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Nieuwe adjunct-hoofdredacteur
Floris van Woensel stelt zich voor
Mijn naam is Floris van Woensel, ik ben
53 jaar en woon samen met mijn vriendin
Marie-Hélène Andriessen sinds 2004 met
veel plezier in Vught. Zelf woon ik inmiddels,
met wat tussenpozen, al meer dan de helft
van mijn leven in Vught. In 2013 heb ik mij
aangesloten bij het gilde van Sint Barbara en
Sint Sebastiaan en in 2014 ben ik geïnstalleerd
als gildebroeder en beleef er veel plezier aan.
Verder ben ik van april tot oktober veel op het
water te vinden, aan boord van mijn bootje.
Als lid van het Shantykoor van onze watersportvereniging mag ik ook regelmatig mijn

zangkunsten vertonen. Kunst en cultuur
hebben onze gemeenschappelijke interesse,
we bezoeken graag musea die boeiende
tentoonstellingen bieden. Tot slot geniet ik erg
van een goed boek en daar komt mijn liefde
voor mooie taal en goed gebruik ervan ten
tonele. Op mijn werk zit in de redactie van
ons personeelsblad en mag mij onder andere
regelmatig buigen over de taalkundige juistheid van de aangeleverde stukjes. Daarmee is
de stap naar adjunct-hoofdredacteur van De
Gildetrom dan ook makkelijk gemaakt. n

Floris van Woensel

Verslaggever Joke van Gils stelt zich voor

Joke van Gils

Toen ik in 1978 in Loon op Zand kwam wonen
zag ik soms mannen in jacquet, met een sjerp
en een hoed met pluim. Ik had nog nooit
zulke uitgedoste mannen gezien. Soms liepen
ze zelfs in optocht door het dorp achter een
groep jongelui met een soort van zwartepieten-pakken aan, ze maakten lawaai en ze
trokken de aandacht. Het leek wel carnaval.
Toen onze zoon via scouting kennisgemaakt
had met het handboogschieten bij Gilde
Sint Ambrosius Loon op Zand bleef hij
daar hangen. Mijn man, Sjef Verschuren,
kreeg ook zin in handboogschieten en werd
gildebroeder. In 1994 zag ik voor het eerst

het koningschieten en bezocht ik mijn eerste
statiedag. Ik ontdekte dat de gildebroeders en
-zusters leuk konden feesten en werd in 1997
gildezuster. De way of live van de gilden beviel
me, het gilde was een fijne tegenpool van mijn
hectische werk in de ICT. Bij de gilden is er
tijd voor elkaar, voor een potje buurten en een
potje bier.
Schrijven heb ik altijd leuk gevonden. Van
2002 tot 2007 heb ik cursussen in literaire
technieken en journalistieke genres gevolgd
aan het Centrum voor Kunstenaars in
Eindhoven. Dit resulteerde in het schrijven
van familieverhalen, publicaties van korte verhalen, het boek ‘Hoeden en pluimen’ bij het
225-jarig bestaan van Gilde Sint Ambrosius
Loon op Zand, artikelen voor heemkundige
tijdschriften en af en toe een stukje namens
mijn gilde voor De Gildetrom. In 2005 ontving
ik van de Stichting De Gildetrom de Jan Mesprijs voor het beste artikel van 2004. Bij de
overhandiging van deze prijs werd ik meteen
gevraagd om zitting te nemen in de jury die
artikelen nomineert voor deze prijs. Dit deed

ik tot 2012, in dat jaar vroeg het bestuur van
de Stichting De Gildetrom mij om reizende
reporter te worden.
Sinds een jaar ben ik met pensioen. In de ICT
overleef je niet als je achterblijft in technologische ontwikkelingen en ik heb zodoende
verscheidene functies gehad. Mijn laatste
functie was designer van processoftware, ik
werkte samen met een Indisch ontwikkelteam
en een Pools testteam. Ik genoot van de
internationale samenwerking. Wat was ik bang
dat ik mijn werk en de contacten met collega’s
zou missen. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb
nu een leven zonder haast en tijd voor waardevolle activiteiten die geen profijt op hoeven
te leveren: ik tuinier en kook graag, ik heb
mijn imkersdiploma gehaald, mijn eerste zelf
gebrouwen bier staat te rijpen, ik ga samen
met Sjef naar musea, theater, interessante
lezingen en gilde-activiteiten, ook wandelen
we veel. Ik geef een cursus Taalexpressie bij
de KBO en ik schrijf voor De Gildetrom. Ik
doe dat met veel plezier, ik heb de leukste
gildefunctie die er bestaat.ard. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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INFORMATIEF
Door: René van Hal

De organisatie van een landjuweel in 2017 in Soest is voor het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde
van Soest wederom een grote uitdaging. Sinds 1987, toen het Soester gilde voor de eerste maal die uitdaging aanging,
is er veel veranderd in zowel het gildewezen, de maatschappij, als ook aan alle juridische “eisen” die aan een
organisatie gesteld worden. Toch heeft de organisatie er alle vertrouwen in dat er weer een afwisselend programma
kan worden geboden, zowel aan de gilden aangesloten bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS),
als aan de plaatselijke gemeenschap. Het gilde heeft een naam hoog te houden.

Landjuweel 2017; een grote uitdaging voor het Groot Gaesbeeker
Gilde in Soest. Gildedag: zondag 3 september 2017
Voorbereidingen op stoom gekomen
Nadat de NBFS had ingestemd met de
organisatie van een landjuweel in 2017 in
Soest, zijn de voorbereidingen echt van start
gegaan. Al voor de contacten met Brabant
was er nagedacht over een aanpassing van
de opzet van een landjuweel binnen de
algemeen vastgelegde doelstellingen. Aan
het federatiebestuur waren enkele scenario’s
voorgelegd, omdat volgens de initiatiefnemers
de gebruikelijke opzet van een landjuweel
wel enkele aanpassingen vereist. Ook met
vertegenwoordigers van de verschillende
federatiecommissies is hierover gesproken.
De uiteindelijke opzet van met name de
Gildedag, die is vastgesteld op zondag 3
september 2017, zal nog in overleg met
betrokkenen worden bepaald. Dat zal in de
komende maanden zijn beslag krijgen.
Vanaf het moment van aankondiging van
het besluit om in Soest na 30 jaar weer een
landjuweel te organiseren (tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het Soester gilde in
2015), blijken meerdere Soester organisaties
daar al snel op de één of andere manier naar
te verwijzen. Dat heeft zeker te maken met het
feit dat aan de huidige gildefeesten rondom
het jaarlijkse koningsschieten al veel Soester
verenigingen en organisaties participeren. De
gildefeesten in Soest omvatten jaarlijks al vele
activiteiten verdeeld over een programma van
in totaal acht dagen, geconcentreerd rondom
de laatste zondag van augustus.
Dit programma zal ook onderdeel gaan uitmaken van het Landjuweel Soest 2017, maar
dan wel aangepast aan dit bijzondere feest.
Dus met een bijzonder tintje.
Vanuit het Groot Gaesbeeker Gilde en de
stichting Gildefeesten (waarin de activiteiten
van de jaarlijkse gildefeesten in Soest zijn
ondergebracht) is inmiddels een comité

samengesteld waarin ook vertegenwoordigers
vanuit de plaatselijke gemeenschap zijn opgenomen. Dit comité legt de nodige contacten
binnen die gemeenschap om zoveel mogelijk
verenigingen, organisaties en instellingen
te betrekken bij het komende landjuweel. In
de afgelopen maanden is gebleken dat er
een zeer afwisselend cultureel, muzikaal en
sportief programma kan worden samengesteld, dat zeker al op zaterdag 19 augustus zal
beginnen. Het ene programma-onderdeel lijkt
al wat verder te zijn uitgewerkt dan het andere,
maar dat mag ook zo’n anderhalf jaar tevoren.
Uitgangspunt blijft dat het programma in
2017 geen kopie mag worden van 1987 en dat
lijkt zeker te gaan lukken.
DIVERSE CONTACTEN INMIDDELS
GEÏNITIEERD
Omdat de organisatie van een landjuweel een
veel grotere impact zal hebben op de Soester
gemeenschap en wellicht ook de regio, is al
snel contact gezocht met het gemeentebestuur. Zij zal in 2017 een belangrijke rol als
gastheer krijgen toebedeeld, maar is ook
verantwoordelijk voor het afgeven van de
verschillende vergunningen. Deze contacten
hebben geleid tot een afspraak over een
werkbezoek van het college van Burgemeester
en Wethouders aan de jaarlijkse gildefeesten.
Natuurlijk zijn de leden altijd al veelvuldig
aanwezig, maar nu werd een middag in de
opbouwfase uitgekozen om het gildeterrein
te bezoeken en van de organisatie meer te
vernemen over de plannen voor 2017 en
wat de gemeente allemaal te wachten staat.
Tijdens die opbouw van de gildefeesten is
heel duidelijk te tonen hoe de organisatie is
ingericht, hoe de logistiek is geregeld en hoe
de organisatie is vertaald in een draaiboek
waarin naast de facilitaire zaken ook het
onderdeel Veiligheid is uitgewerkt. Het werkbezoek werd besloten met een uitgebreide
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rondgang over het gildeterrein met accommodaties en inrichtingen (bijvoorbeeld voor
het schieten). Het college gaf aan dat zij zeer
onder de indruk was van hoe de organisatie
in elkaar zit en er alle vertrouwen in heeft dat
Soest ook de organisatie van een landjuweel
in 2017 weer aankan. Op de dag van het
koningsschieten (zondag 30 augustus 2015)
kwam er ook een delegatie vanuit de NBFS
op bezoek, waaronder de voorzitter van de
Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk, de
heer Karel van Soest en een ander lid van het
dagelijks bestuur van de NBFS, de heer Henk
de Hair. Ondanks het feit dat veel Brabantse
gildeleden zich in Peine bevonden voor het
Europees koningsschieten, bleek dit voor
Soest wel een uitgelezen moment om een
goed beeld te geven van haar organisatorische
capaciteiten en (de inrichting van) het
gildeterrein De Blaak, waar in 2017 de verschillende activiteiten van de Gildedag zullen
plaatsvinden. Het werd een zeer geanimeerd
bezoek dat al begon met een deelname aan
de eucharistieviering met gilde-eer, waarmee
de dag werd geopend.
De organisatie in Soest beseft dat er nog veel
werk verzet zal moeten worden en dat het
vrijwilligerskorps van thans meer dan 400
personen zal moeten worden uitgebreid.
Het moet een happening worden waarin de
gemeenschap van Soest zich als gastheer zal
opstellen voor niet alleen haar eigen inwoners
en streekgenoten, maar zeker voor de gilden
uit Brabant en omstreken die aan het landjuweel in 2017 zullen deelnemen.
In de aanloop naar 2017 zal op velerlei
wijze het landjuweel in Soest in 2017 onder
de aandacht worden gebracht. Zo zal het
Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten
Schuttersgilde van Soest tezamen met het
gemengd koor Canto Nuovo uit Soest een
bijdrage leveren aan de viering in de Sint Jan
als opening van de Hoofdliedendag 2016. n

INFORMATIEF
Door: Jos Steenhuis

Toen ik ergens in 2007 niets vermoedend mijn hondje uitliet, werd ik benaderd door een buurtgenoot. Of ik de
standaardruiter wilde worden van het gilde Sint Joris bij ons in Asten. Het gilde was onlangs weer opgebloeid en
zocht al geruime tijd een standaardruiter. Van het gilde had ik weleens gehoord, maar van standaardruiter……
nog nooit.

Standaardruiter?
Er volgde een kleine uitleg. Een standaardruiter rijdt met zijn paard voor het gilde,
met in de rechterhand het standaardvaandel.
Hij maakt hierbij een zigzaggende beweging
om de weg vrij te maken voor het gilde.
Na wat googlelen begon ik er iets van te
begrijpen. Ik wilde het wel proberen en nam
contact op met het gilde. Omdat er decennia
geen standaardruiter was geweest, wist men
er nauwelijks iets van. Wel was er een standaardvaandel en een leren kokertje.
Op de eerstvolgende kringgildedag van kring
Peelland, sprak ik met de standaardruiters
en met Frans Konings. Frans, actief in
diverse functies met betrekking tot het
standaardrijden, gaf me tekst en uitleg en het
reglement standaardrijden van de federatie
(zie: www.schuttersgilden.nl, NBFS, de
federatiecommissies enz.). Vervolgens ben
ik druk gaan oefenen met het paard waar ik
toen op reed, de Friese ruin Wessel. Met een
cd’tje van de tamboers en diverse attributen
in de buitenbak, op straat en met een tamboer
en vendelier in de manege. De stok van het
vaandel had de goede lengte. Met een dikke
stok, een pvc-buis en wat rode verf, maakte ik
een verlengstuk voor het vaandel. Het leren
kokertje bevestigde ik met een slangenklem
en een tie-rip aan de stijgbeugel. Bij het gilde
vroeg men wanneer ik een keer met het paard
kwam. Op de vraag hoe het paard en ik er dan
moesten uitzien werd geantwoord: “Kijk zelf
maar”. In het reglement staat dat de aankleding van ruiter en paard moeten harmoniëren
met het vaandel en het gildetenue.
Ons gilde draagt een zwart kostuum met een
rode bies in de broek, een rode sjerp en een
hoed met een witte veer. Het bleek dat zo’n
sjerp ook wel om de hals van het paard paste.
Een Fries paard is zwart, dus dat was mooi
meegenomen. Bovendien zijn Friezen statige
paarden en het enige Nederlandse paardenras. Ze zijn ook wat “koeler in de kop” dan
de meeste sportpaarden.

Jos Steenhuis, standaardruiter.

Gecombineerd met een zilvergrijs paardendekje met rode rand van de Lidl, zag Wessel
er al aardig uit. Ik vond het gildekostuum niet
geschikt om er mee te rijden en kocht een
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zwart dressuurjasje en een zwarte rijbroek.
De rijbroek werd voorzien van een rode bies
en samen met de sjerp, de hoed met veer
en glimmend gepoetste rijlaarzen was mijn

... nooit van gehoord.
tenue compleet. In juli 2008, zou ons gilde
een nieuwe pastoor inhalen en moest het er
maar eens van komen. Normaal gesproken
rijd je als ruiter het liefst “achter de muziek
aan”. Bij een gilde rijd je vóór de tamboers en
dat geeft voor een paard veel meer stress. Ik
besloot zonder vaandel te gaan, zodat ik met
twee handen kon sturen. Wessel wond zich
enorm op en werd alleen rustiger als hij vlak
achter de koets van de pastoor liep. Eén keer
stootte hij zelfs zijn hoofd aan de koets en van
een zigzaggende beweging maken kwam niets
terecht. Tijdens de toespraak van de burgemeester stond Wessel luidruchtig te trappelen.
Hij was zo nat van het zweet dat het langs zijn
benen op de grond droop. In een brede straat
voelde ik dat hij zich ontspande, maar toen
we weer in een smal straatje kwamen en het
geluid van de trommen overal weerkaatste
werd hij weer onrustig. Gelukkig was Wessel
goed in de hand te houden. Toen we de kerk
naderden en ik daar veel mensen zag staan,
vond ik het genoeg geweest.
Ik ben een parkeerplaats opgereden,
omgedraaid en heb gezwaaid naar het
voorbijtrekkende gilde. Hier en daar zag ik
als waardering een duim omhoog gaan, wat
me enorm goed deed. Nee, Wessel was geen
geschikt gildepaard.
Ik ben toen op zoek gegaan naar een andere
Fries. Drie weken voor de kringgildedag kwam
ik via een andere standaardruiter in contact
met José Bouten. Haar prachtige Friese ruin
Kim van 19 jaar mocht ik wel lenen, mits ik
voldoende oefende. Dat heb ik in die drie
weken dan ook gedaan, niet alleen voor de
optocht, maar meteen ook voor de wedstrijd.
Tijdens zo’n wedstrijd standaardrijden (toernooi) moet je met vaandel en dus met één
hand een aantal figuren rijden, eerst in stap en
dan in draf (zie ook: www.schuttergilden.nl).
Na drie weken oefenen ging het op de
kringdag in Vlierden (2009) boven verwachting goed.

De standaardsteun aan de stijgbeugel.

Kim bleek “bomproof” te zijn en een echt
gildepaard. De regen kwam met bakken uit
de lucht, maar wonder boven wonder niet als
er gereden moest worden. Vol trots kon ik na
afloop zeggen dat ik standaardruiter was. In
de jaren erna kwam er een mooi hoofdstel
met witte pluim, een echte paardensjerp met
zilver erop en een nieuw standaardvaandel.
Mijn schoonzoon maakte, naar een ontwerp
van mij, een prachtige steun voor het vaandel,
gelast in de stijgbeugel.
Paardrijden is leuk maar standaardrijden is
nog veel leuker. Je bent dé blikvanger van het
gilde en de enige die niet hoeft te lopen. Het
is genieten van de reacties van het publiek,
vooral tijdens de optocht. Een nadeel is dat je
op een gildedag nogal geïsoleerd bent van je
eigen gilde.
Met het paard naar de mis, de koffietafel, de
erewijn of de tent in, gaat nu eenmaal niet.
Daar staat tegenover de saamhorigheid met
de andere ruiters. Alcohol drinken is er ook
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niet bij als je nog terug moet rijden. Veel
mensen hebben geen idee wat er allemaal
moet gebeuren om als standaardruiter spik en
span aanwezig te zijn en ook nog daarna.
Afgelopen jaar haalde ik een eerste prijs in
de optocht op de kringgildedag van kring
Peelland.
Dat was een mooi afscheidscadeau van Kim,
die nu 26 jaar is en inmiddels met pensioen.
De eigenaresse heb ik namens ons Gilde, als
dank voor het lenen van Kim, een mooi fotoboek gegeven. Zelf ben ik ook met pensioen,
maar nog niet als standaardruiter. Inmiddels
heb ik weer een ander paard gevonden,
natuurlijk ook een Fries. Hoe zal hij het doen
voor het gilde dit jaar?
Een paar jaar geleden ben ik Frans Konings
opgevolgd als secretaris van de commissie
standaardrijden van kring Peelland.
Wat ik in ieder geval nu niet meer kan
zeggen is: “Standaardruiter?......... Nooit van
gehoord”. n

REPORTAGE
Door: Louis Barten

25 Augustus 2015 is het een bijzondere dag voor het Onze Lieve Vrouwe Gilde, want al na een jaar moet er
op de vogel geschoten worden. Nadat de waarnemend koning van huis is afgehaald gaan zowel de Rode
als de Blauwe Schut naar de parochiekerk voor de plechtige gildemis, waarin de koningsvogel en de vier
koningskandidaten worden gezegend.

Er werd koning geschoten bij
de Blauwe Schut in Aarle-Rixtel
Tijdens de dienst wordt bij loting de volgorde
van de schietbeurt van de kandidaten voor
de hoogste waardigheid binnen het gilde
bepaald. De duur van het koningschap is
beperkt tot de twee jaar die nog resteren
voordat om het gebruikelijke aantal van drie
jaar koningschap wordt gestreden.
Na de Heilige Mis worden de vendels
gezwaaid voor de celebrant van de gildemis
pater Wester en bij de familie Prinsen laat
men zich de kermisborrel goed smaken,
evenals de koffietafel in het Jan van Dooren
Paviljoen. De gildetuin wordt in gereedheid
gebracht en al snel blijkt de kraan niet hoog
genoeg om met de kogelvanger de vogel
boven op de schietboom te bereiken. Na de
nodige improvisatie wordt de koningsvogel op
vernuftige wijze binnen de kogelvanger naast
de schutsboom geplaatst.
Er wordt driemaal rond de geïmproviseerde
schutsboom getrokken om deze vrij te maken
van kwade invloeden. Pater Wester spreekt
een gebed uit en burgemeester Ronnes
maakte de boom vrij met het eerste schot.
Daarna lossen pastoor Verbraecken en pater
Wester een bevrijdend schot.
De vier kandidaten Eugène Barten, Mari
Kerkhof, Gerard Maas en Björn Kerkhof
beginnen in volgorde aan de schietsessie en
al snel is de vogel koploos. De schutters wandelen af en aan van de bank naar het wapen
en ze lossen vele schoten. Wapenmeester
en maker van de prachtige vogel, Henri van
der Putten, heeft er de handen vol aan. De
koningsvogel verliest intussen verschillende
wezenlijke onderdelen.
De burgemeester wordt bedankt voor zijn
aanwezigheid en rond half vier wordt de
eerste pauze ingelast om het geweer te laten
koelen. Ondertussen viert de gezelligheid
hoogtij en het geheel gaat steeds meer lijken
op een familiereünie.
Steeds meer vogeldelen fladderen omlaag en

terwijl twee straaljagers overvliegen draait de
vogel om zijn spil. Er zij al 100 schoten gelost
en de pauze om halfvier is echt nodig.
De spanning stijgt bij de schutters en hun
fans: wanneer laat dat beest zijn laatste veer?
Een half uur later steekt er een frisse wind op
en het licht wordt grijzer.
De vallende resten worden van schilfers tot
snippers en de laatste veer wordt gelaten.
De eerste druppels laten weten dat er ander
weer komt. Het wordt stiller en de ‘oh’s’ en
‘ah’s’ klinken overal. De druppels beginnen
steeds meer op regen te lijken.
De schietresultaten leiden tot de vraag of de
schietronde nog zal worden afgemaakt en
dan, tegen zessen, zijn de kogels op. Er moet
een ander geweer komen om ander beschikbare munitie te kunnen gebruiken en dat voor
enkele splinters rond de spil.
Met zwaar geschut schiet schutter Eugène,
maar dat levert weinig op. Björn komt ten
naaste bij, Mari brengt geen grote veranderingen teweeg en het schot van Gerard is op
het nippertje. Geluk is wat de schutter moeten
hebben en dat is er nog niet totdat Björn
Kerkhof de vogel neerhaalt en hij de koning
wordt van het Gilde van Onze Lieve Vrouw,
voor een periode van twee jaar. Het is kwart

over zes en er zijn 238 schoten gelost.
Alles wordt in gereedheid gebracht voor
de installatie van de nieuwe koning. Met
een munt in het wasbekken lost de nieuwe
koning zijn ereschuld en hij wast zijn handen
als teken van zijn oprechtheid. Hij verklaart
tegenover alle aanwezigen zijn taak naar eer
en geweten te vervullen. Het koningszilver
wordt hem omgehangen en de staf wordt
hem aangereikt door de afgaande koning.
De broeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde
feliciteren hun nieuwe koning, gevolgd door
de gildebroeders van het Sint Margaretha
Gilde en alle aanwezigen.
De drie aanwezige gildekoningen, van
Laarbeek, van het Sint Margaretha Gilde en
van het Gilde van Onze Lieve Vrouw van
Aarle-Rixtel, slaan gezamenlijk het vat met
koningsbier aan. De pullen met koningsbier
worden de gildebroeders aangereikt en er
wordt geproost op een goed koningschap.
Het gezelschap vertrekt naar Gildehuis Van
Bracht waar de koning schrijdend over de
gildevlag binnentreedt om gezamenlijk met
de gildebroeders en genodigden het koningsmaal te gebruiken.
Hierna is de koning naar huis begeleid.
Het was een prachtige dag. n

Foto: Re1518

Vlnr.: Rick van de Ven, Bjorn Kerkhof en Eugène Barten. Oud-koning Eugène Barten feliciteert de
nieuwe koning.
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REPORTAGE
Door: Ton Vorstenbosch

Zaterdag 28 november 2015 werd in Antwerpen het veertigjarig jubileum van het Europese instituut de
Nobele Orde van de Papegay gevierd. Uit heel Europa waren hoogwaardigheidsbekleders aanwezig,
ondermeer: Zijne Keizerlijke en Prinselijke Hoogheid doctor Karl von Habsburg-Lotharingen, prins De
Merode, graaf Le Grelle en tal van andere hooggeplaatste personen. Ook menige afvaardiging van gilden en
schutterijen uit binnen- en buitenland gaven acte de présence.

