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Voorwoord
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, De Gildetrom is er voor en door de 
lezers. Maar laten we niet vergeten dat ook anderen hun bijdrage leveren om u elk 
kwartaal van een boeiend en lezenswaardig magazine te voorzien. 

Daarom spreek ik graag mijn dank uit aan alle adverteerders die zich presenteren 
in dit blad en mede helpen de abonnementsprijzen op een aantrekkelijk peil 
weten te houden. Verder een woord van waardering voor  Emy Thorissen en Paul 
Slot van de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg voor de altijd 
boeiende bijdragen aan de rubriek ‘Foto uit vervlogen tijden’. Het doet mij deugd 
te kunnen melden dat u in deze editie zelfs twee oplossingen aantreft van eerder 
geplaatste foto’s en de bijbehorende vragen ‘wie, wat en wanneer? Dan zet ik 
graag Olaf van Kuijen, onze grafisch ontwerper, en de mensen van drukkerij 
Printplan in het zonnetje. Zij zijn altijd creatief en meedenkend waardoor u  
De Gildetrom vrijwel altijd precies volgens planning ontvangt. Last but not least 
dank aan de het bestuur van Stichting De Gildetrom, zij verrichten op de 
achtergrond veel werk om De Gildetrom in stand te houden.

In dit nummer vindt u, naast de vertrouwde rubrieken, twee bijdragen met een 
persoonlijke impressie. De eerste betreft de belevenissen op een gildedag, de 
tweede biedt een mooi perspectief van een commandant die koning wordt.

Namens de redactie wens ik u allen opnieuw veel leesplezier en kijk uit naar uw 
bijdragen voor de volgende editie. n

Floris van Woensel
      Hoofdredacteur

Over de coverfoto
Al veertig jaar lang zet Ton Smits zich met ziel en zaligheid in voor het Gilde Sint 
Catharina Den Dungen. In een interview met De Gildetrom vertelt hij over zijn liefde 
voor het gilde en zijn drijfveren om zo lang hoofdman te zijn. Een bijzonder interview 
met een bijzonder mens. n

COLOFON
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INFORMATIEF
Door: Frans Heesakkers

De onderlinge sfeer bij zo’n ontmoeting 
van de gilden is altijd vriendelijk. Dat blijkt 
bijvoorbeeld wanneer een gildebroeder tijdens 
het wachten spontaan plantenpluisjes van het 
gildepak van een vreemde heeft geklopt en 
een derde opmerkt: “Nou moet je wel goed 
controleren of je niks kwijt bent!” De hilariteit 
is groot en de beklopte heeft alle lachers op 
zijn hand als hij reageert met: “Nou, dat zal 
niet nodig zijn maar het lijkt alsof hij met zijn 
fijnstrijkerij op iets anders uit is en dat spreekt 
me niet aan!”
Gildebroeders zijn optimisten, voor hen is het 
glas altijd vol! Ze zullen zelfs niet klagen als 
het bier dat op deze dagen volop uit de kranen 
stroomt, duurder moet worden betaald. 
De meesten nemen het ook voor lief als in 
de tapperijen van de B.B.B.B. -de Bekende 
Brabantse Brouwer wiens naam met een B. 
begint-, de plastic glaasjes soms tot ver onder 

het blauwe streepje met schuim worden 
gevuld. Op de ‘gildendagen (= gouden 
dagen’) wordt zo nog enkele centen méér op 
het godendrankje verdiend, maar toch hoor 
je wel eens: “Een hálf muntje is voor dit pilsje 
zeker wel genoeg?”
Tot in de urinoirs wordt er volop gelachen. 
Zeker bij een oudere gildebroeder, zo klein van 
stuk dat hij zich op zijn tenen staand nog uit 
moet rekken om hoog genoeg te mikken. Bij 
dat bedrijf wordt hij door een kennis begroet 
met: “Heej kleintje, bende gij er ook?” Pas als 
de ander er nog een schepje bovenop doet 
met: “Kende me nie meer?”, reageert hij met: 
“Jawel, maar het meeste van jouw geluid ging 
over mij heen!”
In de hitte van die dag is de stemming 
ook vrolijk op het drukke pad waar enkele 
gildebroeders een fraai maar dik en dus erg 
warm uitgedost koningspaar inhalen. In het 

