaging om kunnen 
zetten in realistische doelen in de toekomst.   

Ko Huijbregts,
adviseur Stuurgroep 

Van mijn werkzame leven ben ik 17 jaar in 
diverse funkties aktief geweest bij Brabant 

Pers. De laatste jaren als commercieel eind-
verantwoordelijke van het Brabants Dagblad 
en de door haar uitgegeven Huis aan huis 
bladen. Sinds 1978 ben ik als zelfstandig 
ondernemer gestart met eigen bedrijfsaktivi-
teiten. Door een aanzienlijk aantal maatschap-
pelijke funkties heb ik de laatste 35 jaar de 
ontwikkeling van de samenleving zien veran-
deren. Reeds meer dan 25 jaar als bescherm-
heer van de Barbaraschuts te Vlijmen. Als 
verzamelaar van Middeleeuwse Kunst is het 
Brantse Cultuurgoed de berm van mijn 
levensweg geworden. Met mijn kennis en 
ervaring van veranderingsprocessen en de 
hiervoor nodige communicatie hoop ik een 
bijdrage te kunnen leveren aan de herbron-
ning, verjonging groeiend zelfvertrouwen van 
de Brabantse Gilden. In deze tijd zijn hiervoor 
prachtige mogelijkheden.

Johan Vriens,  
voorzitter Werkgroep 
Ondersteuning 
ledenbestand

Vanaf 2006 ben ik hoofdman van het Gilde St. 
Antonius St. Sebastiaan in Udenhout. Als 
voorzitter van de werkgroep zijn we bezig om 
de gilden, waar nodig, te gaan helpen. Met de 
aanbevelingen “een modern gilde in de 21ste 
eeuw” van werkgroep 2 en de rol, intern of 
extern zouden wij naar de gilden adviserend, 
hun vragen kunnen beantwoorden, om te 
zorgen dat de gilden hun positie in het huidige 
Brabantse weten te behouden.

Jacques Habraken,  
voorzitter werkgroep 
“Herpositionering”
Hoofdman van het gilde 
Sint-Barbara en Sint-Joris 
Boxtel.

Als zoon van een Brabantse familie wil ik de 
traditie van het gilde voortzetten. Vanuit mijn 
werkervaring in de techniek en het bedrijfs-
leven wil ik graag een  eigentijds perspectief 
naar de toekomst zoeken.  Ik hoop door mijn 
inspanningen en enthousiasme,  mensen te 
inspireren om met een ruime blik de toekomst 
in te durven zien.

Wim Bischoff,  
werkgroep Communicatie 
en PR

Als voorzitter van De Gildetrom besef ik telken-
male weer hoe belangrijk het is om goed te 
communiceren. En dan niet alleen met elkaar als 
gilden ( intern) maar ook als gilden met de bui-
tenwereld  (extern). Want wil het gildewezen “ 
overleven” dan is het noodzakelijk dat zij 
beschikt over eigentijdse communicatie-instru-
menten om tradities en gildewaarden wervend 
voor het voetlicht te brengen zodat het onder-
deel blijft uitmaken nu en in de toekomst van het 
cultureel erfgoed in Brabant. Werkgroep 2  houdt 
zich bezig met een verkenning van het huidige 
scala aan alternatieven en adviseert uiteindelijk het 
bestuur van de NBFS over het aanschaffen en 
toepassen van de meest geschikte mogelijkheden 
voor gilden. 

Rob Voeten, 
adviseur
Oud-directeur Brabant Pers. 

Mijn werkende leven heeft zich grotendeels 
afgespeeld bij de dagbladen van Brabant Pers 
(Nieuwsblad, Brabants Dagblad, Eindhovens 
Dagblad en Helmonds Dagblad). Ik heb in de 
ruim dertig jaar dat ik voor deze regionale 
dagbladen heb gewerkt de waarde en het 
belang leren inzien van wat de Brabantse 
identiteit in al zijn vormen voor de eigenheid 
van onze Provincie betekent. De Brabantse 
Gildes vormen een belangrijk bestandsdeel 
van het cultureel erfgoed van Brabant. Ik hecht 
er grote waarde aan dat dit erfgoed bewaard 
blijft. Toen mij gevraagd werd mee te denken 
over de invulling van het rapport: ‘Op weg 
naar de Toekomst’ had ik mijn antwoord snel 
klaar. Ik vind het een voorrecht om daar waar 
mogelijk, gildes die het wat moeilijk hebben, 
als zij daarom vragen mee te helpen zich beter 
te positioneren in het snel veranderde 
Brabantse, culturele landschap. Mijn betrok-
kenheid bij en het leiden van veranderingspro-
cessen binnen de krantenwereld kan daarbij 
goed van pas komen.

FEDERATIE-
NIEUWS



Nieuwe koningen Koninklijk Sint Willibrordusgilde 
Geijsteren
Tijdens het traditionele koningschieten op 
sacramentsdonderdag, zijn Kas Visser en 
André Jakobs tot koning gekroond van het 
Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren. 
Allereerst werd afscheid genomen van jeugdko-
ning Bram Linders en het koningspaar Roel en 
Lean Groetelaers. Vervolgens begon de span-
nende strijd bij de jeugd en wist Kas Visser zich 
voor de tweede keer in zijn jonge gilde-carrière 
tot jeugdkoning te schieten. Daarna was het de 
beurt aan de gildebroeders, die een spannende 

strijd aangingen op de door keizer Hay Boom 
vakkundig gemaakte vogel. Het was uiteindelijk 
André Jakobs die zich, ook voor de tweede maal 
in zijn gilde-carrière, tot koning schoot, nadat 
hem dit in 2004 ook al eens gelukt was. André 
zal bijgestaan worden door zijn vrouw Wilma. 
Zij heeft het geluk voor het allereerst de nieuwe 
koninginnenjurk te mogen dragen. Ook zullen 
zij in oktober als koningspaar meegaan tijdens 
de gildereis naar de wijnfeesten in Neustadt an 
der Weinstrasse. n

Nieuwe kostuums Koninklijk Sint 
Willibrordusgilde Geijsteren
Op sacramentszondag ging het Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren haar jeugdkoning 
Kas Visser en koningspaar André en Wilma Jakobs voorstellen aan gildepriester pastoor Wauben 
en aan beschermheer baron de Weichs de Wenne. Dit jaar was dit erg speciaal, aangezien het 
gilde na enkele jaren van voorbereiding dan eindelijk haar nieuwe kostuums mocht dragen. Na 
de letterlijk in het water gevallen gildedag in 2012, moest het gilde andere financiële bronnen 
aanboren om een zestigtal nieuwe kostuums te bekostigen. Uiteindelijk is dit gelukt, mede door 
een tomeloze inzet van de leden zelf bij het aangaan van kasactiviteiten. Zo is er bijvoorbeeld door 
jong en oud enkele jaren rabarber getrokken bij een rabarberteler in Heide en heeft men tweemaal 
de catering verzorgd bij de ‘International Sheepdog Trial’. Dit is nog maar een kleine greep uit alle 
activiteiten die het gilde heeft gedaan om de kostuums te kunnen bekostigen. Het Koninklijk Sint 
Willibrordusgilde en ook het dorp Geijsteren is zeer trots op de nieuwe kostuums van het gilde en 
het houdt de historie levendig. Extra mooi is het ook dat het gilde enkele nieuwe jonge gildebroe-
ders heeft mogen begroeten en het op deze manier één van de meest levendige verenigingen blijft 
in Geijsteren. . n

Zomertenue 
Soester gildekorps 
met promotie voor 
landjuweel 2017
Tijdens de vrije gildedag van de Kring van 
Schuttersgilden op zondag 5 juni jongstleden 
in Ravenstein, presenteerden de leden van het 
Soester gildekorps zich in een nieuw shirt, als 
onderdeel van het zomertenue. Naast het logo 
van het Soester gilde op de voorzijde, werd 
op de achterzijde promotie gemaakt voor het 
landjuweel, dat in Soest in 2017 wordt georga-
niseerd. Door het mooie, zonnige en vooral 
warme weer bleef dit niet onopgemerkt. 
In de loop van de middag kreeg de voorzitter 
van de Kring van Schuttersgilden Land van 
Cuijk, de heer Karel van Soest, een shirt 
uitgereikt door commandant Wim Kok. In de 
veronderstelling dat de kringvoorzitter dit shirt 
op bijzondere momenten zal gaan aantrekken, 
bijvoorbeeld tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, 
zoals hij al toezegde. In de komende maanden 
zullen de korpsleden dit speciale shirt veel-
vuldig dragen rondom hun optredens. n
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Land van Cuijk

Overdracht exemplaar zomertenue aan 
kringvoorzitter.



Willeke Boom-
Arts koningin 
Theobaldusgilde
Zondag 3 juli was het koningsschieten bij het 
Sint Theobaldusgilde Overloon. Gildeleden 
geven tijdens de inschrijving / loting aan of zij 
wel of niet willen deelnemen. Willeke gaf dit 
jaar een volmondig ja, om eenmalig mee te 
schieten voor deze titel. Ze had dan ook een 
fantastische motivatie. De hele familie Arts 
(kinderen, kleinkinderen en schoondochter) 
waren in juni aanwezig tijdens de gildedag 
in Ravenstein. In totaal waren er 383 schoten 
nodig om de vogel naar beneden te krijgen. 
Geëmotioneerd nam Willeke alle felicitaties in 
ontvangst. Zoals de familie Arts zelf zei, vader 
Toon (in januari overleden), heeft van bovenaf 
meegekeken en zou super trots zijn op zijn 
dochter, die nu als koningin in zijn voetsporen 
treedt. Deze titel draagt ze dan ook op aan haar 
vader en hiermee is haar missie volbracht! Bij 
de gildeleden die niet mee konden schieten om 
de koningstitel, schoot na 216 schoten Cindy 
Scholten het laatste restje van de vogel naar 
beneden. Cindy is pas één maand aspirant lid 
van het gilde. Cindy is de vriendin van Joost 
(broer van Willeke) en zo blijft ook deze titel in 
de familie Arts. Dorpskoning(in), is Annemieke 
Hendriks. Zij schoot de vogel met het 170e 
schot naar beneden. Haar dochter Nynke van 
de Pas ging er vandoor met de jeugdtitel met 
tien punten. n
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Soester Gilde actief op  
koningsdag 2016
Tezamen met de andere gebruikers van het 
Sint Jozefgebouw in Soest, alwaar het gildehuis 
onderdeel van uitmaakt, werd door het Soester 
gilde op Koningsdag voor de tweede maal 
in successie het Museumplein gehouden. 
Een uitgebreid cultureel spektakel tijdens de 
middag en avond, waarbij alle ruimten van 
het gebouw benut worden voor muziek- en 
toneeluitvoeringen, maar ook voor workshops 
voor jong en oud. Op het buitenterrein waren 
ook verschillende podia en waren diverse 
stands ingericht van andere verenigingen en 
organisaties. 
Ondanks de lage temperatuur en enkele buien 
werd het evenement weer door vele duizenden 

mensen bezocht. De jeugdtamboers ver-
zorgden een optreden, waarin ook de kunst 
van het trommen en de verscheidenheid in 
trommen werd toegelicht. Daarmee werd 
beoogd ook andere Soester jongeren te interes-
seren in een opleiding trommen bij het Soester 
gilde en onderdeel uit te gaan maken van het 
gildekorps. De jeugdtamboers wisten trouwens 
bij de wedstrijden op de Vrije Gildedag te 
Ravenstein een eerste prijs te behalen. Ook bij 
de herdenking op 4 mei in Soesterberg hadden 
enkele jeugdtamboers dit jaar een speciale 
rol. Zij leverde aldaar een bijdrage aan de stille 
tocht van de vredeskerk naar het monument. n

Nieuwe koning 
voor het Onze 
Lieve Vrouwe 
Gilde, Holthees
Op tweede Pinksterdag werd er gestreden 
om het koningschap. Het was aan gilde-
broeder Walter Kuijpers om zijn titel van 
vorig jaar te verdedigen. Ward de Groot  
bracht  na 449 schoten met het verlossende 
schot de vogel naar beneden. Hij is lid van 
de drumband van het gilde. Zijn koningin 
is Silvia Arts. Hij mag zich nu een jaar lang 
koning noemen.  
De nieuwe jeugdkoning is Wesley van  
Vegchel. n

Koningsdag 2016. Gildedag Ravenstein.

Koningin Wieke Booms-Arts en  
Prins gemaal Anton Booms.

Koning Ward de Groot en Koningin Silvia 
Arts.
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Nieuwe gilde-
koning bij Sint 
Antoniusgilde, 
Sint Anthonis
Zondag 29 mei was het koningschieten 
voor de leden van het gilde van het Heilig 
Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt in 
Sint Anthonis. Nadat de hoofdman de oude 
koning van het juweel had ontdaan, sprak 
de pastoor een gebed uit op voorspraak van 
de Heilige Antonius Abt. Aansluitend werd 
de boom “gevrijd” door de burgemeester en 
de pastoor en brandde de strijd los. Het was 
gildebroeder Marcel Hermens, op 26 januari 
2015 als gildebroeder beëdigd, die na slechts 
91 schoten de vogel naar beneden haalde en 
dus de nieuwe koning was. 
Na het afleggen van de eed en nadat de 
hoofdman de nieuwe koning het juweel had 
omgehangen, werd de koning door alle gilde-
broeders en -zusters en de aanwezige belang-
stellenden gelukgewenst. De kerkklokken 
luidden als teken van een geslaagde wedstrijd. 
Het spontaan gearriveerde BrinkOrkest 
zorgde voor vrolijke muzikale klanken op de 
Sint Tunnisse Brink. Marcel Hermens mag 
zich het komend jaar koning van het Sint 
Antoniusgilde noemen. Marcel is de tiende 
koning na de heroprichting. n

Sint Anna Gilde Nederwetten 
Twee jubilarissen
Op zaterdag 2 juli heeft Sint Anna Gilde uit 
Nederwetten twee jubilarissen, Bert de Vries 
en Toon de Brouwer, die beiden tot 40 jaar 
gildebroeder zijn gehuldigd. Bert is gilde-
broeder vanaf 1976. Hij is altijd actief geweest 
tijdens schietwedstrijden. Hij verrichtte hand- 
en spandiensten voor het gilde, vooral op het 
gebied van wetgeving en financiën. Bert was 
drie jaar penningmeester geweest, om daarna 
het stokje als kapitein over te nemen van Jan 
Migchels, die toen in 1980 koning werd. In 
totaal was hij achtentwintig jaar bij de over-
heid van het gilde. Toon is tevens vanaf 1976 
lid van het Sint Anna Gilde. Wij kennen Toon 

als een joviale persoon die altijd te vinden 
is voor vertier en vermaak. Het reizen zit 
hem in het bloed en daar mag hij graag over 
uitweiden tot in de late uren. Net als Bert is 
hij verwoed supporter van de Nederwettense 
voetbalclub en hij valt nog regelmatig in als 
voetballer bij een of ander elftal. Regelmatig 
legt hij nog een kaartje in de kantine. Zij zijn 
op twee juli gehuldigd in de Schutsboom 
onder belangstelling van familie, genodigden 
en de gildebroeders.  
Zij ontvingen van de vertegenwoordigers van 
de kring en district noord de onderscheiding 
van kring Kempenland. n

Toon de Brouwer tweede termijn koning
Met het traditionele koningschieten op 
3 juli, van Sint Anna Gilde Nederwetten, 
heeft Toon de Brouwer zijn titel met succes 
geprolongeerd. Op zondag jongstleden is er 
het tweejaarlijkse koningschieten gehouden 
op het gildeterrein. Onze gildedag begon met 
een heilige mis, ter ere van onze patroon-
heilige Sint Anna en voor onze overleden 
gildenbroeders in de Lambertuskerk. Deze 
dienst werd opgeluisterd door het gildekoor 
Sint Barbara uit Dinther. Vanaf 2014 tot 2016 
is hij koning van het gilde, hetgeen hij prima 
heeft vervuld. Tot ieders verbazing schoot 
hij bij het achtendertigste schot wederom de 
vogel uit de schutsboom. Maar volgens de 
deelnemende leden dwarrelde de vogel iets 
te snel naar beneden. Zelfs een grote twijfel 
omdat Peter Raaijmakers hem zo goed als 

afgeschoten had, maar de regel is dat alles 
afgeschoten dient te worden. Peter had nog 
een klein stukje hout laten hangen. Eigenlijk 
had Toon het voor het grijpen. Onder grote 
belangstelling werd Toontje in het zilver 
gehesen, om daarna zoals gebruikelijk het 
koningschap met een borrel te bezegelen. n
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Jubilarissen Jan Migchels en Toon de Brouwer.

KRINGNIEUWS 
Kempenland

Koning Marcel Hermens en koningin,  
echtgenote Monique. Toon de Brouwer 
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Een nieuwe 
koning en een 
keizer Sint Anna-
gilde Westerhoven
Zondag 26 juni werd bij het Sint Anna-gilde 
geschoten om het koningschap. Hieraan ging 
een felle strijd vooraf. Vier gildebroeders nemen 
deel aan deze strijd. Na 143 schoten wordt 
de vogel naar beneden gehaald door Gerard 
Hoeks, heersend koning van het gilde in de 
afgelopen acht jaar. Gerard wordt daarom, 
in plaats van koning, keizer in de wacht. Dit 
omdat het gilde al een keizer heeft, Peter van 
Gerven. In een nieuwe ronde valt, door een 
voltreffer van Jan Koolen, na 116 schoten de 
koningsvogel omlaag. Een trotse Jan Koolen 
is de komende vier jaar koning van het Sint 
Anna-gilde. De dag wordt na het inhalen van de 
nieuwe koning feestelijk afgesloten. n

Sint Jansgilde Soerendonk 
Huldiging 40 jarige jubilaris
Op kermisdinsdag 28 juni, verzamelden de 
gildebroeders en gildezusters van het Sint-
Jansgilde zich al vroeg in de ochtend voor de 
traditionele “Ommeganck”. Alvorens de dag 
te beginnen met de heilige mis in de kerk van 
Soerendonk, werd de koning Marinus Antens 
door het gilde thuis afgehaald. Na afloop 
van de heilige mis brachten de vendeliers 

een vendelhulde aan het geestelijke gezag. 
Hierna trok het gilde verder naar Partycentrum 
Antoine, waar de nieuwe deken Willie de Vries 
door de eerste deken werd geïnstalleerd, door 
het opsteken van de palmtak op de hoed. De 
kapitein huldigde vervolgens de veertigjarige 
jubilaris Jos van Meijl voor zijn actieve verdien-
sten binnen het gilde, waarna hij de bronzen 
draagpenning van het gilde ontving, samen 
met de bijpassende kringonderscheiding.  
Na de huldiging van de jubilaris trok het gilde 
verder naar de Sintjansboom aan de Heuvel. 
Bij de Sintjansboom werd een nieuwe tam-
boer ingewijd als lid van het Sint Jansgilde.  
Na de vendelhulde aan onder andere de 
jubilaris en het nieuwe lid, trok het gilde verder 
naar Cranendonck om bij het kasteeltje de 
vendelhulde te brengen aan het wereldlijk 
gezag, waarna het gilde verder trok, met nog 
enkele tussenstops, naar het gildenhuis waar 
de dag werd afgesloten. n

Jan Scheepers nieuwe koning
Na drie jaar koningschap van Dolf Mulder 
vereiste de traditie dat de leden van het 
Gilde Sint Joris - Sint Barbara Maarheeze op 
zaterdag 2 juli 2016 gingen schieten om een 
nieuwe koning. Traditiegetrouw werd de oude 
koning thuis afgehaald. Hierna vertrok het 
gilde richting kerk, waar pater Jozef om elf uur 

’s ochtends de heilige mis opdroeg. De afleg-
ging van de eed van trouw aan het geestelijk 
gezag en de vendelhulde voor pater Jozef werd 
door hem zeer gewaardeerd.  Hierna trok men 
in optocht  naar het gildehuis De Schutse. 
Hier werd de driejaarlijkse “staatsiefoto” 
gemaakt, waarna de uitstekende Brabantse 
koffietafel zich goed liet smaken. Om half drie 
werd begonnen met het koningschieten. Pater 
Jozef, loco-burgemeester Karel Boonen en 
koning Dolf Mulder schoten de schutsboom 
“los”. Eerder was deze door het hele gilde 
“bevrijd”. Zeven kandidaten hadden zich 
aangemeld om te strijden om het koning-
schap. De schietvolgorde was bepaald door 
het lot. Ruim twee uur na het eerste schot viel 
de vogel. 274 schoten waren deze keer nodig 
om het laatste stukje hout naar beneden te 
halen. Het genadeschot werd gegeven door 
Jan Scheepers. Jan is al bijna dertig jaar lid van 
het gilde. Door de nieuwe koning werd aan 
de aanwezigen een ruim aantal consumpties 
aangeboden. Door de gildebroeders en de 
vele aanwezigen werd nog menig uurtje door-
gefeest. Jan, van harte gefeliciteerd en geniet 
van je koningschap de komende drie jaar. n
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Jubilaris Jan van Meijl.