Nistelrodese gilde bij viering veertig jaar
Nobele Orde van de Papegay
Bij de gasten op de academische zitting in het
stadhuis van Antwerpen, waren ‘op ‘t schoon
verdiep’ (de mooist zaal) ook gildeleden van
het Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina
uit Nistelrode uitgenodigd.
Vooraf een welkomstwoord door burgemeester Bart de Wever en na tal van
toespraken en de inauguratie van ereleden,
werden we uitgenodigd voor de receptie.
Aansluitend aan deze plechtige gebeurtenis
trokken we, voorafgegaan door de Antwerpse
stadstrommelaars, met een kleurrijke grote
groep gilden en schutterijen vendelend,
trommelend en bazuin blazend door de
binnenstad van Antwerpen. Groot was de
belangstelling langs de route van ongeveer
twee kilometer, die vanwege verkeersveiligheid
door de politie was afgezet.
Aangekomen in het schitterende middeleeuwse complex Elzenhof, werden we
verzocht in de zaal plaats te nemen waar de
onderscheidingen werden uitgereikt. Groot
was de verrassing voor gildebroeder Rien van
Berkom, dat hij in de rang van officier werd
opgenomen. Compleet met ridderslagen op
hoofd en schouders door de Grootmeester
van de Orde. Deze zeer eervolle onderscheiding werd hem toegekend vanwege zijn tal
van onbaatzuchtige initiatieven voor het
gildewezen in binnen- en buitenland.

Schuttersgilden, de heer Jos Verbeeten, verrast
met de titel van Commandeur van de Orde,
alsook een groot aantal gildeleden van de
diverse Brabantse gilden.

Andere leden van ons gilde werden ook
bedankt. Zo kregen dekenrentmeester Paul
Altorf en dekenschrijver Jan van der Avoort
elk een rangverhoging tot goud met twee
bronzen papegaaien. Adriaan de Wit kreeg
de zilveren onderscheiding en Adriaan van
Wanrooij mocht een bronzen papegaai in
ontvangst nemen.
Tijdens deze investituur werd de voorzitter
van de Noordbrabantse Federatie van

Aansluitend aan de uitreikingsceremonie
werd door de Orde een receptie aangeboden,
vergezeld van een zeer ruime keuze luxe
belegde broodjes met drank. Ondertussen
ontspon zich een buitengewoon aangenaam
contact met de beschermheer Zijne Keizerlijke
en Prinselijke Hoogheid doctor Karl von
Habsburg-Lotharingen, prins De Merode en
graaf Le Grelle, die alles over het Nistelrodese
gilde wilden weten. Ze uitten hun bewonde-

Vlnr: Jan van der Avoort, Adriaan de Wit, Ruud van der Linde, Adriaan van Wanrooij, Zijne
Keizerlijke en Prinselijke Hoogheid doctor Karl von Habsburg-Lotharingen, prins De Merode,
Ton Vorstenbosch, Rien van Berkom. Knielend: Paul Altorf, Marietje de Wit.
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ring over het feit dat het gildeleven in Noord
Brabant al zes eeuwen leeft en nog altijd zo
bruisend is. In een zeer ontspannen sfeer
hebben we genoten van alle aandacht. En ook
hier zijn de Noord Brabantse gilden duidelijk
op de kaart gezet.
Met veel indrukken zijn de Nistelrodese
gildeleden voldaan huiswaarts gekeerd. Niet
alleen erg blij met alle aandacht, maar ook
om zo’n unieke gebeurtenis te hebben mogen
bijwonen. n

REPORTAGE
Door: Ad van Lierop

Is dit een uitwerking van het rapport Commissio Mixta, “In trouw verbonden”?
Lange tijd hebben we hier niets over vernomen, terwijl het eerste gesprek al in oktober 2011 plaatsvond!
Kring Peelland-voorzitter Henk de Hair deelde onlangs mee, dat de gesprekken worden hervat. Het wordt
tijd. De gebeurtenis waarover ik verslag doe, heeft niets te maken met het rapport.
Wel is het een bevestiging van enkele passages uit het rapport: “Kerk en gildewezen zijn met elkaar
getrouwd en vertrouwd” en “Kerk en gildewezen horen bij elkaar”.

Bisschop met dertien priesters op het altaar;
zeven gilden in Asten in de kerk
Toch is een actie van onze bisschop
monseigneur Hurkmans de basis van mijn
onderwerp. Hij benoemt ene Pieter Scheepers
tot pastoor van de pas gefuseerde Heilige
Franciscusparochie, die bestaat uit Asten,
Someren en Lierop, met als standplaats
Asten. Het Sint Jorisgilde maakt haast met
een kennismaking: zou hij geschikt en bereid
zijn om gildeheer pater Piet Schellens op te
volgen? Het antwoord is vrij snel duidelijk.
Parochianen en het Sint Jorisgilde Asten zijn
blij met de benoeming. Pieter Scheepers, tot
dan pastoor in Berkel-Enschot en naar zijn
zeggen toe aan een nieuwe uitdaging, heeft
daar te maken met twee gilden. In zijn nieuw
werkgebied zijn er twee gilden in Someren,
twee in Lierop en één in Asten. En al die zeven
gilden willen graag betrokken worden bij zijn
inhuldiging op zaterdag 19 december. Datum
en tijdstip zijn zo gekozen, dat alle collega`s
uit de parochie en uit ons klooster aanwezig
kunnen zijn. De bisschop komt niet alleen;
hij brengt natuurlijk assistenten mee. Aldus
komen we aan dertien priesters en zeven
gilden.
In ons eerste gesprek met Pieter blijkt zijn
grote affiniteit met gilden. In een eerdere
standplaats was hij gildeheer, in BerkelEnschot gildeheer en eredeken. Hij wilde
best door de gilden begeleid worden naar de
kerk, maar niet in een open koets. Het Sint
Jorisgilde neemt inzake het buitengebeuren
van de inhuldiging de regie op zich. De
nieuwe pastoor met zeven gilden begeleiden
van de pastorie naar de naastliggende kerk
is natuurlijk drie keer niks. Dus nodigen we
alle gilden uit in ons clublokaal Cambrinus,
om van hieruit in een minioptocht Pieter
Scheepers door het centrum van het dorp
naar de pastorie te brengen. Zo`n kans krijg je
niet vaak! Op de feestdag is het rond drie uur

een gezellige drukte in ons clublokaal. Als ik
binnenkom, zie ik ook onbekende gezichten
en uniformen. Het zijn de deputaties van
het Sint Joris en Sint Sebastiaan gilde en van
het Gilde Sint Hubertus, beide uit BerkelEnschot. Toch één bekend gezicht: dat van De
Gildetrom bekende Henk van den Broek, met
natuurlijk zijn fototoestel. Vele gildebroeders
en –zusters uit Lierop en Someren kennen
we inmiddels. De man waar het om draait
moet op deze zelfde tijd op de pastorie de
bisschop en de collega`s ontvangen. Met
bisschoppelijke goedkeuring zet een auto
hem klokslag halfvier bij Cambrinus af. We
hebben kennelijk ook de zegen van boven,
want het is wonderbaarlijk zacht en droog
weer. De gilden hebben zich al opgesteld en
met ons eigen gilde voorop brengen we Pieter
door het centrum en over de markt naar de
pastorie. Bisschop en collega`s voegen zich
in ons midden en door een erehaag, gevormd
door de andere gilden, brengen we de in

De bisschop met dertien priesters.
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schitterend paars geklede geestelijkheid -de
kazuifels komen uit het Sint Janscentrum- de
kerk binnen.
Onze prachtige kerk zit bomvol, kerkzangers
uit de hele parochie vormen een gelegenheidskoor, kleurrijke vaandels prijken achter
het altaar en onze bisschop en Pieter zijn in
vorm. Een waardige en warme inhuldiging.
Natuurlijk legt onze vaandrig de Eed van
Trouw af voor bisschop en pastoor.
Na afloop van de kerkelijke plechtigheid
brengen we met de harmonie het hele gezelschap naar de zaal van Café Jan van Hoek,
op de markt. Ieder is welkom om Pieter
Scheepers te feliciteren met zijn benoeming
en met zijn verjaardag. Wat een feest! Gevierd
door kerk en gilden samen. Er wacht Pieter
Scheepers een zware taak: de fusie van acht
geloofsgemeenschappen inhoud geven.
Mogelijk klopt mijn verslag niet helemaal; de
assistenten van de bisschop zijn waarschijnlijk
nog te jong om volleerd priester te zijn. n

JEUGD

Open dag voor de
jeugd

Een succesvol vierde jaar jeugdcompetitie kruisboogdoel

Op zaterdagmiddag 23 januari 2016 om drie
uur, waren er twaalf jongeren met interesse
voor het gildewezen. Het Sint Barbaragilde
Dinther heette ze allen welkom in het
gildehuis, waar ook een tentoonstelling was
ingericht. Als eerste was het trommelen aan
de beurt. Een enkeling waagde zich hieraan,
maar tamboeren lijkt gemakkelijker dan
het is. Echter door bijna iedereen te leren.
Bazuinblazen werd gedemonstreerd en ook
de gasten deden er hun best op.
Buiten was het gilde bezig met demonstraties kruisboogschieten en beugelen (een
balsport). Speciaal voor de gasten was een
gipsen vogel op een schietmast gezet. Dat
trok de belangstelling en zowel meisjes als
jongens namen deel aan het vogelschieten,
een typische gilde-aangelegenheid. Het
luchtgeweer was goed afgesteld gezien de
vele treffers die de gipsen vogel kreeg te
verwerken. Ondertussen werden de gasten
verwend met vele hapjes. Na een half uur
leerde de gipsen vogel ons dat hij wel erg taai
was. Het begon al te schemeren en nog hing die
vogel na 206 schoten daar. Uiteindelijk werd per
loting besloten wie de dagkoning zou worden,
het werd Rob van den Eertwegh. Alle deelnemers kregen een presentje mee naar huis. Een
mooie middag die zeker een vervolg zal krijgen,
het startschot is gelost.n? n

Alweer voor het vierde jaar organiseert het
Gilde Sint Joris Udenhout een programma
voor de jeugd. In het voorjaar begonnen
met het kruisboogdoel en voor de ervaren
schutters schieten met het geweer onder
begeleiding. In totaal hebben we negentien
donderdagavonden het gildeterrein opengesteld voor de jeugd. Tijdens deze avonden
hebben dertien schutters meegedaan aan
de competitie. Tijdens de zomervakantie is
er niet geschoten. Eenieder moest zes keer
schieten: één proefschot en vijf pijlen voor de
punten. De afstand waarop ze schieten is tien
meter, maar ze mogen de boog wel opleggen.
Het gemiddelde over het gehele jaar lag
tussen de 40,0 en 48,9 punten. Op vijftien
oktober is er voor het laatst geschoten en op
zondag 1 november zijn de prijzen uitgereikt. n

Rob van den Eertwegh.

V.l.n.r.: Michael Weijtmans, Arjan Mommers
en Tymo Melis.

Uitslag kruisboogschieten:
1e plaats:

Michael Weijtmans

Uitslag geweerschieten:
6e plaats: Job Smits

1e plaats: Michael Weijtmans

2e plaats: Tymo Melis

7e plaats: Lars Smits

2e plaats: Koen Smits

3e plaats: Arjan Mommers

8e plaats: Tijn van Gool

3e plaats: Arjan Mommers

4e plaats: Koen Smits

9e plaats: Roel Jansen

4e plaats: Tymo Melis

5e plaats: Iza van Gool

10e plaats: Puk de Jong

5e plaats: Lars Smits

Activiteiten gericht op de jeugd
van Soest
Wanneer een basisschool haar veertigjarig
jubileum viert en als thema De Middeleeuwen
wordt gekozen, is al heel snel een relatie
met ridders en gilden gelegd. René van Hal,
oud-ouderman van het gilde, verzorgde enkele
gastlessen over de middeleeuwen voor de
kinderen uit de groepen vier tot en met zeven,
terwijl een week daarna verschillende keren
op de feestdag workshops werden verzorgd
door leden van het gildekorps. De kinderen
konden dan meelopen in een gildeoptocht,
leren vendelen, trommen en bazuinblazen
met natuurlijk ook een toelichting op het hoe
en waarom, het gebruik van deze attributen.
Als afsluiting werd een vendeldemonstratie
rondom de strijd van Sint Joris en de draak, de
strijd tussen goed en kwaad uitgebeeld.
Het Soester gilde is sowieso actief in het ver-

13

zorgen van geschiedenisles rondom het gilde
en de middeleeuwen op basisscholen. Al vele
jaren wordt door een samenwerking tussen
de Historische Vereniging Soest/Soesterberg,
Museum Oud Soest en het Groot Gaesbeeker
Gilde een lesaanbod verzorgd aan de basisscholen. Het Soester gilde heeft daarnaast ook
tijdens de jaarlijkse gildefeesten rondom het
koningsschieten veel aandacht voor de jeugd.
Naast een kinderkermis en kinderspelen verzorgt het gilde de laatste twee jaar een ‘Kids
Event’ samen met verschillende verenigingen
uit Soest op een deel van het gildeterrein.
De kinderen kunnen hierin kennis maken met
een grote variëteit aan sportieve, muzikale en
culturele activiteiten, die in de gemeente Soest
plaatsvinden. n

JEUGD

Verbroedering in het verenigingsleven
(Het verslag van een bijzondere avond met
nieuwe ervaringen)
Een speciale avond was begonnen, maandag
zeven december jongstleden, toen de zeeverkenners van Scouting Hilvarenbeek, met
tweeëntwintig man sterk, binnenkwamen in de
doel aan de Roodloop. De jongens van elf tot
vijftien jaar namen plaats aan de lange tafels,
aandachtig wachtend op wat hun die avond
stond te gebeuren. In de verte was, achter het
gordijn, de opstelling van de schietbakken (met
de nodige veiligheidsmaatregelen) al zichtbaar
en op de voorgrond een instructeur met een
kruisboog in zijn hand. Het werd al snel duidelijk
wat de scouts die avond stond te wachten. Na
korte briefing -geen tijd te verliezen-, stelden de
mannen zich op in twee rijen. Op tien meter
afstand van het doel stonden de eersten klaar
om te kijken of hun schietervaring over rozen
zou gaan. Met vier schoten was een totaalscore
van 100 punten te behalen (viermaal de roos).
Het was een leuke maar spannende strijd
met eindscores die varieerden van 26 tot 96

punten. Maar liefst vijftien rozen werden er
geraakt tijdens het anderhalf uur durende
programma. Dagwinnaar was Tijn (96) gevolgd
door Bas (84). Een gedeelde podiumplaats was
er voor Rens en Wouter die beiden 74 punten
behaalden.
Wij zijn apentrots op de resultaten van alle jonge
schutters. Het is een behoorlijke opgave om het
doel te raken, met in totaal vier missers kunnen
we dus spreken van een schitterend resultaat.
Iedereen had een oorkonde dan ook meer dan
verdiend. Op www.sintcatharinagilde.nl, tref je
foto’s van de schutters die het middelste rondje
in de roos wisten te raken.
Wij hebben, als Hilvarenbeekse verenigingen,
met veel plezier de handen ineen geslagen, met
een schitterend resultaat. Ik wil andere verenigingen, via deze weg, dan ook uitnodigen om
ook hun deuren voor elkaar te openen.
Die van ons staan in ieder geval wagenwijd
open, voor iedereen die graag een keer langs
komt. n

Jeugdtoernooi Kring Kempenland in Aalst
Op zondag 22 mei vindt in Aalst het jaarlijks
terugkerende jeugdtoernooi plaats voor de
jeugdige tamboers, vendeliers en bazuinblazers (tot zestien jaar) van Kring Kempenland.
Dit toernooi is bedoeld als een soort
voorbereiding op de kringgildedag die in juni
gehouden wordt, in Steensel dit jaar. Omdat
het aantal deelnemende jeugdleden aan dit
toernooi de laatste jaren wat terugloopt en
omdat er steeds meer goede en bindende
contacten zijn met jeugd en jongeren van met
name Peelland heeft de organisatie, die dit
jaar in handen is van het Sint Antonius – Sint
Catharinagilde Aalst, voorgesteld om ook
de jeugd van de twee broederkringen uit
te nodigen deel te nemen aan dit toernooi.
Dit plan is in goede aarde gevallen bij het
kringbestuur van Kempenland dat hoopt dat
de deelname uit het Kwartier van Oirschot en
Peelland een goede stimulans mag zijn om
nog in lengte van jaren dit toernooi, dat van
Kempenland blijft, te kunnen organiseren. n

Sint Antonius – Sint Catharinagilde Aalst.
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“Kijk, in de roos!”

De jeugd krijgt goede instructies.

INGEZONDEN
Door: Tony Vaessen

Diverse workshops Symposium Driekoningen en
op de Prinses
Verloren Maandag
Wilhelmina School Op donderdag 14 april 2016 vindt van 12.45 Veldeke Limburg), een lezing over Verloren
Het Sint Martinus en Sint Antoniusgilde
Lexmond en Hei- en Boeicop hield in de maand
oktober van 2015 een workshop op de Prinses
Wilhelmina School te Lexmond. Er werd een
korte uitleg over ons schuttersgilde gegeven
en daarna verteld over een koning/keizer- en
zilvervest. Een groepje leerlingen was er zeer
in geïnteresseerd en wilde graag een zilveren
schildje maken. Hiervoor werden aluminium
schaaltjes gebruikt. Een tekening (model) ging
vooraf aan wat er op het schildje moest komen
te staan. Vervolgens werd het model op een
stukje aluminium gelegd en met een hamertje
en slagpen uitgeklopt. Uiteindelijk wilden ze
allemaal wel koning of keizer zijn en maakten zij
van een ander aluminiumplaatje nog een vogel
(papegaai). Op de laatste werkmiddag hebben
ze er een ketting aan gemaakt, waarna de
presentatie van de gehele workshop volgde op
de laatste vrijdag in oktober. Onze koning Gratia
Brand, tamboer, vendelier en schutmeester, in
gildetenue, met daarachter de leerlingen met
hun gemaakte zilverwerk om hun nek, vormden
de optocht door de schoolgang. Op het podium
moesten zij vertellen waar hun werk over ging,
wat er gemaakt is, welk materiaal ze hebben
gebruikt en wat het voorstelde. In eerdere workshops hebben we gildevlaggen gemaakt, maar
het koningszilver spande de kroon! n

tot 18.00 uur in het Raadhuis in Lommel een
internationaal symposium ‘Driekoningenvieren en Verloren Maandag’ plaats, door
een organisatie van de ANV-werkgroep
Volkscultuur (Vlaams-Nederlandse samenwerking) in samenwerking met Erfgoed Lommel
vzw en met steun van de Stad Lommel.
Het programma bestaat, naast een vijftal
demonstraties van koren en dansgroepen,
ondermeer uit: een presentatie van de
enquêteresultaten Driekoningen-vieren door
Tony Vaessen (Lommel, covoorzitter ANVwerkgroep Volkscultuur), een historische
situering van Driekoningen-vieren en evolutie
door Paul Spapens (Tilburg, schrijver gespecialiseerd in volkscultuur), een uiteenzetting
over Volksverhalen en de symboliek rond
Driekoningen door Annie Schreuders-Derks
(lid van de commissie Volkscultuur van

De zelfgemaakte ‘zilveren’ schilden.

De trotse koningen en keizers!

Driekoningen in Lommel, België.
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Maandag door Liesbet Depauw (LECA) en
de slotconclusies door em. prof. dr. Stefaan
Top (KU Leuven en voorzitter van de ANVwerkgroep Volkscultuur). We verwachten 70 à
80 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland.
De dag wordt om 16.30 uur afgesloten met
een receptie.
Het symposium vindt plaats in het Raadhuis,
Dorp z/n, Lommel. Gratis parkeren in de
Mudakkers.
De kosten voor dit symposium bedragen 10
euro.
Aanmelden bij ANV: anvvzw@telenet.be of
Erfgoed Lommel: info@erfgoedlommel.be.
Betalingen op rekeningnummer
BE89 7330 4362 6485 op naam van Erfgoed
Lommel vzw, Luikersteenweg 244, 3920
Lommel, onder vermelding van:
ANV symposium Lommel 14 april 2016. n

INGEZONDEN
Door: Jan van Gelooven

Jubileumboek: ”Onvoltooid Verleden Tijd”
Het kolveniersgilde Sint Dionysius uit Tilburg
vierde in 2015, met verschillende evenementen, haar 350ste verjaardag. Kleinschalige
evenementen om diverse doelgroepen
kennis te laten maken met het gilde waar de
gildebroeders trots op zijn: het gilde met zijn
rijke verleden, maar ook het gilde met een
heden en een toekomst. Wat Sint Dionysius
uit Tilburg nog niet had was een uitgebreide
publicatie over het gilde van onze voorvaderen. Toen het gilde in contact kwam met
Gijs Schouten, zilversmid in Tilburg, bleek
deze een omvangrijk en rijk gedocumenteerd
dossier over ons gilde te bezitten. Gijs
Schouten was bereid om dit archief de basis te
laten zijn van een geschiedschrijving.
Samen met onze regerend deken, Winfried

Minnaert, zijn beiden erin geslaagd een
bijzonder boek het licht te laten zien. Geen
fotoboek met de bekende foto’s van gilden
in opmars, gildebroeders richtend op de
koningsvogel of het bekende teren, maar ook
geen boek met een chronologisch canon.
Met trots presenteert het kolveniersgilde Sint
Dionysius een bijzonder lezenswaardig boek
voor gildebroeders, maar ook voor hen voor
wie het gilde nog veel geheimen heeft.
Het jubileumboek met de pakkende titel: Sint
Dionysius: “Onvoltooid Verleden Tijd”, is in
beperkte oplage verschenen en zolang de
voorraad strekt bij het gilde te koop tegen de
kostprijs van 35,00 euro (exclusief verzendkosten). n

Omslag jubileumboek.