voorbijgaan horen ze dat de aantrekkelijke, 
jonge gilde-koningin tegen haar koning zegt: 
“Ja, en dan trek ik straks meteen al mijn kleren 
uit en…” Alles wat zij méér zegt ontgaat de 
passerende gildebroeder die zich omdraait en 
vraagt: “Wáár doe je dat? En hoe laat?”  
De koningin bloost, is even stil, maar reageert 
dan met een volle lach: “Mannen zijn allemaal 
hetzelfde, alles wat ze graag horen, ontgaat 
hen niet!”
Een andere gildebroeder, in zijn vrije tijd 
buurtbuschauffeur, kan met een been in het 
gips tot zijn spijt niet actief meedoen.  
Na vragen als: “Ben je van de trap gevallen?” 
en “Zeker over een zat hondje gestruikeld?” 
krijgt hij het ongevraagde advies: “Waarom 
neem je geen rolstoel? Dan kun jij de eerste 
rolstoelpassagier zijn die, na het eerste half 
jaar met de voor miljoenen aangepaste 
buurtbussen, wordt vervoerd!” n

Ze vormen altijd een groots en kleurig schouwspel, de honderden prachtig geklede mannen en vrouwen die 
aan een gildendag meedoen. Als je er oog en oor voor hebt valt er ook op kleine schaal te genieten, daarom 
hierbij enkele observaties van zo’n feestelijk evenement.

Observaties bij een gildenfeest

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

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

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

dat het abonnement betaalt.
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Observaties bij een gildenfeest

INFORMATIEF
Door: Jan Craninckx 

In 2016/2017 zijn in de Diessense 
Willibrorduskerk drie altaren gerestaureerd. 
In 2015 waren de eerste bijeenkomsten, 
als voorbereiding op de restauratie van de 
twee zij-altaren. Deze altaren staan onder 
bescherming van de gilden. Dat was ook de 
reden waarom de drie gilden die van deze kerk 
gebruik maken hiervoor benaderd werden. 
Een verslag hiervan staat in De Gildetrom uit 
2016, nummer 1, op pagina 18. 

VERBROEDERINGSFEEST 
Een restauratie kost geld. Véél geld. Daarom 
was er het idee ontstaan om met alle gilden 
uit de gemeente Hilvarenbeek een verbroe-
deringsfeest te organiseren. De opbrengst 
van die dag zou geschonken worden aan de 
kerk om te besteden aan de restauratie van 
die altaren. In een eerdere Gildetrom heeft u 
van deze dag ook al een verslag kunnen lezen 
(uitgave 2016, nummer 3, pagina 6). 

GROOT CONTRAST 
Nadat verschillende gildebroeders de handen 
uit de mouwen hadden gestoken
waren na ongeveer zeven maanden deze 
beide altaren, het Maria-altaar en het Anna-
altaar, gerestaureerd. De vergane onderdelen 
waren vervangen. De in de loop van de jaren 
verpulverde teentjes en vingers waren weer 
opnieuw aangezet en het marmer-schilder-
werk was door een deskundige opgefrist. 
Ook de twee grote schilderwerken die de 
achtergrond zijn van de altaren waren door 
een gespecialiseerd bedrijf gereinigd en waar 
nodig opgeknapt. Met ander woorden, ze 
zagen er weer tip top uit en zouden weer jaren 
mee kunnen. Op z’n Brabants gezegd ‘karwei 
plat’ dachten we. Maar niks was minder 
waar. Nu de beide altaren er zo prachtig 
uitzagen was er wel een groot verschil met het 
hoofdaltaar, het Willibrordus-altaar. De pilaren 
zagen er vergeeld uit en het schilderij was erg 
verontreinigd. 

Daarom had het parochiebestuur besloten 
om ook dit hoofdaltaar te gaan restaureren. 
Hiervoor werden de leden van de gilden, die 
ook eerder geholpen hadden, benaderd om 
ook hier hun medewerking aan te verlenen. 
Na hier ook enkele maanden aan gewerkt te 
hebben was ook dit altaar als nieuw. 

INZEGENING 
Op zaterdag 1 juli 2017 zijn tijdens een 
speciale viering de drie altaren in de 
Willibrorduskerk van Diessen gezegend door 
Ron van den Hout, bisschop van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden. Ron is een oud-
inwoner van Diessen en wilde na zijn instal-
latie graag een Heilige Mis voorgaan voor 
de parochianen van de Norbertusparochie, 
omdat Groningen wel erg ver weg was. Onder 
grote belangstelling werd deze dienst voorge-
gaan door Ron, samen met pastoor Steven 
Barberien. Ook de overheden van de zes 
gilden uit de gemeente Hilvarenbeek, Gilde 
Sint Joris en Gilde Sint Sebastiaan uit Diessen, 
Onze Lieve Vrouwe Broederschap uit Biest-
Houtakker, Sint Catharina gilde, Gilde Sint 
Joris en Gilde Sint Sebastiaan uit Hilvarenbeek 

waren hierbij aanwezig.  
Aan het einde van de viering is de opbrengst 
van het Verbroederingsfeest overhandigd 
aan Steven in de vorm van een cheque ter 
waarde van € 925,00. Na de viering werd door 
de vaandrig van Gilde Sint Joris uit Diessen 
de herziende eed van trouw aan het kerkelijk 
gezag afgelegd. Aansluitend was er onder het 
genot van een drankje nog de mogelijkheid 
om Ron te feliciteren met zijn benoeming. 
Meer lezen over de restauratie en de altaren? 
Zie: www.h-norbertus.nl/interieur-willibrordus-
kerk of scan de QR-code. n