Koning Jan Scheepers.

Jan Koolen.
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Schietwedstrijd, kruisboog, om het Kempenschild bij Sint 
Caeciliagilde Veldhoven-dorp
Vrijwel alle leden en dames van het gilde 
hebben meegewerkt om de wedstrijd, op 
zondag 10 juli 2016, tot een succes te maken. 
Inclusief de negen eigen schutters, hebben 
we 79 deelnemers mogen begroeten. Het 
’65-plus-schildje werd gewonnen door Frans 
Koolen, Sint Jorisgilde Bergeijk. Hiervoor 
kwamen vijf personen in aanmerking. 
Kampioen van de dag werd Paul Hoeks 

van ons Sint Caeciliagilde, uit tweeëntwintig 
kandidaten. Winnaar van het Kempenschild, 
waarvoor twaalf schutters in aanmerking 
kwamen, die twintig treffers hadden, werd 
gewonnen door John Kelders, van het Gilde 
Sint Jan Baptist Oerle. Verder waren er nog een 
vijftigtal vleesprijzen. Het is een mooie dag 
geweest en er werd nog wat nagebuurt onder 
het genot van een hapje of drankje. n

Kermismaandag en koningschieten Gilde Sint Caecilia
Om negen uur ’s ochtends was het voltallige 
gilde aanwezig bij het huis van de hoofdman, 
om deze en de daar aanwezige koning een 
vendelgroet te brengen. Na een versnapering 
ging het in optocht naar de kerk voor de 
gildemis van half tien, voorgegaan door 
pastor Jos van Doorn. Tijdens de consecratie 
brachten de tamboers, vaandrig en vendeliers 
de groet aan het ‘Allerheiligste’. Men vertrok 
naar het schietterrein, waar we drie keer 
om de schietboom trokken. De kandidaten 
voor het koningschieten werden gevraagd 
hun inschrijfgeld te voldoen en er werd 
geloot voor de schietvolgorde. Er waren 
tien kandidaten! De afgaande koning, Paul 
Hoeks, werd van het koningszilver ontdaan, 
dat werd opgehangen bij de schietboom. 
De burgemeester, pastor Jos van Doorn, de 
afgaande koning en de hoofdman, losten de 
ereschoten. Hierna in volgorde van loting de 
kandidaten voor de vacante titel, onder het 
toeziend oog van inmiddels aardig wat toe-
schouwers. Het was een taaie vogel, gemaakt 
door Jan Heeren, die 138 schoten stand 
hield, maar toen door een fraai schot van 
de afgaande koning Paul Hoeks, het loodje 
legde. Deze aanvaardde het koningschap 
en na zijn ja-woord werden zijn handen 
gewassen. De waterkan en -schaal werden 
gebracht door Bram Rooijakkers. Hij ontving 
van de koning een muntstuk als dank. 

Bij Paul werd vervolgens het koningszilver 
omgehangen door de hoofdman, hij ging 
over het vaandel en legde de koningsbelofte 
af. Men ging over tot het drinken van de 
erewijn en men bracht een toost uit op de 
koning. Hierna kon men de koning feliciteren 
met zijn tweede achtereenvolgende titel. 
De nieuwe koning trakteerde de aanwezigen 
op een ‘rondje’. Na een bezoek aan enkele 
kasteleins, die het gilde ‘steunen’, werd ook 
hier wat gedronken! De avond verliep in een 
prima stemming en om ongeveer half elf   
’s avonds werd deze mooie dag afgesloten. n

John Kelders

Koning Paul Hoeks.

Het voltallig gilde.
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Jubilarissen bij het Gilde van Sint Jan Baptist Duizel 
 
De Duizelse teerdag start traditioneel met 
een eucharistieviering en een gezamenlijke 
maaltijd in het gildehuis Sint Jan op de Meer. 
Aansluitend worden eventuele jubilarissen in 
het zonnetje gezet. Zo ook dit jaar op 18 juni. 
De eer viel te beurt aan drie trouwe en actieve 
gildeleden: Sepha Donkers, Huub Donkers en 
Tiny Nijssen werden onderscheiden met de 
zilveren speld voor het veertig-jarig lidmaat-
schap. De gildezuster en gildebroeders zijn 
alle drie erg betrokken bij het gilde en altijd 
bereid een helpende hand uit te steken bij 
allerlei activiteiten van het gilde. Opvallend is 
elk jaar de versiering van het Sint Jansbeeld, 
welke Sepha mede verzorgt. 

Nog elk jaar wordt dit beeld in de openluchtmis 
meegedragen, een aantal jaren geleden schreef 
zij dit gedicht:

Sint Jan
Al twintig jaar doe ik dit trouw

Sint Jan “versieren” en dat als vrouw!!
Hij laat gewillig alles toe

En met een glimlach kijkt hij wat ik doe
Want met z’n verjaardag is het feest

En hopelijk is dan het hele dorp geweest
Hij moet wel zorgen voor goed weer

Anders is het de laatste keer
Dus Sint Jan we maken er weer wat van
En zondag ben jij de “versierde man”

Sepha

De beide gildebroeders zijn enkele jaren 
seizoendeken geweest.
Verder kreeg Sjef Wintermans een schild 
omgehangen van de ere-hoofdman. Iedereen 
in Duizel kent ondertussen de verdiensten van 
Sjef. Nu is ook buiten Duizel duidelijk zicht-
baar dat deze titel aan hem is verleend. Aldus 
de woorden van hoofdman Jan Castelijns. n

Gilde van Sint Jan Baptist Duizel
Piet van Haag keizer bij het koningsschieten 
 
Op zaterdag 30 juli 2016 vond het drie-
jaarlijkse koningsschieten in Duizel plaats. 
Er was volop belangstelling van de Duizelse 
bevolking. De 73-jarige Piet van Haag is sinds 
1990 lid van het gilde en wist na een span-
nende strijd voor de derde opeenvolgende 
keer de vogel naar beneden te halen. Hij werd 
hiermee de trotse derde keizer van het 401-
jaar oude gilde. De koningsvogel opgebouwd 
als een boomstam met drie takken en daarop 
drie vogels, symboliseerde de geschiedenis 
van het gilde. De jaarringen vormden de 
leeftijd van 401 jaar, de drie takken vanwege 
het drie jaarlijkse koningsschieten en de 
drie vogels vanwege een mogelijke derde 
keizer in het Duizelse gilde. Negenendertig 
schoten waren nodig om de gipsen vogel 

naar beneden te halen. Slechts acht missers 
werden genoteerd. Piet heeft het zeker niet 
cadeau gekregen en was zodoende extra trots 
op de afloop. Eerder waren Simon Petrus Kox 
en Jan Kox keizer. De laatste keizer overleed in 
1999 en nu, zeventien jaar later, is er in Duizel 
weer een keizer. Nadat Piet zich keizer schoot, 
ging de wedstrijd door om het koningschap. 
Ook hier werd weer fel gestreden en na achten-
veertig schoten, met slechts vier missers, was 
het Theo Koert die de vogel naar beneden 
haalde. Ook nu wist hij elk schot op de vogel 
te raken zonder de anderen tekort te doen; 
uiteindelijk dus een terechte winnaar. Theo is 
vier jaar geleden lid geworden van het gilde. 
Duizel zal ongetwijfeld een goed koning aan 
hem hebben. n

Gildeleden Huub en Sepha Donkers, met 
rechts hoofdman Jan Castelijns. 

Gildebroeder Tiny Nijssen met echtgenote 
Jo en hoofdman Jan Castelijns.

De koningsvogel ontworpen en gemaakt door 
Harrie Smets.

Sjef Wintermans met het schild ere-hoofdman.
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Jubilarissen en installatie nieuwe koning Gilde Sint Lucia 
Steensel
Op zaterdag 2 juli 2016 vierde het gilde Sint 
Lucia haar jaarlijkse teerdag. De dag werd 
aangevangen met een eucharistieviering in de 
Sint Luciakerk te Steensel, waarna de eed van 
trouw aan het geestelijk gezag werd vernieuwd. 
Ook was het een extra feestelijke dag, aange-
zien drie jubilarissen in het zonnetje werden 
gezet: Noud Bierens en Paul Jansen vierden 
beiden hun gouden jubileum en Ton Stravens 
vierde zijn robijnen jubileum. Noud en Paul 
zijn lid sinds de heroprichting van het gilde in 

1966. Zo is Noud vijfentwintig jaar lid van de 
overheid geweest in de functie van deken met 
de beurs, waarna hij in 2008 is opgevolgd door 
zijn zoon Hans Bierens. Inmiddels is Noud 
staande deken binnen de overheid. Paul Jansen 
is jarenlang verdienstelijk geweest als vendelier 
en hij heeft zich drie keer tot koning geschoten. 
Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de 
totstandkoming van het geweerschieten, 
waardoor het gilde met trots beschikt over een 
geweerboom. Sinds 1976 is Ton Stravens lid 

van het gilde. Ruim zestien jaar is hij vaandrig 
geweest. Met verve heeft hij deze taak vervuld. 
Door de voorzitter van kring Kempenland, 
Felix Crooijmans, werden zij bedankt voor 
hun geweldige inzet en kregen de gouden 
jubilarissen een gouden rozet overhandigd. 
De robijnen jubilaris kreeg een zilveren rozet 
overhandigd door de raadsheer van district 
West, Jack Evers. n
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V.l.n.r. Felix Crooijmans, Ton Stravens, Trees en Noud Bierens, Paul en Gerda Jansen en Jack Evers.

Nieuwe koning Sint-Jorisgilde Reusel
Bij het Sint-Jorisgilde Reusel wordt om de 
drie jaar koning geschoten. Dit jaar was 
dat op maandag 23 mei. Koning werd Fons 
Coppens, beter bekend als Fons van de 
Mulder. Fons schoot bij het 35ste schot het 
laatste deel van de vogel naar beneden. 
Fons had al een paar maanden voor het 
koningschieten laten weten dat hij, wanneer 

hij koning zou worden, een huwelijksaan-
zoek zou doen aan zijn vriendin Jo. Fons, 
gildebroeder, weduwnaar en Jo, gildezuster, 
weduwe van een gildebroeder, gaan al een 
paar jaar met elkaar om. Fons 74 jaar, Jo 81 
jaar. In het bijzijn van ons gilde en de kin-
deren van Fons, ging onze nieuwe koning op 
zijn knie om Jo ten huwelijk te vragen. nHuwelijksaanzoek.

KRINGNIEUWS 
Kempenland
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Kringgildedag kring Kempenland zeer geslaagd
Op zondag 5 juni mocht het Sint Luciagilde 
in Steensel de 74e kringgildedag voor kring 
Kempenland organiseren. Zoals gebruikelijk 
begon de dag met een heilige mis. Bijzonder 
hieraan was dat Gerard de Korte, net drie 
weken bisschop van ons bisdom, daarin 
voorging.
Na de koffietafel en de erewijn voor de ruim 
tweehonderd genodigden, begon om stipt 
één uur ’s middags de optocht door het dorp. 
Hieraan namen maar liefst drieënvijftig gilden 
met meer dan vijftienhonderd gildebroeders en 
-zusters deel. 
De leden van de dans- en balletgroep Sidanza, 
waren de bordjesdragers. Ze hadden deze taak 
op zich genomen onder voorwaarde dat ze ook 

een dans aan de gildeleden mochten tonen. 
Daarom werd de massale opmars voorafge-
gaan door een prachtige dans van meer dan 
vijftig jongeren over het gehele voetbalveld. 
Werkelijk indrukwekkend. Ook de wedstrijden 
hadden een prima verloop.
Na de prijsuitreiking konden we terugzien op 
een zeer geslaagde kringgildedag. Hieraan zijn 
dan wel ongeveer twee jaren van voorbereiding 
vooraf gegaan. Het slagen van zo’n dag is 
gebaseerd op twee punten: sponsoren en 
personeel. Het Sint Jorisgilde van Bergeijk, 
dat in 2015 de kringgildedag organiseerde, 
heeft ons daarbij veel handreikingen gegeven. 
Ook het Sint Jansgilde uit Soerendonk en het 
Onze Lieve Vrouwegilde uit Eersel hebben ons 

voortreffelijk geholpen. De sponsorcommissie 
had een lijst opgesteld van ruim driehonderd 
bedrijven die bezocht konden worden. In een 
ledenvergadering hebben we gekeken wie het 
beste naar welk bedrijf kon gaan. Uiteindelijk 
mogen we zeer tevreden zijn over het bedrag 
dat we hebben opgehaald. We zijn al vroeg 
begonnen om in het dorp bekendheid te 
geven aan de gildedag en hebben de bewoners 
er op geattendeerd dat we veel personeel 
nodig hadden. Op 5 juni hebben meer dan 
tweehonderd mensen van buiten het gilde hun 
medewerking verleend.  
Op enkele kleine schoonheidsfoutjes na 
kunnen we stellen dat we een geweldige 
gildedag hebben gehad. n
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Peter Kerkhofs 
60 jaar lid van gilde
Op maandag 23 mei 2016, onze eerste 
verbroederingsdag, werd Peter Kerkhofs - in 
Reusel en omstreken beter bekend als Peer 
Got - onderscheiden voor zijn 60-jaar lidmaat-
schap van ons gilde. Onderscheidingen 
werden door ons gilde gegeven en door kring 
Kempenland. De onderscheiding van kring 
Kempenland werd door kringvoorzitter Felix 
Crooijmans uitgereikt. Peer gaf aan, helaas 
kan mijn Doortje het niet meer meemaken. 
Doortje, Dora, is overleden op 8 april 2016. 
Peer is tweemaal koning geweest van ons 
gilde, van 1971 tot 1974 en van 1983 tot 1986 
en 26 jaar lid geweest van de overheid. n

Gilde Sint Lucia Steensel
Om de drie jaren vindt bij het gilde Sint Lucia 
de strijd om het koningschieten plaats. Ook 
deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden op 
de teerdag. Binnen het gilde hadden zich 
vijf gildebroeders aangemeld om te strijden 
om het koningschap. Voorafgaand aan het 
koningschieten is door het gilde driemaal 
rond de schutsboom getrokken. Hierna 
is de koningsmantel aan de schutsboom 
gehangen, ten teken dat het koningschap 
open werd gesteld. Door de hoofdman is 
onder de schutsboom een gebed voorge-
lezen, waarna de boom werd gevrijd door 
de burgemeester, de afgaande koning - Toon 
van de Ven -  en de hoofdman. Hierna zijn de 
gegadigden, op basis van loting, gestart met 
het koningschieten. Onder aanmoediging 
van de gildebroeders en gildezusters is een 
spannende en sportieve strijd geleverd door 
de schutters. Uiteindelijk is het Paul Jansen 
gelukt om de vogel naar beneden te schieten. 
Hij mag zich de komende drie jaren koning 
noemen. In gildeoptocht heeft het gilde de 
nieuwe koning met zijn vrouw thuis afge-
haald. Na aankomst bij de gildekamer van 
het gilde, werden zij feestelijk verrast door 
een serenade die door fanfare Kempengroen 

ten gehore werd gebracht. De teerdag werd 
afgesloten met een feestavond. Het gilde 
bedankt het afgaande koningspaar, Toon en 
Betsie van de Ven, voor hun geweldige inzet 
in de afgelopen jaren en wenst het nieuwe 
koningspaar, Paul en Gerda Jansen veel 
succes toe met hun koningschap. n

Uitreiking van de onderscheiding.                                                                

De nieuwe koning, Paul Jansen (rechts), 
neemt de koningsvogel in ontvangst van 
hoofdman Roeland van Hooff (links).
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Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan viert 400-jarig 
bestaan
Gezelligheid en broederschap staat bij het gilde 
hoog in het vaandel. Dat blijkt op zaterdag 4 
juni, het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan 
presenteerde zijn nieuwe uniformen en vierde 
tevens zijn 400 jarig jubileum. Pastoor Francis 
de Meyer heeft de uniformen ingewijd met een 
toepasselijk gebed. Ook was burgemeester 
Jeannette Zwijnenburg van der Vliet aanwezig 
om het gilde veel geluk te wensen op het 
jubileum en hoopt daarbij dat het gilde nog 
honderden jaren kan voortbestaan. Na deze 
opening van het feestweekend was er een 
receptie voor genodigden. Tijdens het jubileum 
werden zes jubilarissen gehuldigd die samen 
275 jaar lid zijn van het gilde. Hoofdman Theo 
Swinkels zette elke jubilaris in het zonnetje en 
reikte aan iedereen een onderscheiding uit.