INGEZONDEN
Door: Sjef Hoogendoorn

Presentatie van de Historische Canon van het Gilde
Sint Joris Goirle online
(De Historische Canon is een product van de Gôolse Schôol 2015)
In 2010 is een eerste aanzet gegeven om de
geschiedenis van het gilde Sint Joris digitaal
vast te leggen. Als uitvoering werd gekozen
voor een tijdlijn waarlangs elementen van
de cultuur van het gilde Sint Joris en haar
geschiedenis passeren. Zo ontstond met
het invoeren van de lemma’s de Historische
Canon van het gilde Sint Joris Goirle. Met
het samenstellen van de canon is niet alleen
de rijke geschiedenis van het gilde Sint Joris
beschreven, maar is ook het immateriële
erfgoed digitaal gearchiveerd. Door ook het
materieel erfgoed van het gilde in de canon te
documenteren is een compleet beeld ontstaan
van het erfgoed gilde Sint Joris Goirle.
Naast informatie uit geschreven bronnen
zijn ook anekdotes, wetenswaardigheden en
verhalen uit overlevering gedocumenteerd en
opgenomen. Deze verhalen overleven meestal
nog niet één generatie en zouden daarom
onherroepelijk verloren zijn gegaan als die

niet zouden zijn vastgelegd. Men moet zich
hierbij wel realiseren dat het een dief is die er
wat afhaalt!
Met het samenstellen en verwerken van de
gegevens voor de canon van het gilde Sint
Joris, miste men gaandeweg de samenhang in
het geheel. Daarom werd de geschiedenis van
de parochie Sint Jan, de Heerlijkheid Goirle
en Tilburg en de gemeente Goirle in de canon
toegevoegd. Dit alles werd in de context van
Brabant geplaatst. Door deze aanvullingen
ontstond langzaam een totaalbeeld van het
gilde Sint Joris, waarbij men de gebeurtenissen in relatie tot elkaar beter kan begrijpen.
Ook is de Historische Canon een vraagbaak
voor de Brabantse gilden geworden, een
naslagwerk voor studie en informatie.
Na vijf jaren is de Historische Canon zo ver
compleet dat hij kan worden opgenomen in
een digitale database die voor iedereen toegankelijk is. Zo kan een breed publiek kennis
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maken met het eeuwenoude gilde Sint Joris
uit Goirle. De database bevat meer dan 330
lemma’s vanaf de vijftiende eeuw tot heden.
300 Afbeeldingen en foto’s visualiseren de
lemma’s. Een zoekprogramma op de site
van de database vergemakkelijkt het gericht
zoeken naar informatie, men kan zoeken op
lemma, onderwerp, jaartal, zoekterm of eeuw.
Ook bestaat de mogelijkheid de canon als
boekwerk te bestellen (240 bladzijden in
kleur). Door de toevoeging van de foto’s is de
canon ook een informatief kijkboek geworden,
waar men vrijblijvend in kan bladeren en zo
een beeld kan krijgen van wat het gilde was, is
en waar het in deze tijd voor staat. De inhoud
van de database canon zal maandelijks
worden geactualiseerd door HP-automation.
Men kan de Historische Canon van Sint Joris
raadplegen via: www.sintjorisgoirle.nl/canon.
Voor informatie over de software databank:
www.hpautomation.nl. n

INGEZONDEN
Door: Piet Janssen

Sjang Coopmans, vijftig jaar Heilig Bloedsgilde
Boxmeer
In 1966 trad Sjang Coopmans toe tot het
Heilig Bloedsgilde in Boxmeer. Ben Clabbers
was in die tijd eerste deken. Na enkele jaren
zei gildebroeder Jan Stevens, hij was tweede
commandant: “Sjang, jij bent een echte
militair geweest, jij kent de commando’s, dus
jij bent de nieuwe commandant!” En zo werd
Sjang Coopmans commandant, hanteerde
de sabel en deed dat gedurende vele jaren.
Ruim twintig jaar heeft Sjang deel uitgemaakt
van het bestuur van het Boxmeerse gilde.
Ontelbare vergaderingen heeft hij meegemaakt, vaak ten huize Clabbers, maar ook
wel in café ’t Centrum. Met veel genoegen
denkt Sjang aan die tijd terug, diverse
bekende Boxmerenaren passeren de revue,
Marinus Thijssen, Jan Litjens, Chris Nabbe,
Jan Schrijen, Jozef Tunnissen en de onlangs
overleden Jo Barten. Vanwege de vele verdiensten voor het Heilig Bloedsgilde ontving Sjang
Coopmans, uit handen van de toenmalige
eerste deken Jan Hendriks, in het jaar 2000 de
titel Erelid van het Heilig Bloedsgilde.
VERENIGINGSMAN
In zijn jeugdjaren was Sjang een verdienstelijk
voetballer en het wekt dan ook geen verwondering dat hij als echte verenigingsman, één
van de oprichters was van de voetbalvereniging van Stevensbeek en Oploo. Ook is Sjang
jarenlang lid geweest van de bedrijfsbrandweer van Hendrix Voeders, het Boxmeerse
bedrijf waar hij ruim veertig jaar met hart en
ziel gewerkt heeft.
OORLOGSJAREN
In de meidagen van 1940 was Sjang ingekwartierd bij de genietroepen in Aarle-Rixtel
bij brug 14 over de Zuid-Willemsvaart. Zijn
compagnie had de opdracht, op het moment
dat de Duitsers binnen zouden vallen, de
bruggen over het kanaal op te blazen. Dit
geschiedde dan ook, echter de overmacht
was te groot en de mannen hesen de witte
vlag en gaven zich over. ’s Nachts ontsnapten
enkelen, waaronder Sjang. Helaas werden ze
een paar dagen later door de Duitsers opgemerkt en voor de tweede keer krijgsgevangen
gemaakt. Ze werden op transport gezet en
zo kwam Sjang in een kamp terecht vlakbij
Berlijn. Hier moest hard gewerkt worden en er

bende vroeg”? Waarop Sjang hem de vraag
stelde: ”Kan ik hier blijven, ik zal er wel voor
werken”.
Zo bracht hij enkele maanden in Aarle-Rixtel
door. Nog vele jaren na de oorlog is het
contact met het onderduikadres gebleven, uit
dankbaarheid is Sjang al jaren donateur van
het Anthoniusgilde uit het naburige Beek en
Donk.

Sjang Coopmans vijftig jaar gildebroeder

werd honger geleden. Slechts wat roggebrood
en een lepel aardappelsoep zonder vet was
het dagelijks rantsoen. Na enkele maanden
werden ze vrijgelaten en keerden ze, sterk
vermagerd, per trein naar Nederland terug.
In Emmerich aangekomen zag Sjang een
bestelauto uit Limburg. Dit is mijn kans, dacht
hij. De wagen was echter zo volgeladen, dat
de enige mogelijkheid was, plat op het dak
te gaan liggen. Zo kwam hij uiteindelijk, plat
op het dak van de bestelauto gelegen, aan
bij de Maas nabij Afferden. De pont was er
niet meer en de veerman zette hem in een
roeiboot over naar Sambeek, waarna hij te
voet belandde in zijn toenmalige woonplaats
Stevensbeek. Na enige tijd sloeg het noodlot
opnieuw toe, Sjang moest zich op last van
de Duitsers melden bij de Arbeitseinsatz.
Geen tweede keer naar Duitsland, dacht hij en
dook, zonder adres achter te laten, onder. Hij
vertrok midden in de nacht naar een boerderij
in Aarle-Rixtel, die hij nog kende uit zijn
mobilisatietijd bij de Zuid-Willemsvaart. Het
jonge boerenpaar was nog maar net getrouwd
en toen Sjang daar aankwam zei de boer: “Wa
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GROOT VOORSTANDER VAN VROUWEN
IN HET BOXMEERSE GILDE
Tijdens deelname van het Boxmeerse gilde
aan een gildedag in Maastricht, zagen onder
andere Jan Stevens en Sjang Coopmans,
dat enkele Belgische gilden damesgroepen
hadden. Tijdens een vergadering van het
Heilig Bloedsgilde stelde Coopmans dan ook
de vraag aan voorzitter Ben Clabbers: “Wat
vind je ervan als wij een damesgroep in ons
gilde opnemen?”. Resoluut wees Clabbers dit
van de hand: ”Wij zijn een broederschap, en
daar horen geen dames bij”. Op de volgende
vergadering kwam Coopmans terug op dit
onderwerp en zei: “Tegenwoordig zie je ook
dames in de kerk communie uitdelen, en
lezingen houden, dan moet het toch ook
mogelijk zijn om een damesgroep in het gilde
op te nemen?”. Het volgende jaar, 1984, was
de damesgroep bij het Heilig Bloedsgilde,
mede door de inzet van Sjang Coopmans,
een feit. Vijf jaar later, in 1989, werd hij de
trotse koning van het gilde met een koningin
aan zijn zijde. Hij herhaalde dit kunststukje
nog een keer in 1993. Sjang is een trouw lid
van het Boxmeerse gilde en was, indien zijn
gezondheid het maar enigszins toeliet, bij
elk optreden aanwezig. Zijn betrokkenheid
blijkt ook uit het feit dat hij enkele jaren
geleden een donatie deed voor een nieuwe
grote trom. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie
van het Heilig Bloedsgilde op 10 januari in
de Gildendonck bij de Weijer, is uitgebreid
aandacht geschonken aan het feit dat de nu
96-jarige Sjang dit jaar vijftig jaar lid van het
gilde is. Daarnaast kreeg hij uit handen van
de burgemeester van Boxmeer, de heer Van
Soest, de gouden speld van verdienste van de
gemeente Boxmeer uitgereikt. n

INGEZONDEN
Door: Jan Craninckx

Gilden slaan handen ineen bij restauratie altaren
De Rooms Katholieke Parochie H. Norbertus
uit de gemeente Hilvarenbeek bezit twee
kerken waar nog vieringen worden gehouden:
de Sint Petruskerk in Hilvarenbeek en de Sint
Willibrorduskerk in Diessen. Deze laatste kerk
heeft drie gilden, gilde Sint Joris en gilde Sint
Sebastiaan uit Diessen en gilde Onze Lieve
Vrouwe Broederschap uit Biest-Houtakker,
die daar hun Heilige Mis tijdens teerdagen
houden. In de zijbeuken van deze kerk staan
twee altaren, het Maria- en het Anna-altaar, die
hoognodig een opknapbeurt nodig hebben.
Al enkele jaren is het verboden om de treden
en het bordes te betreden in verband met de
staat van deze altaren. In december 2015 is
besloten om deze altaren te restaureren/op te
knappen. Van alle drie de gilden hebben zich
een aantal vrijwilligers aangemeld die mee
gaan helpen met de restauratie. Denk hierbij
aan demonteren, transporteren, timmer- en
schilderwerkzaamheden en weer monteren.
Op donderdag eenentwintig januari zijn de

Het Anna-altaar.

werkzaamheden gestart. Hoelang de klus
gaat duren is niet bekend, maar het streven is
om voor de zomervakantie in ieder geval één
altaar klaar te hebben.

GEGEVENS ALTAAR
Het Anna-altaar staat onder bescherming van
het gilde Sint Sebastiaan. Al in 1484 bezat het
gilde Sint Sebastiaan een altaar in deze kerk.
Onder het pastoraat van Matheus IJzendijck
werd een schuurkerk in 1744 verrijkt met een
altaar van de H. Anna. Dit altaar bevindt zich
nu in de zuidelijke dwarsbeuk van de kerk.
Het is een houten, gepolychromeerd altaar,
waarvan de altaartafel is versierd met een
medaillon en de letters I H S (vrij vertaald:
Jezus, redder der mensen). Bovenaan prijkt
het beeld van Sint Sebastiaan.
Het witgeverfde, mahoniehouten beeld van
Sint Sebastiaan is in 1743 geschonken door
de toenmalige hoofdman, Andries Otten,
aan het Sint-Sebastiaangilde. Het is van de
hand van de beeldhouwer Walther Pompe uit
Antwerpen. n

Jan van Roestel, Antoon Versteden en Janus Plasmans demonteren het Anna-altaar onder toeziend oog van de projectleider Bart van Nunen.
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INTERVIEW
Door: Joke van Gils

Op zaterdag 19 december 2015 heb ik een afspraak met prins Charles-Louis de Merode. Hij is de voorzitter van de
Europese Gemeenschap van Schuttersgilden (EGS). Ik wil weten wat hem ertoe beweegt om voorzitter te zijn van
deze internationale vereniging. Maar voordat het zover is geniet ik van de kerstmarkt rondom het kasteel en de
schuttersactiviteiten die er plaatsvinden.

EGS-voorzitter prins
Charles-Louis de Merode
Samen met veertien gildebroeders en -zusters
van Gilde Sint Ambrosius Loon op Zand en
de voormalige Europakoning Toon Weijtmans
ga ik naar kasteel Merode. De voorzitter van
de EGS woont op het kasteel en organiseert
daar elk jaar gedurende de adventstijd een
kerstmarkt, waarvan de opbrengst besteed
wordt aan onderhoud van het kasteel.
De Ambrosius-schutters willen naar de kerstmarkt voor het Driekoningenschieten, een
boogschiettoernooi. De drie beste schutters
krijgen een koningsketting omgehangen met
een naam van één van de drie koningen. En
omdat de Ambrosius-schutters vorig jaar alle
drie de titels binnenhaalden willen zij hun titel
verdedigen. En ik ga mee voor de gezelligheid,
maar vooral omdat de prins De Merode me
beloofd heeft tijd vrij te maken voor een kort
interview.
KERSTMARKT IN HET TEKEN VAN DE
SCHUTTERIJ
Op het schilderachtige kasteelterrein is een
- in kerstsfeer versierd - houten dorp. Omdat
Toon Weijtmans de prins (zo wil de prins
De Merode genoemd worden) wil verrassen
met zijn komst, ga ik met Weijtmans naar de
binnenplaats van het kasteel. Op dat moment
komen enkele Europese bobo’s het kasteel
uit, zij schudden ons de hand. Ik herken
Peter-Olaf Hoffmann (algemeen secretaris
van de EGS), zijn rechterhand Marion
Stimmel-Schreiber, Horst Thoren (lid van het
presidium) en Andreas Höver (hoofdman
van het gilde uit Peine). Ook Europakoning
Jozef Lohninger en zijn echtgenote zijn er. In
het kasteel begroet De Merode ons, hij vertelt
Weijtmans dat hij erop gerekend heeft dat deze
zou komen en mij verzekert hij dat, zodra er
tijd voor is, het interview door zal gaan.
Gedurende de dag treedt dansgroep Trawantel
van het Sint-Sebastiaansgilde Westerlo

EGS-voorzitter prins Charles-Louis de Merode en oud-Europakoning Toon Weijtmans in gesprek
gedurende de kerstmarkt op 19 december 2015.
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INTERVIEW
Vervolg

Samen met veertien gildebroeders en -zusters
van Gilde Sint Ambrosius Loon op Zand en
de voormalige Europakoning Toon Weijtmans
ga ik naar kasteel Merode. De voorzitter van
de EGS woont op het kasteel en organiseert
daar elk jaar gedurende de adventstijd een
kerstmarkt, waarvan de opbrengst besteed
wordt aan onderhoud van het kasteel.
De Ambrosius-schutters willen naar de kerstmarkt voor het Driekoningenschieten, een
boogschiettoernooi. De drie beste schutters
krijgen een koningsketting omgehangen met
een naam van één van de drie koningen. En
omdat de Ambrosius-schutters vorig jaar alle
drie de titels binnenhaalden willen zij hun titel
verdedigen. En ik ga mee voor de gezelligheid,
maar vooral omdat de prins De Merode me
beloofd heeft tijd vrij te maken voor een kort
interview.
KERSTMARKT IN HET TEKEN VAN DE
SCHUTTERIJ
Op het schilderachtige kasteelterrein is een
- in kerstsfeer versierd - houten dorp. Omdat
Toon Weijtmans de prins (zo wil de prins
De Merode genoemd worden) wil verrassen
met zijn komst, ga ik met Weijtmans naar de
binnenplaats van het kasteel. Op dat moment
komen enkele Europese bobo’s het kasteel
uit, zij schudden ons de hand. Ik herken
Peter-Olaf Hoffmann (algemeen secretaris
van de EGS), zijn rechterhand Marion
Stimmel-Schreiber, Horst Thoren (lid van het
presidium) en Andreas Höver (hoofdman
van het gilde uit Peine). Ook Europakoning
Jozef Lohninger en zijn echtgenote zijn er. In
het kasteel begroet De Merode ons, hij vertelt
Weijtmans dat hij erop gerekend heeft dat deze
zou komen en mij verzekert hij dat, zodra er
tijd voor is, het interview door zal gaan.
Gedurende de dag treedt dansgroep Trawantel
van het Sint-Sebastiaansgilde Westerlo
uit België op met regionale gildedansen.
Vendelgroep Ansfried maakt indruk met het
Vlaamse vendelzwaaien, een zwaardendans
en een vendelchoreografie op de muziek
‘Light and shadow’ van de Griekse componist
Vangelisen.
Het Driekoningenschieten gebeurt in twee
fasen. Nadat de eerste ronde eindigt gaan de
twintig beste schutters door naar de finale. Na
het afkampen blijven de schutters in het ongewisse op welk plaats ze geëindigd zijn, want
ze hebben in het donker geschoten. En ik ben
er niet zeker van dat mijn interview doorgaat,

EGS-voorzitter prins Charles-Louis de Merode feliciteert Dorien Dingemans met de derde prijs
van de wedstrijd om het driekoningenschieten op 19 december 2015. Op de tweede rij v.l.n.r.:
Manasses Smets (tweede prijs), Sjef Verschuren (eerste prijs), hoofdman Marc van den Bruel en
koning Gommaar van den Bergh.

ik zie dat de prins het druk heeft.
Aan het einde van de middag wordt het
heel druk in het park, honderden mensen
komen voor het vieren van de ‘Nacht
van het licht’. Dat is een evenement met
muziek, vuur, pyrotechniek, natuurlijke
lichtbronnen en landschappelijke elementen.
Daarna is er een korte kerstviering op het
kasteelplein en worden de winnaars van het
Driekoningenschieten bekend gemaakt. Gilde
Sint Ambrosius gaat dit jaar met twee prijswinnaars naar huis: Dorien Dingemans (14)
heeft de derde prijs en krijgt het schild van
Caspar en Sjef Verschuren krijgt de titel van
Melchior, als beste schutter. Manasses Smets
van het Sint-Sebastiaansgilde Westerlo heeft
de tweede prijs en krijgt de titel van Balthasar.
Na de prijsuitreiking kan het interview plaatsvinden. Ik loop met de prins via de grote hal
door een immense huiskamer. De kamer is
klassiek ingericht met diverse zithoeken. De
kamer is beslist geen pronkkamer, er wordt in
geleefd. In de volgende kleinere kamer vindt
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het interview plaats.
Wie is de prins De Merode?
Hij is Europeaan van geboorte en komt uit
een oud Belgisch, Duits en Nederlands adellijk geslacht. Hij draagt de titel van prins, hij is
in 1948 geboren in Brussel en is opgegroeid
in Westerlo (België) en in Brussel. Hij is
getrouwd met gravin Clotilde d’Oultremont.
Ze hebben drie zonen en twee dochters. De
familie De Merode woont in een giga-kasteel
met naar zeggen: 12 torens, 52 kamers en 365
ramen. Het kasteel wordt sinds 1174 door
de familie bewoond. Veel adellijke families
hebben hun huis verlaten om in een comfortabele woning te gaan wonen, maar de prins
houdt van zijn huis: “De muren spreken over
wat ze geleden hebben.” Na een grote brand
in 2000 is het kasteel weer terug opgebouwd.
In 2011 is De Merode tot ridder van de Orde
van het Gulden Vlies geslagen, hij is de
1336ste ridder van die Orde.

Hoe bent u betrokken geraakt bij de EGS?
De Merode: “In 2004 vroeg de toenmalige EGS-voorzitter graaf Juan t’Kint de
Roodenbeke of ik hem op wilde volgen. Ik
heb toen meteen ‘ja’ gezegd. In het voorjaar
van 2006 ben ik aangesteld als prior van
de Ridderorde van de heilige Sebastiaan
in Europa en gedurende het Europees
Schutterstreffen in Bernheze in augustus 2006
werd ik officieel de voorzitter van de EGS.
Waarom zei u ‘ja’ tegen de functie van
EGS-voorzitter?
De prins voelt zich thuis in de schuttersbiotoop. Hij is opgegroeid met de schutterij
van Westerlo en is beschermheer van schuttersverenigingen in de regio. Zijn voorvaders
zijn betrokken geweest bij de oprichting van
schutterijen/gilden. De Merode: “Ik wist wat
de EGS is: het enige Europese christelijke
genootschap.”

uit: “Unsere Tradition ist die Glut. Wenn man
heute Luft bläst dann kann morgen das Feuer
brennen.” Hij zegt dat de schutterstradities
uniek zijn in Europa en dat de EGS de taak
heeft om de tradities bij elkaar te brengen:
“Wij komen tezamen. We mogen blij zijn met
onze geschiedenis en kunnen onze tradities
en geschiedenis in de EGS met elkaar uitwisselen. We praten daar met elkaar over de
traditie, er ontstaan nieuwe vriendschappen
en er zijn zelfs internationale huwelijken
gesloten.”

Is er een relatie tussen de functies
van kasteelheer, honorair consul en
EGS-voorzitter?
De Merode legt uit dat hij de functies parallel
uitvoert. Zijn motivatie om honorair consul te
worden ligt anders. “Ik heb altijd al honorair
consul willen worden. Ik heb daar lang op
moeten wachten. Ik vind het belangrijk, als je
in een ander land woont, iets te kunnen doen
voor je landgenoten.” Hij vindt de combinatie
met kasteelheer mooi en legt uit dat de regio
geografisch gezien niet typisch Duits is. Zijn
kasteel lijkt niet op een Duits kasteel maar is
eerder Limburgs, het lijkt veel op het kasteel
van Hoensbroek. En zijn Vlaams lijkt, aldus
De Merode, veel op het dialect van de regio
waar hij nu woont. (JvG: Volgens taalkundigen
behoren de dialecten die in Duitsland aan de
Neder-Rijn worden gesproken typologisch
gezien tot de Nederlandse dialecten.)

Waar wordt tijdens het EGS-presidium over
gesproken?
Ik leg aan De Merode uit dat ik deze vraag
stel omdat ik als gildezuster zelden iets hoor
of lees over de inhoud van het Europese
schuttersforum. De Merode legt uit dat
het communiceren over de inhoud van het
EGS-presidium een taak is van de regionale
vertegenwoordigingen. Zij zouden, zo zegt hij,
dat via de regionale tijdschriften kunnen doen.
De Merode noemt de volgende onderwerpen:
• De EGS werkt via projecten en deze worden
besproken. Een voorbeeld: onlangs is over
de reis naar Rome in mei 2016 gesproken. Er
is gesproken over het programma en over de
onderhandelingen van de organisatie.
• De statuten zijn ook vaak een onderwerp van
gesprek, deze moeten in orde zijn.
• De schietcommissies vertellen over de
landelijke ontwikkelingen.
• Er wordt gerapporteerd en vergaderd over de
voorbereidingen van het komende EST.
• Ook is er een plan voor de toekomst. De
bedoeling daarvan is dat niet aangesloten
Europese schuttersverenigingen zich
aansluiten bij de EGS. Zo probeert de EGS
de schutterijen uit Tirol/Oostenrijk erbij te
krijgen.