Hoe de restauratie van twee zij-altaren in de Willibrorduskerk in Diessen, met hulp van alle gilden uit de gemeente 
Hilvarenbeek, nog een bijzonder vervolg kreeg. 

Gilden gemeente Hilvarenbeek dragen 
steentje bij aan restauratie altaren 

De drie gerestaureerde altaren in panorama.

QR-code: www.h-norbertus.nl/
interieur-willibrorduskerk.
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INFORMATIEF
Door: René van Hal 

Op zaterdagmiddag 10 juni 2017 werden de 
bezoekers van het Nationaal Militair Museum 
(NMM) in Soest verrast door de aanwezig-
heid van vele tientallen in kostuum of uniform 
gestoken gildebroeders en gildezusters.  
Zij waren vanuit Brabant, Gelderland en 
Limburg naar Soest gekomen om inspiratie 
op te doen voor de discussies die op dit 
moment plaatsvinden over de toekomstige 
maatschappelijke positie van de schutters-
gilden en schutterijen. In het kader van de 
organisatie van het Brabants Landjuweel in 
Soest had het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint 
Aechten Schuttersgilde het initiatief genomen 
om een symposium te organiseren en wist 
daarbij twee deskundige en inspirerende 
sprekers te strikken: Gerard Rooijakkers, 
historicus en kenner van de volkscultuur, en 
Peter van Uhm, oud-bevelvoerder van de 
Nederlandse strijdkrachten. Met de keuze 
voor het Nationaal Militair Museum werd een 
unieke relatie tussen de gilden/schutterijen en 
het leger bereikt. 

GEEN CONTINUÏTEIT ZONDER 
VERANDERING
Aan het eind van de middag waren de 
deelnemers het over minimaal één ding eens. 
De toekomst van de gilden is alleen verzekerd 
wanneer de gilden zich aanpassen aan de 
tijd en omgeving. Dat leverde de inleidingen 
van de beide sprekers en de discussies in 
de pauze en na afloop op. De deelnemers 
gingen enthousiast naar huis met als bagage 
verschillende sleutels om de discussie over 
de toekomstige positie van de gilden voort te 
zetten. 

GERARD ROOIJAKKERS: PIJLERS VAN  
GELUK IN COMBINATIE MET DE KERN-
WAARDEN VAN DE GILDEN
Gerard Rooijakkers presenteerde wat volgens 
hem de vier pijlers van geluk zijn:
1. Ergens bij horen; 
2.  Het gevoel hebben een bijdrage te leveren 

aan de wereld om je heen; 

3. Een verhaal van je leven maken, zingeving; 
4.  Het alledaagse willen overstijgen; het moet 

leiden tot verwondering. 

Geluk is mensenwerk, zo gaf Gerard aan. 
Het gildewezen heeft de sleutels voor geluk 
in handen. Daarbij zul je de zes kernwaarden 
van de gilden moeten (h)erkennen en deze als 
uitgangspunt nemen bij de discussie over de 
toekomstige rol van de gilden, te weten: 
1.  Broederschap met relatie naar werken van 

barmhartigheid; 
2.  Traditie: hechten in de tijd welke altijd aan 

verandering onderhevig is; 
3.  Lokalisme: verbonden zijn met plaats/regio; 
4.  Katholicisme ingegeven bij de heropleving 

in de jaren ’30 vanuit normen en waarden. 
Tevens ingegeven vanuit de positionering 
van de katholieke kerk; 

5.  Burgerschap; de betekenis van de gilden in 
het publieke (sociale) domein; 

6.  Het demonstratief uitdragen van het gilde-
wezen, vertrouwend op de eigen kracht. 

Gerard Rooijakkers ziet een waardevolle 
toekomst voor de gilden, maar dan moeten 
ze zich wel aanpassen aan hetgeen er in de 
omgeving gebeurt en hoe de buitenstaander 
aankijkt tegen de waarde van het gilde.