Hier een overzicht:
60 Jaar lid, Cees van de Wiel. Cees is een 
gildebroeder in hart en nieren. Hij begon als 
tamboer werd later vendelier en is materialen 
man. Cees schoot voor het eerst koning in 1965 

en herhaalde dat in 1974 en 1983 en is nu 33 
jaar keizer.
60 Jaar lid Noud van den Braak. Noud kon veel 
activiteiten niet meedoen omdat hij in die tijd 
kastelein was. Noud ging met pensioen zodat 
hij meer tijd had voor activiteiten. Een lid dat 
altijd trouw bleef.
50 Jaar lid Frans van de Wiel. Frans begon bij 
het gilde als tamboer en in 1984 tot op heden 
is hij dekenschatbewaarder. Frans heeft in 
de schietcommissie gezeten, ook in kring 
Maasland en in de N.B.F.S. Dat heeft hij 40 jaar 
gedaan. Tevens heeft Frans een onderscheiding 
ontvangen voor de verdiensten in de schiet-
commissie door de N.B.F.S.
40 Jaar lid Albert van de Wiel. Albert begon als 
9 jarige met het vendelen. Hij groeide uit naar 
een volwassen gildebroeder en gaf zelfs les 
aan de vendeliers. Ook kon Albert heel goed 
schieten dat bewees hij in 2010 toen hij koning 
werd.
40 Jaar lid Bennie van de Wiel. Bennie begon 
als vendelier in het gilde. Zijn sterkste kant was 

wel het schieten met de handboog op wip. 
In een seizoen toen wij in de competitie nog 
100 pijlen schoten, wist hij 97 pijlen raak te 
schieten. Verschillende jaren was hij de kam-
pioen in het handboog op wip schieten.
25 Jaar lid Jan-Peter van de Wiel. Jan-Peter 
begon als vendelier. Op een N.B.F.S. toernooi 
wist hij de 3e plaats te behalen wat al een 
unieke prestatie was. Zo behaalde hij op 
verschillende gildedagen zijn prijzen. Jan-Peter 
komt zo nu en dan naar het gilde omdat zijn 
werkzaamheden dat anders niet toelaten. Als 
het kan dan is hij er wel bij.
Na al die onderscheidingen kregen de jubi-
larissen een vendelgroet. De feestavond kon 
beginnen tot in de late uurtjes.
Op zondag 5 juni organiseerden we nog een 
schietspektakel waar een open Haarens  
kampioenschap werd gehouden voor gilde-
broeders en gildezusters en ook voor burgers.
Het was een goed en geslaagd feestweekend 
voor het gilde. n

Nieuwe koning en jeugdkoning in 
Elshout
Op 26 april jongstleden, kermisdinsdag, hield 
de Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout het 
jaarlijkse koningschieten. Zo’n vijfenveertig 
gildebroeders verzamelden zich om half negen 
’s ochtends bij Herberg In den Gekroonden 
Hoed in Elshout. Van hieruit trokken zij naar 
de kerk om te beginnen met een mis. Daarna 
ging men op eigen gelegenheid naar schietter-
rein De Spil, voor een koffietafel en een korte 
vergadering. De koning van het afgelopen jaar, 
Mari Klerks, bood hierin zijn koningsschild 
aan. Ook de jeugdkoning van vorig jaar, Jordy 
Smits, werd van zijn versierselen ontdaan. 
Na het sluiten van de vergadering reed de 
standaardruiter traditioneel rond de boom 
om deze te vrijen. Het was een spannende 
strijd, die Alexander Smits uiteindelijk in zijn 
voordeel wist te beslissen. Dit lukte hem twee 
jaar geleden ook al eens. Het is voor hem en 
zijn vrouw dus niet nieuw. Jordy Smits, zoon 
van Alexander, werd voor het tweede jaar op rij 

jeugdkoning. Onder de schietboom heeft hij als 
teken van reinheid zijn handen gewassen en de 
versierselen omgehangen gekregen.  
De kroon mag hij dragen na de officiële kroning 
op de eerste zondag van mei. Hierna werd zijn 
koningin opgehaald en begon het feest. 
De Onze Lieve Vrouwe Schuts wenst hun 
koning veel succes en plezier in het komende 
gildejaar. n

KRINGNIEUWS 
Maasland

De nieuwe 
Elshoutse gilde-
koning gekroond
Op de eerste zondag van mei wordt tradi-
tioneel in de heilige mis de nieuwe koning 
van de Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout 
gekroond. Dit jaar viel de eer te beurt aan 
Alexander Smits. Vanaf Herberg In den 
Gekroonden Hoed vertrok het gilde naar de 
kerk. Het is al vierentwintig jaar gebruikelijk 
de koning niet meer onder de boom na het 
koningschieten te kronen, maar dit te doen 
op de eerste zondag van mei. Omringd 
door alle gildebroeders trok de nieuwe 
koning Alexander Smits samen met zijn 
vrouw en jeugdkoning Jordy Smits door de 
Elshoutse straten. Vanuit Drunen waren de 
hoofdman, koning en koningin van het Sint 
Hubertusgilde aanwezig, waarvoor hartelijk 
dank. In de mis kwam de nieuwe hoofdman 
Paul van de Wiel naar het altaar. Ook voor 
hem was het spannend, daar dit de eerste 
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Twee gildezusters geïnstalleerd  
in Elshout
Tijdens een korte ingelaste vergadering zijn 
op 1 mei Diny de Bonth en Elles van Sluisveld 
officieel geïnstalleerd als lid van de Onze Lieve 
Vrouwe Schuts. Een historische gebeurtenis. 
De Onze Lieve Vrouwe Schuts bestaat al sinds 
1300, maar nooit was het toegestaan voor 
vrouwen om lid te worden. In 2015 werd echter 
met een grote meerderheid vóór gestemd om 
dit te veranderen. Afgelopen zondag 1 mei 
was het dan werkelijk zo ver. Twee volwassen 
vrouwelijke leden traden voor het eerst in hun 
nieuwe kostuums naar buiten en werden door 
de hoofdman officieel geïnstalleerd als lid. 
Naast deze twee volwassen leden zijn er ook 
reeds twee meisjes lid geworden. Yara Klerks 
als tamboer en Fivianne de Peffer als vendelier. 
Het is mooi te zien dat de schuts leeft. Maar 
liefst tien jeugdtamboers en drie jeugdvende-
liers telt de vereniging momenteel. n

keer was dat hij dit mocht doen. Hij legde 
de nieuwe koning uit wat het betekent om 
koning te zijn van het Elshoutse gilde. Hierna 
legde de koning de eed af, werd gekroond 
door de gildeheer en mocht over het hoofd-
vaandel schrijden. Tenslotte werd de nieuwe 
koning ingevendeld. Onder luid applaus 
mocht hij daarna weer gaan zitten. Na afloop 
was er koffie en een saucijzenbroodje. n

Koninklijke onderscheiding in Haaren
“Dinsdagmiddag 26 april willen we met 
kinderen van het kinderdagverblijf een bezoek 
brengen aan de brandweerkazerne in Haaren. 
Zou dat lukken om één uur ’s middags?” 

Met deze vraag werd Albert van de Wiel naar 
de kazerne van Haaren gelokt. Toen om één 
uur de bel ging en hij naar beneden kwam 
om de groep binnen te laten, maakte hij van 
schrik een kleine sprong. Er stonden geen 
kinderen in de hal, maar een groep van veertig 
familieleden, vrienden, kennissen en collega’s 
onder aanvoering van burgemeester Jeannette 
Zwijnenburg - van der Vliet. Nadat Albert van 
de schrik was bekomen, volgde een officieel 
gedeelte. Het heeft zijne majesteit behaagd 
Albert van de Wiel te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Veel activiteiten 
heeft hij voor de gemeenschap van Haaren 
ontplooid. Vanaf 1976 is hij lid, sinds 2000 
bestuurslid en sinds 22 juni 2010 is hij koning 
van het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan 
Haaren. Vanaf 1989 is hij lid van de vrijwillige 
brandweer van Haaren, hij is mede-oprichter 
en voorzitter van de brandweervereniging, 
voorzitter van de buurtvereniging, vrijwilliger 
bij de jeugdbrandweer te Vught en vrijwil-
liger bij Heartsafe. Zichtbaar geroerd nam 
Albert de loftuitingen van de burgemeester 
in ontvangst. Burgemeester Zwijnenburg 
speldde trots bij haar postcommandant de 
versierselen op. n

Oud-Dekenschrijver 
Rien van Berkom 
koninklijk 
onderscheiden
Volkomen verrast was Rien van Berkom toen 
burgemeester Moorman met gevolg voor zijn 
deur stond. Als oud dekenschrijver en archi-
varis van het gilde Sint Antonius Abt - Sint 
Catharina Nistelrode heeft Rien belangrijke 
bijdragen geleverd aan de kennis over de 
geschiedenis van de gilden in Nistelrode.  
Tal van bijdragen in diverse publicaties komen 
van zijn hand. Zijn parate kennis over ver-
schillende interessante wetenswaardigheden 
zijn een waardevolle toevoeging aan de 
Nistelrodese gilde-historie en aan het gilden-
wezen. Naast zijn inzet voor het gilde heeft 
Rien zich op velerlei gebied tientallen jaren 
voor de kerk en de gemeenschap ingezet. Uit 
de toespraak van de burgemeester, die vooraf 
ging aan de onderscheiding, bleek hoeveel en 
gevarieerd zijn hulp aan de gemeenschap was 
en nog steeds is. Ook van het gilde krijgt deze 
gildebroeder loftuitingen en een verdiende 
ereplaats. Proficiat Rien. n



Meimaand Mariamaand 2016
Op tweede pinksterdag was het de beurt van 
het Sint Barbaragilde Dinther om de heilige 
mis bij te wonen in het kader van de Maria-
maand in de Sint Jan te ‘s-Hertogenbosch. 
Traditioneel kunnen gilden via loting tijdens 
de ledenvergadering van gildekring Maasland 
een plaats bemachtigen om in de Sint Jan 
‘acte de présence’ te geven. Enkele gilde-
broeders en belangstellenden legden de weg 
naar Den Bosch in alle vroegte te voet af, de 

anderen kwamen per auto naar de Sint Jan. 
Gildekoning Arno van Boxtel was ook hierbij 
aanwezig, en wat nog mooier was, zijn vrouw 
Marlene was deze keer de Sint Barbara-figuur. 
Met haar twee pages Sam Habraken en Iris 
van Zutphen, stapte ze fier de Sint Jan binnen. 
Een mooi moment dat niet velen te beurt valt. 
Ruim veertig gildebroeders hebben Marlene 
en koning Arno begeleid. n 
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Patrick Weijers,  
de nieuwe gilde-
koning Drunen
Pas deze winter geïnstalleerd bij het Sint 
Hubertusgilde en hij wist meteen de titel 
koning in de wacht te slepen. 
Gildebroeder Ad Smits was er op 14 mei 2016 
al vroeg op uitgegaan om de burgers van 
Drunen wakker te maken met een reveille voor 
deze bijzondere dag. De ochtend stond in het 
teken van het afscheid van koning Jud en zijn 
koningin Elly. Twee jaar lang hebben zij met 
trots deze titels gedragen. De strijd onder de 
gildebroeders was spannend, maar zoals altijd 
gezellig en broederlijk. Met het 346e schot 
wist Patrick Weijers zichzelf tot koning te 
verheffen en draagt hij de komende twee jaar 
het koningszilver. Samen met zijn koningin 
Kelly van Veggel, zullen zij als koningspaar 
het visitekaartje zijn voor de komende twee 
jaar. Een gildekoning draagt niet alleen de 
prachtige zilveren koningsketting, maar heeft 
ook een verantwoording. Hij zal met zijn 
koningin als afgevaardigde de omringende 
gildes bezoeken, belangrijke gebeurtenissen 
op lokaal gebied bijwonen en een steun en 
toeverlaat zijn voor de gildebroeders en -zus-
ters. Ook voor de jeugd lag er een uitdaging: 
het jeugdkoningschieten. Edward Klerks wist 
met het 149e schot de titel in de wacht te 
slepen. Zijn eerste reactie was: ‘Eindelijk na 
zeven jaar!’. Van harte gefeliciteerd Patrick en 
Edward! n

Uitreiking kringonderscheidingen in 
Heusden

Op 6 februari 2016 heeft in de gildetoren 
van het Sint Blasius Gilde te Heusden de 
uitreiking plaatsgevonden van twee kringon-
derscheidingen. De kringonderscheidingen 
werden door Jürgen Swinkels, hoofdman Kring 
Maasland, uitgereikt. Jubilaris Arie Verschuur 
ontving de kringonderscheiding ‘In Zilver 
Verguld’ wegens 30-jaar lidmaatschap en 
30-jaar bestuursfunctie, waarvan vijfentwintig 
jaar deken-schrijver. De tweede jubilaris was 
Willem de Vaan. Wegens meer dan 30-jaar 
lidmaatschap en 20-jaar bestuursfunctie, 
had hij ook de kringonderscheiding ‘In Zilver 
Verguld’ verdiend. n

KRINGNIEUWS 
Maasland



Noortje Bool nieuwe koning in Heusden
Op zondag 8 mei 2016 vond weer het 
tweejaarlijkse koningschieten plaats bij het 
Sint Blasius Gilde te Heusden. Nadat koning 
André Raaijmakers op het schietterrein was 
aangekomen, kon het koningschieten van 
start gaan. Het openingsschot werd afgevuurd 
door de huidige koning. Diverse gildebroeders 
en -zusters probeerden vervolgens met 
gerichte schoten de houten vogel naar 
beneden te schieten. Het werd een spannende 
strijd en uiteindelijk na 516 schoten kwam 
de houten vogel naar beneden door een wel-
gemikt schot van Noortje Bool. Na een kort 
beraad door het bestuur, werd Noortje Bool 
uitgeroepen tot nieuwe koning van het Sint 
Blasius Gilde. Koning André Raaijmakers werd 
bedankt voor zijn diensten, waarna vervolgens 
Noortje Bool officieel werd gehuldigd als de 
nieuwe koning. Het koningschieten werd 
afgesloten door middel van het schenken van 
het koningsbier en een gezellig samenzijn met 
alle betrokken gildebroeders en -zusters. n
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De  nieuwe koning Noortje Bool loopt over 
ons vaandel. 

Vrije vogels bij  
het gilde
Het Sint-Barbaragilde Veghel vindt het 
belangrijk om iets bij te dragen aan de 
Veghelse samenleving. Zo zijn ze aanwezig 
als de gedecoreerden geëerd worden op 
Koningsdag en tevens bij de dodenher-
denking of tijdens de ceremonies ter nage-
dachtenis aan de bevrijding van Veghel. 
Verder heeft het gilde een programma 
ontwikkeld voor de bovenbouw van de 
basisscholen van Veghel. Hierbij kunnen ze 
op het terrein van het gilde kennismaken 
met de eeuwenoude gebruiken van de 
gilden en zelf proberen hoe het is om 
te vendelen, trommen, bazuinblazen of 
kruisboogschieten. Waar de gildebroeders 
speciaal naar uitkijken is het jaarlijkse 
bezoek van de Vrije Vogels aan het gilde. 
De Vrije Vogels is een vrijetijdsclub van 
verstandelijk gehandicapten die samen 
met elkaar leuke dingen ondernemen 
en ook al vele jaren een bezoek aan het 
gilde op hun jaarprogramma hebben 
staan. Ook dit jaar weer op woensdag 25 
mei, was een grote groep te gast om met 
elkaar de sportieve strijd aan te gaan op 
de jeu-de-boules-banen. Tussendoor werd 
er een drankje gedronken in het gildehuis 
en werd er gezellig met elkaar gekletst en 
veel gelachen. Vrije Vogels, we hopen jullie 
volgend jaar weer te zien! n

Dat gaat naar Den Bosch toe…
Iedereen kent wel de ambachtsgilden zoals 
het schoenmakers- of bakkersgilde. Het 
Sint Barbaragilde Veghel daarentegen is een 
schuttersgilde en heeft van oudsher een sterke 
band met de kerk. In die hoedanigheid waren 
we vandaag aanwezig bij de heilige mis in de 
Sint Jan’s basiliek in Den Bosch. Het Veghelse 
gilde geeft al enkele decennia acte de présence 
tijdens één van de Mariavieringen in de 
meimaand. Traditiegetrouw is er dan tijdens 
de heilige missen op zaterdag en zondag één 
van de Brabantse gilden van Kring Maasland 
te gast om de viering op te luisteren. Vandaag 

was het de beurt aan het Veghelse gilde. Het 
is altijd weer indrukwekkend om met slaande 
trom en vliegend vaandel deze kathedraal 
binnen te komen. Het Schola Cantorum zong 
prachtig en na de dienst werd de groet met 
het vaandel gebracht voor het mariabeeld en 
kon er een kaarsje opgestoken worden. Onder 
grote publieke belangstelling trokken we tot 
slot naar het naastgelegen café voor een tra-
ditionele Bossche bol. We zullen deze traditie 
ongetwijfeld voortzetten en volgend jaar weer 
aanwezig zijn bij één van de meimaand-
vieringen. n

Het kost maar 5 euro

Het kost maar € 5 om een advertentie van 
vier kolomregels in De Gildetrom 

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

maximaal vier kolomregels, sturen aan:

De Gildetrom
Past. Castelijnsstraat 33 

5423 SP Handel

Rekeningnummer: 
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74

T.n.v. Stichting De Gildetrom



Sint Martinus en Sint Antoniusgilde 
Lexmond en Hei - en Boeicop te gast in 
Alphen
Zondag 19 juni waren wij, Sint Martinus en 
Sint Antoniusgilde Lexmond en Hei - en 
Boeicop, te gast op de Kringdag Baronie 
en Markizaat bij het Sint Willibrordusgilde 
te Alphen. Na de mis, erewijn en koffietafel 
werd opgesteld voor de optocht door de 
prachtige nieuwe wijk van Alphen. Daar het 
die dag vaderdag was, bleek toch dat veel 
gildebroeders en gildezusters thuisgebleven 
waren. Maar onder de grote hoeveelheid 
aanwezigen viel dat niet erg op. Na de 
optocht ging men over tot de verschillende 
disciplines. Onze schutters hadden niet hun 

dag en schoten minder goed. Zij waren daar 
zelf zeer ontevreden over. Er was een koning-, 
keizer- en koning der koningenschieten. 
Onze koning Gratia Brand, nog nooit met 
geweer geschoten, ging vol goede moed de 
schietwedstrijd in en hoopte de vogel neer te 
halen. Er deden achtendertig koningen mee 
en in de derde ronde schoot koning Gratia het 
laatste stukje vogel eraf. Een mooie kroon op 
haar werk, zij mag zich koning der koningen 
noemen en nam vol trots het zilver in 
ontvangst, dat zij aan de kringhoofdman van 
kring Maasland Jurgen Swinkels toonde. n

Feestelijke teerdag in Lexmond
Vrijdag 17 juni had het Sint Martinus en 
Sint Antoniusgilde uit Lexmond en Hei- en 
Boeicop hun jaarlijkse teeravond. De vele 
regenbuien die voor deze dag voorspeld 
waren, bleven gelukkig uit. Er kon naar 
hartelust worden gebarbecued. Vooraf hieraan 
hebben wij onze gildezuster Gré van Dijk 
herdacht die 2 juni plotseling is overleden op 
73-jarige leeftijd. Hoofdman Gerrit van der 
Stegen opende de avond met de mededeling 
dat hij en zijn vrouw Hanna drieëndertig 
jaar getrouwd zijn. Vervolgens maakte 
dekenschrijver Marrie van Heumen bekend 
dat deken Fons Brand en koning Gratia Brand 
die week hun zilveren bruiloft zouden vieren 
en dat de drankjes voor hun rekening zijn. 
Erehoofdman Henk de With vertelde dat hij 
met zijn Teuny hun 65-jarig huwelijk hopen te 
vieren op 3 september. Het werd dus letterlijk 
een feestelijke avond. Fons en Gratia kregen 

namens het gilde een gildebank aangeboden, 
gemaakt door gildeleden Jan Schaafsma en 
Jan Nobel, welke bij de schietmast geplaatst 
gaat worden. De gildenaam is in de rug-
leuning gegraveerd en als je op de bank zit 
en een spiegel eronder houdt, dan zie je de 
namen van de makers gegraveerd staan.  
Met trots en veel hilariteit zat het bruidspaar 
op de gildebank. Het werd een prachtige gilde-
teeravond! n

Vendelhulde van 
het gilde niet op 
het Ham maar op 
straat
De weersvoorspellingen waren duidelijk: 
zondag 26 juni is het weer ongeschikt om 
de jaarlijkse openluchtmis ter ere van de 
Heilige Antonius op de grens van Erp en 
Veghel te houden. Daarom gingen Harmonie 
Frisselstein met alle instrumenten, de beide 
gilden uit Erp en Veghel met hun instru-
menten, het koor van de Johanneskerk en alle 
kerkgangers, toch maar naar de Johanneskerk. 
Droog, dat wel, maar helaas dus geen 
prachtige muziek van Harmonie Frisselstein 
over de akkers en de gelovigen, maar in een 
kerk waar ieder van de prachtige klanken 
kon genieten. Het Veghelse Sint Barbara 
Gilde kwam met tamboers en bazuinblazers 
de kerk in marcheren, gelijk met het Onze 
Lieve Vrouwe en Catharina Gilde uit Erp. De 
vaandrig van dit gilde, Mark Callaars, zorgde 
voor een waardige demonstratie van het grote 
vaandel midden in de kerk. Waardig en veilig. 
Na afloop van de kerkdienst verzorgde het 
Erpse Gilde een vendelhulde met vier ven-
deliers op straat voor de kerk. Een prachtige 
demonstratie van hun kunnen, waar velen 
verrast naar keken. Met de koffie en cake na 
afloop konden allen rustig napraten over deze 
prachtige dienst. n
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Familie De Pinth Nederlands Kampioen 2016
Op het Nederlands Kampioenschap 
‘Geweerschieten op de Wipboom’ 2016, 
behaalde de familie De Pinth de titel 
Nederlands Kampioen opgelegd. 
Het was de tiende keer dat Gilde Sint Joris 
van Onsenoort en Nieuwkuijk dit evenement 
organiseerde. De jeugd nam deel met eenen-
twintig schutters. Hierbij behaalde het koppel 
Felina Ophorst en Wessel Groen de titel 
Nederlands Kampioen,  beiden lid van Sint 

Joris. Voor Felina was het de derde en laatste 
keer, volgend jaar zal zij overgaan naar de vol-
wassenen. Persoonlijk Nederlands Kampioen 
werd Wessel Groen, die ook prins is van Sint 
Joris, voor hem was dit de eerste keer.
Op zondag 26 juni was het de beurt aan de 
volwassenen met vierendertig viertallen. Na 
de eerste ronde waren er nog zes teams, drie 
hiervan waren van Sint Joris. In de kampronde 
bleven er twee teams van Sint Joris over. 