Wat is voor u persoonlijk de belangrijkste
functie/taak van de EGS?
De Merode twijfelt geen seconde: “De
belangrijkste taak van de EGS is de traditie een
toekomst te geven.” Hij legt het in het Duits

Wat moet er gedaan worden om het bestaan
van de historische gilden en schutterijen te
waarborgen?
De Merode glimlacht en zegt: “Dat doen we
al. De Duitse UNESCO-commissie heeft pas
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nog regio 1 van de EGS en de Deutschen
Schützenbund (we hebben de aanvragen
samen met de Duitse sportschutters, die ook
geüniformeerd zijn, gedaan) geïnformeerd
dat het Duitse schutterswezen opgenomen
is in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed
van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij mij,
als Belg woonachtig in Duitsland, staat de
levende, grensoverschrijdende en verenigende
traditie van het schutterswezen hoog in het
vaandel. In Nederland is de schutterij al langer
erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De
Europese erkenning komt nu een belangrijke
stap dichterbij. Vandaag hebben we de erkenning met champagne gevierd.” Ik begrijp nu
waarom ik eerder op de dag de Duitse bobo’s
en de Europa-koning gezien heb.
Hoe komt het dat de Duitse schutterijen
bekend zijn bij de pers?
Ik leg aan de prins uit dat bij ons de media
tamelijk onbekend zijn met het fenomeen
historische gilden, terwijl ik merk dat de
Duitse historische schutterijen vaak publiciteit
hebben. Daarom vraag ik aan de prins: “Wat
kunnen we hierover van hun leren?”
Zijn antwoord is simpel: “U kunt proberen in
de landelijke pers te komen door infiltratie. Wij
hebben het geluk dat één van de redacteurs
van de Rheinische Post een schutsbroeder is.”
Hij legt uit dat de lokale pers meer geïnteresseerd is dan de landelijke pers.
Hoe kunnen de schutterijen stand houden in
de huidige moeilijke tijden?
De Merode antwoordt: “De Brabantse schutterijen zijn zo vrolijk. Blijf vrolijk, blijf trouw
aan uw broederschap en ga verder.” Tot slot
praten we over het Europese vluchtelingenprobleem. Als ik hem vraag hoe men in Europa
dit probleem op zou kunnen lossen dan antwoord hij met: “Dat kan maar met één wapen
en dat is het christelijke wapen: de liefde.” n
Bron: NPO ‘Hoe heurt het eigenlijk?’, 19-09-2015.

FEDERATIENIEUWS

Op de hoofdliedendag op 10 oktober 2009 hield professor mr. Martin-Jan van Mourik een lezing over slapende gilden
en hun bezittingen. Toen adviseerde hij de Brabantse gilden om samen één gezamenlijke regeling te treffen voor het
beheer van het culturele erfgoed van gilden die worden opgeheven. De wet kent immers geen slapende verenigingen,
bij het staken van activiteiten dienen de middelen te worden vereffend. Dit was de aanleiding voor het oprichten van
de stichting Beheer Gildebezit.

Stichting Beheer Gildebezit
Er is geen overzicht van wat er resteert aan
archieven, attributen en zilver van slapende
gilden en waar het zich bevindt. De bezittingen van slapende gilden zijn in bewaring
gegeven bij velerlei instanties, zoals bij kerken,
gemeenten of andere overheden, stichtingen,
musea, banken, (regionale) archieven, heemkundekringen en ook bij particulieren. Maar
kerken worden gesloten, gemeenten worden
samengevoegd, banken en archieven worden
gesaneerd, heemkundekringen verhuizen en
particulieren overlijden. En wat gebeurt er dan
met het in bewaring gegeven culturele erfgoed
van de slapende gilden? Niemand die het
weet.
DOOR WIE IS DE STICHTING OPGERICHT?
De federatieve Studie Archief
Tentoonstellingscommisie (SAT-commissie)
maakt zich al lang zorgen over het in
bewaring geven van de culturele bezittingen
van gilden die hun activiteiten staken en
initieerde daarom het thema van de, in
de inleiding genoemde, hoofdliedendag.
Daarna heeft een voorbereidingscommissie,
bestaande uit leden van de federatieve
SAT-commissie, de stichting Voor Outer en
Heerd en de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS), onder leiding van
professor mr. Martin-Jan van Mourik, de
statuten van een beheerstichting opgesteld.

Intussen is de stichting Beheer Gildebezit
opgericht, deze stichting is een dochter van
de NBFS.
HET DOEL VAN DE STICHTING
De stichting is een vangnet voor het bewaren
van het culturele erfgoed van slapende gilden,
zodat het niet verloren gaat. Belanghebbenden
van de stichting zijn: gilden die hun activiteiten gaan staken, gilden die niet direct gaan
slapen maar die te klein zijn om zelf hun
spullen te beheren en organisaties die reeds
bezittingen van slapende gilden bewaren.
DE WERKWIJZE VAN DE STICHTING
De stichting Beheer Gildebezit zorgt ervoor
dat het culturele erfgoed administratief, via
een beheerverklaring, wordt overgedragen aan
de stichting Voor Outer en Heerd. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking tussen de beide stichtingen en het betreffende gilde. De stichting
Voor Outer en Heerd zorgt voor het beheer
van het erfgoed op een beveiligde locatie die
geschikt gemaakt is voor het bewaren van de
goederen. Bij het in bewaring geven wordt een
vergoeding overeengekomen. De stichting
Voor Outer en Heerd heeft de know how en
de ruimte om gildebezittingen te bewaren, zij
heeft reeds gildebezit uit Kring Kempenland
in beheer.
De goederen blijven eigendom van het gilde
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die de spullen in bewaring heeft gegeven.
Indien het gilde weer ontwaakt of wordt
heropgericht heeft het gilde weer recht op het
erfgoed dat zij in bewaring heeft gegeven.
Ieder gilde is vrij om met haar bezittingen te
doen wat zij goedacht. Veel gilden hebben
in hun statuten een artikel staan over waar
hun erfgoed naar toe moet als het gilde haar
activiteiten stopt. Als een gilde gebruik wil
maken van de services van de voornoemde
stichtingen hoeft zij daarvoor haar statuten
niet te veranderen. Een aanhangsel bij het
huishoudelijk reglement is voldoende.
Het aanhangsel moet verwijzen naar het
betreffende artikel in de statuten dat, indien
het gilde ophoudt te bestaan, de roerende
goederen beheerd worden door de stichting
Voor Outer en Heerd. Edoch, het aanpassen
van de statuten wordt wel geadviseerd.
SAMENSTELLING VAN DE STICHTING
Het stichtingsbestuur bestaat uit een
onafhankelijk voorzitter en zes leden, elk lid
vertegenwoordigt één kring. De stichting is
nog op zoek naar kringvertegenwoordigers.
Belangstellenden kunnen zich melden bij
Maria van der Laak, secretaris van de federatieve SAT-commissie. Email naar: mariawil@
home.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij
haar terecht. n

Stand van zaken van het project “NBFS op weg naar 2025”
De Brabantse gilden zijn trots op het feit dat
zij door de eeuwen heen, in weerwil van vele
bedreigingen, zijn blijven bestaan door zich
aan de omstandigheden aan te passen. En
toch daarbij hun tradities en waarden in stand
gehouden hebben. Die trots vormt voor de
gilden tevens de verplichting om deze zaken
door te geven aan de generaties die na hen
komen. Dat kan door de toekomst niet als
bedreiging te zien maar als uitdaging en actief
aan de slag te gaan.
Ter uitwerking van de actieplannen genoemd
in het Manifest “De NBFS op weg naar
2025” dat op de Hoofdliedendag 2014
door de gilden is geaccordeerd, heeft het
dagelijks bestuur van de federatie in 2015 een
stuurgroep ingesteld om nadere adviezen
over concrete veranderingen uit te brengen.
Deze stuurgroep, die de regie voert over
het veranderingsproces, bestaat uit een
voorzitter - tevens lid van het dagelijks bestuur
van de federatie- en de voorzitters van vier

werkgroepen bijgestaan door twee ervaren
veranderingsdeskundigen.
De opdrachten van de werkgroepen zijn:
Werkgroep 1 richt zich op de vraag van de
herpositionering van de gilden in de huidige
veranderende samenleving.
Werkgroep 2 komt met een plan om de
interne en externe communicatie en de pr met
behulp van moderne communicatiemiddelen
op professioneel niveau te brengen.
Werkgroep 3 gaat een federatieve ondersteuningsgroep oprichten, die gilden met een
acute vraag kan bijstaan en die de ideeën van
de werkgroep herpositionering in concrete
acties gaat omzetten.
Werkgroep 4 gaat de mogelijkheden van fondsenwerving in kaart brengen en aanboren om
de voorgenomen activiteiten te financieren.
Begin 2016 is het bemensen van de stuur- en
werkgroepen met eigen gildeleden, die over
ruime kennis van en ervaring met genoemde
onderwerpen en het gildewezen beschikken

in een eindstadium gekomen en hebben de
werkgroepen een begin gemaakt met hun
inhoudelijke taken.
Van de vorderingen zal regelmatig verslag
gedaan worden via meerdere kanalen. Zoals
de federatieve website, de mailberichten van
de federatie die via de kringsecretarissen bij
de secretariaten van de gilden terecht komen
en vandaar naar de gildeleden kunnen worden
doorgezet, De Gildetrom en de Nieuwsbrief
van De Gildetrom. Voor het geval dat een gilde
nu al belangstelling heeft voor of informatie
wenst over het veranderingsproces, dan kan
dat via het e-mailadres: h.dehair@chello.nl
kenbaar gemaakt worden en wordt uiteraard
contact opgenomen.
Tijdens de Hoofdliedendag van 2016 zal het
federatiebestuur nader ingaan op de adviezen
van de stuurgroep.
Henk de Hair, voorzitter van de stuurgroep. n

Vice-voorzitter
federatie bestuur
In de bestuursvergadering van 2 februari
2016 is de kringvoorzitter van Kring Baronie
en Markiezaat, Hennie Hoppenbrouwers,
gekozen tot vice-voorzitter van het
federatiebestuur.

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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Bestuurswisseling bij Soester gilde
Tijdens de algemene ledenvergadering op 16
december 2015 heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Twee bestuursleden waren
dit keer niet herkiesbaar. Tegelijkertijd zijn twee
kandidaat-bestuursleden naar voren getreden.
Johan van den Bremer maakte niet minder dan
24 jaar deel uit van het bestuur en had als speciale taak het dagelijks en regulier onderhoud
van het gildehuis. Daarnaast was hij vele jaren
oudste der raadsheren, zoals dat in de statuten
wordt vermeld en verving hij de ouderman bij
afwezigheid. Ton van Daatselaar maakte slechts
zes jaar deel uit van het bestuur, maar zal in zijn
rol als bode nog nauw verbonden zijn met het
Soester gilde en onderdeel uitmaken van het
gildekorps.
Tijdens deze vergadering werden Marc Hilhorst

en André van den Breemer voorgesteld als
kandidaat-bestuurslid. Zij zullen het komend
jaar deelnemen aan de bestuursvergaderingen
en de activiteiten die daarbij horen en zullen
naar verwachting bij de volgende algemene
ledenvergadering eind 2016 worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Beide
heren maken al vele jaren onderdeel uit van
het gildekorps, Marc als tamboer gildetrom
en André als schutter. André is al enige jaren
verantwoordelijk voor het schieten tijdens de
jaarlijkse gildefeesten.
Na afloop van de vergadering werden beide
afscheidnemende bestuursleden in het zonnetje gezet door ouderman Kees Wantenaar.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden beide
heren nogmaals bedankt voor hun inzet voor

Groot Gaesbeeker Gilde heeft weer
een nieuwe koning
De laatste zondag van augustus vindt in Soest
jaarlijks het koningsschieten plaats door de
gildebroeders van het Groot Gaesbeeker
Gilde. Dit jaar streden er 103 van hen voor het
koningsschap. Het werd een strijd die inclusief
het afscheid van de oude koning Eric Borgts
voor bijna vier uur met de nodige spanning
duurde. Niet minder dan 480 schoten waren
er voor nodig alvorens de vogel zich gewonnen
gaf. Zeker tijdens de laatste ronde van 100

schoten nam de spanning met elk schot verder
toe. Het weer zeer talrijk aanwezige publiek
(vele duizenden) hoorde je meeleven, zeker
wanneer delen van de vogel naar beneden
kwamen.
Uiteindelijk was het Marcel van den Breemer
(42 jaar oud en vele jaren ook vendelier binnen
het gildekorps) die de vogel uit zijn benarde
positie bovenop de schietboom verloste.
Bijzonder is dat hijzelf de vogel had gemaakt,
een eer die hij had overgenomen van Bert
Hilhorst.
Met zijn vrouw Suzanne nam hij de gelukwensen van velen in ontvangst en werd aan
het eind van de middag gehuldigd door het
gilde en mocht daarbij over het vaandel lopen.
’s Avonds werd de huldiging bij hem thuis
herhaald en werd hij begeleid naar de feesttent
voor de feestavond. Het is duidelijk merkbaar
dat Marcel en zijn vrouw er zin in hebben, want
ze zijn al direct volop actief voor het gilde in
Soest. n

Koning Marcel van den Breemer op de
schouders.
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Vlnr: Johan van den Bremer, Ton van
Daatselaar, Marc Hilhorst en André van den
Breemer.

het gilde en kregen daarbij een aandenken
aangereikt. n

Trouwerij in
Heyen en het gilde
was erbij!
Op donderdag 27 augustus 2015 was er weer
een bruiloft bij het Sint Dionysiusgilde in
Heijen. Na tien bruiloft loze jaren trad die donderdag hofdame Petra Gerrits in het huwelijk
met deken-schrijver Björn van Uijtert. Het was
de uitdrukkelijke wens van het bruidspaar dat
het gilde de huwelijksvoltrekking in vol ornaat
zou opluisteren. Beschermheer Ysbrandt
Roovers stelde de trouwzaal van kasteel Huys
Heijen beschikbaar zodat het geheel een
prachtige en feestelijke aankleding zou krijgen.
Petra Gerrits is al zeventien jaar hofdame van
het Sint Dionysiusgilde. Samen met moeder
Jacqueline Gerrits trad ze in 1998 toe tot het
gilde en heeft zich altijd samen met haar hele
familie actief ingezet voor het gilde. Toen Petra
Björn uit Sint Anthonis leerde kennen, was
hij nog volledig blanco qua gilde-activiteiten.
Maar Petra heeft er zelf voor gezorgd dat
Björn betrokken raakte bij het reilen en zeilen
van het Heijense gilde. Dat heeft er zelfs toe
geleid dat Björn in 2012 toetrad tot de overheid
van het Sint Dionysiusgilde en de functie
van deken-schrijver op zich nam. Vader en
hoofdman Ferry Gerrits gaf Petra voor de poort
van het kasteel weg aan haar Björn en het gilde

begeleidde hen vervolgens naar de trouwzaal.
Na afloop van de trouwplechtigheid loste keizer
Wim Roosengarten enkele saluutschoten met
zijn kanon om het huwelijk te vieren. Ter beze-

geling van het huwelijk trakteerde het kersverse
bruidspaar de gildebroeders en –zusters op
overheerlijke bruidstaart met een kopje koffie in
café plan B in Heijen. n

Bruidspaar Björn en Petra met alle gildeleden onder de historische eikenboom van kasteel Huys
Heijen.

Jubilarissen bij Sint Antonius Abt
Gilde Blitterswijck
Op de jaarvergadering en tevens het
Patroonheiligenfeest op dinsdag 19 januari
werden twee jubilarissen gehuldigd die 25
jaar lid zijn van het Sint Antonius Abt Gilde
Blitterswijck namelijk marketentster Trees
Gooren-de Koning en schutter Jan van de
Water. Gildezuster en marketentster Trees
Gooren zorgt er al 25 jaar voor, dat op iedere
gildedag de mandjes van de marketentsters
goed gevuld zijn met etenswaren. Ze verzorgt
al jaren de gildepost bij de gildeleden, Bij
het gilde is het nog gebruikelijk dat de leden
voor alle gilde-activiteiten schriftelijk worden
benaderd en niet per e-mail. Jan van de Water,
25 jaar lid, en zeer actief gildebroeder, is al
zestien jaar notulist bij de leden- en overheidsvergaderingen. Hij is schutter, lid van de

schiet- commissie en onderhoudt jarenlang
de beplanting op het schietterrein. Tevens is
hij drager van het processievaandel als het
gilde geüniformeerd uittrekt. Hij was koning
in 2009 en heeft vele jaren deelgenomen aan
het jaarlijks bierkruien. Ook schreef hij twaalf
jaar een carnavalsschlager voor het gilde om te
kunnen deelnemen aan de welbekende schlageravond van carnavalsvereniging de “Ruuk”.
Zowel Trees als Jan werden door koning Huub
Cremers een prachtig zilveren schildje opgespeld, dat door de Blitterswijckse goud- en
zilversmid en gildebroeder Ben van Loenhout
gemaakt is. Door de eerste Gildemeester
Wilbert Ingenpass werden de bloemen en de
oorkonde overhandigd. n

Gildezuster Trees Gooren wordt gefeliciteerd
door de eerste gildemeester.

Felicitatie aan gildebroeder Jan van de Water
(25 jaar lid) door de eerste gildemeester.
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Installatie gildebroeder en benoeming erebroeder
bij Sint Barbara
Gilde Ravenstein
Op vrijdag 4 december 2015, tijdens de
gildemis in de Sint-Luciakerk, startte het gilde
met de viering van het patroonsfeest. In deze
viering werd tamboer Maarten Verbraak (16)
als nieuwe gildebroeder geïnstalleerd. Hij is al
ruim drie jaar aan het gilde verbonden. Tijdens
het EST in Peine was Maarten deelnemer aan
het schieten om de titel van prins.
Tot zijn grote verrassing werd gildebroeder
en oud-vaandrig Ben Kuijpers benoemd tot
erebroeder van ons gilde. Ben is al ruim 55 jaar
gildebroeder en bereikte onlangs de gezegende
leeftijd van 90 jaar. Binnen het gilde was en
is hij zeer actief. Zo was hij 33 jaar vaandrig
en vele jaren deken. Daarnaast verzorgt hij
al zeer vele jaren de vogels voor de diverse
verschietingen. Ben werd het traditionele
Barbaratorentje opgespeld en een oorkonde
uitgereikt. Uiteraard werd zijn eega Let voorzien
van een fraaie bloemenruiker.
Het gilde is ook in de komende jaar weer
bijzonder actief. In het weekeinde van 3 tot
en met 5 juni 2016 worden grote gildefeesten
gehouden met als hoogtepunt de vrije gildedag
met ongeveer 40 gilden, die in optocht door
de straten van het stadje zullen trekken. Zie
hiervoor www.gildefeestenravenstein.nl. n

Tamboer
Maarten Verbraak.

Erebroeder
Ben Kuijpers.
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Indoor Vendel-toernooi 20 maart
2016 te Oploo
Op 20 maart vindt het door het Sint
Matthiasgilde Oploo georganiseerde indoor
vendeltoernooi, voor zowel jeugd als senioren
plaats. Het is voor de eerste keer dat dit
toernooi wordt gehouden. Zodoende willen wij
zoveel mogelijk vendeliers uitnodigen die zijn
aangesloten bij de NBFS. Doel van het toernooi
is het stimuleren van het vendelen bij de jeugd
en senioren. Daarnaast is het ook bedoeld om
de tijd tussen september en mei, wanneer er
nauwelijks wordt gevendeld, te overbruggen.

Prijzen zijn traditiegetrouw te winnen in de
vorm van zilveren schilden. Er kan zowel
individueel als in groepsverband gevendeld
worden, volgens het reglement vendelen van
de NBFS. Het toernooi zal op 20 maart plaatsvinden in een mooie hal aan de De Quayweg
5 in Ledeacker. De bij de federatie aangesloten
gilden zijn reeds uitgenodigd voor inschrijving.
Mocht u onverhoopt niets hebben ontvangen,
neem dan contact op met het gilde via www.
matthiasgilde.nl, onder de knop ‘contact’. n

Ook groepsvendelen is mogelijk op 20 maart.

Koninklijke erepenning voor Onze
Lieve Vrouwe Gilde Holthees
Zaterdag 14 november 2015 werd tijdens de
reünie ter ere van ons 675-jarig bestaan door
de burgemeester van Boxmeer de Koninklijke
erepenning uitgereikt. Het Onze Lieve Vrouwe
Gilde heeft deze onderscheiding toegekend
gekregen van de koning.
Om hiervoor in aanmerking te komen dient
men meer dan 100 jaar te bestaan en een
veelvoud van 25 jaar.
Het gilde is een traditioneel Brabants
Schuttersgilde, dat zich tweemaal per jaar aan
de gemeenschap presenteert. Dit is op de
feestdag van Vrouw Lichtmis, de zondag na
of op 2 februari en op tweede pinksterdag, de
jaarlijkse feestdag van het gilde. Daarnaast kan
er voor speciale gelegenheden in het dorp of
de gemeente altijd een beroep worden gedaan
op het gilde, voorbeelden hiervan zijn opening
Dorpsplein, terugplaatsing kruisbeeld, opening

oorlogsmonument, herdenking oorlogsslachtoffers, opening wandelroute, installatie
geloofsgemeenschap en deelname defilé
vierdaagse Venray. Verder is het gilde ook altijd
aanwezig bij de jaarlijkse gildedagen van Kring
Land van Cuijk. Dit alles maakt dat zij deze
onderscheiding hebben ontvangen. n

Het trotse gilde uit Holthees.
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Rectificatie
Op pagina 17 van De Gildetrom nr. 4-2015,
wordt onder de kop Reportage Hennie van
Lent als auteur vermeld. Dit moet echter
zijn: Koos Beenen. Hennie van Lent is van
het Sint Martinusgilde Luyksgestel. Koos
Beenen van het Sint Jorisgilde Bergeijk, dat
op 07-06-2015 de Kringgildedag hield.

Afscheid van twee
raadsheren
Tijdens de algemene najaarsvergadering van
Kring Kempenland heeft de kring afscheid
genomen van Vincent Brenninkmeijer
en Theo Schoenmakers. Omdat Kring
Kempenland met 52 gildes de grootste
kring van de federatie is, heeft men destijds
gekozen de kring op te delen in vijf districten.
Vincent was gedurende drie periodes (negen
jaar) raadsheer van district Centrum. De altijd
optimistische districtsvoorzitter heeft zijn
district op een voorbeeldige wijze geleid. Met
zijn scherpzinnigheid en heldere betogen
heeft Vincent een grote bijdrage geleverd
aan het bestuur van de kring, met name
tijdens bestuurlijke hervormingen tijdens
zijn raadsheerschap. Als dank voor zijn werk
ontving hij uit handen van kringvoorzitter
Felix Crooijmans het zilveren medaillon van
Kring Kempenland.
Theo Schoenmakers was gedurende 18
jaar raadsheer van district Zuid, dat met 13
gildes het grootse van de kring is. Theo heeft
op een zeer speciale, vriendelijke manier
vormgegeven aan zijn voorzitterschap. Hij
bereidde zijn vergaderingen grondig voor
en was van grote waarde voor het bestuur
van Kempenland. Hij mag ook met trots

Vincent Brenninkmeijer wordt gefeliciteerd
door de kringvoorzitter.