PETER VAN UHM: GROEPEN DIE WILLEN 
OVERLEVEN MOETEN BEREID ZIJN OM  
TE VERANDEREN 

Peter van Uhm daagde de aanwezigen 
uit om in hun discussie over de toekomst 
meer de achteruitkijkspiegel te gebruiken. 
Zonder kennis en ervaring is het moeilijk een 
toekomst uit te stippelen. Bij het bereiken van 
de jeugd als doelgroep om de toekomst zeker 
te stellen, moet je terugkijken naar je eigen 
jeugd, zo stelt Peter. 

De kernwaarden van de gilden als basis voor de discussie over de toekomst, dat was het boeiende onderwerp van een 
symposium op tien juni op initiatief van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde uit Soest.

Kees Wantenaar, ouderman van het Groot Gaesbeeker Gilde en prof. dr. Gerard Rooijakkers.

Symposium Gildewezen in Nederland:      verleden, heden en toekomst 
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Kijken naar de wijze waarop je jezelf normen 
en waarden eigen hebt weten te maken en 
hoe je ouders en verenigingen daarbij een 
rol speelden. De jeugd van nu is niet zoveel 
anders dan de jeugd van toen. De gilden 
hebben een verantwoordelijkheid om zich te 
presenteren en duidelijk te maken wat zij van 
de maatschappij en van de jeugd willen, zeker 
in een tijd dat de onzekerheden toenemen. 

Op basis van de wetenschap ziet hij alleen 
toekomst voor de gilden wanneer ze bereid 
zijn om te veranderen en buiten hun comfort-
zone te stappen. Leer daarbij van elkaars 
zowel positieve als ook negatieve ervaringen 
in zo’n proces. De gilden kunnen dat doen 
vanuit hun morele kompas, ze kunnen de 
samenleving en de lokale gemeenschap 
dienen en daarmee invulling geven aan hun 
eigen doelen. Hij sluit aan bij hetgeen Gerard 
Rooijakkers heeft verwoord en de belangrijke 
rol die voor de gilden is weggelegd in het 
publieke domein.

AFSLUITING: BLIJVEN STREVEN NAAR 
KWALITEITSVERBETERING 
In de afsluitende discussie werd nog eens de 
ingewikkeldheid van de wet- en regelgeving 
benoemd, die als belemmerend wordt ervaren 
om activiteiten te organiseren en de maat-
schappelijke rol in te vullen. 
Ook werd gewezen op het feit dat het maken 
van plannen en beleidsvisies verder moet 
gaan dan ze op papier zetten. 

De praktijk is veel belangrijker. Bezig zijn met 
de toekomst is, zoals men van professionals 
zegt, dat ze voortdurend bezig moeten zijn 
hun kwaliteit te verbeteren. Stoppen ze 
daarmee, dan zijn ze ook gestopt om goed te 
zijn en te verbeteren. De aanwezigen gingen 
allemaal terug naar hun eigen sociale omge-
ving met hun huiswerk. 
Hoe geef je de discussie een vervolg in de 
praktijk? Een mooie uitdaging die met dit 
symposium meer zichtbare en hanteerbare 
kaders heeft gekregen. n Generaal b.d. Peter van Uhm.

Artikel in de Soester Ccourant.

Symposium Gildewezen in Nederland:      verleden, heden en toekomst 
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INFORMATIEF
Door: Ton van Winsen 

Het was weer zover. Op 25 mei 2017 was het 
schieten voor het driejarig koningschap.  
Al ruim 45 jaar ben ik bij het Sint Barbara 
Gilde in Ravenstein en tweemaal is de vogel er 
net voor je neus afgeschoten.  
De leeftijd wordt hoger en wat wil je?  
’s Morgens met eega overleggen of ik wel of 
niet mee zal schieten voor de titel. 

Je moet wel weten dat er meer verplichtingen 
bij horen en dat je vooraan staat bij veel 
gelegenheden. Gelukkig zegt ze “je wilt het 
toch wel?” Jazeker, het heeft iets mystieks. 
Verantwoordelijkheden, overal mee naar toe, 
overal acte de présence geven et cetera. 
Als commandant ga je dan naar het Teerhuis, 
haal je de oude koning af voor zijn laatste 