Hiervan werd het viertal dat bestond uit 
Marco, Melissa, Innocans en Adwan de 
Pinth, Nederlands Kampioen. Voor de tweede 
keer behaalden zij, net zoals in 2013 in deze 
samenstelling, deze titel. Wethouder Mart van 
der Poel overhandigde aan hun de kampioens-
beker. De familie De Pinth zal haar best doen 
om de titel in 2017 weer in Nieuwkuijk te 
prolongeren. n

Tonnie Brands nieuwe koning van Gilde Sint Lambertus
Tijdens de jaarlijkse kermis was het op zondag 
26 juni vroeg uit de veren voor de leden van 
het Gilde Sint Lambertus te Maren-Kessel. 
Deze bijzondere dag startte met een geza-
menlijke koffietafel, waarna het tijd was om 
zich met slaande trom te begeven naar het 
gildehuis om het koningschieten te starten. 
Tonnie Brands is de nieuwe koning geworden. 
Bij het 178ste schot viel de houten vogel van 
de spil op het gildeterrein aan de Pastoor 
Roesweg. Tonnie is al zevenentwintig jaar lid 
en deken-schrijver van het Marense gilde. 

Het was op deze zondag de eerste keer na 
ongeveer vijftien jaar dat hij weer meeschoot 
voor de koningstitel. In totaal namen tien 
gildeleden deel aan dit jaarlijkse evenement. 
Aftredend koning Michel de Bijl en hoofdman 
Jurgen Swinkels, waren de eersten die een 
stralende Tonnie kwamen feliciteren, daarna 
volgden alle aanwezigen.  
Vanwege de weersomstandigheden was de 
installatie van de nieuwe koning in het gilde-
huis, welke werd besloten met het zingen van 
het ‘Brabant were di’. n

Sint Barbaragilde Dinther op 10 juli 2016 naar Nistelrode
In het kader van de kringgildedag Hoge 
Schuts waren de dertien gilden van deze 
kring allen aanwezig. De gastheer was het 
gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina uit 
Nistelrode. Hoewel het gilde veel senioren 
telt, is met hulp van commissies en gilden 
uit deze kring de gildedag toch netjes tot 
stand gekomen. Het weer was warm, maar 
door de wind toch nog behaaglijk. Sint 
Barbaragilde Dinther had een primeur, 
namelijk een amazone die het voor de 
eerste keer meer dan voortreffelijk deed. 
Verschillende prijzen werden door onze 
gildemensen in de wacht gesleept.
John van den Berg, Peter van Horssen, 
Gijs van den Eertwegh en Sam Verhoeven, 
eerste prijs korps geweer.
Bart Habraken, Bob en Sen Verhoeven,  
eerste prijs groepstrommen klasse B.  
John van den Berg, Jan van Gerwen, 
Maarten Heijmeriks, Gerben Verkuijlen en 
Harrie van Zutphen, tweede prijs bazuin-

blazen klasse B.
Bob Verhoeven, eerste prijs trommen 
klasse B.
Gijs van den Eertwegh, eerste prijs geweer-
schieten jeugd.
Claudia Le Noble, tweede prijs ringsteken.
Maarten Heijmeriks, tweede prijs kruis-

boog 60+.
Sem Verhoeven, tweede prijs trommen 
jeugd groot.
Een mooie, spannende dag, waar iedereen 
met veel plezier op terugkijkt. Gastheer 
Nistelrode bedankt, organisatie bedankt. n



Gemeenteraad unaniem voor nieuwe gilde-accommodatie 
Schijndel
De publieke tribune in de warme raadzaal in 
Schijndel was druk bezet met gildebroeders 
en gildezusters van het Gilde Sint Catharina 
en Barbara Schijndel. Er stond namelijk voor 
hen een belangrijk punt op de agenda: de 
beslissing of het gilde naar de accommodatie 
mocht verhuizen, waarin voorheen twee ver-
enigingen waren gevestigd. Het gilde is al een 
lange tijd op zoek naar een grotere geschikte 
gilde-locatie waar zij andere gilden kunnen 
ontvangen en kunnen groeien. Nu is het gilde 
gevestigd in de molen aan de Pegstukken. 
Er komen bij de nieuwe locatie schietbomen 
en jeu de boules-banen. De kantine zal 
worden gebruikt als de nieuwe gildekamer. De 
woordvoerders van de politieke partijen waren 
het erover eens dat het gilde zich voldoende 

heeft bewezen en dat het belangrijk is om de 
culturele historie van het gilde voort te zetten. 
Uiteindelijk werd er door de raadsvoorzitter, 
burgemeester mevrouw Eugster - van 
Bergeijk, voorgesteld om te gaan stemmen 
voor een nieuwe gilde-accommodatie. De 
raadsleden waren het unaniem eens dat het 
gilde kan verhuizen. Het College van Bestuur 
&Wethouders feliciteerde het gilde met de 
nieuwe accommodatie. Blije gezichten bij 
de gildebroeders en gildezusters, nadat het 
belangrijke besluit door de gemeenteraad was 
genomen. n

Broers van Daelen 
gezamenlijk  
150 jaar lid bij Sint 
Ambrosiusgilde 
Baardwijk
De broers Cor, Bertus en Marie van Daelen 
zijn dit jaar gezamenlijk 150 jaar lid bij het Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk. Alledrie zijn zij 
ware gildebroeders in hart en nieren. 
Bijzonder aan dit drietal is dat zij zich allemaal 
koning hebben mogen noemen. 
Cor werd een keer koning, Bertus mocht zich 
zeven keer koning noemen en Marie schoot 
zich zes keer koning en zelfs een keer keizer. 
Een bijzondere prestatie. n

Een zeer geslaagde gildedag bij het Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk
De weergoden waren ons op zondag 3 juli 
zeer gunstig gezind, waardoor deze feestelijke 
dag (225-jarig bestaan) extra in het zonnetje 
werd gezet. De dag werd begonnen met een 
heilige mis, voorgegaan door pastor Nguyen 
Duc Minh en diaken van Diessen. Na een 
korte optocht om het woonzorgcentrum 
Eikendonk, heette de hoofdman iedereen 
welkom op het gildeterrein. Daarna maakte 
de standaardrijder van Onze Lieve Vrouwe 
Schuts Elshout zigzaggend de weg vrij voor 
de massale opmars. Zij werden opgewacht 
door de bestuursleden van kring Maasland, 
burgemeester Nol Kleijngeld, pastor Nguyen 

Duc Minh, hoofdman René Pullens, keizer 
Mari Brekelmans, koning Mari van Daelen en 
koningin Jessica van den Ent - van Daelen. De 
eed van trouw aan het wereldlijk en kerkelijk 
gezag werd hernieuwd en burgemeester 
Kleijngeld hield een toespraak, waarin 
vooral de ‘eigengereidheid’ van het Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk nog even lachend 
werd aangehaald. Na de afmars werden allen 
uitgenodigd voor de erewijn, geschonken door 
de gemeente Waalwijk. Vervolgens konden 
de wedstrijden beginnen. Voor sommige 
gildebroeders en gildezusters was het de 
eerste maal dat zij schoten met een kruisboog 
op de wip, maar dat weerhield ze niet van een 
spannende strijd.
Winnaar koningen en keizers: 
Patrick Weijers (Drunen)
Winnaar individueel: 
Ton den Teuling (Drunen)
Winnaar corps: Drunen
Winnaar jeugd: 
Hans van Dommelen (Elshout)
Het Sint Ambrosiusgilde Baardwijk wil langs 
deze weg alle gildebroeders en -zusters van 
harte bedanken voor hun aanwezigheid; 
het was een onvergetelijke dag. n
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Het Gilde Sint Catharina en Barbara op weg naar 
het gemeentehuis
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Liempdse gildekoning wordt de nieuwe burgerkoning in Esch
Op zondag 17 juli werd door het Essche 
Sint-Willebrordusgilde het tweejaarlijks 
burgerkoning- en burgerjeugdprins-schieten 
georganiseerd. Nadat alle onervaren schutters 
een gedegen uitleg hadden gekregen over het 
schieten, kon worden begonnen voor de titel 
van burgerkoning. Hiertoe was een houten 
vogel op de schietmast geplaatst en bonden 
drieëntwintig deelnemers met elkaar de strijd 
aan. Met het 89e schot was het Wynand 
Bressers, de gildekoning van het Sint-Antonius 
Abt gilde uit Liempde, die het laatste stuk van 
de vogel naar beneden schoot en zich burger-
koning van Esch mag noemen. Opnieuw werd 
een vogel op de mast geplaatst, ditmaal voor 
de verschieting van de titel burgerjeugdprins. 
Hiervoor traden twaalf jeugdige schutters 

in het strijdperk. Met het 43e schot was het 
Marijn Meeuwsen die het laatste stuk naar 
beneden haalde. Voor de kleinste jeugd werd 
een alternatieve wedstrijd gehouden, waaraan 
de titel burgerjeugdprins is verbonden. Hierbij 
werd door vijftien enthousiaste jeugdigen 
geschoten met luchtbuks, proppenschieter 
en pijl en boog. Teun Bressers kwam als 
winnaar uit de bus. De nieuwe burgerkoning 
en -prinsen werden gehuldigd en mochten 
gezamenlijk over het vendel lopen. Tevens 
werd hen een vendelgroet gebracht. De 
burgerkoning en burgerjeugdprinsen zullen 
door het gilde worden uitgenodigd op de 
eerstvolgende teerdag en kunnen volgend jaar 
met het gilde een gildefeest bezoeken. n

Succes voor schutters Sint Catharina 
Schuts Vlijmen
Onlangs hebben enkele leden van 
het Schuttersgilde Sint Catharina uit 
Vlijmen opmerkelijke resultaten behaald. 
Tijdens het Nederlands Kampioenschap 
geweerschieten opgelegd bij Sint Joris in 
Nieuwkuijk, wist  Michel van Bokhoven 
de titel van koning binnen te halen en 
daar was Michel maar wat blij mee. Een 
mooi resultaat was er ook weggelegd voor 
John van Hulten, hij behaalde een keurige 
derde plaats bij het onderdeel personeel 
schieten tijdens dit goed georganiseerde 
Nederlands Kampioenschap te Nieuwkuijk. 
Op zaterdag 2 juli werd Yvar Filipi kam-
pioen bij de jeugd bij de competitie van 
de ‘Langstraatse Schutters bond’, tijdens 
een wedstrijd die gehouden werd bij het 
Sint Hubertusgilde in Drunen. Deze titel 
behaalde hij voor de tweede keer op rij. 
Tijdens de gildedag in Waalwijk, die geor-
ganiseerd werd door het Ambrosiusgilde 
uit Baardwijk vanwege hun 225-jarig 

bestaan, namen de leden deel aan de 
discipline kruisboogschieten op de wip. 
Een onderdeel waar ze weinig ervaring mee 
hadden. Toch wisten ze nog een keurige 
derde plaats te behalen na Sint Hubertus 
Drunen ( eerste plaats) en Sint Joris 
Nieuwkuijk (tweede plaats). n

Frank van Loon 
prolongeert 
koningstitel
Het was in het kermisweekend van 17 
juli één en al traditie en gezelligheid bij 
het Oisterwijkse Gilde Sint Sebastiaan. 
De gildebroeders en gildezusters waren 
zondag op hun fraaie gildeterrein in het 
Lindepark actief vanwege het driejaarlijkse 
koningschieten. Na de eucharistieviering 
in de Joanneskerk kon burgemeester Hans 
Janssen rond half twee met drie ereschoten 
de strijd om de felbegeerde titel openen. 
Een luid applaus klonk nadat Frank van 
Loon (27) - onder toeziend oog van tien-
tallen bezoekers - de laatste resten van de 
houten vogel er af schoot en daarmee voor 
de tweede keer achteréén de koningstitel 
veroverde. ‘s Maandags was er nog een 
onderlinge prijsverschieting op twee klei-
nere vogels. n

Michel van Bokhoven, trotse koning NK 2016.

Op de foto van links naar rechts: burgerjeugd-
prins Teun Bressers, gildekoning Leo Konings, 
burgerkoning Wynand Bressers, jeugdprins 
Thomas van de Ven en burgerjeugdprins Marijn 
Meeuwsen.

Frank van Loon de nieuwe koning.

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



Sint Barbara Gilde Veghel is klaar voor 
de gildewedstrijden jeu de boules
Het kostte een viertal gildenbroeders een dag 
van hard werken, maar nu is het klaar. Op het 
terrein van het Sint Barbara Gilde kan men 
drie volledig opgeknapte jeu-de-boulesbanen 
in gebruik nemen. De banen worden wekelijks 
gebruikt, maar kenden achterstallig onder-
houd. Grote bomen zorgden voor gras en 
onkruid. Bovendien zakken de kleine grindkor-
rels diep weg in de lemen ondergrond. Er 
wordt namelijk ook op de banen gelopen.
Niet alleen het eigen gilde, maar ook de regi-
onale gilden die komen jeu-de-boulen hebben 
er profijt van. Ook als het gilde uit de Duitse 
jumelage-gemeente Goch komt voor wed-
strijden moet alles goed zijn, vertelden Jac van 
Lieshout, Errol Lissone, Toon van den Heuvel 
en Ruud Eekhof. De jaarlijkse ontvangst van 
de Vrije Vogels uit Veghel en omgeving is ook 
weer goed mogelijk. Uiteraard werd ook de 
omringende tuin opgeknapt.  Het Veghelse 
gilde kan weer ‘boulen’. n

Koningschieten 
bij Gilde Sint 
Antonius - Sint 
Sebastiaan 
Udenhout
Door de leden van het Udenhoutse Gilde 
Sint Antonius - Sint Sebastiaan is op 11 juni 
jongstleden alweer voor het 36e jaar op rij het 
koningschieten voor de bewoners van verzor-
gingstehuis ´De Eikelaar´ georganiseerd.  
Het was dit jaar een mooie strijd hoe de 
dames jeu de boules speelden om de titel 
koningin van De Eikelaar. Men gooit de jeu de 
boules ballen op de centimeter nauwkeurig. 
Met dertien deelnemers was uiteindelijk Aaltje 
van den Houten de beste met een totaal van 
47 centimeter. Zij is nu de koningin van De 
Eikelaar. Bij de heren werd er geschoten met 
een luchtbuks op een houten vogel. Er werd 
zeer goed geschoten door de vijftien deelne-
mers. Uiteindelijk was het Kees van Erp die na 
67 schoten de vogel neerhaalde. 
Na het schoenen poetsen door onze nar 
Martijn van Uden, het wassen van de handen 
door de deerne van De Eikelaar Erna Poirters, 
het uitreiken van de versierselen door onze 
hoofdman Johan Vriens en een vendelgroet 
door onze vendeliers, konden de nieuwe 
koning en koningin door alle aanwezigen 
worden gefeliciteerd en werd er gezamenlijk 
gedronken op een zeer geslaagde en mooie 
middag. n

PABO-docent Imke Hoevenaars wint 
kruisboogschieten gilde
De docenten van de Veghelse PABO Fontys 
Hogeschool hielden hun laatste schooldag 
bij het Sint Barbara Gilde Veghel. Docente 
Imke Hoevenaars won het kruisboogschieten. 
Groot was de hilariteit waarmee dit plaats-
vond. Op 22 augustus zal zij het gegraveerde 
schild ontvangen, terwijl de gildebroeders 

Bossche bollen is beloofd. 
Gildedag op zondag op 28 mei 2017 in Veghel.
Omdat de PABO en het Sint Barbara 
Gilde Veghel het nieuwe schooljaar gaan 
samenwerken in een project gericht op de 
gildedag op zondag 28 mei 2017, was een 
nadere kennismaking in de praktijk gewenst. 
Het Veghelse Sint Barbara Gilde zal op die 
dag zestien gilden uit de regio ontvangen, 
inclusief twee gilden uit de nieuwe gemeente 
Meijerijstad, namelijk uit Schijndel en Sint 
Oedenrode en één uit Goch in Duitsland.
Het Veghelse Kasteel Frisselstein staat 
centraal.
Dit kasteel stond in het centrum aan de rivier 
de Aa. Hoe het Middeleeuwse leven eruit zag 
in de Meijerij, zal met re-enactors worden 
nagespeeld. Wat was de rol van gilden en 
broederschappen in de Meijerij? Kortom als 
basis voor dit lesproject van de PABO en het 
gilde vond deze ontmoeting plaats, met als 
reden een nadere kennismaking. n
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De vier hardwerkende gildebroeders op de 
jeu-de-boulesbanen.