Onderscheiding voor twee
gildebroeders

Voorzitter speldt de onderscheiding op bij
Theo Schoenmakers.

terugkijken op een zeer geslaagde kringdag,
die in juni 2015 werd georganiseerd door zijn
Sint Jorisgilde van Bergeijk. Theo ontving uit
handen van de kringvoorzitter het gouden
medaillon van Kring Kempenland. n

Tijdens de algemene najaarsvergadering van
Kring Kempenland heeft kringvoorzitter Felix
Crooijmans een verrassing voor twee leden
van de schietcommissie van de kring. Jan van
Lierop is 36 jaar lid en Rens Guitjens 30 jaar.
Gedurende al die jaren zijn ze altijd aanwezig bij
de commissievergaderingen, algemene vergaderingen en evenementen van Kempenland.
De twee gildebroeders van Sint Joris uit Heeze
zijn een voorbeeld voor velen door zich zo lang
in te zetten voor de schietcommissie. In een
tijd dat iedereen het druk heeft met van alles,
hetgeen ook van toepassing is voor Jan en Rens,
zijn zij trouw gebleven aan hun commissie. Het
kringbestuur heeft met grote instemming het
verzoek van de commissie ingewilligd om beide

Het Zilveren Brabantkruis 2015
Er werd alweer voor het 41ste jaar geschoten
voor het Zilveren Brabantkruis, bij het Sint
Jorisgilde Gestel in Eindhoven. Het was even
spannend of deze wedstrijd wel door kon gaan
in verband met een wisseling in onze huisvesting, maar gelukkig was alles op tijd geregeld.
De eerste zondag begon met een beetje triest
weer, donker maar geen wind en tegen de
middag kwam de zon erdoor. De tweede en
derde zondag waren ook zonder wind en er
waren veel zonnige periodes. Toch waren er
nog geen schutters met 60 treffers. Maar na
drie redelijke dagen was de laatste zondag toch
anders, veel wind, met af en toe een zonnetje
dat later overging in regen met stevige rukwinden. In de middag bleek dat er vijf kanshebbers waren voor het Zilveren Brabantkruis, maar
die hadden slechts 59 treffers. Daarvan waren
er twee schutters die niet terug zijn gekomen
om te kampen. Dus zaten er drie schutters in
de kamp, te weten Eric van Hout, Max Smits
en Martijn Vorstenbosch. Na de vierde ronde
was Eric van Hout van het Sint Lambertusgilde
uit Meerveldhoven de winnaar van “Het
Zilveren Brabantkruis”. Dit is voor hem het
vierde kruis (hij won het in 1983, 1985, 2000 en
2015). Bij de veteranen hoefde er niet gekampt
te worden, maar er was wel een schutter die
op de laatste dag 60 treffers heeft behaald.
Het was Ad Aarts van het Onze Lieve Vrouwe

Broederschap Oirschot. Hij mocht als beloning
het Veteranenschildje in ontvangst nemen. Ook
waren er dit jaar tien nieuwe schutters die het
een geweldige wedstrijd vonden en ons beloofd
hebben om het volgend jaar opnieuw te proberen. Er is dit jaar ook weer goed geschoten,
dat blijkt uit de einduitslag waarbij 57% van de
schutters met een prijs naar huis is gegaan.
Dit wil zeggen dat deze schutters meer dan 55
treffers hebben geschoten.
Wil jij het ook eens proberen, noteer dan de
volgende data in je agenda: 30 oktober en 6, 13
en 20 november 2016. n

De Winnaars.

heren een zilveren speld van verdiensten toe te
kennen. n

Rens Guitjens krijgt onderscheiding van de
voorzitter. In het midden kijkt Jan van Lierop
toe.

Zondag 3 januari 2016 werd de nieuwjaarsreceptie gehouden bij het Sint Jorisgilde Heeze.
Opperdeken Peter Janssen memoreerde in
zijn nieuwjaarstoespraak enige hoogtepunten
uit het afgelopen jaar. Nieuwe kapitein (Frans
Verest), nieuwe koning (Jan van Lierop jr.),
zilveren draagspeld van Kring Kempenland (Jan
van Lierop sr. en Rens Guitjens), de nieuwe
Nederlands Kampioen Klepschieten opgelegd
(Stephan Nuijts) . Tevens maakte hij de beste
schutter van 2015 bekend. Jan van Lierop sr.
was de schutter die de meeste puisten had
afgeschoten. Hij is dan ook niet voor niets de
keizer. Het wisselschild, De Beste Schutter,
mag hij het gehele jaar dragen. Het bleef nog
lang heel gezellig in het gildepaviljoen. n

Jan van Lierop, beste schutter 2015.
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Caeciliaviering Sint Ceciliagilde Veldhoven
Na diverse e-mails en gesprekken met parochiemedewerkster Kitty Tholen, over het verhinderd zijn van een priester voor de gildemis,
heeft zij aangeboden om voor te gaan in een
gebed- en communiedienst waarvoor zij een
boekje zou maken. We hoefden dan niets aan
het programma te veranderen. Om zeven uur
’s avonds was de samenkomst bij Jan Heeren
voor een vendelgroet aan de hoofdman en
de koning, die zoals gebruikelijk uitgevoerd
werd door René, met Ad als tamboer. Hierna
in optocht naar de kerk voor de viering.
Vooraf werden de hoofdman en de koning
uitgenodigd om de Caeciliakaars aan te
steken en bij het beeld van onze patrones Sint
Caecilia te plaatsen. Na het welkomstwoordje
door de voorganger werd de eerste lezing
gedaan door Frans, die samen met René
ook de voorbeden verzorgde. Tijdens het
aanbieden van de geconsacreerde hosties in
de communiekelk werden het vaandel en de
vendels gepresenteerd, terwijl de trommen

roffelden. De collecte werd verzorgd door de
hoofdman, die ook het gebed verzorgde. Er
waren zeventien leden aanwezig en zeven
gildedames. Na de voorganger en de koster
te hebben bedankt voor hun diensten, volgde
de afmars naar café De Sportvriend. De tafels
stonden gedekt voor de koffietafel en René
deelde aan de aanwezigen ieder vijf consumptiebonnen uit (in plaats van soep vooraf!). De
hoofdman sprak een welkomstwoordje tot
de aanwezigen en nodigde Paul uit om het
schildje voor Gildekampioen kruisboog op wip
2015 in ontvangst te nemen. Hierna kon er
gegeten en gedronken worden en gaf Peer, die
65 was geworden, het eerste rondje weg. Het
was een goed verzorgde koffietafel met worst
en koteletten, waarbij de soep niet erg gemist
werd. De avond werd verder doorgebracht met
buurten. Het mag zeer zeker een geslaagde
avond genoemd worden! n

De Sint Ceciliakaars wordt bij het beeld van
de patrones geplaatst.

Paul ontvangt het schildje van
Gildekampioen kruisboog op wip.

Koning der Koningen Groot-Eersel
Op de derde kerstdag, is op de Rosheuvel te
Eersel het Koningsschild van Groot-Eersel
verschoten. Dit schild heeft, op initiatief van
het gilde uit Knegsel en met de medewerking
van de gemeente Eersel, in 2010 het licht
gezien. Het schild is gemaakt in de vorm
van de gemeente Eersel. Elk jaar wordt, op
toerbeurt tussen kerst en nieuw, voor koning

geschoten. Dit jaar zou het bij het Onze Lieve
Vrouwe Gilde Eersel zijn, maar als gevolg van
huisvestingsproblemen is uitgeweken naar
het Sint Catharina en Barbara Gilde. Jammer
genoeg was heersend koning Jos Mijs niet
van de partij omdat een mede-gildebroeder
overleden was en nog “boven èrd staat”,
een oud gebruik en het is er één om in ere te

Toon van de Ven heeft zojuist het schild in ontvangst genomen.
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houden. Er wordt, na een minuut stilte, geloot
om de schietvolgorde van de zes koningen te
bepalen. Het 26ste schot is raak, de gelukkige
is Toon van de Ven van het Sint Lucia Gilde uit
Steensel. Hij mag zich Koning der Koningen
Groot-Eersel 2016 noemen. Toon en zijn
koningin Betsie nemen onder de boom de
felicitaties in ontvangst. Na de vendelhulde
wordt gewacht op de uitreiking van het bijbehorende schild door burgemeester Anja ThijsRademakers. In haar inleiding memoreerde de
burgemeester, met een leuke woordspeling:
Kwartier van Oirschot en Kring Kempenland,
naar de rivaliteit tussen oud Vessem en oud
Eersel. Gezien de opkomst en de ambiance is
hier intussen geen sprake meer van en is dit
nieuwe koningschap al aardig ingeburgerd.
Na de uitreiking vergewist de burgemeester
zich ervan dat Toon het schild gaat dragen
tijdens de komende kringdag Kempenland die
in Steensel gehouden gaat worden. Kortom,
we kunnen terugzien op een zeer geslaagde
middag, eentje met een forse uitloop. n

KRINGNIEUWS
Maasland

Twee jubilarissen bij het Sint Ambrosiusgilde Baardwijk
Dinsdag 12 januari was een heugelijke dag.
Tijdens de jaarlijkse teerdag, die begon met een
viering in de Sint Jan de Doper kerk, werden
oud-zilverdrager Cor van Daelen en zijn broer
Bertus van Daelen, tweede hoofdman en technicus, tijdens de feestavond gehuldigd vanwege
hun vijftigjarig jubileum. Zij kregen beiden een
zilveren schildje met inscriptie opgespeld. De
hoofdman roemde hun betrokkenheid en trouw
aan het gilde.
Cor van Daelen staat bekend bij het gilde als een
hardwerkend gildelid. De verzorging van het
gildeterrein heeft hij onder zijn hoede genomen
en het terrein ligt er dan ook altijd keurig bij.
Tijdens de bouw van het gildehuis De Korf
heeft hij menig uren staan graven en materialen

aan- en afgevoerd. In zijn schutterstijd had Cor
slechts één wens, eenmaal het koningschap te
winnen. Hij heeft er menigmaal voor moeten
strijden, maar in 1996 was het moment daar. Cor
won het koningschap.
Bertus van Daelen is de technische man
binnen het gilde. Zo heeft Bertus voor het gilde
een volautomatische luchtbuksbaan met vier
schietbanen ontworpen en gebouwd. Ook de
schutsbomen met pijlenvangers en menig
kruisboog werden door hem vervaardigd. Sinds
1985 is Bertus tweede hoofdman. Dat Bertus
een goede schutter is kan men aflezen aan zijn
zeven gewonnen koningschappen. Sinds de
heroprichting in 1791 door geen enkele schutter
geëvenaard. n

De jubilarissen Cor en Bertus van Daelen.

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt Nuland
Op de teerdag, 23 januari 2016, was er na de
gildemis en vendelgroet een rondje door het
dorp en in café Kerkzicht een koffietafel. De
hoofdman opende het officiële gedeelte met
jubilarissen.
De eerste was Eddie van de Linden,
vijfentwintig jaar lid. Hij kreeg een zilveren
Antoniusspeldje voor het jaren actief
zijn bij het gilde, ondanks zijn werk als
vrachtwagenchauffeur.

Tweede was Dave Bijveld, vijfentwintig jaar lid
en ook hij kreeg het zilveren Antoniusspeldje
op zijn jas gespeld. Dave is al jaren een
verdienstelijke tamboer en zit ook bij de
tromcommissie van zowel de Hoge Schuts als
Kring Maasland.
Derde was Arjan van Bakel, hij kreeg eveneens
het Antoniusspeldje voor zijn actieve jaren bij
het gilde. Arjan zit al een tijdje bij de overheid
als dekenrentmeester, een functie die hij met

De jubilarissen.

verve bekleedt.
Gildebroeder van het jaar werd Jan Heijmans.
Jan is een actief gildebroeder die zijn beste
beentje voor zet. De gildebroeders Jari de
Haas en Max van Rosmalen, die op het
Keindergebrul hadden opgetreden, lieten ook
op de teerdag hun act zien. Speciaal voor hun
voordracht kregen ze een presentje van de
hoofdman. Uiteindelijk een geslaagde
teerdag! n

De gildebroeders Jari en Max.
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Teerdag Gilde Sint Antonius Abt
Vorstenbosch
Op zondag 17 januari was er, in het teken van
de patroonheilige Sint Antonius Abt, viering
van een Heilige Mis in de Lambertuskerk te
Vorstenbosch. Op deze frisse morgen ging
het gilde in optocht van het clubhuis naar de
kerk. Tijdens de mis werden de vier overleden
leden herdacht, in bijzonder Bert de Laat,
gildeheer Henk Groothuijse, Antoon Daandels

en beschermheer Jan van der Linden, die in
2015 overleden zijn. Tevens werden in deze
viering twee nieuwe leden ingevendeld, te
weten Ad en Sel Somers. Na afloop van de
mis werden alle aanwezigen in de kerk samen
met de leden uitgenodigd voor een kopje koffie
met cake in clubhuis ’t Gildebergske. Hiermee
werd de teerdag afgesloten. n

De nieuwe leden leggen de eed af.

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt
Vorstenbosch
Op zaterdag 16 januari werd de teeravond
gehouden in ’t Gildebergske. Bij binnenkomst
kregen alle genodigden een bakje koffie met
cake. Na de officiële opening door hoofdman
Johnnie werd de gildebroeder van het jaar
bekend gemaakt. Dit jaar was de titel voor
Frans Geenen, die altijd actief is als jeu-debouler en ook diverse dingen rondom het
jeu-de-boulesspel geregeld heeft, waaronder
de telbordjes en ballenrekken aan de muur bij
de boulesbanen. Frans werd afgelopen week
65 jaar en was in zijn nopjes met zijn titel
gildebroeder van het jaar.
De inzameling in de melkbus, verzorgd door
Simon Smits en Gerrit Somers, leverde €200,op. Deze bijdrage gaat naar Project Home, voor
opvang van dakloze kinderen in sloppenwijken
van Lusaka.
Daarna kwam ‘Sint Antonius Abt’ vergezeld
door gildebroeder ‘Toon’. Ze vertelden over de
gebeurtenissen van het gilde in het afgelopen
jaar. Aansluitend was er een buffet geregeld,

Vijftig jaar bij
Gilde
Sint Antonius
Sint Sebastiaan
Udenhout
Op maandag 26 oktober 2015 heeft het gilde
Frans Vriens super verrast. Hij was op deze dag
vijftig jaar lid van het gilde. Als gildeschrijver
weet men meestal alles, alleen zat hij er nu
naast. In aanwezigheid van zijn kinderen en
kleinkinderen hebben we hem de vendelgroet
gebracht en de gouden speld van het gilde
opgespeld. Natuurlijk zijn vrouw met een bloemetje bedankt. Een gildebroeder die zich al jaar
en dag inzet voor alle schutters in Brabant. Hij
zit in de schietcommissie van Kring Maasland
en heeft in diverse functies zijn expertise
van het gildeschieten naar voren gebracht.
Onmisbaar op elk vlak, zowel in de federatie
als op kringdagen, bij bondswedstrijden en de
federatie van wipvogelschieten, de VBG en nu
KNTS. Natuurlijk was hij ook een adjudant voor
de ex-Europakoning Toon Weijtmans, waarvoor
hij het Bronzen Kruis van Ereverdiensten kreeg
opgespeld door de prins van Merode.
Frans van harte gefeliciteerd. Samen met
het gilde hebben we mogen proosten op dit
jubileum. n

waar eenieder zich tegoed aan deed en er
werd flink gebuurt en gefeest onder het genot
van een drankje. De drankvoorziening was in
handen van enkele gildebroeders uit Dinther.
Om één uur werd de tapkraan dichtgezet en
gingen de laatste gildebroeders en -zusters
huiswaarts. n

Hoofdman Johnnie heeft de bloemen
overhandigd aan gildebroeder van het jaar,
Frans Geenen.

30

Frans Vriend krijgt ter gelegenheid van zijn
50-jarig lidmaatschap de gouden speld van
het gilde opgespeld.

Teerdag Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout
Het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan
Udenhout heeft een rustige teerdag achter de
rug. Alles verliep volgens eeuwenoude tradities.
Op vrijdagavond 22 januari was de proclamatie
bij een groot aantal prominente Udenhouters.
Daarna, op 23 januari, al vroeg in de morgen
een gildemis in de Sint Lambertuskerk, met
aansluitend een vendelgroet. Na een korte
rondgang door het dorp eindigden we bij het
verzorgingstehuis de Eikelaar. Hier brachten we
de vendelgroet en dronken we samen met de
bewoners koffie. Vervolgens vertrokken we naar
ons gildehuis Brasserie Boslust en genoten van
een gildekoffietafel compleet met boerenmik
met zult. Traditioneel sprak daar de hoofdman

zijn jaarrede uit en werden aan de schutterskampioenen Jos van Doren en Frans Vriens de
kampioensprijzen overhandigd.
In de middag was er nog een bijzonder
moment. We bedankten ex-Europakoning
Toon Weijtmans nog eenmaal voor wat hij voor
ons gilde had betekend in de afgelopen drie
jaren. We deden dit met een prachtige minitentoonstelling van al zijn onderscheidingen
en cadeaus, die hij de afgelopen drie jaar had
ontvangen en door het aanbieden van een zeer
dik fotoboek over drie jaar Europakoning.
De teerdag werd afgesloten met een spelletjesmiddag, gewonnen door José Manni, en een
heerlijk diner. n

Een klein overzicht van alle onderscheidingen
en geschenken.

Teerdag Sint Barbara Gilde met vijf nieuwe gildebroeders
Het was echt heel bijzonder: na een proeftijd
van één jaar werden op de naamdag van Sint
Barbara in de Lambertuskerk in Veghel vijf
nieuwe gildebroeders geïnstalleerd.
In aanwezigheid van veel kerkgangers, maar
ook van burgemeester Adema en wethouder
Bräuner, kwam het gilde samen met vertegenwoordigers van het Duitse jumelage-gilde uit
Goch de kerk in met ‘vliegend vaân, slaande

trom en gestoken bazuinen’, indrukwekkend
dus. Het Roois Kamer Koor luisterde de mis
op met prachtig gezongen liederen van onder
andere Monteverdi, maar ook het Barbaralied.
Er lagen vijf gildehoeden met veer klaar voor
de vijf nieuwe leden en met enige ceremonie
en de eed van trouw werden de vijf nieuwe
leden Toon van den Heuvel, Errol Lissone,
Chris Tenda, Ruud Vermeulen en Frank-Jan

De installatie van de vijf nieuwe gildeleden.
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van Zutven opgenomen in het gilde. Maar
tot ieders verrassing bleek dat Siem, het
nieuwgeboren kleinkind van gildebroeder
Wim Holland, gedoopt ging worden en al
aangemeld was voor het Sint Barbara Gilde.
De avond werd vervolgd met een besloten
feestavond en het uitreiken van het verdiende
gildezilver aan diverse gildebroeders. n

KRINGNIEUWS
Maasland

Gildebroeders schieten met kruisbogen Sint Catharinagilde
bij Sint Barbara Gilde Veghel
Vught viert teerdag
Zondagochtend 3 graden, zonnig en droog en
er waren schoten. Vijfenzeventig gildebroeders
uit de hele regio met hun kruisbogen. Gilden
uit Geffen, Erp, Uden, Heeswijk, Nuland,
Rosmalen, Dinther, Maren-Kessel. Op het
terrein van het Sint Barbara Gilde Veghel aan
de Vorstenboscheweg, staan drie metershoge
schietbomen, zodat meerdere schutters tegelijk
kunnen schieten. Jeugd en volwassenen,
mannen en vrouwen deden mee. Erwtensoep
en hotdogs gingen er goed in deze dag. Het
schieten gebeurt in rust en stilte rond de schietboom. Bij elke schietboom staat een groepje
schutters onder leiding van een schrijver, die
het schieten begeleidt. Hij noteert nauwkeurig
het aantal rake schoten per deelnemer. Hij ziet
toe hoe de boog tevoren wordt gespannen en
uiterst strak gezet. Daarbij gelden veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen. Zelfs
het praten in de buurt van het schietgebied
gebeurt gedempt vanwege de concentratie
van de schutters. Het maximale aantal van
vijftien rake schoten werd door negen schutters

gehaald.
In heel Brabant zijn 207 actieve gilden. Daarvan
zijn er 45 in Noordoost Brabant verenigd
in Gildekring Maasland. Daarvan verenigt
Gildekring ‘De Hoge Schuts’ er dertien. n

De schutters op het terrein van Sint Barbara
Gilde Veghel.

Kampioenen Sint Catharina Schuts
Vlijmen
Op 23 november hield het Schuttersgilde Sint
Catharina te Vlijmen haar jaarlijkse teerdag.
Deze begon traditiegetrouw met een mis voor
de levende en overleden leden van het gilde. Na
de mis werd voorafgaand aan de vendelgroet
een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen in Parijs, de
slachtoffers van aanslagen in Istanboel, Beiroet
en de passagiers van het Russische vliegtuig in
Egypte. Na de vendelgroet aan de pastoor en
de koning ging men weer terug naar gildelokaal

Den Braai, alwaar men werd getrakteerd op
koffie met worstenbrood.
Tijdens de teerdag werden ook de prijzen
uitgereikt van de onderlinge competitie. Deze
competitie telt 23 schutters en gaat over
twaalf wedstrijden in verschillende disciplines.
Kampioen opgelegd A 2015 werd Wim van de
Griendt. Kampioen opgelegd B werd Michel
van Bokhoven. Bij het vrijehand schieten A ging
de titel wederom naar Michel van Bokhoven.
Kampioen vrijehand B werd John van de
Griendt. Het combinatieklassement was bij
de heren voor Michel van Bokhoven en bij de
dames voor Els Verhoeven. De 65plus-titel was
weggelegd voor Nico van Bokhoven. Tenslotte
waren er ook nog prijzen voor de jeugd, eerste
Ivar Fillipi, tweede Mitchel van de Griend
en derde Lauri van Hulten. De teerdag werd
afgesloten met een voortreffelijk warm en koud
buffet, waarna er nog gezellig werd nagebabbeld. n
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Het Sint Catharinagilde vierde op zaterdag
28 november haar traditionele teerdag. De
dag begon met het uithalen van de vaandrig
Bert Lamboo, die in alle vroegte voor een
traditioneel ontbijt had gezorgd voor de gildebroeders. Hierna volgde een mis in de Heilig
Hartkerk. De eed van trouw werd hernieuwd
aan het kerkelijk gezag, gevolgd door de
vendelgroet.
In gildehuis Café van Berkel werd volgens een
oude traditie een kopje koffie genuttigd van
het zustergilde Sint Barbara - Sint Sebastiaan,
gevolgd door een koffietafel. Hierna werden
Robert Kluytmans en Johnnie van Rixtel
geïnstalleerd als nieuwe jonge dekenen en
werden de vorige jonge dekenen Jos van
Gogh en John van de Wittenboer voor twee
jaar geïnstalleerd als oude dekenen.
De vorige oude dekenen Frans Schippers en
Wiebe Sennema werden hierna dankgezegd
voor hun inspanning in de afgelopen vier jaar.
Hoofdman Bert Kluytmans installeerde
vervolgens Ron Zijlemans als gildebroeder
en speldde hem het draagschild van het
Sint Catharinagilde op. Simone Zijlemans
kreeg het damesdraagschildje opgespeld en
werd hiermee gildezuster. Aspirant-lid Bart
Kluytmans kreeg het zilveren draagschild
opgespeld en was hier zeer content mee.
Locoburgemeester Peter Pennings kreeg het
woord en memoreerde blij te zijn dat het met
de gilden in Vught goed gaat. Hij hoopte dat
de gemeente steeds een beroep op het gilde
kan doen. Tot slot sprak de beschermvrouwe
mevrouw M. Houben van Lanschot het gilde
toe. Zij was zeer verheugd dat er zich nieuwe
leden hadden aangemeld, omdat zo de oude
tradities en gebruiken gehandhaafd blijven. n

Hoofdman Bert Kluytmans, aspirantjeugdlid Bart Kluytmans. Rechts Ron en
Simone Zijlemans. (Foto: Erica van Loon)

Drie Jubilarissen bij Gilde
Sint Catharina-Sint Joris
Zaterdag 5 december 2015 werd de jaarlijkse
teerdag gehouden. Deze dag begon met een
mis en een vendelgroet aan de jubilarissen.
Ook de overleden gildebroeders en -zusters
werden herdacht. Vervolgens ging men naar
de Schutsboom, waar de jubilarissen werden
gehuldigd.
Mevrouw Dollevoet was vijfentwintig jaar
beschermvrouwe van het gilde en kreeg
hiervoor een speldje met het rad van Sint
Catharina en het schild van Sint Joris. Zij heeft
zich altijd ingezet voor het gilde en was ook de
eerste vrouw die zich in 2000 aanmeldde als
gildezuster.
François van Hirtum en Tonnie Vogels waren
vijfentwintig jaar gildebroeder en kregen een jubileumspeldje. François is al heel jong begonnen
als zilverdragertje en ging daarna al snel trommelen en vendelen. Toen hij de leeftijd bereikte
om met het geweer te mogen gaan schieten, is
hij dit fanatiek gaan doen evenals later met de
kruisboog. Hij is één van onze beste schutters
en heeft al vele prijzen in de wacht gesleept.