gang naar de schutsboom. Je gaat je 
gereedmaken om te schieten. Er blijken dan 
veertien broeders en zusters ook graag mee 
te schieten voor deze titel. De spanning stijgt. 
Twee grote rivalen voor mijn neus. 
De eerste raakt de klos goed, maar geen val 
van de vogel. Nog één te gaan…onze vaandrig 
legt aan en het is doodstil…raakt de vogel, 
maar net niet goed genoeg.  
Nu mijn beurt, diep ademhalen -nog even 
denken waar ik moet schieten- aanleggen… 
richten en schieten…het publiek begint al 
te klappen als de vogel valt en ik beleef het 
moment dat ik nooit meer vergeet. Handen 
worden uitgestoken om te feliciteren, mijn 
vrouw was net gearriveerd en is toch ook 
wel trots. Hoeveel schoten waren het? 115 
schoten! Onder de boom bestuursvergadering 
of je een goede koning zult zijn.  
Gelukkig positief.  
Dan de vraag of je de functie wilt aanvaarden 
en met een luid ja heb ik toegegeven dit 
naar eer en geweten te doen. Als eer voor 
de koning gaan we het kanon driemaal 
afschieten. Er is alleen nog één puntje, de 
commandant is nu koning, wie wordt nu 
commandant? Gelukkig is er altijd wel een 
reserve, maar helaas was deze verhinderd. 
Dus dan de reserve-reserve maar. Je wilt je 
daar dan nog mee bemoeien, maar wordt 
gewezen op het feit dat je nu koning bent.  
Na de kanonserenade naar ons teerhuis voor 
een vendelgroet aan de koning. Het was mooi 
weer en het terras was vol. Veel foto’s werden 
er gemaakt en je voelt je een beetje vreemd. 
Dan de felicitaties in ons teerhuis de Keurvorst 
van de Pfaltz. Na toespraken en het gildelied 
napraten en drinken, vooral bij dit mooie 
warme weer. Iedereen bedankt voor zijn inzet 
en positieve geluiden. Ik ben blij dat ik koning 
mocht worden. Enkele dagen later is weer 
de wekelijkse gezellige oefening in schieten 
op klos en wip. Dan vraagt een ex-koning: 
‘Hoe heb je geslapen na het schieten?’ Ik 
antwoordde: ‘Slecht!’ Hij had dat ook, zei hij. 
Welnu, schouders eronder en vooruit kijken! n

Alweer enkele maanden geleden schoot Ton van Winsen zich tot koning van het Sint Barbaragilde in Ravenstein. 
Lees hieronder zijn persoonlijke belevenissen van die dag. 

Commandant wordt koning 

Koning Ton van Winsen.
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INTERVIEW
Door: Joke van Gils 

Ton Smits en zijn vrouw Sjaan Smits-Kappen 
wonen in een authentieke boerderij in het 
buitengebied van Den Dungen. Sjaan staat bij 
de deur en vraagt me binnen te komen. In de 
kamer zit Ton Smits in een fauteuil op me te 
wachten. Hij verontschuldigt zich dat hij blijft 
zitten. 

WAAROM BEN JE GILDEBROEDER 
GEWORDEN? 
Ton had indertijd een oogje op Sjaan Kappen. 
Hij had haar gezien bij het schaatsen op de 
ondergelopen akkers en het raakte aan. Sjaan 
komt uit een gildefamilie. Opa Thijs Kappen 

is hoofdman geweest, haar oom Jos Kappen 
was toen hoofdman en haar vader Grard was 
ook al gildebroeder. Zo leerde Ton het gilde 
kennen: “Het gilde trok me aan.” 

WAAROM WERD JE HOOFDMAN? 
Eerst zegt Ton: “Ik ben een man van weinig 
woorden en ben nogal emotioneel.”  
Zijn vrouw legt uit dat hij een herseninfarct 
heeft gehad waardoor een lichte emotie als 
medeleven, ontroering en betrokkenheid 
al tot tranen in de ogen leidt. Ton vindt dat 
vervelend en zegt dat hij daar niks aan kan 
doen: “Het gebeurt zomaar.” En dat is meteen 

te zien. Hoofdman Jos Kappen wilde stoppen 
met zijn hoofdmanschap en vroeg Ton in een 
vergadering of hij het wilde overnemen. Het 
lag voor de hand dat Ton hoofdman werd, het 
gilde was toen een klein clubje van een man of 
acht en Ton was één van de oudsten. Op mijn 
vraag of de hoofdman bij het Catharinagilde 
voor het leven wordt gekozen kijkt hij me 
vreemd aan en zegt: “Er is nooit sprake van 
geweest om de hoofdmanstok door te geven. 
Op 3 november stop ik ermee vanwege mijn 
gesteldheid. Ik wil liever niet meer in het 
openbaar praten.” Ton weet nog niet wie hem 
op gaat volgen. Hij verwacht dat hierover in 
oktober gestemd gaat worden.

Ook vindt hij dat het gilde desnoods best een 
tijdje zonder hoofdman kan. Er zitten goeie 
mensen in het bestuur. Hij ziet op tegen zijn 
veertigjarig jubileum als hoofdman; hij wil niet 
meer in het middelpunt van de belangstelling 
staan en liefst geen toespraak houden.
“Maar ach,” zegt hij dan, “ ik kan rekenen 
op de anderen, zij moeten maar het woord 
doen.” 