Leden van het Gilde Sint Antonius-Sint 
Sebastiaan Udenhout met koningin en koning 
van verzorgingstehuis De Eikelaar.

Leerlingen van de PABO Veghel krijgen vendelles.
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Zusters bij het Sint 
Hubertusgilde uit 
Drunen
31 juli 2016 is vanaf heden een historische 
datum voor het Sint Hubertusgilde uit 
Drunen. 
Kelly van Veggel en Ellie de Heus mogen 
vanaf deze dag als gildezuster worden 
aangesproken. Vol trots nemen zij als 
eerste dames het huishoudelijk reglement 
in ontvangst. Ook Rien Pompe mag zich, 
weer, gildebroeder noemen. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan en na een 
stop van vijf jaar wordt hij weer warm 
opgenomen onder de broeders en nu ook 
zusters. Goed voorbeeld doet goed volgen, 
want er hebben zich inmiddels ook twee 
aspirant-zusters aangemeld. Het Sint 
Hubertusgilde groeit! En zoals één van de 
broeders vrolijk roept: Hoera!…, Hoera!…, 
Hoera!… n

Koninklijke onderscheiding voor gilde-
zuster in Lexmond 
Mevrouw M.G. Van Rheenen-Verheiden 
heeft de Koninklijke onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau ontvangen en 
daarvoor waren vele redenen. Mevrouw Maria 
Geertruida van Rheenen-Verheiden (77 jaar) 
uit Lexmond, is vrijwilligster (1979-1990) 
en secretaris (1981-1989) geweest bij de 
EHBO-vereniging in Tiel. In diezelfde jaren 
was zij vrijwilligster bij het Fruitcorso in Tiel. 
Van 1998-2004 was ze secretaris van de 
Arbeiders Zangvereniging Nieuw Leven uit 
Lexmond. Ook is ze vrijwilligster geweest 
bij De Zonnebloem (1998-2007). Van 2002-
2014 was ze lid en tweede secretaris van de 
Seniorenraad Zederik. Sinds 2002 is ze vrijwil-
ligster bij de Prinses Wilhelminaschool in 
Lexmond en in de periode 2005-2015 was ze 
daar ook overblijf-oma. Ze is mede-oprichtster 
en organisator van de Open Eettafel Lexmond 
(sinds 2005). Ook heeft ze de mantelzorg 
voor haar buren (1999-2002) en een straatge-
noot (2008-2010) op zich genomen. 
Daarnaast had ze vijftien jaar lang de 

mantelzorg voor haar echtgenoot. Sinds 
2012 is zij actief deelnemer bij de Stichting 
Schuttersgilde Sint Martinus & Sint Antonius 
Lexmond. n
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Voor de derde maal koning van het 
Gilde Sint Hubertus Berkel
Om de vier jaar vindt op kermiszaterdag het 
koningschieten bij het Gilde Sint Hubertus 
plaats. Zo ook op zaterdag 18 juni. Na het 
bijwonen van de heilige mis, waarin ook de 
koningsvogel gewijd werd door gildeheer pas-
toor Juan van Eijk, trok het gilde in optocht naar 
het gildeterrein voor een goedverzorgde koffie-
tafel. Aansluitend hierop werd de koningsvogel 
op de boom geplaatst, de boom gevrijd, het 
reglement voorgelezen en gestart met de strijd 
om het koningschap. Daar de wereldlijke over-
heid het deze dag liet afweten, werd het eerste 

schot gelost door gildeheer Juan, gevolgd door 
de oud-koning en de mededingers naar het 
koningschap. Na een mooie, gemoedelijke 
strijd viel na het 156e schot, afgevuurd door 
André Wouters, de koningsvogel naar beneden. 
Hiermee verlengde André zijn koningschap 
met vier jaar. Voor André was het de derde 
keer dat hij koning werd, waarvan nu twee keer 
op rij. Dat houdt in dat hij op kermiszaterdag 
2020 een gooi kan doen naar het keizerschap 
van het Gilde Sint Hubertus. André, nogmaals 
gefeliciteerd met dit mooie resultaat. n

De eerste gildezusters bij het Sint Hubertusgilde 
in Drunen.

Mevrouw Van Rheenen-Verheiden draagt met 
trots haar onderscheiding.

Koning André Wouters tijdens de traditionele 
handwassing.

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



Nieuwe gildekoning in Vorstenbosch
Op zaterdag 7 mei werd in Vorstenbosch om 
een nieuwe gildekoning geschoten 
Oud-koning Paul Heerkens werd thuis in 
optocht opgehaald. Hij had een koningsvogel 
in de vorm van een uil gemaakt. Het konings-
schild had de vorm van een perkamentrol, 
met namen van zijn kinderen en de gilde-
activiteiten die hij beoefent (geweer, kruisboog 
en jeu de boules).
Er deden vijfentwintig schutters mee. 
Burgemeester Moorman, oud-Europees-
gildekoning Toon Weijtmans en oud-koning 
Paul losten de openingschoten.
Voor de lunch werden twee schietronden 
gehouden, waarbij ook zestig obligaties 
werden uitgeloot.
De barcommissie verzorgde de lunch voor 
gildeleden en genodigden.
Na de lunch werden nog tien ronden 
geschoten, voordat de vogel aanstalte maakte 
om omlaag te komen. Na 279 schoten kwam 
de uil eindelijk naar beneden.
Jan van Grunsven was de gelukkige die (vijftig 
jaar nadat hij de eerste keer deelnam) de titel 
gildekoning met bijbehorende koningsvogel in 

bezit kreeg.
De installatie en vendelhulde werden bij de 
gildekoning thuis uitgevoerd. Deze traditie 
werd in ere hersteld, na goedkeuring in de 
ledenvergadering. n

Unieke foto voor 
de Onze Lieve 
Vrouwe Schuts 
Elshout
Op 1 mei is door gildebroeder Louis Muskens 
een prachtige, enorm grote afbeelding op 
lamellen aangeboden aan Paul van de Wiel 
uit hoofde van de Onze Lieve Vrouwe Schuts 
Elshout.
Een schoonzoon van Louis kwam het stuk 
tegen in het gemeentehuis van Heusden, 
alwaar het klaar lag om weggegooid te 
worden, nadat het was gebruikt op een 
tentoonstelling. Gelukkig zag de schoonzoon 
de waarde en nam het mee voor Louis, die het 
op zijn beurt nu schenkt aan de Onze Lieve 
Vrouwe Schuts.
Vol trots werd de foto aanvaard en op een 
mooie zichtplek in De Spil opgehangen, zodat 
deze bij binnenkomst meteen in het oog 
springt.
De Onze Lieve Vrouwe Schuts is Louis zeer 
erkentelijk voor deze fantastische foto en 
nodigt een ieder uit deze een keer persoonlijk 
“live” te komen bewonderen in De Spil aan de 
Dekkerseweg in Elshout. n

Schietkampioen 2016 Sint Barbaragilde 
Dinther
Op zaterdag 11 juni verzamelden de schutters 
van het gilde zich om samen uit de maken 
wie dit jaar de titel ‘schietkampioen’ mag 
dragen. Hij of zij die de beste resultaten 
neerzet bij het schieten met de kruisboog en 
het geweer verdient deze titel. In de discipline 
kruisboog was Henny van Hoof de enige die 

vijftien schoten als treffers lanceerde. In de 
discipline geweer was het John van den Berg 
die als winnaar uit de bus kwam na een lange 
reeks van kampschoten met Lars Blom. John 
van den Berg had ook bij de kruisboog een 
redelijke plaats veroverd, gemiddeld was hij 
dus de beste. Schietkampioen 2016 werd John 
van den Berg. Ook bij de jeugd ging het om 
de schietkampioen en Gijs van den Eertwegh 
en Sem Verhoeven hadden gelijke punten. 
Na het afkampen kwam Sem Verhoeven als 
winnaar uit de strijd. De kleinere jeugd heeft 
met spelletjes met elkaar gestreden. Stan en 
Iris van Zutphen waren de nummers één en 
twee. Hierna volgde traditioneel de rijkelijk 
gevulde BBQ, met prachtige schotels vlees, 
diverse salades, sausjes en groenten. Deze 
BBQ komt voort uit een geste die is ingesteld 
om de papierophalers te bedanken, sinds 
jaren is dit samen met het kampioenschieten. 
Commissie beheer en commissie schieten, 
bedankt. n
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De installatie van gildekoning Jan van Grunsven.

Schietkampioen 2016 John van den Berg.

Louis Muskens (rechts) biedt de foto aan aan 
hoofdman Paul van de Wiel.
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Vijf jubilarissen gehuldigd bij het Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk
Op zaterdag 2 juli 2016 had het Sint 
Ambrosiusgilde een bijzonder feestje te 
vieren. Want buiten het feit dat het Sint 
Ambrosiusgilde Baardwijk dit jaar 225 jaar 
bestaat, waren er ook vijf jubilarissen die 
werden gehuldigd. 
Frans, Toon en Antwan van Buul vierden 
hun 25-jarig lidmaatschap en Mari en Peter 
Brekelmans vierden hun 40-jarig jubileum.    
25 Jaar geleden traden de broers Frans en 
Toon van Buul in de voetsporen van hun vader 
en Antwan (zoon van Toon) in die van zijn 
opa. Met hen werd het Sint Ambrosiusgilde 
een tamboer en twee vendeliers rijker. 
Frans is begonnen als tamboer en werd later 
onze standaarddrager. Hij liep voorop om 
de weg vrij te maken voor het gilde en sinds 
enkele jaren is Frans één van onze zilverdra-
gers. Dat Frans een zeer goede schutter is, 
blijkt uit het feit dat hij zich tot driemaal toe tot 
koning schoot. In 2002, 2006 en in 2008. 
Toon en Antwan zijn beiden begonnen als 
vendelier en zijn dat ook altijd gebleven. Bij 
elke gelegenheid staan zij klaar en tonen zij 

hun fraaie vendelkunsten, waarmee zij reeds 
meerdere prijzen hebben gewonnen tijdens 
vendelwedstrijden. Ook de zoon van Antwan 
is aangestoken met het vendel-virus. Dus 
heeft het gilde drie generaties ‘Van Buul-
vendeliers in hun gelederen. In 1994 schoot 
Antwan zich koning. Een prestatie waar zijn 
opa zéér trots op was.
Peter Brekelmans trad 40 jaar geleden toe 
tot het Sint Ambrosiusgilde en wilde graag 
het vendelen leren. Meerdere malen heeft 
hij het gilde als vendelier ondersteund. Ook 
heeft Peter ruim tien jaar lang een bestuurlijke 
functie bekleed als vaandrig. Tegenwoordig 
is Peter één van onze zilverdragers en is hij 
de foerier. Peter is altijd in en om de korf te 
vinden om allerlei klusjes op te knappen. 
Niets is hem te veel.
40 Jaar geleden trad ook Mari Brekelmans 
toe tot het Sint Ambrosiusgilde Baardwijk. 
Dat Mari een uitstekende schutter is, blijkt uit 
het feit dat hij de keizer van ons gilde is, want 
keizer van een gilde, dat wordt je niet zomaar. 
Je wordt pas keizer als je voor de derde maal 

achter elkaar koning schiet en dan moet je 
de zittende keizer uitdagen voor een nieuw 
duel. Mari schoot zich koning in 1998, 2000 
en 2002. Hij daagde de toenmalige keizer, 
Marie van Daelen, uit en won deze wedstrijd. 
Sindsdien is het niemand gelukt om de 
huidige keizer uit te dagen. Al kwam Frans van 
Buul er in 2010 wel héél dicht bij. Omdat het 
Sint Ambrosiusgilde een tekort heeft aan tam-
boers, heeft Mari deze taak op zich genomen. 
Voor alle vijf de jubilarissen geldt, dat zij 
zeer gewaardeerde en onmisbare leden zijn. 
Zonder hun inzet zou het Sint Ambrosiusgilde 
Baardwijk niet zijn waar ze nu zijn. Zij zetten 
zich allen met hart en ziel in voor het gilde. Als 
dank voor hun jarenlange inzet werden zij met 
een zilveren schildje geëerd. n

Feestweekend Gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan  
400-jarig bestaan 
Gezelligheid en broederschap staat bij het 
gilde hoog in het vaandel.
Dat blijkt op zaterdag 4 juni, het gilde Sint 
Antonius en Sint Sebastiaan presenteerde zijn 
nieuwe uniformen en vierde tevens zijn 400-
jarig jubileum. Pastoor Francis de Meyer heeft 
de uniformen ingewijd met een toepasselijk 
gebed. 
Ook was burgemeester Jeannette 
Zwijnenburg-van der Vliet aanwezig om het 
gilde veel geluk te wensen met het jubileum 
en zij sprak daarbij de hoop uit dat het gilde 
nog honderden jaren kan voortbestaan.
Na deze opening van het feestweekend was er 
een receptie voor genodigden.
Tijdens het jubileum werden zes jubilarissen 
gehuldigd die samen 275 jaar lid zijn van het 
gilde.
Hoofdman Theo Swinkels zette elke jubilaris 
in het zonnetje en reikte aan iedereen een 
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Jubilarissen Sint Jorisgilde Hoogeloon
Tijdens de jaarlijkse teeravond afgelopen 
zaterdag 23 april 2016, werden vier gildebroe-
ders van ons gilde gehuldigd vanwege hun 
veertigjarig lidmaatschap. Door Bert van der 
Staak (kringvoorzitter) werden de onderschei-
dingen opgespeld bij Guus de Backer, Piet 

Waterschoot, Jos van Doorn en Sjef Craninckx. 
Wido Waterschoot was vijfentwintig jaar lid 
van ons gilde. Tevens werden drie nieuwe 
leden (Bart Verhagen, Willem van Belkom en 
Stijn Jacobs) geïnstalleerd als gildebroeder van 
het gilde. n

“De Gildegroet” voor Jan de Kruijf uit 
Sint-Oedenrode
Een tweede bijzonder moment bij de viering 
van het vierde lustrum van het Sint-Jorisgilde 
uit Sint-Oedenrode op 24 april 2016, was de 
uitreiking van de “De Gildegroet”.
Een tiental jaren geleden heeft de Rooise 
beeldend kunstenares Trudie Broos in 
opdracht van beschermheer Piet Schriek, een 
plastiek gemaakt van een vaandrig/vendelier. 
Dit beeldje wordt op gezette tijden uitgereikt 
aan iemand die veel voor het gilde betekent 
of heeft betekend. Het gaat dan bij voorkeur 
om een persoon of personen van buiten het 
gilde. Dat neemt niet weg dat ook gildeleden 
in aanmerking kunnen komen. Dit jaar is 
het beeldje (met als naam “De Gildegroet”) 

uitgereikt aan Jan de Kruijf. Jan is kort na de 
herleving van het gilde lid geworden. Hij is 
gildebroeder in hart en nieren, maar door zijn 
fysieke beperkingen is hij helaas nauwelijks in 
staat om bij activiteiten van het gilde aanwezig 
te zijn. Dat vinden niet alleen de andere leden 
heel vervelend, maar ook Jan heeft het daar 
erg moeilijk mee. Van jongs af aan al, heeft Jan 
(en ook zijn vrouw Jeanne) een warme belang-
stelling voor het gildewezen. In aanwezigheid 
van zijn kinderen en kleinkind heeft hoofdman 
Henk Quinten aan Jan (in zijn vertrouwde 
woonomgeving) het beeldje overhandigd dat 
een jaar hun woonkamer zal sieren. n

Jubilarissen Sint Jorisgilde Hoogeloon. 

Jan en Jeanne de Kruijf.

Nieuwe leden Sint Jorisgilde Hoogeloon.
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onderscheiding uit. Hier een overzicht:
60 Jaar lid, Cees van de Wiel. Cees is een 
gildebroeder in hart en nieren. Hij begon als 
tamboer, werd later vendelier en is materialen-
man. Cees schoot voor het eerst koning in 
1965 en herhaalde dat in 1974 en 1983. Hij is 
nu drieëndertig jaar keizer.
60 Jaar lid, Noud van den Braak. Noud kon 
veel activiteiten niet meedoen omdat hij in die 
tijd kastelein was. Noud ging met pensioen, 
zodat hij meer tijd had voor activiteiten. Een 
lid dat altijd trouw bleef.
50 Jaar lid, Frans van de Wiel. Frans begon 
bij het gilde als tamboer en vanaf 1984 tot 
op heden is hij dekenschatbewaarder. Frans 
heeft in de schietcommissie gezeten, ook in 
de kring Maasland en in de N.B.F.S., hetgeen 
heeft hij veertig jaar heeft gedaan. Tevens 
heeft Frans een onderscheiding ontvangen 
voor de verdiensten in de schietcommissie 
van de N.B.F.S..
40 Jaar lid, Albert van de Wiel. Albert begon 
als negenjarige jongen met het vendelen. Hij 
groeide uit naar een volwassen gildebroeder 
en gaf zelfs les aan de vendeliers. Ook kon 
Albert heel goed schieten, wat hij bewees in 
2010, toen hij koning werd.
40 Jaar lid, Bennie van de Wiel. Bennie begon 
als vendelier in het gilde. Zijn sterkste kant 
was wel het schieten met de handboog op 
wip. In één seizoen, toen wij in de competitie 
nog 100 pijlen schoten, wist hij 97 pijlen raak 
te schieten. Verschillende jaren was hij de 
kampioen in het handboog-op-wip-schieten.
25 Jaar lid, Jan-Peter van de Wiel. Jan-Peter 
begon als vendelier. Op een N.B.F.S.-toernooi 
wist hij de derde plaats te behalen, wat al 
een unieke prestatie was. Zo behaalde hij op 
verschillende gildedagen zijn prijzen. Jan-Peter 
komt zo nu en dan naar het gilde, omdat zijn 
werkzaamheden niet anders toelaten. Als het 
kan, dan is hij er wel bij.
Na al die onderscheidingen kregen de jubi-
larissen een vendelgroet. De feestavond kon 
voortduren tot in de late uurtjes.
Op zondag 5 juni organiseerden we nog een 
schietspektakel, waar een open Haarens 
kampioenschap werd gehouden voor gilde-
broeders en gildezusters en ook voor burgers.
Het was een goed en geslaagd feestweekend 
voor het gilde. n



Koninklijke 
Erkenning 
voor Sint 
Odulphusgilde 
Best

Op zondag 29 mei vierde het Sint 
Odulphusgilde in Best haar 525-jarig bestaan 
met een grote kringgildedag van het Kwartier 
van Oirschot. Tot de bezoekers op die dag 
behoorden onder andere de oud-bisschop 
van ’s Hertogenbosch Monseigneur Antoon 
Hurkmans en Commissaris van de Koning 
Wim van de Donk. De laatste kwam bepaald 
niet met lege handen. Vanwege het feit dat 
het gilde, dat inmiddels uit 75 leden bestaat, 
zoveel voor Best betekent, kon de commis-
saris mededelen dat het gilde werd onder-
scheiden met de koninklijke erepenning. Een 
bijzondere waardering. Naast de erepenning 
werd de onderscheiding vergezeld van een 
fraaie oorkonde. n
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Nieuwe gildeheer voor Sint-Jorisgilde 
Sint-Oedenrode
Zondag 24 april 2016 is een bijzondere dag 
geworden voor het Sint-Jorisgilde. Het gilde 
vierde het feest van zijn patroonheilige en 
tevens het vierde lustrum van zijn herleving. 
Na het vertrek van pastor Jos van Bosch een 
aantal jaren geleden, had het gilde geen gilde-
heer meer. De gildeleden vonden het hoog tijd 
geworden om hier verandering in te brengen. 
Gelukkig voor de gilde-leden kwam er een 
volmondig “ja” toen deze vraag werd gesteld 

aan pastoor Vincent Blom van de fusieparo-
chie Heilige Oda van Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel. Aan het einde van de gildemis heeft 
hoofdman Henk Quinten de nieuwe gildeheer 
het bijbehorend schildje omgehangen,  
zodat hij naar buiten toe herkenbaar is als 
gildeheer. Vincent zei in zijn dankwoord dat 
het zeer “verguld” is met deze voor hem 
nieuwe taak. n

Gildebruiloft Rob de Koning en Petra 
van der Vondervoort
Op vrijdag 20 mei is gildebroeder Rob de 
Koning, zoon van hoofdman Marcel, in 
het huwelijk getreden met Petra van der 
Vondervoort. De vader van Petra, Gidi, 
is eveneens lid van het Vessemse Sint 
Lambertus Gilde. Voor het bruidspaar reden 
om de wettelijke huwelijksvoltrekking op 
een bijzondere plaats te laten geschieden, 
namelijk in gildehuis “de Guld”. Nadat het 
aanstaande stel aangeklopt had bij het gilde, 
diende het gildehuis officieel goedgekeurd 
en geschikt bevonden te worden als locatie 
voor deze speciale gelegenheid. Dit bleek een 
formaliteit en zodoende konden de voorbe-
reidingen ruim van tevoren gestart worden. 
Op de trouwdag was “de Guld” passend 
aangekleed en ingericht en was het aan oud-
burgemeester Driek van der Vondervoort van 
de gemeente Bergeijk om het paar in de echt 
te verbinden. De oom van de bruid vervulde 

na een boeiende inleiding zijn rol als bijzonder 
ambtenaar van de gemeente Eersel met verve. 
Na het formele protocol was het aan het gilde 
om het kersverse bruidspaar, de familie en de 
vele andere aanwezigen een vendelgroet te 
brengen, alvorens het paar te feliciteren. n

V.l.n.r.: keizer Frans van de Oever, koning Ben van Genugten, gildeheer Vincent Blom en 
hoofdman Henk Quinten.