Kees van Hulten
veerttig jaar lid
bij het gilde Sint
Crispinus & Sint
Crispinianus van
Besoijen

De drie jubilarissen, vlnr: François van
Hirtum, Mevrouw Dollevoet en Tonnie
Vogels.

Tonnie schiet met het geweer en heeft maar liefst
veertien jaar in de schietcommissie gezeten. Hij
is echter fanatieker met jeu de boulen en heeft
daar al aardig wat prijzen mee gewonnen. Ook is
hij altijd bereid om een handje te helpen en was
vele uren aanwezig geweest bij het bouwen van
het nieuwe gildehuis. n

Ad de Louw krijgt gemeentelijke
erespeld
Op 26 oktober 2015 heeft het gilde Sint Crispinus
& Sint Crispinianus van Besoijen haar jaarlijkse
staatsiedag gevierd. Dat daarbij aan jubilaris
Ad de Louw, welke 50 jaar lid was van het gilde,
thuis een vendelgroet werd gebracht, was voor
hem geen verrassing. Ook de optocht naar de
kerk en de daaropvolgende optocht naar het
gemeentehuis, de ontvangst door beschermheer
burgemeester Kleijngeld op het Raadhuisplein
en het hernieuwen van de eed van trouw,
verliepen zoals dit al jaren het geval is. Echter bij
binnenkomst in de oude raadszaal trof Ad zijn
gehele familie aan, waarbij hij een vermoeden
kreeg dat er iets aan de hand was. Na de
gebruikelijke toespraken van de hoofdman en
beschermheer legde deze laatste tijdens zijn
toespraak zijn sjerp en steek van beschermheer
af en verving deze door de ambtsketen van
burgemeester. Na een toespraak waarin de
belangrijkste zaken tijdens zijn 50-jarig lidmaatschap werden gememoreerd, waaronder zijn
25 jaar hoofdmanschap, het mede organiseren

Tijdens de staatsiedag van 2015 had het gilde
twee jubilea te vieren. Kees van Hulten was
veertig jaar lid van het gilde. Kees heeft zich
tijdens zijn lidmaatschap enorm verdienstelijk
gemaakt voor het gilde. Hij is ruim twintig
jaar secretaris geweest van het gilde en
daarnaast een verdienstelijk schutter. Bij het
koningschieten is het hem tot zesmaal gelukt
om zich tot koning te schieten, waarbij hij
twee keer de kans heeft gehad zich tot keizer
te schieten, wat helaas niet is gelukt. Maar
ook bij het luchtgeweerschieten kan Kees zich
al vele jaren meten met de beste schutters.
Samen met Ad de Louw heeft Kees twintig
jaar lang op een positieve manier een tweeeenheid binnen het bestuur gevormd. Tijdens
de feestavond memoreerde de hoofdman
tijdens zijn toespraak aan de jubilarissen
over de gezonde dosis gezelligheid en humor
waarmee dit gepaard ging. Kees heeft een
zilveren speld ontvangen voor zijn veertigjarig
jubileum bij het gilde. n

Ad de Louw ontvangt de, bij de erespeld
behorende, oorkonde uit handen van
burgemeester Kleijngeld.

van een kleine gildedag in 1988, een kringdag
in 2003 en de verhuizing van het gilde naar
de huidige locatie, krijgt Ad de gemeentelijke
erespeld opgespeld. Later op de staatsiedag
krijgt Ad vanuit het gilde nog een speld uitgereikt
vanwege zijn jubileum. n
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Kees van Hulten tijdens het omhangen van
het koningszilver bij één van zijn zes keer
dat hij koning was bij het gilde.
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Statiedag en installatie pastoor Juan van Sint Joris Gilde
Eijk tot gildeheer
Berlicum
Op zaterdag 9 januari 2016 vierde het Gilde
Sint Hubertus Berkel weer zijn jaarlijkse
statiedag. Op vrijdagavond werd de
statiedag afgekondigd met een bezoek aan
Zorgcentrum Torentjeshoef en aan de nieuwe
pastoor Juan van Eijk. Op zaterdagmorgen

De zojuist geïnstalleerde gildeheer pastoor
Juan van Eijk.

verzamelde het gilde zich in het muziekhuis
van muziekvereniging Concordia, waar voor
de derde keer de statiedag werd gehouden.
Ook het bevriende Sint Sebastiaansgilde uit
Essen, België, was aanwezig. Op tijd vertrok
het gilde naar de kerk waar om half elf de
heilige mis was. Aan het einde van de mis
werd pastoor Juan van Eijk geïnstalleerd als
gildeheer en werd aan hem de eed van trouw
gebracht. Buiten op het kerkplein werd hem
een korte vendelgroet gebracht. Terug in het
muziekhuis stond de koffietafel klaar.
Een afvaardiging van de bevriende schietvereniging Prins Hendrik uit Amersfoort was
ook aangekomen. De uitgebreide koffietafel
met warme worst liet zich erg goed smaken.
De hele middag waren er onderlinge spelen,
onderbroken voor het nuttigen van de snert.
Om half zes stond het diner klaar. Tot slot was
er de uitreiking van de prijzen van de wedstrijden van het afgelopen jaar van schieten
en de jeu de boulen. Na een dankwoord van
de hoofdman van het Sint Sebastiaansgilde
uit België werd de geslaagde statiedag
afgesloten. n

Het Sint Joris Gilde uit Berlicum en Middelrode
heeft een groot aantal leden die zich volledig
inzetten voor de vereniging. In ons jubileumjaar werden dan ook de volgende gildebroeders
gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap:
samen met keizer Henk van Lith (70 jaar)
werden Christ van Uden (60 jaar), Albert van
Lith (50 jaar), Paul van Lith (50 jaar), Mark van
Lieshout (40 jaar) en Frans van Esch (40 jaar)
gehuldigd. Onze guld is trots op zulke leden
en dankbaar voor alles wat ze doen en gedaan
hebben. n

Alle jubilarissen met keizer Henk van Lith in
hun midden.

Primeur bij het Sint-Hubertusgilde Drunen
Zondag 22 november jongstleden werd er
geschoten om de Breeveld-trofee. Kelly van
Veggel, aspirant-gildezuster, wist de trofee in de
wacht te slepen. Een bijzondere gebeurtenis,
want vanaf dit jaar worden er voor het eerst
dames toegelaten bij ons gilde. Na de mis ter
ere van Christus Koning, wat de afsluiting van
het kerkelijk jaar is, zijn de in totaal zestien
schutters naar het gildeterrein gegaan voor de
wedstrijd. Het weer was koud maar droog en
de sfeer gemoedelijk. n

Ellie de Heus, aspirant-gildezuster Sint-Hubertusgilde Drunen.
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Afsluiting onderling bij Gilde Sint Joris Het tiende Jeu de
van Onsenoort en Nieuwkuijk
Boules Toernooi
Alweer even terug in de tijd, op 1 november
het Felina Ophorst, die met de eerste prijs
bij Gilde Sint Joris
2015, een met zon overgoten dag, traden
ging strijken.
de schutters van het Gilde Sint Joris van
Udenhout
Onsenoort en Nieuwkuijk aan om deel te
nemen aan de laatste wedstrijd in het kader
van de onderlinge wedstrijden geweerschieten
op de wip. Er werd gestreden in diverse
onderdelen, te weten: Vrije Hand 2015 groep
A, Vrije hand 2015 groep B, Opgelegd 2015
in de groepen A t/m C en als laatste en niet
onvermeldenswaardig Jeugd 2015. De winnaars waren respectievelijk: Marco de Pinth,
Rens Kouwenberg, Adwan de Pinth, Natasja
de Pinth, Arita Ophorst en bij de Jeugd was

Er waren ook schutters die naar een hogere
groep promoveerden, maar duidelijk zal zijn
dat er daarnaast ook enkele degradanten
waren. Dat hoort bij wedstrijden.
De hoofdman/koning verzorgde de prijsuitreiking. Tijdens deze uitreiking ging ook de
aandacht naar Wessel Groen, die zich sinds
dit jaar jeugdprins mag noemen. De bijbehorende versierselen werden hem omgehangen.
U kunt ons volgen via facebook:
Gilde.St.Joris.Nieuwkuijk n

Op zaterdag 24 oktober is het tiende jeu de
boules toernooi voor de verenigingen van
Udenhout en Biezenmortel gehouden. Het
weer werkte goed mee en de velden lagen
er netjes bij. Er hadden zich 22 tripletten
ingeschreven en die waren ook allemaal
aanwezig. Om 13.15 uur begonnen we en al
snel kwamen de eerste resultaten binnen,
die weer snel werden verwerkt door de jury.
Het is een leuke middag geworden, mede
door het goede weer, de onderlinge sfeer en
sportiviteit. Gebroederlijk werd gekeuveld,
gespeeld en gedronken. Onder leiding
van Jan van de Broek van de Jeu de Boules
Commissie van Gildeken. n

dit is niet
de juiste
afbeelding
De winnaars v.l.n.r. Rens Kouwenberg, Arita
Ophorst, Natasja de Pinth, Adwan de Pinth
en Marco de Pinth.

Jeugdprins Wessel Groen.

Er waren twaalf banen uitgelegd waarop gespeeld
kon worden. Het spelen op gras is sowieso een
spel apart, waardoor het spel soms heel anders
verloopt dan men gewend is.

Winterkoning
Op 19 december 2015 vond onder voorjaarsachtige omstandigheden op het terrein van het
Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
aan de Meerdijk de jaarlijkse schietwedstrijd
plaats om de titel Winterkoning 2015. Aan de
wedstrijd werd deelgenomen door twintig
schutters, de jongste deelnemers waren Wessel
Groen en Hans van Dommelen, de oudste
schutter was Rens Kouwenberg. Deze wedstrijd
is één van de vele activiteiten die het Gilde door
het jaar heen organiseert. Er werd spontaan en
sportief gestreden om de titel. Uiteindelijk won
Adwan de Pinth de titel en mag hij zich voor
de derde keer ‘Winterkoning’ noemen. Onder
grote belangstelling van de medegildebroeders

werden hem de bijbehorende versierselen
door hoofdman/koning Eric Jan van Eggelen
omgehangen. Na deze formele handeling werd
er met een hapje en een drankje nagenoten.
In het voorjaar gaat weer gestart worden met
onze schietcompetitie. Mocht u geïnteresseerd zijn in ons gilde, kom dan eens op
zaterdagmiddag langs op ons terrein nabij
de Emmamolen in Nieuwkuijk. Het is niet
gebonden aan leeftijd, jong of oud, eenieder is
van harte welkom.
Dit jaar bestaat er ook de mogelijkheid om deel
te nemen aan het schieten met een luchtbuks
en we houden regelmatig kaartavonden waarop
gerikt en gejokerd kan worden. n
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Winterkoning 2015 Adwan de Pinth.
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Gilde Sint Lambertus levert nieuwe
hoofdman Gildekring Maasland

Peter van Loon
nieuwe hoofdman

Tijdens de algemene jaarvergadering van
Gildekring Maasland, werd na twintig jaar
afscheid genomen van kringhoofdman Jack
Goudsmits, die ook lid was van het dagelijks
bestuur van de Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS).
Zijn opvolger is Jurgen Swinkels, hoofdman van
het Gilde Sint Lambertus uit Maren-Kessel. Met
de installatie treedt Jurgen Swinkels ook toe tot
het dagelijks bestuur van de NBFS. De aftredend hoofdman Jack Goudsmits wenste Jurgen
Swinkels veel succes en gaf aan het vertrouwen
te hebben dat de gildes van deze mooie kring
hem daarin zullen steunen.
Jurgen Swinkels gaf in zijn eerste speech
de betrokkenheid aan die Jack Goudsmits
toonde bij de gildes, gildebroeders en -zusters,
waarbij broederschap voorop stond. Hij werd
weleens een ‘pietje precies’ genoemd bij het
afhandelen van zaken, zoals bijvoorbeeld bij de
behandeling van de Wet Wapens en Munitie,
de afscheiding van de K.N.S.A, en de oprichting
van de K.N.T.S..
Jurgen Swinkels mocht als eerste taak als

De leden van Sint Sebastiaan in Oisterwijk
hebben tijdens de ledenvergadering van
donderdag 5 november 2015 Peter van Loon
gekozen tot hun nieuwe hoofdman. Vanaf de
herinrichting van het gilde op 27 mei 1951 is
Peter de zesde hoofdman.
Met het overlijden van Jan Massuger op 10
december 2014, heeft het gilde niet alleen
een gildebroeder verloren, maar ook de
hoofdman. Vanaf dat moment heeft koning
Frank van Loon statutair het gilde aangevoerd.
Tijdens de ledenvergadering van donderdag
5 november 2015 hebben de leden Peter van
Loon gekozen en daarmee ‘benoemd voor
het leven’. Volgens de secretaris is dit voor
de nieuwe hoofdman geen plicht, maar een
recht. Van Loon is sinds 20 maart 1983 lid en
gedurende twintig jaar vendelzwaaier geweest.
Op 14 juli 2003 schoot hij zich tot koning,
welke titel hij in 2006 prolongeerde. Drie jaar
daarna lukte hem dit weer en werd daarmee
- voor zover na te gaan - de eerste keizer van
de schutterij. Peter vervult dus een dubbele
functie, welke echter goed is te combineren. n

Oud-hoofdman Jack Goudsmits overhandigt
de voorzittershamers aan de nieuwe hoofdman
Jurgen Swinkels.

hoofdman Jack Goudsmits benoemen tot
erehoofdman van Gildekring Maasland,
waarbij hem het bijbehorend versiersel werd
omgehangen.
Daarnaast ontving Jack Goudsmits ook nog
een Koninklijke onderscheiding van de burgemeester van Oisterwijk, Hans Janssen en de
Zilveren Penning van de NBFS, uit handen van
voorzitter Jos Verbeeten. n

Jack Goudsmits Ridder in de Orde van
Oranje Nassau
Het Oisterwijkse Sint-Sebastiaangilde heeft
voortaan een Ridder in haar midden. Bij
zijn afscheid als hoofdman van Gildekring
Maasland is gildebroeder Jack Goudsmits
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. Een complete verrassing voor hem.
Na twintig jaar heeft Jack zijn functie als
hoofdman van Gildekring Maasland neergelegd. Ook zijn werk in het bestuur van de NBFS
gedurende al die jaren is daarmee geëindigd;
bijna veertien jaar was hij vicevoorzitter.
Volgens eigen zeggen waren het zeer bijzondere, enerverende en ongelooflijk waardevolle
jaren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering
van de gildekring op vrijdag 13 november 2015
in Vught heeft Jack zijn functie overgedragen.
Hij is met een ovationeel applaus door de
gildekring benoemd tot erehoofdman en
ontving een prachtig zilveren schild met een

inscriptie. De Oisterwijkse burgemeester Hans
Janssen zorgde voor een verrassing en mocht
de terugtredend hoofdman de Koninklijke
onderscheiding als Ridder in de Orde van
Oranje Nassau uitreiken. De voorzitter van
de NBFS Jos Verbeeten speldde namens de
gildefederatie het zilveren medaillon op. n

Ridder in de Orde van Oranje Nassau Jack
Goudsmits.
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Peter van Loon met de voorzittershamer.

Gerard Oskam alweer koning Sint-Willebrordusgilde
Heeswijk
Op zaterdag 31 oktober was bij het Heeswijkse
Sint Willebrordusgilde het jaarlijkse koningschieten. De dag begon traditiegetrouw met het
installeren van een nieuw lid, Patrick van der
Cammen. Hierna werd de schutsboom gevrijd
door pastoor Joost Jansen, gevolgd door de
ereleden en burgemeester Marieke Moorman.
Er waren twaalf gildeleden die streden om het
koningschap en na 176 schoten was het de
44-jarige Gerard Oskam die de koningsvogel
alweer naar beneden schoot. In 2004 was hij
al eens koning van het gilde en weet dus goed
wat het inhoudt. Na de hernieuwde beëdiging
tijdens de kroningsmis is hij door zijn eigen
dochter ingevendeld als koning.
Gerard is getrouwd met zijn Jessica en heeft
twee dochters, Janne en Nienke, die ook
allen lid zijn van het gilde en trots zijn op hun
koning.
Volgend jaar wordt het extra spannend voor

Gerard, want als hij voor de derde keer achtereen koning is krijgt hij de titel keizer en dat
voor zijn verdere leven. Sinds de heroprichting

is er geen keizer meer geweest bij het gilde, een
hele eer dus, maar zover is het nog niet. Eerst
nog een jaar vol maken als koning. n

Het beslissende schot is gevallen, Gerard is koning.

Ad van den Elzen gildekoning Uden
Ad van den Elzen van het Gilde Sint Barbara
en Sint Lucia van Uden heeft zich 10 oktober
2015 bij de molen van Jetten te Uden tot koning
geschoten. Om de twee jaar wordt bij het gilde
van Uden voor een nieuwe koning geschoten.

Hiervoor mag de molen van Jetten gebruikt
worden. De ereschoten werden verricht door de
huidige koning, de gildeheer en de gildedeken.
Daarna mochten alle deelnemende gildeleden
op de vogel schieten. Na het 86ste schot viel,

Nieuwe gildekoning Ad van den Elzen loopt over zijn ‘eigen’ vaandel.
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door een prachtige treffer van Ad, de vogel naar
beneden. Ad is de derde gildekoning sinds
het ontwaken van dit gilde. Bij de inhuldiging
mocht Ad als koning, maar ook als voormalig
vaandrig, over zijn ‘eigen’ vaandel lopen. n

KRINGNIEUWS
Kwartier van Oirschot

Een bijzondere start
Op 23 januari hield het gilde Sint Sebastiaan
en Barbara Moergestel haar statiedag. De dag
begint zoals gewoonlijk met het samenkomen
van de gildebroers en -zusters. Voor het
uithalen van de koning en keizer had de koning
andere plannen bedacht. Het gilde gaat niet
naar het huis van de koning, maar vertrekt
richting Park Stanislaus. Stanislaus is een
woon- en zorgcentrum voor mensen op leeftijd.
Aangekomen bij het park verwelkomen de
keizer, koning en de bewoners het gilde met
het ontbijt en brandewijn. Aansluitend verzorgt
de pastor ditmaal de heilige mis in de kapel.
Waarna het gilde met slaande trom terugkeert
naar de aula om daar samen met de bewoners
een koffiemoment te houden. De bewoners
genieten en kletsen met het gilde over vroeger:
de oude tijd wordt herbeleefd. Voordat het gilde
verder gaat overtuigen de bewoners een vendelier om buiten de vaandelgroet te brengen.
Tijdens het vertrek van het gilde zie je de vele
lachende en blije gezichten van de bewoners,
dat doet je goed. De pastoor spreek uit dat
het een prachtige locatie is en ziet graag een
herhaling. Het gilde is tevreden en verheugd

dat ze op een simpele wijze kan bijdrage aan
een belangrijk sociaal aspect. Het geven van

aandacht en hartelijkheid aan deze bijzondere
mensen in onze maatschappij. n

Het koffiemoment met de bewoners.

Nieuwe hoofdman gilde Sint Sebastiaan Tilburg

De nieuwe hoofdman John Boeren.