HOE IS HET OM HOOFDMAN TE ZIJN? 
Ton: “Het is geen zware taak, maar je moet 
ervoor zorgen dat je kapitein op het schip 
blijft. Vooral bij de organisatie van gildedagen. 
Het is belangrijk dat je op elkaar kunt rekenen: 
het moet samen gaan.” Hij legt uit dat hij veel 
goede hulp gehad heeft van zijn bestuurs-
leden. “Maar”, zo zegt hij, “het is heel anders 
dan vroeger. Het programma van het gilde 
was beperkt en alles was eenvoudiger.  
Je kreeg een briefke met alleen het verzoek om 
dan en dan naar het gildeterrein te komen, 
om die reden. En dan was iedereen er. Ik heb 
geen computer en krijg daarom de agenda-
stukken uitgeprint. Dat is zo’n stapel papier.” 
Hij houdt zijn hand vijf centimeter boven de 
tafel. “En er wordt veel meer vergeten.  
Ze krijgen alle informatie per mail, ze bekijken 
het even en vergeten het meteen weer.” 

Hij is bescheiden, openhartig en wil graag alles zelf doen. Hij houdt van het gildeleven, is drieënzestig jaar 
gildebroeder en op 3 november 2017 is hij veertig jaar hoofdman van het Gilde Sint Catharina Den Dungen.  
Reden genoeg om Ton Smits (82 ) te interviewen. 

Commandant wordt koning Ton Smits veertig jaar hoofdman 

Ton Smits.



INTERVIEW
Vervolg

Het Gilde Sint Catharina  
in Den Dungen 
HET VERRE VERLEDEN 
In 1595 werd het initiatief genomen om in 
de Dungense parochie een gilde of broe-
derschap ter ere van Sint Catharina op te 
richten. Op tweeëntwintig november 1595 
keurde bisschop Masius het reglement 
goed en was het Gilde Sint Catharina 
in Den Dungen een feit. Het kerkelijke 
Gilde Sint Catharina had een eigen altaar 
waarin periodiek een mis werd gelezen. 
Uit de periode 1595 tot 1648 zijn vijf 
koningsschilden bewaard gebleven. 

NOG NIET ZO LANG GELEDEN 
Vanaf 1981 kunnen vrouwen volwaardig 
gildelid zijn. In het verleden ging het 
koningschap over van vader op zoon, 
sinds 1995 is het koningschap niet 
overdraagbaar meer van vader op zoon 
en vindt het zogeheten koningschieten 
plaats. 

EN NU 
Gilde Sint Catharina Den Dungen heeft 
een accommodatie aan de Paterstraat 
65b. Op het terrein zijn drie schietbomen 
voor de kruisboog, een boom met 

schietbak voor geweer en twee jeu de 
boules-banen. In het gildehuis is een 
luchtbuksbaan en een handboogbaan. 
Sinds kort beschikt het gilde ook over 
een lasergeweer. Dinsdagsavonds en 
zondagsmorgens is het gildehuis open, 
onder andere voor onderlinge compe-
tities met het geweer en de kruisboog. 
Jeugdleden schieten met de luchtbuks 
en het lasergeweer en kunnen ook trom-
melen of vendelen. Een aantal jeugdleden 
is bij het gilde gekomen nadat de groep 
acht van de basisschool het gildehuis 
bezocht heeft. Elke twee jaar op de 
zaterdag voor de Dungense kermis vindt 
het koningschieten met geweer plaats. 
In de maand mei wordt het kampioen-
schieten met de kruisboog op de vogel 
gehouden. 

Omstreeks 25 november, de feestdag 
van de patrones Sint Catharina, wordt 
de teerdag gehouden. Het gilde heeft 
het beheer van het kapelletje aan de 
Keerdijk op zich genomen. Jaarlijks, in de 
meimaand, trekt het gilde ter bedevaart 
naar het kapelletje. n

HEB JE NOG EEN ANEKDOTE? 
Toen Ton zestig jaar lid was haalden zijn 
zoon en schoondochter hem en Sjaan op om 
mee uit te gaan eten. “We hoefden ons niet 
om te kleden, we mochten zo mee en reden 
weg richting Middelrode, maar de brug was 
afgesloten. Mijn zoon zei nog: ‘dan maar 
omrijden’ en zo reden we terug naar Den 
Dungen de parkeerplaats van het gilde op. 
Het was er rustig. Maar binnen zat de har-
monie en het gilde. We kregen een serenade. 
Ze hebben me echt verrast.” 