Het echtpaar de Koning.

Hopman Charles Sol neemt de erepenning in 
ontvangst. (Foto Fotografie Marijke)
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Gildedag Sint Odulphus Best lijdt onder slecht weer
De jaarlijkse gildedag van het Sint 
Odulphusgilde had regelmatig te lijden onder 
het slechte weer. De schietwedstrijd om de Jan 
Swinkels-trofee moest met een uur worden uit-
gesteld. De inderhaast opgezette partytentjes, 
moesten voorkomen dat de gildebroeders een 
nat pak opliepen. Nadat al vroeg in de morgen 
koning Ben van de Laar thuis was opgehaald, 
vond in de Odulphuskerk de heilige mis plaats 
en kreeg pastor Dré Brouwers na afloop een 
vendelgroet aangeboden. Voor het gemeente-
huis vond even later dezelfde ceremonie plaats, 
toen het college op het bordes verscheen. 

In de burgerzaal werd het gezelschap gastvrij 
door burgemeester van Aert ontvangen en toe-
gesproken. Daarbij onderschreef hij nog maar 
eens de waarde van het gilde voor de Bestse 
gemeenschap. Verschillende leden werden voor 
hun verdiensten onderscheiden. Jan van de 
Sande (50 jaar lid), Jos Peek (25 jaar lid) en Jan 
der Kinderen (25 jaar deken schrijver), kregen 
waarderende woorden. ’s Middags werd er 
tussen de regenbuien door op het gildeterrein 
aan de Sint Oedenrodeseweg geschoten. 
Wil de Bresser won de Jan Swinkels-trofee. n

Vier maal 50 jaar lid Sint Joris Hooge 
Mierde
Tijdens de teerdagen, in mei jongstleden, 
zijn Dora Meulenbroeks, Jos Wouters, Peter 
van den Borne en Leo van den Borne onder-
scheiden met een kringkroontje vanwege hun 
50-jaar lidmaatschap van het Sint Jorisgilde. 
Dora is momenteel ons oudste lid en is des-
tijds samen met haar man lid geworden van 
het gilde. Ook na het overlijden van haar man 
is ze altijd een trouw lid gebleven. Jos, Peter 
en Leo, zaten vijftig jaar geleden gezamenlijk 
in het bestuur van de Jonge Boerenstand, 
zijn gelijktijdig lid geworden en meteen als 
vendelier aan de slag gegaan. Jos is al snel 
in de overheid gekomen en sinds 1989 onze 

hoofdman. Peter is sinds 2007 onze tweede 
deken. Leo is na zijn actieve vendel-carrière 
een trouw lid gebleven, die nog af en toe de 
vaandrig vervangt. Onze jubilarissen hebben 
het gildehart op de juiste plaats, slaan vrijwel 
nooit bijeenkomsten over, houden erg van 
gezelligheid en genieten nog elke keer van het 
samenzijn en de broederschap van het Sint 
Jorisgilde. Onder toeziend oog van de fami-
lieleden van de jubilarissen, werden de onder-
scheidingen opgespeld door de voorzitter van 
Het Kwartier van Oirschot. Alle jubilarissen 
van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie nog 
veel gelukkige gildejaren toe. n

Nieuwe koning 
Sint Sebastiaan en 
Barbara
Op kermismaandag 4 juli 2016 vond het 
vierjaarlijks koningschieten plaats bij het 
gilde Sint Sebastiaan en Barbara, Moergestel. 
Helaas kon de regerende koning Gert van 
Elderen zijn titel niet verdedigen omdat hij 
voor de luchtmacht op uitzending is. Daarom 
komen de gildebroeders en -zusters ditmaal 
voor het ontbijt bij elkaar in café het Centrum. 
Bart Wolfs, die zelf ook gildebroeder is, heeft 
gezorgd voor de broodjes en ondertussen 
zijn de lokale reporters van MTV gearriveerd 
voor de interviews. De dag verloopt volgens 
eeuwenoude tradities. Aangekomen bij het 
gildeterrein, trekken de drie Moergestelse 
gilden rond de boom. De vader van de huidige 
koning, Jan van Elderen, hangt de breuk aan 
de boom en de strijd begint. De overheid laat 
enkele keren de boom naar beneden om de 
vogel te lossen. Maar 
dan schiet de vogel 
los en het is Adrie 
Burgers die zich met 
het laatste schot tot 
koning schiet. De 
strijd is gestreden en 
andere gildebroeders 
en -zusters mogen 
weer vier jaar trainen 
om in 2020 opnieuw 
te strijden voor het 
koningschap. n

Onderscheidingen gildedag Best.

De vier jubilarissen van Sint Joris. Koning Adrie Burgers

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Jubilarissen Gilde Sint Monulphus en Gondulphus
Zaterdag 16 juli vierde het gilde uit Knegsel 
haar jaarlijkse teerdag en werden twee 
jubilarissen in het zonnetje gezet. Ger van de 
Ven vierde zijn 40-jarig jubileum. Ger is een 
actief lid binnen het eigen gilde, begonnen 
als vendelier en nog actief schutter. Hij heeft 
het huidige schietterrein mede gerealiseerd. 
Bij het kwartier van Oirschot zit hij al dertig 
jaar in de schietcommissie. Het kaartschieten 
op de kermisdinsdag is bij hem ook nog 
steeds in goede handen. Het “koning der 
koningen van de gemeente Eersel” is door 
hem geïntroduceerd. Ger is tweemaal koning 
geweest, waarna hij als tweede deken in het 
bestuur is gekomen. Ook is hij medeoprichter 
en voorzitter van de zomermarkt-commissie. 
En alsof dat nog niet genoeg is heeft hij in 
1986, 2000 en 2010 het gildefeest mee-
georganiseerd. Voor zijn vrouw Jose was er 
een bos mooie bloemen en Ger ontving de 
zilveren kringonderscheiding.
Leo van der Heijden vierde zijn 50-jarig 
jubileum. Leo deed en doet erg veel vrijwilli-
gerswerk bij het Knegselse gilde. Begonnen in 
Wintelre, maar al snel verhuisd naar Knegsel, 
waar hij eerst tamboer was, totdat hij kring-
omroeper werd. Als schutter is hij ook actief 
geweest en draaide de bardiensten op ons 
gildeterrein. Leo is actief in de onderhouds-  
en jeu de boulescommissie. Evenals Ger is 

hij erg actief voor het Kwartier van Oirschot. 
Als omroeper is hij al bijna twintig jaar actief 
en zorgt hij ervoor dat het strakke tijdschema 
op zo’n dag altijd gehaald wordt. Ook nu 

weer veel lovende woorden, bloemen voor 
zijn vrouw Corrie en voor Leo zelf het zilveren 
kroontje. n

Harrie Bullens nieuwe koning van gilde 
Sint Sebastiaan Hoogeloon

Op maandag 27 Juni vond het tweejaarlijkse 
koningsschieten van het gilde sint Sebastiaan 
plaats in Hoogeloon. Na het “vrijen” van 
de schutsboom door Burgemeester Boy 
Swachten en een eerste schot door pastoor 
Joseph, kon regerend koning Ruud Verhoeven 
de strijd aangaan samen met drie andere 
kandidaten. Pas bij het 83-ste schot gaf de 
vogel zich helemaal gewonnen en viel het 

laatste stukje naar beneden. Het was Harrie 
Bullens die dit schot loste. En daarmee werd 
Harrie de kersverse en vooral ook trotse 
koning van het gilde Sint Sebastiaan voor de 
komende twee jaar. n

Koning Harrie Bullens.

Leo van der Heijden en Ger van de Ven.

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Gildedoop bij het Sint Antoniusgilde
Zondag 1 mei is voor het Sint Antoniusgilde 
uit Beek en Donk dit jaar een bijzondere dag. 
Voor het eerst na meer dan dertig jaar is het 
gilde getuige bij een gildedoop. Het gilde 
heeft familie van Rhee en de dopeling naar de 
Michaelkerk begeleid. Gildepastor Jan Engels 
gaat voor in de dienst en tijdens de doop 
zelf worden de vaandels geneigd en de trom 
geroffeld. Ook bij de lezing en de opdracht 
aan Maria zijn gildeleden betrokken. Na de 
plechtigheid gaat het gezelschap naar de 
schietaccommodatie van de Beek en Donkse 
gilden, waar Joshy Gevers en vader Mathie een 
vendelgroet brengen aan Eva. Kapitein Piet 
Swinkels spreekt in zijn felicitatie de wens uit 
dat er een goede en langdurige relatie tussen 
Eva en het Sint Antoniusgilde zal ontstaan. n

Laarbeekse gilden halen nieuwe  
burgemeester in
Op maandag 27 juni is met het installeren van 
een nieuwe burgemeester een einde gekomen 
aan een periode van bestuurlijke onrust in 
de gemeente Laarbeek, die bijna twee jaar 
geduurd heeft. De installatie heeft plaatsge-
vonden in een bijzondere raadsvergadering.
Voorafgaand aan de vergadering hebben de 
drie Laarbeekse harmonieën een serenade 
gebracht aan de uit Bergeijk afkomstige aan-
staande burgemeester Frank van der Meijden. 
Hierna hebben het Sint Servatiusgilde 
Lieshout, het Onze Lieve Vrouwegilde en 
het Sint Margarethagilde uit Aarle-Rixtel, 

het Sint Leonardusgilde van de Donk en het 
Sint Antoniusgilde uit Beek de heer van der 
Meijden verwelkomd en hem veel succes 
toegewenst. Dit is gebeurd door een lange 
erehaag te vormen naar de hoofdingang van 
het gemeentehuis in Beek en Donk. Tijdens 
het passeren van de heer en mevrouw van 
der Meijden, de commissaris van de koning 
Van der Donk en hun gezelschap, neigden de 
vendeliers de vendelvlaggen en roffelden de 
tamboers hun trommen. Het was een kleurrijk 
en feestelijk welkom. n

Jowan Aldenzee 
nieuwe koning 
Sint Antonius  
Abt gilde 
Gildebroeder Jowan Aldenzee is sinds 
kermismaandag 30 mei de nieuwe koning 
van het Sint Antonius Abt gilde Deurne. 
Hij wist tijdens het koningsschieten op het 
Haageind, na een spannende strijd bij het 
266ste schot de vogel naar beneden te halen. 
Het gilde begon de dag met een dienst in de 
Willibrorduskerk te Deurne met medewerking 
van het gildekoor, voorgegaan door de 
pastoor Paul Janssen. Voordat de koning 
werd verschoten is de vogel met het eerste 
schot bevrijd door pastoor Paul Janssen, 
en zijn vervolgens ereschoten gelost door 
burgemeester Hilco Mak, notaris Hannelie 
Jagtenberg, beschermheer Michiel Dankers 
en ook door oud-koning Frank van Dam. 
De nieuwe koning werd na het oprapen van 
de vogel geïnstalleerd en mocht over het 
hoofdvaandel van het gilde lopen. Na een 
vendelgroet en felicitaties bij de boom is de 
koning voorgesteld aan de burgemeester 
op het gemeentehuis. ‘s Avonds is door 
het gilde een receptie aangeboden voor de 
felicitaties van familie en bekenden. Jowan is 
de komende twee jaar de koning van het Sint 
Antonius Abt gilde Deurne. n

De burgermeester en zijn gezelschap betreden het gemeentehuis in Beek en Donk.

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Jan van Katwijk koning Sint Antonius 
en Sint Sebastianus gilde Gemert
Om de twee jaar schiet het gilde om een 
nieuwe koning. De protocollen hiervan staan 
al lange tijd vast. Een gildemis in de kerk, het 
bezoek aan de gildekapel, de optocht met het 
zustergilde Sint Joris naar de schutsboom, 
het schieten, de inhuldiging, de terugtocht, 
maaltijd en receptie.
Dit jaar was er een nieuw feit. De Braziliaanse 
pater Luciaan droeg voor het eerst de gildes 
op en loste in de middag het bevrijdende 
schot op de vogel, gevolgd door waarnemend 
burgemeester Van Diessen.
Er waren precies 99 schoten nodig om de 
vogel tot een laatste stuiptrekking te laten 

komen. Toen trad gildebroeder Jan van Katwijk 
aan. Wat hem ruim twintig jaar niet was 
gelukt, gebeurde nu wel. Hij raakte de vogel 
op de juiste plaats en onder luid gejuich viel 
deze naar beneden. Vreugde alom.  
De verplichtingen van het koningschap had hij 
al zoveel keren gehoord. Toch blijft de instal-
latie van een gildekoning, vol symboliek, altijd 
indrukwekkend. Sint-Jorisgilde bracht hem een 
vendelgroet, waarna werd opgetrokken naar 
het gildehuis. Onderweg werd bij de nostal-
gische kermis gestopt. Het eigen gilde bracht 
een vendelgroet en dronk de erewijn. n

Tom Hegeman nieuwe Koning Sint 
Catharinagilde Helmond
Tijdens het jaarlijkse koningschieten op 
zondag 10 juli is Tom Hegeman de nieuwe 
koning van het Sint Catharinagilde Helmond 
geworden. Bij het 121e schot wist hij het 
koningszilver te bemachtigen. Tom is binnen 
het gilde de tamboer en is voor de eerste keer 
koning van het gilde. Tom is sinds 2003 lid 
van het gilde, komt uit Aarle Rixtel en studeert 
in Nijmegen. Het was een zeer spannende 
wedstrijd waarbij een groot aantal broeders 
er op gebrand waren om het koningschap te 
verwerven. 

Ereschutter werd dit jaar Aaron Peters, die 
de vogel naar beneden wist te halen bij het 
112e schot. Er waren prijzen voor de kop, de 
vleugels en de staart van de vogel. 
Het Catharinagilde mocht zich verheugen 

onder grote belangstelling vanuit de buurt en 
van gasten uit de kring. n

Verbroederings- 
schieten Sint 
Antonius Abt gilde 
Deurne
Afgelopen zondag 22 mei vond het verbroede-
ringsschieten van de vier Deurnese  
gilden plaats bij het Sint Antonius Abt gilde 
Deurne. Rond twee uur ’s middags begon 
de schietwedstrijd bij de gildebroeders en 
-zusters, en bij de jeugd. De houten vogel 
hield stand tot het 247ste schot. Dat schot 
werd gelost door Chris Jansen van het Sint 
Joris gilde Deurne en hij mag zich daardoor 
een jaar lang broederschapsdrager noemen. 
Bij de jeugd was Dorus van Eijk de gelukkige, 
die ook een jaar lang het verbroederingsschild 
mag dragen. Ondanks het slechte weer was 
het een gezellige en geslaagde middag op het 
Haageind. n

Koningin Lianne Blankesteijn en koning Tom 
Hegeman.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Nieuwe erekoningin bij het 
Hubertusgilde
Traditiegetouw is er ook weer op het Sint 
Jansfeest geschoten voor de titel van ereko-
ning. Met het 23e schot is het Anita Verberne 
die de vogel naar beneden schiet en zodoende 
erekoningin 2016 wordt. Uit handen van 
koning Hans Hikspoors krijgt zij de wissel-
beker aangeboden.
Het druilige regenweer kan de pret niet 
drukken. n

Moeder volgt dochter op als koningin
Er zijn families waarvan je het als gilde moet 
hebben. Bij het Sint Jorisgilde Asten is de 
familie Joosten er gelukkig één van.
Bij het tweejaarlijkse schieten om de koning 
op 23 april was het Marijke Joosten-Arts, 
die zich tot koningin schoot en hiermee 
haar dochter Sjoerdje opvolgde. Echtgenoot 
Eric, tamboer en vendelier, is haar trotse 
prinsgemaal.
Bij de strijd om de erekoning schoot Arno 
Joosten (broer en zwager) letterlijk de laatste 
splinter eraf. Om het familiesucces compleet 
te maken schoot zoon Arjan zich met de 
luchtbuks opnieuw tot jeugdkoning. Op het 
schietterrein werd afscheid genomen van 
gildeheer Piet Schellens en zijn opvolger Pieter 
Scheepers werd geïnstalleerd.
Eucharistieviering, lunch, cafébezoek, vendel-
hulde en een afsluitend feest, maakten de dag 
tot een succes. n

Sint Servatius Gilde Lieshout heeft patroonsviering
Dertien mei is de patroonsdag van de heilige 
Sint Servatius en dan wordt op de zaterdag 
het kortste bij deze datum de jaarlijkse 
teerdag gehouden. De dag begint met een 
viering in de Sint Servatius Kapel. Tijdens de 
viering worden twee nieuwe gildebroeders 
geïnstalleerd, tamboer Gerrit van Kaathoven 
en vendelier Maarten Engels. Na de viering 
gaat het gilde terug naar het paviljoen om 
te gaan schieten; de dames met het geweer, 
de jeugd met de buks en de heren met de 
kruisboog. Na een groot aantal schoten is het 
Gerda van der Burgt die bij de dames de vogel 

naar beneden schiet. Bij de jeugd is dit Bas 
van Pelt. De vader van Bas, Willem van Pelt, 
weet de gipsen vogel met de kruisboog naar 
beneden te halen. Het is een gezellige dag, en 
dankzij Sint Servatius is het droog gebleven. n

Jubilarissen 
bij het Sint 
Margarethagilde
Harry van Dooren is 25 jaar lid van ons gilde 
en opgegroeid samen met zijn broer Jan van 
Dooren in Aarle-Rixtel. Het mooie van deze 
twee broers is dat Jan lid was van Het Onze 
lieve Vrouwe Gilde, oftewel de blauw schut 
(Jan is inmiddels overleden) en Harry lid is 
van het Sint Margaretha Gilde, oftewel de rooi 
schut. Harry is vrijgezel en boer, heeft een 
mooie oude boerderij in de Kerkstraat met 
enkele dikbillen, waar hij de nodige verhalen 
over kan vertellen. Binnen ons gilde is Harry 
hellebaarddrager.
Harrie Verschuren is ook 25 jaar lid van ons 
gilde. Hij is lid geworden toen zijn vader is 
overleden, die koning is geweest van ons 
gilde. Harrie heeft in het bestuur gezeten 
als dekenrentmeester en is ook koning 
geweest. Hij werkt bij Agio sigaren fabriek als 
medewerker onderzoek en ontwikkeling.
Zijn hobby’s zijn oldtimers en in het bijzonder 
de Volvo. n

Een trotse koningin geflankeerd door zwager 
Arno en zoon Arjan.