De gildebroeders van het Koninklijk
Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan
van Willem III te Tilburg hebben dinsdag tien
november jongstleden een nieuwe hoofdman
gekozen omdat de vorige hoofdman, Jan van
Steensel, in september koning van het gilde
werd.
De leden kozen één van de jongste gildebroeders: John Boeren. John is tweeënveertig,
geboren en getogen in Tilburg en sinds 2010
lid van het gilde. In zijn ‘maiden speech’ gaf
Boeren aan zijn nieuwe functie te zien als een
grote uitdaging. Hij doelde daarmee vooral
op de nieuwe koers die het gilde wil gaan
varen. “We weten allemaal dat we op zoek
moeten naar een nieuwe manier om ons gilde
te profileren. Dat kan zeker samen met de
twee Tilburgse zustergilden, Sint Joris en Sint
Dionysius, maar ook met de gilden van BerkelEnschot en Udenhout.”
Over de toekomst van de gilden spraken ze
onlangs in het Tilburgse gemeentehuis. Boeren
gaf aan kritisch te kijken.
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“We moeten ons de vraag stellen: waar staan
we voor, wat is onze boodschap? Kunnen we
ons verbinden aan projecten en initiatieven in
de stad, met een maatschappelijke relevantie?”.
De nieuwe hoofdman staat te trappelen om
aan deze ontdekkingsreis leiding te geven.
Maar hij weet ook dat hij de gildebroeders
daarbij hard nodig heeft. “Echte veranderingen
moeten vanuit onszelf komen. Voor de één zal
het gemakkelijk zijn, voor de ander is dat wat
lastiger.
Samen zoeken naar de juiste stappen en het
passende tempo, daar mogen we mee aan
de slag. Ik zal mijn best doen om het proces
aan te jagen, maar ik kan en wil het niet alleen
doen. Daarom doe ik een stevig beroep op de
gildebroeders om mee te denken en mee te
werken aan een nieuwe en bloeiende toekomst
voor ons gilde.” n

Eerbetoon aan Jos Beerens
Dekenschrijver Jos Beerens ontving op
zaterdag achtentwintig november een belangrijke Europese gildeonderscheiding. Hij kreeg
de zilveren medaille van verdienste opgespeld
van de zogenaamde “Nobele Orde van de
Papegay”. Hij kreeg deze onderscheiding
voor zijn jarenlange en trouwe inzet voor het
Liempdse Gilde Sint Antonius Abt. Sinds de
heroprichting in 1986 is hij druk bezig geweest
om alle secretariaatswerkzaamheden getrouw
uit te voeren.
De Nobele Orde van de Papegay is een
internationaal instituut om mensen te eren
die zich bovenmatig ingezet hebben voor de
instandhouding van schuttersgilden als sociaal

en cultureel erfgoed in Europa. Door de jaren
heen zijn vele onderscheidingen uitgereikt aan
gildeleden in de Benelux, zo ook in Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein,
Oostenrijk, Zwitserland en Zweden. Deze versierselen werden opgespeld in het bijzijn van
hoofdman Roger van Laere en koning Wynand
Bressers. Naar aanleiding van deze bijzondere
gebeurtenis werd op zondag negenentwintig
november bij het Teunishonk een vendelgroet
gebracht aan Jos en zijn familie. Daarbij werd
door onze hoofdman een felicitatie uitgesproken met een samenvatting van de vele
activiteiten die Jos sinds de oprichting voor ons
gilde met uiterste zorg heeft verricht. n

50-jarige Gildeleden in Oirschot
Op Sint Sebastiaansdag van het Oirschotse
Gilde Sint Sebastiaan, 18 januari 2016, zal
het gilde zeven jubilarissen eren. Keizer Cees
van Rijen werd lid op 16 december 1966. Hij
was een fervent kruisboogschutter en schoot
op 1 oktober 1974 voor de derde keer koning
en werd keizer. Hij was lid van ruim veertig
commissies en haalde vele schuttersprijzen,
kreeg kringonderscheidingen en werd onlangs
opgenomen in de Europese Nobele Orde van
de Papegay. Wim van den Biggelaar, eerste
hoofdmansdeken, werd op 5 november 1966
lid. Sinds 1973 maakt Wim vrijwel onafgebroken deel uit van de overheid van het gilde,
als koningsdeken, koning of hoofdmansdeken. Hij ontving alle kringonderscheidingen
en werd tegelijk met de keizer opgenomen in
de Europese Nobele Orde van de Papegay.
Arie Adriaans werd lid op 5 november 1966.
Hij bekleedde vele functies binnen het gilde
zoals secretaris en koningsdeken en was lid
van vele commissies, waaronder commissies
wildconcours, barbecue, gildefeesten.
Ook op 5 november 1966 werd Gerard van
Kollenburg lid van het gilde. Als schutter won
hij vele prijzen zoals Kampioen van Oirschot,
Molenschutter. Gerard bekleedde ook
bestuurlijke functies waaronder koningsdeken,
hoofdmansdeken en koning. n

Keizer Cees van Rijen.

Arie Adriaans.

Wim van den Biggelaar.

Gerard van Kollenburg.
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40 en 25 jaar
lid van Sint
Sebastiaansgilde
Oirschot
Gerard de Kroon werd op 14 september 1976
lid. Hij was de afgelopen veertig jaar heel druk
met het brouwen van Oirschots bier, maar
vond tussendoor gelukkig ook tijd voor commissiewerk. Zo was hij lid van de commissies
feest 450 jarig bestaan van de Caert, Gildekamer
en Tent gildefeest 2006. Op 13 april 1976 trad
Harrie van Zelst toe tot het gilde. Hij werd
tamboer en later vendelier en zette zich op die
manier in voor het gilde. Hij was lid van vele
commissies, waaronder commissies Tent, Feest
450 jaar Caert en Oranjemarkt. In 2003 is hij de
beste kermisschutter en in 2011 wint hij samen
met zijn viertal de eerste prijs jeu-de-boules
tijdens een kringdag in Terheijden.
Eredeken Frits Speetjes werd op 11 december
1990 eredeken als gevolg van de traditie dat
de burgemeester van Oirschot, indien hij dat
wenst, eredeken wordt. Frits werd ook lid. Als
rechtgeaard heemkundige is hij altijd geïnteresseerd in bijzondere gildezaken en zo zorgde hij
in 1993 voor een herstelde bronzen dekenstafpunt, schonk hij in 1996 een nieuwe dekenstaf
en verblijdde hij het gilde in 2006, bij zijn
afscheid als burgemeester, met een zilveren/
gouden borstschild. n

Frans Mijs Europees officier
Tot zijn grote verbazing werd hoofdman Frans
Mijs van het Vessemse Sint Lambertusgilde op
zaterdag achtentwintig november benoemd
tot officier in de Nobele orde van de Papegay.
Frans was met een behoorlijke afvaardiging
van het gilde onder valse voorwendsels naar
Antwerpen gehaald. De Vessemse gildebroeder Sjef Smetsers, schrijver van de lokale
Gildebijbel, zou immers gedecoreerd worden
met een internationale onderscheiding. Na
aankomst in Antwerpen, een kop koffie op de
Grote Markt en een mooie optocht door de
binnenstad van de Scheldestad, kwam het hele
gezelschap aan bij het Hotel Elzenveld.
Tijdens de plechtige investituur werd hij tot
zijn verbazing zelf naar het podium geroepen
en werd volgens de ceremonie van de Orde
gekroond tot Officier van de Nobele orde van
de Papegay wegens “uitzonderlijke verdiensten

tegenover het gildewezen”. Later, na afloop
van het officiële deel, heeft hij in café Boer van
Tienen de felicitaties in ontvangst genomen
van de meegereisde gildebroeders en hun
echtgenotes. n

Sjef Smetsers, links en hoofdman Frans Mijs.

Kringonderscheiding voor Ad en Piet
Ad van Lieshout en Piet Willems werden op
twintig januari, de patroonsdag van het Gilde
Sint Sebastiaan uit Westelbeers, onderscheiden
met de kringonderscheiding vanwege hun
vijftig jaar lidmaatschap. Beiden waren actief
schutter in het gilde, Ad met de handboog en
Piet met de kruisboog. En ook nu nog springen
ze onmiddellijk bij als het gilde een beroep op
hun doet. n

Ad van Lieshout en Piet Willems.

Huldiging schutter Henk Jansen
Op 16 juli 2015 heeft het gilde uit Knegsel
gildebroeder en schutter Henk Jansen mogen
huldigen. Reden hiervoor was zijn veertigjarig
lidmaatschap van het gilde. De huldiging
was een onderdeel gedurende de jaarlijkse
teerdag van het Knegsels gilde. Tijdens de
huldiging was ook een afgevaardigde van het
kringbestuur Kwartier van Oirschot, zijn familie
en overige gildeleden aanwezig. Henk is, naast
zijn hobby jagen, altijd een fervent schutter van
het gilde. Vanwege zijn veelzijdige kennis en
kunde over de schutterij wordt er regelmatig
een beroep op hem gedaan, maar ook voor het
juist afstellen van de geweren binnen ons gilde.
Tijdens de schietwedstrijden en -competities is
Henk zelfs een geducht tegenstander omringd

door het sportieve karakter van de schutterij.
Tevens is Henk vele jaren beheerder van de
schuilhut geweest, waar hij vele uren voor
iedereen heeft klaargestaan. Overheid en leden
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van het Knegsels gilde wensen Henk nog vele
jaren gildebroeder en schutter toe en hopen
nog vaak een beroep te mogen doen op zijn
brede kennis van de schutterij. n
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Mortelzondag voor de Gruun schut
Gemert

Drie gildebroeders
onderscheiden

Mortelzondag, 17 januari, is voor het Sint
Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert
viering van de patroonsdag. Eeuwenlang viert
het gilde deze dag in De Mortel. De parochie
heeft dezelfde patroonheilige. Tot 1976 was het
gebruikelijk om ieder voor zich in burgerkostuum naar het kerkdorp te gaan. Sinds het jaar
1976 trekt het gilde als zodanig op naar de kerk
en viert met de inwoners verder de dag. Na de
hoogmis werden vroeger vier cafés aangedaan
om daarna af te zakken naar het woonhuis van
een familielid of een bekende om daar de maaltijd te gebruiken. Ook dit jaar werd de hoogmis
gevierd. Pastoor Bonten ging in de viering voor.
De eed van trouw werd afgelegd en hij en de
ere-dekenen Lau Huijbers en Theo van de Elsen
werden vereerd met een vendelgroet.
Daarna was er voor gilde en kerkgangers koffie
en Antoniusbrood. Een gildebroeder klom in

Drie leden van het Sint Jorisgilde Deurne,
ontvingen een gouden of bronzen medaille
en een oorkonde van de Nobele Orde van de
Papegay.
Hubert Engelen ontving de Gouden Medaille
met toevoeging van de Bronzen Papegay.
Hans van Rooij ontving de Gouden Medaille
met toevoeging van een Gouden Papegay.
Edwin Jacobs ontving de Bronzen Medaille met
toevoeging van de Bronzen Papegay.
In het bijzijn van familieleden en enkele leden
van het gilde, kregen zij het ereteken opgespeld
door Ton Vorstenbosch, lid van de Kanselarij.
Dit gebeurde tijdens het veertigste Plechtige
Investituurkapittel van de Orde, dat plaatsvond
in Hotel & Seminarie Elzenveld in hartje
Antwerpen. Hubert en Hans zijn als drager
van de Gouden Medaille en Edwin als drager
van de Bronzen Medaille opgenomen in deze
Orde.
Deze plechtigheid wordt bijgewoond door een
200-tal aanwezigen, de leden van de kanselarij,
de leden van de raad van bestuur en van vele
prominenten uit de binnen- en buitenlandse
gilde- en cultuurwereld. De eretekens
worden enkel verleend aan personen die zich
inzetten om de traditionele waarden in deze
verenigingen te handhaven of te doen herleven.
Het Sint Jorisgilde Deurne heeft nu vier leden
die dit ereteken mochten ontvangen. n

De vendelgroet voor de kerk.

de ton en Mia Dekkers uit Overloon vertelde
en zong over het Brabant van vroeger en nu.
Gildebroeder Harrie Donkers bood op de
terugweg naar Gemert stevige erwtensoep met
brood en zult aan. ’s Avonds na de rikwedstrijd
werd de feestdag besloten met een serenade
van het Mortels orkest Ten Blakke. Zij speelde
het Sint Antoniuslied, want zonder dit lied is
het geen feest bij de groene gildebroeders. n

Jubilarissen bij Sint Antonius en
Sint Sebastianusgilde Gemert
Tijdens de optrekdag werden bij het gilde drie
jubilarissen gehuldigd. Harrie van Zoggel
werd in 1976 tot nieuwe deken gekozen. Na
het eerste jaar werd hij regerende en daarna
afgaande deken. Harrie werd officier, bleef dat
tot 1985 en werd toen ouderling.
Nellie Krol werd in 1990 door haar echtgenote
Nico tot koningin gekozen. In 1992 werd
zij ouderling. Voor de tweede maal werd zij
koningin in 2014. Koningen en koninginnen
worden gehuldigd op de eerste optrekdag
na het bereiken van het zilveren jubileum.
Omdat haar echtgenoot nauw bij het gilde
betrokken was, bleef ook zij actief binnen het
gilde, hetgeen vooral tot uitdrukking kwam op
feestdagen en gildefeesten.
De derde jubilaris is Leo van den Elsen, afkomstig uit een “echt gruune” familie. Hij werd tot
nieuwe deken gekozen op de dag dat zijn vader
het diamanten gildejubileum vierde. Hij is altijd
actief gebleven bij het gilde, in de groep als
zilverdrager, als notulist van algemene vergaderingen en met de zorg voor het gildezilver en
pieken bij optredens.
Vicevoorzitter Fons van Katwijk huldigde drie

jubilarissen met woorden, waarbij hij inging
op ieders verdiensten voor het gilde. Voorzitter
en tevens koning speldde de gedenktekens,
horend bij het aantal jubileumjaren op en
zijn echtgenote overhandigde de bloemen.
De vicevoorzitter deed dat bij de jubilerende
gildekoningin, Nellie Krol-van de Oever.n. n

Vlnr: Hans van Rooij, Hubert Engelen en
Edwin Jacobs.

V.l.n.r.: Harrie van Zoggel, Nellie Krol-van de
Oever en Leo van den Elsen.
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Blijheid om nieuwe deken
en jubilarissen
De gecombineerde optrek/teerdag van het
Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde
Gemert heeft een vol programma, maar heeft
ook hoogtepunten zoals de verkiezing van
een nieuwe deken, een jongeman van 18-25
jaar uit een groene gildefamilie. Dat gebeurt in
een besloten vergadering en in een openlijke
stemming door het plaatsen van een turfje op

het bord. Gekozen werd de 23-jarige student
machinebouw Roel van Lijssel. Vreugde bij
de jongeling, bij de familie en de buurt, die
de woning versierd had waar de installatie
plaatsvond. De terugtocht van vijf kilometer
naar het gildehuis vergde 2,5 uur, met name
veroorzaakt door de 35 felicitaties en het nuttigen van een drankje of hapje. n

Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw
en het Sint Jorisgilde Gemert
Drie jaar geleden werd er voor de eerste keer
in Gemert De kapellekes wandeltocht in griebelgrauw georganiseerd. Griebelgrauw wil in
het Gemerts dialect zeggen: in de schemering.
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
zocht bij de organisatie onder andere
samenwerking met het Sint Jorisgilde en het
gilde van Sint Antonius en Sebastianus. Ook
met buurtschap Esdonk, waar de kapel van de
Heilige Maria Magdalena zich bevindt. Het
is prachtig om het lange lint van wandelaars
in gele of oranje hesjes te zien aankomen
vanaf het Boerenbondsmuseum over het
karrenspoor naar de Sint Joriskapel. In de
kapel hadden de gildebroeders van het Sint

Jorisgilde een kleine tentoonstelling ingericht
met diverse gilde-attributen. Naast de kapel
was een grote tent neergezet waarin een
orkestje kerstliedjes ten gehore bracht. De
wandelaars konden ook de inwendige mens
versterken met onder andere een kop erwtensoep. Een aantal keren hebben vendeliers en
tamboers een vendeldemonstratie gegeven.
Ook de jeugdige gildebroeders Senna
Adriaans en nieuwe deken Kinoe Verhoeven
deden hieraan mee. Het is goed dat de jeugd
zich zo presenteert. De gildebroeders en
gildezusters van het Sint Jorisgilde Gemert
kijken met veel voldoening terug op dit mooie
evenement. n

Een korte pauze met een kop soep voor de wandelaars bij de Sint Joriskapel.
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Antoon de Groot
veertig jaar
gildebroeder
Op 6 november 2015 werd Antoon de Groot
gehuldigd in verband met zijn veertigjarig
jubileum als gildebroeder. Als wij die veertig
jaar overzien, dan moeten wij constateren dat
Antoon een belangrijke bijdrage heeft geleverd
in de ontwikkeling van de Donkse Schut. Op
32-jarige leeftijd meldde hij zich in 1975 aan
bij ons gilde. Al gauw ontwikkelde hij zich als
een gildebroeder die zich wilde inzetten voor
handhaving en uitbreiding van de tradities van
het Brabantse gildewezen. Vanaf 1978 heeft
hij zich geijverd voor contacten met onze
zusterorganisatie in Gittelde in Duitsland. Al
in 1982 werd hij gekozen in het bestuur en
dat heeft hij volgehouden tot 2010. In 1991
werd hij vicevoorzitter en in 2006 voorzitter
van onze vereniging. Bijzonder veel aandacht
heeft hij besteed aan de ontwikkeling van het
schietterrein ’t Wipke. Geen wonder dus dat
hij al in 1978 tot 2003 voorzitter werd van
deze schietaccommodatie. In 1986 werd hij
benoemd tot voorzitter en penningmeester
van de schietcommissie Kring Peelland. In
2011 werd hij voorgedragen om de eervolle
onderscheiding van de Nobele orde van de
Papegay in Antwerpen in ontvangst te nemen.
Uit handen van de voorzitter commandeur De
Baere ontving Antoon de Gouden Medaille
met de zilveren driedubbele Papegay. n

Antoon de Groot en zijn vrouw tijdens de
huldiging.

Cheque van € 1000,00 voor stichting Leergeld Laarbeek

Vlnr: Stichting Leergeld: Frans Sanders,
Ingrid van Houtert en Mirjam Berkvens.
Voorzitter Scouting Beek en Donk: Joris
Coolen. Voorzitter Gilde Sint Leonardus Beek
en Donk: Geert-Jan van Rixtel (Bzn).

Het gilde Sint Leonardus te Beek en Donk
heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden
met de vraag: “Wat kunnen wij als gilde
betekenen voor de maatschappij?” Niet
alleen folklore, maar echt iets doen vanuit
de doelstelling van het gildewezen: ondersteunen, beschutten, beschermen en helpen.
Nu deed zich in het najaar van 2014 een
mogelijkheid voor om van de Werkgroep
Ontwikkelingsprojecten de organisatie van
de Fietste Meetocht over te nemen, omdat zij
met haar activiteiten ging stoppen. Na enig
beraad binnen ons gilde en in samenwerking
met de Scouting Beek en Donk, hebben

we de stichting Goede Doelen Laarbeek
opgericht, met als belangrijkste doel financiële
ondersteuning van kleinschalige projecten.
De stichting Leergeld was ons eerste doel. De
Fietste Meetocht van de tweede pinksterdag
verliep erg positief, met als resultaat dat we
aan deze stichting een bedrag van € 1000,00
konden overhandigen. Dit gebeurde tijdens
onze teerdag op 6 november in het gemeentehuis van Beek en Donk.
De gemeenschap van Laarbeek mag bepalen
aan welk goed doel we het volgend jaar de
opbrengst van de Fietste Meetocht zullen
besteden. n

Sint Servatius Gilde Lieshout
Zoals elk jaar houdt het Sint Servatius Gilde
uit Lieshout op de eerste zaterdag van het
nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie. Deze
receptie, die elk jaar druk wordt bezocht,
heeft dit jaar een speciaal tintje. Hoofdman
Toon Gevers en commandant Cor van
Vegchel hebben ongeveer een jaar geleden
aangekondigd te willen stoppen in januari
2016. Dus is er in 2015 naarstig gezocht naar
zowel een hoofdman als een commandant.
Hiervoor is een commissie samengesteld om
een profielschets te maken. De commissie
is tot de conclusie gekomen dat de nieuwe
hoofdman uit de jongere garde gekozen zou
moeten worden. Na enkele bijeenkomsten

met de broeders kwam unaniem naar voren
dat Willem Van Pelt de aangewezen persoon
was. Het kiezen van een nieuwe commandant
was snel gebeurd, want de zoon van de
commandant heeft eerder een jaar de staf van
vader overgenomen toen deze koning was. Zo
kreeg Willem van Pelt het hoofdmanschild en
de stok aangereikt uit handen van aftredend
hoofdman Toon Gevers. Stefan van Vegchel
nam het commandantschild en de staf over
van zijn vader Cor. Toon en Cor werden
benoemd tot erehoofdman en erecommandant. Het bestuur wenst Willem en Stefan
veel plezier en wijsheid toe met hun nieuwe
functie. n

Staand vlnr: Toon Gevers, Cor van Vegchel.
Knielend vlnr: Willem van Pelt, Stefan van
Vegchel.

Toon Gevers officier in de Nobele Orde van de Papegay
Jaarlijks in het najaar verleent de Nobele Orde
van de Papegay te Antwerpen, als orde van
verdiensten, eretekens aan gildebroeders
die zich door hun houding hebben ingezet
voor het gilde of schutterij in het algemeen.
Voor hoofdman Toon Gevers, die van af de
heroprichting in 1981 de kar heeft getrokken
van het Sint Servatius Gilde, viel de eer
te beurt om een ereteken in ontvangst te
nemen. Mocht Toon op 24 oktober 2008
een bronzen medaille met de bronzen
Papegay in ontvangst nemen, nu werd hij
benoemd tot officier. Dit was voor het gilde
een mooie gelegenheid om af te reizen
naar Antwerpen. Er stond een straffe wind,

maar hierdoor lieten de vendeliers zich niet
kennen. Een vendelgroet voor het gilde dat
het organiseerde, werd door een groot aantal
toeschouwers met aandacht gevolgd. Het
applaus was dan ook groot voor de Brabantse
kampioenen.
Na enkele horecagelegenheden te hebben
bezocht en een toost te hebben uitgebracht
aan de nieuwe officier, keerde het gezelschap
terug naar Lieshout, waar de stamp met
worst klaar stond. Hier stond Toon nog een
verassing te wachten. De Harmonie stond
aangetreden om een serenade te brengen, als
blijk van waardering. n
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Toon Gevers met het blauwe ereteken dat hij in
ontvangst had genomen.
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Het Sint Servatiusgilde Lieshout is weer Teerdag Sint
helemaal compleet
Willibrordusgilde
Het Sint Servatiusgilde heeft weer een
zei hij, dat het moeilijk zou worden om in de
Bakel
beschermheer. Nadat beschermheer Loek
Swinkels op 10 januari 2015 is begraven,
is het gilde op zoek gegaan naar een
nieuwe beschermheer. Vol trots heeft het
gilde op zaterdag 2 januari 2016 tijdens de
nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt wie
de nieuwe beschermheer zou worden. Alle
aanwezigen vonden het een goede keuze.
Zaterdag 23 januari is Tom Swinkels, eigenaar
van bouwcenter Swinkels, geïnstalleerd als
beschermheer. Na de installatie nam Tom de
microfoon ter hand en zei dat hij zeer vereerd
is dat hij voor deze functie is gevraagd. Ook

voetsporen van Loek te treden; “Ik ben bang
dat de voetsporen van Loek te groot zijn voor
mij”. Wel is er enige vergelijking tussen Loek
en mij, Bavaria begint met een B, zo ook
Bouwcenter. En het verschil tussen Brouwer
en Bouwer is maar één letter, aldus de nieuwe
beschermheer.
Het gilde wenst dat Tom en zijn vrouw Ellen
nog jaren met veel plezier genieten van dit
fantastisch gilde. Het begint meteen al goed
voor Tom en Ellen, in verband met de verjaardag van de beschermheer brengt het gilde
een vendelhulde. n

Zaterdag 7 november viert het Sint
Willibrordus gilde uit Bakel haar jaarlijkse
teerdag. Dit jaar zijn er drie jubilarissen,
te weten: Willem Roijackers (vijftig jaar
gildebroeder), Mies Kanters en Fredie Relou
(vijfentwintig jaar gildebroeder). Tijdens
de huldiging zijn de drie jubilarissen in het
zonnetje gezet. Als eerste spreekt de voorzitter
van het gilde, Jos de Groot, mooie lovende
woorden over Willem Roijackers, Mies
Kanters en Fredie Relou. Namens het gilde
wordt hen een mooi herdenkingsschild in de
vorm dan de Willibrordusput aangeboden.
Daarna krijgt de voorzitter van Kring
Peelland, Henk de Hair, het woord. Namens
Kring Peelland wordt bij Willem Roijackers,
wegens zijn vijftigjarig jubileum, een
kringonderscheiding opgespeld en aan
hem een oorkonde overhandigd. Hierna
komt burgemeester Jan van Zomeren
aan het woord. Hij heeft een geweldige
verrassing voor Willem Roijackers, namelijk
een Koninklijke Onderscheiding. Nadat de
burgemeester deze heeft opgespeld, kunnen
alle aanwezigen de jubilarissen feliciteren.
Na de huldiging trekt het gilde weer naar
het gildehuis, waar aan de jubilarissen een
vendelgroet gebracht wordt. n

Tom Swinkels met aan zijn rechterzijde zijn vrouw Ellen.