WAAR BEN JE HET MEEST TROTS OP? 
Over die vraag moet Ton even nadenken en 
zegt dan: “Ik ben er trots op dat ik hoofdman 
geweest ben en dat het gilde nog bestaat.” 
Wat voor Ton ook belangrijk is, is dat het 
Dungense gilde het eerste gilde is waar 
dames lid mochten worden. Sinds 1981 
kunnen vrouwen er volwaardig gildelid zijn. 
Ton: “We hadden vier jongens, kameraden. 
Ze hadden verkering maar tijdens gilde-
activiteiten moesten de meisjes maar zien wat 
ze deden. 

Het zag er naar uit dat de eerste zou 
opstappen en de tweede zou dan al vlug 
volgen. Om de jongens te behouden hebben 
we besloten dat vrouwen ook lid konden 
worden.” 

Ton Smits mag er met recht trots op zijn dat 
het gilde mede door zijn inzet nog bestaat, 
toen hij hoofdman werd was het immers een 
klein clubje. Ton is de ziel van zijn gilde. n

De gilde-CV  
van Ton Smits
Omdat Ton Smits er het mens niet 
naar is om met zijn prestaties voor de 
dag te komen neem ik contact op met 
dekenschrijver Annie Maas. Zij vertelt 
het volgende over hem: “Ik heb altijd 
bewondering gehad voor de vitaliteit en 
de inzet van Ton, tot enkele jaren geleden 
was hij een hele mooie en sterke man. 
Waarschijnlijk heeft hij uit bescheiden-
heid niet over zijn activiteiten gesproken. 
Hij is altijd een geweldige schutter 
geweest, zowel met de handboog, het 
geweer als de kruisboog. Vorig jaar 
heeft hij nog de onderlinge competitie 
gewonnen. Hij heeft tweemaal meege-
bouwd aan het gildehuis, in 2004 en in 
2015. Hij heeft dertien jaar geleden voor 
zijn verjaardag een zitmaaier gevraagd, 
terwijl hij thuis maar een paar vierkante 
meters gazon heeft. 
Sindsdien maait hij het gras en onder-
houdt hij het gildeterrein. Hij is een 
expert in het maken van houten vogels. 
Hij zit sinds de oprichting van Kring 
Dommelgroep in het bestuur ervan. 
vijfentwintig jaar geleden was hij mede-
oprichter van de veteranengroep.” n

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

12
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Jeugddag Sint Jorisgilde Budel 
Jeugddag, oftewel een dag voor de jeugd. Een 
aantal maanden tevoren was de organisatie al in 
touw om de uitnodigingen te versturen. Op deze 
manier kon men bepalen wie aan welk onderdeel 
mee zou doe en konden ook de wedstrijdvelden 
worden ingevuld. Maar de gildebroeders, die in 
zouden moeten schrijven, zouden geen goede 
gildebroeders zijn als ze niet zouden denken: 
het komt allemaal wel goed. En ze hebben 
gelijk gehad. Zelfs op de dag van de wedstrijden 
werden er nog nieuwe deelnemers ingeschreven. 
Ook zij konden nog meedoen aan de wedstrijd. 

Maar nu over de jeugddag. Het terrein was 
goed verzorgd en de plassen water op de grond 
gaven aan dat zelfs de weergoden de jeugd 
goed gezind waren. Het bleef de gehele middag 
droog.

Als oud vendelier is het natuurlijk altijd leuk om 
te kijken naar de toekomstige gildezusters en 
-broeders. Voor de opmars werden de vriendjes 
en vriendinnetjes van de vorige keer opgezocht 
en werd er gepocht over hun gildedaden van het 
afgelopen jaar. Daarna werd het wat rustiger.  
De spanning was te snijden. Het was wel merk-
baar dat iedereen de ander ook een prijs gunde, 
als die maar lager was dan hun eigen prijs.  
En natuurlijk zijn er altijd bij, die altijd de beste 
willen zijn. “Als ik nu weer een eerste prijs haal, 
heb ik die in alle categorieën gewonnen.”