V.l.n.r. Harrie Verschuren en Harry van Dooren 
tijdens hun 25-jarig jubileum.

V.l.n.r. Maarten Engels, koningspaar Jo en 
Peter Keursten, Gerrit van Kaathoven.

Anita Verberne met de wisselbeker.

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Schutters leveren zeldzame prestatie
Zondagmorgen 22 mei vertrokken vier schut-
ters van gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven 
Weeën uit Lierop, te weten Ad Vlemmix, 
Johan Vlemmix, Paul Sanders en Angel van 
Moorsel, naar Udenhout om bij het Sint Joris 
gilde deel te nemen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen Vrije Hand. Bij slecht 
regenachtig weer begonnen zij aan de 
wedstrijd. Na een drietal kampronden hebben 
deze kanjers het korpskampioenschap op hun 
naam geschreven. Het is twintig jaar geleden 
dat we deze prestatie al eens geleverd hebben. 
Daarna moest er nog verder gestreden 
worden voor het persoonlijk kampioenschap 
met een honderdveertig andere schutters. 
Na drie ronden bleven er nog zestien schut-
ters over en de volgende ronde nog twee, 
waarvan Ad Vlemmix de titel veroverde. Angel 
wist vervolgens ook nog het koningskruis te 
bemachtigen, waarmee alle hoofdprijzen mee 

naar Lierop kwamen. Dit betekent wel dat ons 
gilde in 2017 deze kampioenschappen moet 
organiseren en dat deze drie schutters ons 
gilde én Lierop in heel Brabant weer flink op 
de kaart hebben gezet. Bij thuiskomst werden 
zij door het gilde met een vendelgroet en een 
woordje van de hoofdman voor hun fantasti-
sche prestatie gehuldigd. n

Dertigste schietwedstrijd voor 
Vlierdense bevolking 
Voor de dertigste keer hield het gilde Sint 
Willibrordus een schietwedstrijd voor de 
Vlierdense bevolking. De winnaars zijn John 
Sleegers op de grote vogel en Rick Joppe op 
de kleine vogel. Deze wedstrijd is ontstaan 
doordat menig Vlierdenaar ook wel eens “om 
den koning” wilde schieten. Het schieten 
voor de gildekoning is uitsluitend weggelegd 
voor gildeleden. Bij het schieten komt het er 
niet altijd op aan, dat men goed kan schieten. 
Het is ook vaak het geluk dat men op het 

goede moment aan de beurt is. Door een 
welgemikt schot werd de volledige romp eraf 
geschoten. Slechts de vleugels bleven aan de 
spil hangen. Toch waren er nog drie schoten 
nodig om deze met het 197-ste schot door 
John naar beneden te halen. De jeugd had 
dit jaar de uitdaging om een nieuw model 
vogel naar beneden te halen. Zij konden met 
enkele welgemikte schoten vrij snel de vogel 
slechten. Na zo’n honderd schoten werd Rick 
Joppe winnaar bij de jeugd. n

Vriendendag Onze 
Lieve Vrouwe 
Gilde Aarle-Rixtel
Op zondag 1 mei was het weer de, inmiddels 
traditionele, vriendendag. Op het spel stond 
de titel “hagelkruis-koning(in)”. 
Naarmate de dag vorderde ging ook de 
temperatuur omhoog en was het zelfs aange-
naam in het zonnetje. Na de gasten te hebben 
verwelkomd, kon de wedstrijd van start gaan. 
Een vijftal nieuwe vrienden was ook aanwezig. 
Na de aftrap, door de heersende koningin 
Marjan Manders, brandde de strijd los 
tussen de vrienden. Nadat een aantal nieuwe 
vrienden wat later arriveerden en zich met 
de strijd gingen bemoeien, kwam er letterlijk 
en figuurlijk schot in de zaak en uiteindelijk 
mocht Tonny Gevers uit Beek en Donk de 
hagelkruis-trofee in ontvangst nemen. De 
nieuwe koningin is ook al koning van het gilde 
Sint Antonius te Beek en Donk, zodat het 
niet echt een verrassing kon zijn. Na de strijd 
om het koningschap werd er nog geschoten 
om een fles wijn, die gewonnen werd door 
Jan Coolen. Het is Jan, die twee jaar geleden 
de titel hagelkruis-koning, door middel van 
loting, in de schoot geworpen kreeg. Nu blijkt 
maar weer dat hij toch wel kan schieten. Beide 
winnaars kregen nog een vendelgroet aange-
boden, waarna het nog lang gezellig bleef op 
het “Jan van Doorenpaviljoen”. n

Hagelkruiskoningin Tonny Gevers, koning 
Bjorn Kerkhof en Jan Coolen. V.l.n.r.  koningspaar Anselma en Hennie Fransen, John Sleegers en Rick Joppe.
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Een nieuw koningsschild
Bij het Sint-Bavogilde van Raamsdonk wordt 
om de drie jaar koning geschoten. Normaal 
schieten de schutters met handboog op 
doel, maar bij deze gelegenheid gebeurt 
dat met de handboog op een vogel op de 
schutsboom. Op de staatsiedag, 11 oktober 
2015, is het Michiel de Been die het laatste 
stuk van de vogel naar beneden haalt. Michiel 
is eenentwintig jaar en een actief en trouw 
gildelid. Gebruikelijk is dat de nieuwe koning 
drie jaar vrijstelling geniet van het betalen 
van contributie, maar de verplichting op zich 
neemt om een nieuw schild te laten maken 
en dat schild aan het gilde te schenken. Het is 
een vrij algemeen gegeven, dat jonge mensen 
tegenwoordig hun beleving van het geloof 
niet zo in het openbaar tot uiting brengen. 
Opmerkelijk is daarom dat de nieuwe koning 
één van de principes van het christelijk geloof 
als basis voor zijn ontwerp nam: geloof, hoop 
en liefde. Vanwege het geloof in de verrijzenis 

van Christus is het kruis voor christenen een 
symbool voor eeuwig leven. De hoop is in de 
christelijke kunst altijd symbolisch uitgebeeld 
door een anker. Het hart geldt als algemeen 
symbool van de liefde. Michiel weet wat het 
koningschap van een gilde inhoudt! n

Koningschieten Cloveniersgilde Sint 
Bavo Rijsbergen
In de wetenschap dat Matheus van Kuyk in 
1829 en 1837 koning schoot en in 1843 voor de 
derde maal de vogel eraf schoot en dus keizer 
werd, werd op dinsdag 21 juni 2016 een aan-
vang genomen met het koningschieten. Na 
de gebruikelijke ceremoniën onder de schuts-
boom werden de kandidaten ingeschreven 
voor de vacante koningstitel. De hoofdman 
las het dag-reglement voor, gevolgd door 
het ‘vrijen’ van de boom door overdeken / 
burgemeester Leny Poppe-de Looff. Tot ieders 
verrassing was het oud-koning Jan Michielsen 
die de vogel naar beneden schoot. Jan maakte 
echter geen gebruik van zijn recht om de titel 
op te eisen en liet een nieuwe “vogel” plaatsen 
onder de toezegging de gildeleden een vat 
bier te schenken! De strijd werd voortgezet 
met de overgebleven kandidaten. Doch het 
was oud-koning Sjaak Lips, die een voltreffer 
plaatste en de vogel neerhaalde. Hiermee 
verwierf Sjaak de felbegeerde keizerstitel en 
hij is daardoor de opvolger van Matheus van 
Kuyk. Vooraf was bepaald dat in geval dat 
het Sjaak zou lukken om voor de derde maal 
op rij koning te schieten (en dus keizer), er 

op bamisdag, dit jaar op 8 oktober, voor de 
vacante koningstitel zou worden geschoten. 
Voor Sjaak wachtte nog een verrassing. Uit 
handen van kring-secretaris Alfred Boot werd 
hem de kringonderscheiding opgespeld voor 
zijn onbaatzuchtige inzet gedurende zijn lid-
maatschap voor het gilde. De geslaagde dag 
werd met een gezellig broederlijk samenzijn 
voortgezet. n

Een nieuwe 
hoofdman voor 
Gilde Sint Jan 
Wernhout
Op 2 Juni 2016 vond bij Gilde Sint Jan een 
bijzondere vergadering plaats. Er was één 
agendapunt, namelijk het kiezen van een 
nieuwe hoofdman. Hoofdman Jan Jochems is 
overleden op 13 februari 2016. De vergadering 
werd voorgezeten door de over-hoofdman 
van het gilde, burgemeester Leny Poppe-de 
Looff. Er is een open stemronde, waarop 
iedereen een naam op een stembriefje schrijft. 
Daarna worden deze briefjes opgehaald en 
wordt door de overhoofdman aan de leden 
die voorgedragen zijn gevraagd of ze de 
functie aan willen nemen. Tien kandidaten zijn 
voorgedragen, waarvan één kandidaat zich 
beschikbaar stelde voor de functie.
Daarna werd een volgende stemronde 
gehouden en werd er met volle overtuiging 
“ja” gestemd voor de nieuwe hoofdman.  
Dit is Johan van Aert geworden.  
Hij is een zeer trouw lid en weet wat er moet 
gebeuren binnen zijn taak. Hij is voorheen 
tweemaal koning geweest en was op het 
moment van de verkiezing ouderman. Wij 
wensen Johan veel succes met zijn nieuwe 
taak in het gilde. n

Koningschild

Sjaak Lips, keizer. Hoofdman Johan van Aert.

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat
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Koningsverschieting Sint Hubertusgilde Leur
Zondag 26 juni vond de koningsverschieting 
van het gilde Sint Hubertus plaats. Om de 
twee jaar wordt deze verschieting op de laatste 
zondag van juni gehouden.
Dit jaar vond deze plaats op het terrein aan 
de Tuindersweg-Busschieterslaan in Etten-
Leur-Noord. Voorafgaand werd ook de tweede 
burgerkoningsverschieting gehouden.
Een twintigtal aspirantburgerkoningen uit 
Etten-Leur had zich hiervoor aangemeld en 
na een spannende strijd slaagde Arjen Klep 
erin de houten vogel van de twaalfmeterhoge 
boom te schieten. Door hoofdman Alfred 
Boot werd hem het burgerkoningszilver omge-
hangen en mag hij zich de komende twee jaar 
burgerkoning van het Sint Hubertusgilde van 
Leur noemen. 
Na afloop hiervan begonnen zestien 
gildebroeders aan de verschieting om de 

tweejaarlijkse koningstitel van het gilde. Na 
een spannende strijd, die onder barre weers-
omstandigheden plaatsvond en ongeveer 
anderhalf uur duurde, slaagde Pieter Bos erin 
de vogel neer te halen. Vanwege een enorme 
hoosbui werden hem later in de Mouterij 

van het gilde het koningszilver omgehangen 
en de eed door de hoofdman van het gilde 
afgenomen, waarna hij het vaandel op 
kousenvoeten mocht overschrijden. In de 
mouterij werd daarna op gepaste wijze het 
feest voortgezet. n

Jaarmarkt, rommelmarkt gilde Sint Jan Wernhout
Het is voor de dertigste keer dat de jaarmarkt/
rommelmarkt wordt georganiseerd door 
het gilde Sint Jan. Zoals andere jaren wordt 
er hard gewerkt door de gildebroeders en 
gildezusters om ook dit jaar de markt te 
laten slagen. De rommelmarkt wordt geheel 
door het gilde verzorgd. Er is een schiettent, 
waar je met de buks kunt schieten om een 
prijs. Hierin staan leden van het gilde om 
je te helpen. In de ochtend wordt, op een 
terras, de muziek verzorgd door de harmonie 
van Wernhout en verder wordt in de loop 
van de dag de muziek verzorgd door ‘DJ 
Armand’. Leden van het gilde verzorgden het 
terras. In de hoofdstraat staan verschillende 
kramen met een diversiteit aan artikelen. 
Het is prachtig weer met een aangename 
temperatuur, zodat de omzet op het terras 
tot tevredenheid stemt. Het is dit jaar minder 

druk met bezoekers dan voorgaande jaren, 
maar wij als gilde zijn zeer tevreden met het 
behaalde resultaat. Het doel om iets in de kas 

te krijgen voor het gilde Sint Jan is geslaagd en 
dat is de bedoeling van deze jaarmarkt. n

De burgerkoning De gildekoning
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Overzicht jaarmarkt

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

Harry van Deijne (88)
Gildebroeder en oud-koning
† 29 april 2016
Sint Jacobus Gilde Zeeland (Land van Cuijk)

Harry is 45 jaar lang lid geweest. Hij was koning 
van het gilde in 2002-2003. Verder is hij 25 jaar 
vaandrig geweest en heeft hij 17 jaar lang de taak 
van penningmeester vervuld.

Rien Goos (68)
Gildebroeder en gildeknecht
† 19 april 2016
Cloveniersgilde Sint Bavo, Rijsbergen (Baronie en 

Markiezaat). 

Rien was sinds 2008 lid van het gilde. Hij was 
een verdienstelijk gildebroeder. Gedurende 
enige jaren maakte hij deel uit van de groep 
barmedewerkers. Daarnaast heeft hij de functie 
van gildeknecht op een ludieke wijze ingevuld. 
We verliezen in hem een gewaardeerd lid.

Henk verzantvoort (77)
Gildebroeder
Sint Barbara-Sint Sebastiaan Gilde, Vught (Maasland)

† 28 maart 2016
Henk is ruim 26 jaar gildebroeder geweest. Hij 
heeft diverse functies in de hoogheid met verve 
bekleed. Henk was koninklijk onderscheiden en 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Wij hebben hem leren kennen als een bijzonder 
warm en kleurrijk mens, die altijd belangstelling 
toonde voor anderen. Tijdens hilarische sketches 
op vele gilde-avonden kwam het theaterdier in 
hem naar boven. Ook hield hij jarenlang, als 
organisator, de traditie van de Barbaradag hoog. 
Wij gaan hem vaak missen.

Piet ScHoenmakerS

Gildebroeder
† 20 juli 2016
Sint Ambrosiusgild, Loon op Zand (Maasland)

Met grote droefheid geven wij, leden van het 
gilde Sint Ambrosius Loon op Zand, kennis 
van het overlijden van onze gildebroeder Piet 
Schoenmakers op woensdag 20 juli 2016. Piet 
was bijna 45 jaar een zeer actief lid van ons gilde. 
Hij schoot verdienstelijk met handboog en was 
enkele keren schutterskoning. De laatste paar 
jaren schoot Piet met kruisboog op doel. Piet was 
actief en leidend bij de bouw, verbouwingen en 

het onderhoud van ons gildehuis en bijbehorend 
terrein ‘In de Beijenthuynen‘. In 2011, bij zijn 
40-jarig jubileum, ontving Piet een onderschei-
ding van kring Maasland. Piet, we zullen je erg 
missen. Rust zacht.

ton GlouDemanS (64)
Gildetamboer
† 6 mei 2016
Gilde Sint Hubertus, Berkel (Maasland)

Ton  was altijd aanwezig, ook met zijn grappen.
Hij is op  64-jarige leeftijd overleden.

ceeS WeijtmanS (66)
Gildebroeder
† 28 juni 2016
Gilde Sint Joris, Udenhout (Maasland)

Cees was net 66 jaar oud geworden. Hij was 48 
jaar lid van het Gilde Sint Joris Udenhout.
Een schutter en jager met hart en ziel. In zijn 
schutters-carrière heeft Cees, samen met andere 
schutters, tien keer de titel Nederlands Kampioen 
Viertallen behaald. Maar op individueel vlak is 
hij vier keer Nederlands Kampioen Vrije Hand 
geweest. Daarnaast heeft hij vele andere titels 
behaald op regionaal en nationaal gebied. 
Cees was een gildebroeder in hart en nieren en 
lachte altijd. Zo zullen we hem ook altijd blijven 
herinneren.

jan WeijtmanS (88)
Gildebroeder
† 30 juli 2016
Gilde Sint Joris, Udenhout (Maasland)

Jan was net 88 jaar oud geworden. Hij was 67 
jaar lid van het Gilde Sint Joris Udenhout. Een 
gildebroeder in hart en nieren, 19 jaar deken-
schrijver en 35 jaar dekenrentmeester. Samen 
met zijn vrouw Dory Weijtmans was hij ook al 
die jaren schatbewaarder van de gilde-attributen. 
Het was het tweede gildehuis van ons gilde. Op 
zijn oude dag was Jan terug te vinden op het 
jeu-de-boules-terrein. Als gilde hebben we Jan 
met gilde-eer op woensdag 3 augustus begraven, 
wat hij ook verdiend heeft.

Mogen zij allen rusten in vrede
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jan Bijnen (95)
Gildebroeder en oud-koning
† 5 juni 2016
Sint Ambrosiusgilde, Baardwijk (Maasland)

Jan was met zijn 62 lidmaatschapsjaren het 
oudste lid en ondanks zijn hoge leeftijd speelde 
hij nog een aardig potje kaart tijdens de teerdag.
In 1954 trad Jan, in de voetsporen van zijn vader, 
toe tot het Sint Ambrosiusgilde. Jan bleek een 
goed schutter en nam geregeld deel aan wed-
strijden. In 1958 werd Jan koning en schonk hij het 
gilde een prachtig zilveren schild met de tekst:
“Het was mijn vaders grootste eer, zowel ’t schil-
deren als het geweer. Ook ik volgde zijn goede 
sporen om tot de koningen te behoren.”
Want als begenadigd schilder bracht Jan op onze 
trommen een schildering aan van onze patroon-
heilige, Sint Ambrosius. In 2014 vierde Jan zijn 
60-jarig lidmaatschap waarop hij met veel plezier 
terugkeek. Op vrijdag 10 juni 2016 is hij met gilde-
eer begraven. We zullen hem missen.