Het kost maar 5 euro

Willem Roijackers.

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

Mies Kanters en Fredie Relou.
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Wisseltrofee vernoemd naar overleden
gildebroeder Ton Daanen
In 2005 organiseert het gilde Sint Ambrosius
voor het eerst een verschieting voor de
buurtverenigingen, waarvan er in Gilze ruim
dertig zijn. Vanaf het begin is Ton Daanen
de grote stimulator en animator van dit
evenement. Ton weet niet alleen velen te
stimuleren aan het evenement deel te nemen,
maar hij is ook degene die een groot deel van
de organisatie op zich neemt. Uitnodigingen,
schema’s, uitslagenlijsten; het wordt allemaal
door Ton geregeld. Dankzij Ton’s grote
inspanningen is het evenement dat we alle
opeenvolgende jaren steeds in november
houden in Gilze een begrip geworden.
Vanaf het begin kan een wisseltrofee worden
verdiend, die elk jaar wordt doorgegeven aan
het winnende herenteam. Het jaartal en de
naam van het bijbehorende winnende team
wordt op de trofee vermeld.
Helaas overlijdt Ton in april 2015 op veel te
jonge leeftijd.
Voor de vele verdiensten die Ton met name
aan deze buurtenverschieting heeft bewezen,
wordt besloten de wisseltrofee zijn naam te
geven. Vanaf 2015 krijgt de trofee officieel de
naam Ton Daanen Wisseltrofee.
Door op deze manier de naam van Ton

Nieuwe Koning
Gilde Sint Jan
Wernhout
Het is alweer vier jaar geleden dat een nieuwe
koning Ludo Frijters werd afgehaald en
geïnstalleerd.
Tijdens onze tweede teerdag op 13 januari
2016, met het zonnetje en droog weer, zijn
de leden de nieuwe koning af gaan halen
aan huis, dit gebeurt te voet. Bij de koning
aangekomen wordt hij geïnstalleerd door de
hoofdman en gaan wij daarna terug naar het
clubhuis met de koning voorop. De koning
trakteert de gildebroeders op een borrel en
de gildezusters op koffie met gebak. Het was
een gezellige dag. Wij wensen Ludo, opnieuw
koning, een goede samenwerking toe met het
gilde in de komende vier jaar. n

De Wisseltrofee Ton Daanen.

aan het toernooi te verbinden, zal nooit
worden vergeten dat het evenement door
zijn tomeloze inzet tot zo’n groot succes is
uitgegroeid. n

Koning Ludo Frijters, Sint Jan Wernhout.

Gilze Sint Ambrosius viert bijzondere staatsiedag
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw steken
enkele enthousiaste Gilzenaren de koppen
bij elkaar om te komen tot heroprichting van
het Sint Ambrosius gilde, dat sinds ca. 1809
slapend is. Het lukt wonderwel om voldoende
mensen te vinden en de eerste zestien
gildebroeders worden op de staatsiedag
van 1990 plechtig geïnstalleerd. Tien van
deze gildebroeders van het eerste uur zijn
vijfentwintig jaar later nog altijd lid en dat kan
natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.
Tijdens de staatsiedag van 12 december 2015
worden zij dan ook in het zonnetje gezet
tijdens het gebruikelijke diner na afloop van
de staatsiedag. De kringvoorzitter is speciaal
naar Gilze gekomen om hen toe te spreken en
biedt hen een toepasselijke fles Ambrosiuswijn aan.
Niet alleen alle gildebroeders en -zusters zaten
aan het diner: voor deze speciale gelegenheid

waren ook alle kinderen (met partners) van de
jubilarissen uitgenodigd.

De avond werd in een prettige ambiance
doorgebracht. n

De 10 jubilarissen v.l.n.r.: Wim Hendrickx, Gerard Arens, Drik v.d. Ouweland, Cees de Vet,
Jac Kuijsters, Cees Michielsen, Ad Jonkers, Laurens Timmermans, Wim Teeuwen, Walter Kokx.
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KRINGNIEUWS
Baronie & Markiezaat

BARONIE

MARKIEZAAT

Gilde Sint Joris Rijsbergen viert haar teerdag met een
gouden randje
De teerdagen waren in het verleden en zijn nu
nog steeds hoogtijdagen bij de gilden. Teren
komt van potverteren en dat kan het gilde
als geen ander. De teerdag wordt ook wel
patroonsdag of statiedag genoemd. Bij gilde
Sint Joris werd in het verleden twee dagen
geteerd, op 23 april -Sint Jorisdag- en op 24
april. Op beide dagen moesten gildebroeders
naar de Heilige Mis en de tweede dag
moesten ook de vrouwen in de kerk aanwezig
zijn. Als men geen goede reden had om niet
aanwezig te zijn kreeg men een boete van zes
stuivers.
In 1928 wordt de teerdag drastisch gewijzigd.
De twee dagen teren werden veranderd in één
dag en deze valt dan op de tweede maandag
in januari.
Bij gilde Sint Joris, waar op 61 meter
geschoten wordt met de grote Sint Jansboog,
kan een gildebroeder eenmalig een gouden
medaille verdienen. Hij moet dan na een vrije
doorgang van zes schoten zes rozen schieten
en hierna in de volgende doorgang nog aan-

sluitend vier rozen, dus totaal tien rozen.
Gildebroeder Bert Nooren heeft in 2015 deze
prestatie geleverd en hierbij een gouden
medaille verdiend, welke op de teerdag wordt

uitgereikt aan Bert. Sinds 1994 was het niet
meer voorgekomen dat er tien rozen werden
geschoten. De gouden medaille wordt gezamenlijk door de gildebroeders betaald. n

Uitreiking gouden medaille aan Bert Nooren door hoofdman Frank Pellens.

Het goede doel van gilde Sint Joris Rijsbergen
De doelstellingen van de schuttersgilden in
het verleden waren, naast het beschermen van
de bevolking, het bevorderen van het welzijn
van de inwoners van een dorp of stad door
de gemeenschap te ondersteunen. Ook Sint
Joris was hierbij betrokken. Tegenwoordig
zijn er legio overheidsinstanties om minder
draagkrachtigen te helpen.
Toch zijn er vele goede doelen waar financiële
steun welkom is. Gilde Sint Joris geeft de haar
van oudsher toebedeelde taak, zij het op een
andere wijze, nog steeds vorm.
Volgens de caert, het oudste document uit
1707, dienen de gildebroeders te oefenen
met de kruisboog. Net zoals in vroeger tijden
moeten zij, tijdens het seizoen, vijftig vrije
banen en zes rotten schieten. Voor iedere
vrije baan en rot dient de gildebroeder een
bedrag te betalen. Voor iedere vrije baan die
niet geschoten wordt moet een boete betaald
worden. Verder moet ook betaald worden
voor een geschoten roos. Aan het eind van
het seizoen wordt het hierdoor verkregen

totaalbedrag door de gildebroeders bestemd
voor een goed doel. Dit jaar wordt het bedrag
ad € 300 aan Stichting Kinder Vakantie Werk

Rijsbergen geschonken. Door het steunen
van deze activiteit heeft het gilde weer één van
haar oude tradities vormgegeven. n

Overhandiging bedrag aan Stichting Kinder Vakantie Werk.
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Naamdagviering Sint Sebastiaan
Bergen op Zoom en Borgvliet
Zondag 17 januari opende het schuttersgilde het
nieuwe gildejaar met de traditionele gildemis ter
ere van Sint Sebastiaan in de Sint Gertrudiskerk,
met muzikale omlijsting door Harmonie
Concordia en Hortus Musicus Religiosus.
Overdeken, burgemeester Petter, was ook hierbij
aanwezig. Tijdens de viering werden Wayne
Simmonds en Arnold Buuron plechtig geïnstalleerd als volwaardig gildebroeder. Na afloop

Arnold Buuron krijgt de gildespeld opgespeld
door hoofdman Thijs van Mourik.

van de dienst werd achter in de kerk de eed
van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag
hernieuwd door vaandrig Stan Franken, waarna
aansluitend een vendelgroet gebracht werd door
vendelier Serge van Thillo.
Voorafgaand aan de dienst werd voor de
gildekapel een statiefoto van het schuttersgilde
gemaakt. n

Ook Wayne Simmonds krijgt deze opgespeld.

Viering naamdag
Sint Sebastiaan
Oudenbosch met
bijzonder karakter
Zaterdag 23 januari werd de naamdag gevierd
van het gilde Sint Sebastiaan Oudenbosch.
Dit traditionele feest, dat in Oudenbosch al
vóór 1525 voor de eerste keer plaatsvond,
wordt elk jaar gehouden rondom de
sterfdag van Sint Sebastianus, die op 20
januari 288 om het leven werd gebracht. De
gildebroeders en -zusters beginnen de dag
met een eucharistieviering in de kapel in de
catacomben van de Basiliek. Voorganger
hierbij is gildeheer pastoor Prasing. In
deze viering worden jaarlijks de overleden
gildebroeders en -zusters herdacht. Ditmaal
in het bijzonder dekenrentmeester Jack
Wagemakers, die in mei vorig jaar overleed.
Na de mis is er een bijeenkomst in het
clublokaal. Als dank voor het vele werk
dat Jack Wagemakers voor het gilde heeft
gedaan is een zilveren schild ontworpen,
dat door hoofdman Piet Aarts postuum
werd uitgereikt aan Diana Wagemakers. Frie
Wagemakers wordt onderscheiden vanwege
het feit dat hij een jaar eerder de keizerstitel
kruisboogschieten had behaald.
Hierna gaat de aandacht uit naar Geert van
Domburgh, die al vijfentwintig jaar het gilde
met grote inzet en raad en daad ondersteunt.
Als dank voor het vele werk ontvangt hij een
zilveren schild. De dag wordt afgesloten met
een gezamenlijke maaltijd in het clublokaal. n

Hoofdman Piet Aarts feliciteert jubilaris Geert
van Domburgh.
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IN MEMORIAM

BERTUS JANSEN (86)
GILDEBROEDER

JAN ABRAHAMS (93)
EREHOOFDMAN

† 24 november 2015

† 15 november 2015

Sint Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Bertus was 22 jaar lid. Hij heeft bij enkele gildes
de leden het bazuinblazen bijgebracht.

Een doener is niet meer! Jan was sinds 1951
lid, van 1963 tot 2000 hoofdman en daarna
ere-hoofdman.
Binnen het Kwartier van Oirschot is Jan actief
geweest als kringsecretaris en tot zijn overlijden
was hij ere-bestuurslid.

PIET VAN DE MIERDE (70)
GILDEBROEDER
† 15 november 2015
Sint Willibrordus, Casteren (Kwartier van Oirschot)

LIES CASTELIJNS - BIERENS (92)
GILDEZUSTER

Piet was al vele jaren lid van ons gilde, maar door
zijn ziekte al jaren rustend lid. Hij heeft voor elke
vereniging van Casteren wel iets betekend en is
hiervoor in 2004 benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Ook was hij twee jaar lid van het
bestuur.

† 22 oktober 2015
Sint Joris, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

SJAAN VAN ROOIJ - VAN OIRSCHOT
(71)
GILDEZUSTER

PETER NELLEN
GILDEBROEDER/ZILVERHEER

† 2 november 2015

† 14 oktober 2015
Sint Barbara, Dinther (Maasland)

Sint Joris, Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

Een ondernemer in hart en nieren die graag
vertelde over zijn bedrijf. Peter was een man
die graag voor je klaarstond en zijn beloftes
waarmaakte, ook al deed hij zichzelf op dat
moment tekort. Hij was zeer begaan met zijn
gildebroeders; in het verleden als lid van het Sint
Antonius Abt Gilde te Nuland en sinds 2013 als
lid van het Sint Barbara Gilde te Dinther. Hij werd
benoemd tot zilverheer.

FRANS VAN BEERS
GILDEBROEDER/HOOFDTAMBOER
† 8 november 2015
Sint Monulphus en Gondulphus, Knegsel (Kwartier van
Oirschot)

Frans was 44 jaar lid en tamboer. Nadien is Frans
benoemd als hoofdtamboer. In 1981 schoot hij
zich tot koning en trad toe tot de overheid. Frans
was altijd bereid om de handen uit de mouwen
te steken. Na zijn pensionering in 2015 wilde hij
zich meer toe gaan leggen op het gildewezen, Hij
heeft hier helaas niet lang van mogen genieten.

FRANS VERSTEEG (80)
GILDEBROEDER
† 9 oktober 2015

JAN HOOIJEN (81)
GILDEBROEDER

Sint Catharina, Eindhoven-Stad (Kempenland)

Frans was 17 jaar gildebroeder van ons gilde.

† 13 december 2015

COR VAN DIJK – VAN DE VEN (91)
GILDEZUSTER

Sint Joris, Middelbeers (Kwartier van Oirschot)

† 1 november 2015
Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Cor was sinds 1956 lid en wordt gekenmerkt door
dienstbaar zijn en eenvoud.
“Tis sund” was één van haar karakteristieke
uitspraken.

Jan was vanaf 1972 lid. Het gilde stond hoog in
zijn vaandel. Ook toen hij zijn kruisboog niet
meer kon hanteren, was Jan er wanneer mogelijk
bij. Wat was Jan trots toen zijn zoon Sjef vijf jaar
geleden koning werd. Ons gilde gaat verder,
maar zonder Jan. Dat zal anders zijn.

Mogen zij allen rusten in vrede

48

TOON VAN DONGEN (90)
GILDEBROEDER

THEO VAN DE LOO (90)
GILDEBROEDER

† 23 november 2015

† 23 januari 2016

Sint Sebastiaan, Lage Mierde (Kwartier van Oirschot)

Sint Sebastiaan, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Toon was een gildeman in hart en nieren en
genoot volop van de gildedagen. Hij was bijna
46 jaar lid. Hij fungeerde als vaandrig en is vijfentwintig jaar knecht geweest. Toen hij niet meer
goed kon meelopen, sloot hij aan het einde aan,
om zo toch langs de eretribune te kunnen lopen.
Na de opmars werd er standaard een gebakken
vis gegeten, want dat hoorde bij een gildedag.

Theo werd in 1950 lid en in 1951 secretaris van
het Landjuweel. Er zijn prachtige verhalen van
hem bewaard gebleven. Want schrijven dat was
iets waarmee we ons Theo zullen herinneren.
Omstreeks 1953 verscheen alleen in het Kwartier
van Oirschot een voorganger van De Gildetrom.
Aan de wieg stond Theo van de Loo, hij was de
eerste redacteur die schreef over de Oirschotse
gilden in dat blad. De Federatie nam het toen
over en zo is het uitgegroeid tot een provinciaal
magazine. Theo zal nog lang in de gedachten van
zijn mede-gildebroeders blijven.

JAN DE WIT (67)
GILDEBROEDER
† 28 december 2015
Sint Hubertus, Leur (Baronie en Markiezaat)

ANNIE POLLAERTS-KNEVEL (90)
GILDEZUSTER

Gedurende zijn lidmaatschap van het gilde sinds
1998, was hij jarenlang zilverdrager.
We verliezen in hem een bijzonder gewaardeerd
lid.

Jan was 61 jaar lid, hij werd in 1954 lid van ons
gilde. Tijdens de Teerdag in 1994 is Jan gehuldigd met een kringonderscheiding van Kring
Maasland. Jan is een verdienstelijk gildebroeder
geweest. Vanaf 1978 was hij onze vaste commandant. Een functie die hij altijd op ludieke wijze,
zelfs tot 2014 wist in te vullen.

† 22 oktober 2015
Sint Sebastiaan, Oisterwijk (Maasland)
Annie kreeg het gildeleven van huis uit mee;
haar vader Leo was hoofdman. Haar broers
waren nagenoeg allen lid en de partners van de
dochters van Leo en Madeleine Knevel konden
zich niet verschuilen. Ook zij moesten eraan
geloven. Annie is altijd betrokken geweest bij het
gilde. Haar man Jan heeft verschillende functies
vervuld (zilverdrager, standaarddrager en zelfs
drie jaren gildekoning); zij was er altijd bij. Toen
vrouwen werden toegelaten tot het volwaardige
lidmaatschap bij de schutsvrienden was zij één
van de eersten die zich meldde.

HANS WILGERS (69)
GILDEBROEDER

WIL HUIJBREGTS (62)
GILDEBROEDER

† 4 januari 2016

† 8 december 2015

Sint Jan Baptist, Oerle (Kempenland)

Sint Joris, Oostebeers (Kwartier van Oirschot)

Hans was dertig jaar lid van het gilde en was
koning van 1993 tot 1996. Verder heeft hij vele
jaren in de overheid gefunctioneerd, onder andere
als archivaris. Volgens zijn wens is Hans op een
platte kar achter een oude Lanz Bulldog trekker
naar zijn laatste rustplaats gebracht (zie foto
voorpagina).

Wil begon als schutter en was betrokken bij de
oprichting van de bazuinblazersgroep. Al die
jaren heeft hij zich volop en met verve ingezet
voor deze discipline. De blazers waren bij hem
welkom om in de garage te komen oefenen.

JAN SOMMERS (90)
GILDEBROEDER/COMMANDANT
† 13 november 2015
Sint Antonius Abt, Nuland (Maasland)

Mogen zij allen rusten in vrede
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IN MEMORIAM

HANS VAN DEN POL (71)
GILDEBROEDER

FONS VAN DEN BERG
GILDEBROEDER/OUDKONING

† 18 september 2015

† 7 december 2015

Groot Gaesbeeker Gilde, Soest (Land van Cuijk)

Sint-Catharina, Valkenswaard (Kempenland)

Hans van den Pol was voorzitter van het Comité
Landjuweel 1987, Soest. Op basis van zijn inzet
en nadat de statuten in 1989 waren aangepast,
werd hij door het bestuur voorgedragen om
gildebroeder te worden. Hans was namelijk niet
in Soest geboren en dat is een voorwaarde om
als gildebroeder te kunnen worden ingeschreven.
Hij was zeer trots op het feit dat hij gildebroeder
was.

Fons was lid sinds 1976 en een zeer trouw en
betrokken gildebroeder. Hij heeft tal van functies
bekleed, waaronder 31 jaar dekenschatbewaarder
en vaandeldrager van 1981 tot 2000. In 2000
schoot hij zich tot koning.

BERT LIEBREGTS (76)
GILDEBROEDER
† 26 december 2015
Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

MARTIEN NEGGERS (84)
GILDEBROEDER
† 30 november 2015
Sint-Catharina, Tongelre (Kempenland)

Zo kort na zijn robijnen jubileum hebben we
afscheid moeten nemen van Martien.
Hij kreeg het Zilveren schild van Kring
Kempenland en het Catrien-40 speld uitgereikt.
Ondanks zijn broze gezondheid genoot hij van
deze feestelijke dag.

Bert, 57 jaar lid, zat de laatste jaren als ouderling in de overheid. Hij is tevens verschillende
jaren zilverdrager geweest. Verder was Bert een
verdienstelijk schutter en jaren actief als jeu des
boules-speler.

RIET VAN HEMERT (78)
GILDEZUSTER
† 14 januari 2016
Sint Catharina, Vught (Maasland)

Het Sint Catharinagilde heeft afscheid van haar
genomen tijdens een informele bijeenkomst op
donderdag 14 Januari 2016.

FRIED DE WIT (93)
EREDEKEN
† 7 september 2015
Sint Martinus, Tongelre (Kempenland)

Sinds mei 1986 lid van het gilde. Fried is na een
kort ziekbed plotseling overleden.
Wij zullen hem missen.

TOON VAN DONGEN (84)
GILDEBROEDER
† 5 oktober 2015
Sint Jacobus, Zeeland (Land van Cuijk)

Toon was 28 jaar lid.

Mogen zij allen rusten in vrede
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IN MEMORIAM
FOTO
OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
Wederom is er gereageerd op de foto in De Gildetrom nr. 4 (2015).
In het tabaksplaatjesalbum ‘Het Gilde viert’, samengesteld door D.J. van
der Ven (Groningen: N.V. Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer, 1931), is op
pagina 12 de bewuste foto ingeplakt:
… Onder den wijd-galmenden klokslag van Diessen’s ouden Kempischen
baksteentoren zag men de standaardrijders uit wijden omtrek eere-rondes
rijden (zie afb. 45). Daar bloeiden die dagen weer op heel het Brabantsche
gildenleven …
Het driedaagse gildefeest ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van
het Sint Sebastiaan Gilde te Diessen vond plaats op 14, 16 en 17 mei 1931.
Rooms Katholiek Foto-Persbureau Het Zuiden maakte deze fraaie opname
van de standaardruiters. De deelnemende gilden zijn helaas niet herkend.
Vermoedelijk was het drapeau afkomstig van een schutterij uit Limburg.
Wellicht kunt u ons nog aanvullende informatie verstrekken?
WIE WAT WANNEER?
Ditmaal een foto van een koning met hoge zij - omhangen met zijn
zilvervest - en piek in de hand. Deze opname is gemaakt ter gelegenheid
van een schuttersfeest te Boxmeer in 1950.
Wie herkent deze koning en bij welk gilde hoort hij thuis?
Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of
naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@pandora.be).

Gildekleintje

Uitverkocht

Leestafel?
Opleiding voor instructeur

Het Sint Jorisgilde Deurne deelt het
volgende mede:
Het boek De Historie van het Sint Jorisgilde
Deurne 1400 - 2015 is uitverkocht en dus
niet meer bestelbaar.

Vendelen - Trommen - Bazuin
Meld je aan: 0162-51 27 60
h.muskens@hetnet.nl
Federatieve commissies VTB
Commissie Jeugd NBFS

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom het blad voor jong en oud.
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Te Koop
Walther klein kaliber kogelgeweer kal.22
1e eigenaar met riem en schouderbeugel
prijs 190 euro
F. Kusters
Maasstraat 15
5826 AM Groeningen
Tel. 0478 - 630 369

AGENDA

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
GERESERVEERD VOOR FEDERATIEVE TOERNOOIEN
• Het boogschieten op wip in april (m.u.v. de vierde zondag);
• Het VTBS-toernooi op de derde zondag in september;
• Het geweerschieten 1e zondag in september.

GILDEFEESTEN IN 2016

GILDEFEESTEN IN 2018

17 april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip bij Sint Joris & Sint
Catharina en Sint Anthonius - Sint Sebastiaan Gemonde.
29 mei
Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint Odulphusgilde Best.
05 juni:
Kringdag Kempenland, Sint Luciagilde, Steensel.
05 juni
Vrij Gildefeest Sint Barbara Gilde Ravenstein.
12 juni
Kringdag Peelland, Sint Willibrordusgilde Vlierden.
19 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde Alphen.
18 september
NBFS-toernooi VTBS, Heilig Bloedsgilde Boxmeer.
04 september
NBFS-toernooi geweerschieten, Sint Matthiasgilde Oploo.
08 oktober
Hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch, opluistering Groot Gaesbeeker
Gilde uit Soest.

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

GILDEFEESTEN IN 2017

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

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

GILDEFEESTEN IN 2019
02 juni
Kringdag Kring Kempenland, Heilig Kruisgilde Gerwen.
01 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Maasland.
08 september
Kringdag Peelland bij Sint Hubertusgilde Liessel.

GILDEFEESTEN IN 2020

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