Herman HuiSman (78)
Erelid en gildebroeder
† 14 juli 2016
Gilde Sint Antonius Abt, Nuland (Maasland)

Op donderdag 14 juli is ons erelid Herman 
Huisman op de leeftijd van 78 jaar overleden. 
Herman was, vanwege zijn vele verdiensten 
voor ons gilde, in 1988 benoemd tot erelid.  In 
de periode 1979 tot 1987 was Herman zeer actief 
als schutter. Vanaf 1980 was hij actief als deken-
schrijver van ons gilde.
Herman is op woensdag 20 juli met gilde-eer 
door de gildebroeders van Nuland en van 
Gildenkring Hoge Schuts begeleid op zijn laatste 
gildereis. 
Wij verliezen in Herman een zeer gewaardeerde 
gildebroeder.

anneke manDerS - van GrunSven (81)
Gildezuster
† 1 mei 2016 
Gilde Sint Antonius Abt-Sint Catharina, Nistelrode 

(Maasland)

Bij de herinrichting (25 jaar geleden) van ons 
gilde werden ook vrouwen als volwaardig gildelid 
toegelaten. Zo werd Anneke gildezuster.
Aan onze gilde-disciplines, met name het jeu de 
boules, nam zij graag deel. Tijdens gilde-manifes-

taties was Anneke ook heel nadrukkelijk aanwezig 
en tijdens de optochten droeg zij altijd fier één van 
onze vendels. Op deze manier gaf zij het signaal 
af naar andere gilden dat ook vrouwelijke leden 
in het gildewezen hun mannetje kunnen staan. 
Zodoende is ook Anneke Manders één van de 
voorbereidsters geweest voor de acceptatie van 
vrouwen als volwaardig lid binnen de Brabantse 
gilden.
Het gilde herinnert zich Anneke als een spontaan, 
vrolijk en modern-denkend gildelid.

tHeo verScHueren(86)
Gildebroeder, oud-koning en archivaris
† 19 juni 2016
Sint Catharina Gilde Eindhoven-Stad (Kempenland)

Theo was sinds 1979 gildebroeder en koning 
in 1982 en 2000. Hij heeft vooral veel betekend 
voor het gilde in de hoedanigheid van archivaris, 
hetgeen hij vele jaren gedaan heeft. Hij schreef 
verscheidene boeken en brochures over de 
geschiedenis, de gebruiken en de rituelen binnen 
het gilde. Theo is daarvoor onderscheiden als lid 
van verdienste.

FritS Beelen(61)
Gildebroeder
† 26 januari 2016
Sint Joris Gestel en Blaarthem (Kring Kempenland)

Frits was gildebroeder en ouderling. Hij was 61 
jaar lid van ons gilde, in 2006 was Frits samen 
met zij drie broers 200 jaar gildebroeder. Frits 
was koning van 1956 tot en met 1959 en jonge 
deken van 1959 tot en met 1964. Hij was initia-
tiefnemer van ons eerste schutterslokaal achter 
de Genneper watermolen. Frits was in zijn goede 
jaren een gedreven kruisboogschutter.

Piet van Den Heuvel (95)
Gildebroeder
† 1 juni 2016
Sint Joris Gestel en Blaarthem (Kring Kempenland)

Piet was 95 jaar en 34 jaar lid van ons gilde. 
Hij was jonge deken van 22 april 1987 tot 28 
april 1993. Piet was hoofdredacteur van het 
Guldblaaike van aflevering 33 (in maart 1988), 
tot aflevering 77 (in december 2008); in totaal 
44 afleveringen. Piet ging graag mee met de 
gildereizen en bezocht vele hoofdlieden-dagen.

IN MEMORIAM

Mogen zij allen rusten in vrede
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Willy StaalS

Gildebroeder
† 14 juni 2016
Sint-Jansgilde  Soerendonk (Kempenland)

Dinsdag 14 juni bereikte ons het droevige bericht 
dat gildebroeder Willy Staals op 61 jarige leeftijd 
is overleden. Hij was 44 jaar lid van het gilde. 
Willy is in 1971 ingewijd als lid van het gilde, 
hij was een verdienstelijk vendelier, gezien de 
prijzen die hij heeft behaald in de jaren. Bij het 
groepsvendelen was Willy één van de vaste 
voordraaiers, waar men blindelings op kon ver-
trouwen. Naast het vendelen was Willy ook één 
van de vaste kruisboogschutters van het gilde. 
Toen zijn gezondheid hem in de steek begon 
te laten probeerde hij er zoveel mogelijk bij te 
zijn, zo goed en kwaad als het ging. Zaterdag 18 
juni is Willy Staals met gilde-eer naar zijn laatste 
rustplaats begeleid door het Sint-Jansgilde.

jan van zon (80)
† 23 augustus 2015 
Gildebroeder
Gilde Sint Joris - Sint Barbara, Maarheeze 

(Kempenland)

Na een beroerte en een kort ziekbed is onze 
gildebroeder Jan van Zon overleden. Jan was een 
waardevol lid van gilde Sint Joris - Sint Barbara, 
Maarheeze. Hij was drie jaar lang dekenschrijver 
en een trouw bezoeker van het gilde. Als het 
gilde uitrukte, vervulde hij de rol van zilverdrager. 
Tijdens zijn werkzame leven was Jan aannemer. 
Van zijn kennis heeft het gilde dankbaar gebruik 
gemaakt. Tijdens de bouw van het nieuwe 
gildehuis was Jan door het bestuur aangesteld als 
“uitvoerder”. Deze taak heeft hij met verve ver-
vuld, hetgeen resulteerde in een prachtig onder-
komen dat in 2013 in gebruik werd genomen. Jan 
is 80 jaar geworden en begraven met gilde-eer. 
Het gilde verliest in hem een gewaardeerde 
gildebroeder. Wij wensen zijn vrouw en kinderen 
alle sterkte toe.

Hein van HooF (74)
Gildebroeder
† 17 mei 2016
Sint Martinusgilde Luyksgestel (Kempenland)

Op dinsdag 17 mei 2016 is op 74-jarige leeftijd 
onze gildebroeder Hein van Hoof overleden. Hij 
was sinds 2002 lid van ons gilde. Al in augustus 
2004 wist Hein zich tot koning van ons gilde 
te schieten. Hierdoor nam hij tevens voor een 

periode van zes jaar zetel in de overheid. In zijn 
periode als koning schoot hij zich tevens tot 
koning van Groot Bergeijk. Vanaf 2003 was hij 
onze ‘gildekok’ tijdens ons jaarlijks eetfestijn. 
De laatste jaren kon Hein vanwege zijn steeds 
slechter wordende gezondheid niet altijd meer 
aanwezig zijn bij de activiteiten van het gilde, 
hetgeen hem erg zwaar viel. Op zaterdag 21 mei 
2016 hebben wij afscheid genomen van onze 
gildebroeder.

jack van uijtreGt (57)
Gildebroeder en seizoensdeken
† 19 juni 2016
Gilde Sint Jan Baptist Duizel (Kempenland)

Jack overleed plotseling thuis op 19 juni 2016. 
Hij was nog maar vijf jaar lid van het gilde en 
vervulde de functie van seizoendeken. Naast het 
gilde was Jack actief in vele andere verenigingen 
in Duizel. Een sterk, actief en betrokken persoon 
met een mooie humor. Hij zal in Duizel erg 
gemist worden.

Fini kox-caStelijnS (87)
Gildezuster 
† 2 juli 2016
Gilde Sint Jan Baptist Duizel (Kempenland) 

Fini overleed op 2 juli 2016 in het zorgcentrum 
te Bergeijk. Zij was 43 jaar lid van het gilde en 
echtgenoot van de in 1999 overleden keizer Jan 
Kox. Ze voelde zich zeer betrokken en sprak 
altijd haar waardering uit over wat er bij het gilde 
plaatsvond. Samen met Jan sloeg ze zelden een 
gilde-evenement over.

Paola van keulen (55)
Gildezuster
† 29 april 2016
Sint-Jorisgilde Reusel (Kempenland)
Paola was 6 jaar lid van ons gilde. Zij werd 
door ons gilde met gilde-eer begeleid bij haar 
afscheidsdienst.
 

Mogen zij allen rusten in vrede
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mariuS zijlmanS (86)
Beschermheer en gildebroeder
† 21 mei 2016
Sint - Jorisgilde Reusel (Kempenland)

Marius was 51 jaar lid van ons gilde. Hij was 
beschermheer van ons gilde en in het verleden 
huisarts in Reusel, vicevoorzitter van de 
Federatie van Noord Brabantse Schuttersgilden 
van 1980 tot en met 1988, kringvoorzitter van 
kring Kempenland en ereraadsheer van kring 
Kempenland. Marius werd door ons gilde met 
gilde-eer begeleid bij zijn afscheidsdienst.

Dora kerkHoFS-van GomPel (85)
Gildezuster
† 8 april 2016
Sint - Jorisgilde Reusel (Kempenland)

Dora Kerkhofs beter bekend als Door Got. Zij 
was 59 jaar lid van ons gilde. Dora werd door ons 
gilde met gilde-eer begeleid bij de heilige mis ter 
afscheid.

louiS muSkenS (68)
Gildebroeder
† 16 mei 2016
Onze Lieve Vrouwe Schuts, Elshout (Maasland)

Louis was 49 jaar lid van ons gilde. Een schutter 
in hart en nieren, een gildebroeder waar we op 
konden bouwen. Hij stond altijd klaar als er moest 
worden geholpen en was 38 jaar lang de drijvende 
kracht achter de ‘rik-concoursen’, die we met het 
Sint Hubertusgilde organiseren. Voor zijn ver-
dienste heeft hij een kringonderscheiding in zilver 
met vuurslag ontvangen en is hij benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje - Nassau. Wij zijn Louis 
dankbaar voor alle jaren dat hij onze gildebroeder 
was.

Gré van Dijk-rietvelD (73)
Gildezuster
† 2 juni 2016
Sint Martinus en Sint Antonius, Lexmond en Hei - en 

Boeicop (Maasland)

De waarheid dringt nog niet tot ons door, maar 
het feit ligt er. Wij kregen het droevige bericht 
binnen dat onze gildezuster Gré van Dijk plotse-
ling is overleden. Vanaf de heroprichting in 2005 
was zij een actieve deelneemster van ons gilde in 
de dameskaartclub, het jeu de boules en de altijd 
helpende hand binnen ons gilde.

jan verBaant (77)
Gildebroeder
† 7 mei 2016
Sint Willibrordusgilde, Casteren (Kwartier van 

Oirschot)

Op 7 mei 2016 bereikte ons het droevige 
bericht dat onze gildebroeder van het gilde Sint 
Willibrordus Casteren, Jan Verbaant, op 77-jarige 
leeftijd was overleden. Jan was bijna 49 jaar lid 
van gilde Sint Willibrordus.

joS van alPHen 
Gildebroeder
Sint Jorisgilde, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Op vrijdag 29 juli 2016  hebben wij afscheid 
genomen van Jos van Alphen. Na meer dan 
45 jaar lid van ons gilde Sint Joris Moergestel 
hebben wij hem tijdens een mooie viering in ons 
gildehuis een mooi uitgeleide gedaan met de 
familie en vrienden. Jos was een trouwe gilde-
broeder, die nooit op de voorgrond trad, maar 
wel aanwezig was.

marrie zielHorSt velDkamP(68)
† 28 mei 2016
Gildezuster
Gilde Sint Brigida, Netersel (Kwartier van Oirschot) 

Op 28 mei 2016 is gildezuster Marrie Zielhorst-
Veldkamp plotseling op haar 68e verjaardag 
overleden. Marrie was veertien jaar gildezuster 
en actief als zilverdraagster.

FranS kamPerS

Gildebroeder en erelid
† 2 juli 2016
Sint Antoniusgilde Stiphout (Peelland)

Frans was sinds 1984 lid van het Stiphoutse gilde 
en was één van de tamboers.
Wij verliezen in Frans een gewaardeerd lid, niet 
alleen van het gilde in Stiphout, maar ook als 
erelid van kring Peelland. Daarnaast was Frans 
lange tijd bestuurslid van de kring Peelland.
Ook was hij voorzitter van de trom-commissie 
van de kring en zat hij in het bestuur van de 
trom-commissie van de Federatie van Brabantse 
Schuttersgilden.
Bij zijn afscheid van het kringbestuur in 2015 werd 
hij geëerd met een erelidmaatschap van Kring 
Peelland.
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Harrie van zoGGel (63)
Ouderling
† 1 juli 2016
Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert 

(Peelland)

Harrie werd in 1976 tot nieuwe deken gekozen, 
was daarna regerende en afgaande deken en 
vendelier. Wegens fysieke problemen moest hij 
het gilde verlaten, werd ouderling en bleef sinds-
dien bij het gilde betrokken. Op 1 januari van dit 
jaar vierde hij zijn 40-jarig gildebroederschap.

joke BeekmanS

Gildezuster
† 14 maart 2016
Sint Blasius Gilde, Heusden (Maasland)

Op 14 maart 2016 is onze gildezuster Joke 
Beekmans helaas plotseling komen te overlijden.
Zij werd beschouwd als de gilde-moeder van het 
Sint Blasius Gilde te Heusden. 
Met haar warme en hartelijke persoonlijkheid 
was zij altijd zeer betrokken bij het gilde.  
Zij was lid sinds 1993 en is in 2006 ook nog 
koning geweest.
Op 19 maart hebben we met gepaste gilde-eer 
haar uitvaart mogen begeleiden.
Het is een groot verlies voor ons gilde en we 
zullen haar missen. 

BertuS HaGen (72)
Gildebroeder/oud-koning
† 25 mei 2016
Groot Gaesbeeker Gilde, Soest (Land van Cuijk)

Bertus was lid van het Soester gilde sinds 1 juli 
1963. Op 19 augustus werd hij gildekoning met 
het 357ste schot. Een week later was hij daarmee 
koning bij de eerste Vrije Gildedag van het Land 
van Cuijk dat in Soest werd gehouden bij gele-
genheid van de viering van 950 jaar Soest.
Bertus was trots nog altijd op zijn koningschap 
en was activiteiten waarbij alle oud-koningen 
waren betrokken aanwezig.

Peter vermeer (83)
Gildebroeder
† 9 juli 2016
Gilde Sint Catharina en Barbara, Schijndel (Maasland)

Zaterdag 9 juli ontvingen we het trieste bericht 
dat onze gewaardeerde gildebroeder Peter 
Vermeer na een kort ziekbed is overleden. Peter 
was sinds 2 februari 1989 lid van ons gilde. Hij 
nam met veel enthousiasme deel aan onze activi-
teiten. Kruisboogschieten was alles voor hem, hij 
had zelfs een schutsboom voor kruisboog in zijn 
weiland staan. In 2002 veroverde Peter de titel 
van koning en in 2011 die van landjonker. Ook is 
Peter lange tijd vaandeldrager geweest. Als je iets 
wilde weten over kringdagen, kruisboogschieten 
of andere gildes, dan kon je het aan Peter vragen. 
Hij kende veel mensen binnen kring Maasland 
en daarbuiten. 
We zullen Peter enorm gaan missen en hij zal 
altijd in onze herinnering blijven. Op 14 juli 
hebben we Peter met gilde-eer mogen begeleiden 
naar zijn laatste rustplaats. We wensen Mien, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Pieter verBakel(83)
Gildbroeder
† 24 augustus 2016
Sint Antonis en Sint Sebastianus, Gemert (Peelland0

De 83-jarige Pieter Verbakel, nieuwe deken van 
het jaar 1959 en sinds 1962 tamboer van het 
gilde, is op 24 augustus 2016. in Sint Jozefsheil in 
Bakel overleden. Hij is op maandag 28 augustus 
met groot gilde-eer begraven. Hij was door Kring 
Peelland onderscheiden en sinds 2010 lid van 
verdienste van het gilde.

Harrie GommanS(85)
Sint Anthonius gilde Sambeek(Land van Cuijk)
† 27 juni 2016,.
Harrie Gommans is een gildebroeder in hart 
en nieren geweest. In 1984 werd hij met de 
groep Nederlands Kampioen geweer opgelegd 
Nederlands kampioen.    In 1981 en 1993 was hij 
prijskoning.
Jarenlang was hij kapitein en sinds 2019 eerste 
deken van het gilde.
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Wie wat wanneer?
Patroonheilige Barbara, gepubliceerd in nummer 2 van De Gildetrom 2016 
op pagina 54, is herkend en wordt uitgebeeld door Coby van Beekveld, later 
na haar huwelijk Coby Nelissen-van Beekveld.
Zij wordt vergezeld door de pages Sven Hanegraaf en Jan Schakenraad van 
Sint Barbaragilde uit Dinther. Deze opname is gemaakt op 16 augustus 
1953 tijdens de gildedag van gildekring Maasland te Waalwijk.
Jan Schakenraad (1949) is nu de hoofdman van het Willebrordusgilde te 
Heeswijk. 

Welk schuttersgilde staat er op de foto?
Ditmaal is er gekozen voor een oude foto van de Lieshoutse amateur-
fotograaf Tinus Swinkels uit circa 1914. Welk schuttersgilde staat hier 
opgesteld voor het huis van Tinus van Osch? Wie o wie zijn de tamboer, 
vaandeldrager, standaardrijder, koning en overheidsleden? 

Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of 
naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be).  Schuttersgilde voor het huis van Tinus van Osch

VORMGEVING WEBDESIGN DRUKWERK DTP

Freddy van Riemsdijkweg 4
5657 EE Eindhoven

www.olafs.nl 

   06 101 950 77

Blinkt uit in vakmanschap

Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
 www.edelsmidpeters.nl

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

Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
info@willigers.eu www.vaandel-vendel.nl
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GILDEFEESTEN IN 2016

08 oktober
Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch,  
opluistering Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest
27 november
NBFS Indoor jeugdtoernooi VTB bij Sint Barbara - Sint 
Sebastiaangilde Vught.

GILDEFEESTEN IN 2017

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kwartier van 
Oirschot.
21 mei
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oirschot.
Juni
Pausmis in Den Haag Sint Antoniusgilde uit St. Anthonis.
11 juni
Kringdag Peelland bij Sint Jorisgilde Someren.
09 juli
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Ambrosiusgilde 
Teteringen.
03 september
Landjuweel bij Groot Gaesbeeker Gilde te Soest.
17 september.
NBFS-toernooi-VTBS.

GILDEFEESTEN IN 2018

10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem
24 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.
01juli
Vrijgildefeest Sint Joris en Sint Antoniusgilde Maashees. 
26 aug.
Vrij gildefeest bij Gilde St.-Sebastiaan Oirschot

GILDEFEESTEN IN 2019
19 mei
Vrij gildefeest bij Sint Sebastiaan Westelbeers en Sint Joris 
Middelbeers.
02 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Heilig Kruisgilde Gerwen.
01 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Maasland.
08 september
Kringdag Peelland bij Sint Hubertusgilde Liessel.

GILDEFEESTEN IN 2020

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

GILDEFEESTEN IN 2021

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Baronie en 
Markiezaat.
16 mei
Kringdag Peelland bij Sint Willibrordusgilde Bakel.
06 juni
Kringdag Kempenland bij Sint Jan Baptist Oerle. 
13 juni
Vrij gildefeest gilde Sint Anthonius Sambeek.
11 juli
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oostelbeers

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

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

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

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