Maar dit was vóór de wedstrijden. De wed-
strijden verliepen zoals gewoonlijk. Aanwijzingen 
van ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk van 
trainers die buiten het zicht van de jury aanwij-
zingen staan te geven. Maar dat geeft allemaal 
niks. De jeugd had een fijne dag en er werd 
gestreden voor wat men waard was. Gildehoed 
af voor alle tamboers, bazuinblazers en vende-
liers, de groepen en individuelen.  
En dan, als alle wedstrijden zijn afgelopen, komt 
zoals altijd het lange wachten. Iedereen vraagt 
zich altijd af waarom die uitslagen zo lang op 
zich laten wachten. Of het nu een half uur duurt 
of één minuut, het duurt te lang. 
Hoe was mijn prestatie, was ik beter dan hij, of 
was zij, als nieuweling, toch nóg beter. Als dan 
uiteindelijk de verlossende woorden van de jury 
zijn gesproken en de prijzen zijn uitgereikt, gaat 
de jeugd gewoon verder waar ze de middag 
mee zijn begonnen. Iedereen is weer vriendjes 
met iedereen. En wij, de ouderen, hopen dat 
deze broederschap tot in lengte van jaren zal 
voortduren (wat een deftige taal). 
Het was een mooie jeugddag op het  
evenemententerrein van de gemeente Budel. 
En als gildebroeder / toeschouwer heb ik 
genoten van wat de jeugd mij te bieden had. 
Jeugd bedankt! Tot volgend jaar!
(op de middenpagina vindt u een prachtige  
foto van alle deelnemers aan de jeugddag in 
Budel). n

Alle deelnemers. 
(Deze foto vindt u op de middenpagina) 

De massale opmars. 

De trotse winnaar Christiaan Pankers.

Alle schilden en prijzen. 

12
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Groepen acht op bezoek in het gildehuis. 
Traditiegetrouw gaat groep acht in optocht 
naar het gildehuis, compleet met vendel-
vlaggen en tromgeroffel door Stan, tamboer 
van het gilde Sint Catharina Den Dungen. 
Tijdens de ranja met eierkoek wordt één en 
ander verteld over het gildewezen. Daarna 
wordt de klas in tweeën gedeeld. De ene helft 
van de groep gaat naar de speciaal voor de 
jeugd aangelegde schietbaan en de andere 
helft speelt een jeu de boule-wedstrijd, kaart, 
dobbelt of sjoelt. Bij het schieten gaan de 
dames en heren gelijk op, er zit schiettalent 
onder de jeugd! Er wordt goed geluisterd 
naar de instructies van de gildebroeder en er 
wordt heel goed gescoord. Iedere deelnemer 
vult zijn of haar naam in op de schietkaart 
en wacht daarna tot men aan de beurt is 
om te schieten. De kinderen zijn sportief, ze 
moedigen elkaar aan en storen elkaar niet als 
men zich probeert te concentreren. 

Per bezoek is er voor de groep een eerste, 
tweede en derde prijswinnaar. Deze krijgen 

de bijbehorende gouden, zilveren of bronzen 
medaille uitgereikt. 

UITSLAG GROEP ACHT FONKEL: 
1.  goud en schutterskoning groep 8: Gijs Rijken 
2. zilver is er voor Mo Pijnenburg 
3.  twee bronzen medailles voor Loes 

Peijnenburg en Quinten Zachariasse. 

UITSLAG GROEP ACHT DE WEGWIJZER: 
1.  goud en schutterskoning groep 8 is  

Esmee Poecke 
2. zilver Raf de Goey 
3. brons Jop Krijnen. n

Kringdag Hogeschuts te Veghel
Vandaag, 25 mei 2017, was mijn eerste echte 
dag als vaandeldrager voor een kringdag. 
Vaandeldrager houdt in dat ik het vaandel 
(een grote vlag met de afbeelding van onze 
gilde-heilige) meeneem en mijn gilde volledig 
representeer. In dit geval Nistelrode. Ik mocht 
samen met de deken-schrijver, hoofdman en 
gildekoning naar de heilige mis en erewijn. Een 
leuke ervaring, waarbij alle belangrijke mensen 
van alle gildes bij elkaar komen om feestelijk 

een opstart te geven aan de dag. Zelf was ik de 
jongste in de zaal, maar het was mooi om te 
zien hoe de traditie van het gilde al zo lang door-
gaat. In de kerk kregen alle vaandrigs een plekje 
op het altaar, hiermee hadden wij een perfecte 
kijk op iedereen. Het was een mooie mis waarin 
het hoofdaspect broederschap goed terugkwam. 
Toen we teruggemarcheerd waren naar het 
gemeentehuis, werden de plannen van de dag 
bekend gemaakt. Het broederschap en de 

jeugd stonden centraal, iets waarvan ik zelf een 
goed voorbeeld was. Tijdens de erewijn werd 
ik naar voren gevraagd door de burgemeester 
van Meierijstad om samen met hem het glas te 
heffen op het broederschap.
Verder was het een mooie dag met een kleurrijke 
opmars en toespraken die perfect het gilde-
wezen omschreven. Lekker weer met goed eten 
en een lekker drankje. n

De massale opmars tijdens de kringdag in Veghel. 
Kevin Breedveld, vaandrig Gilde Sint Antonius 
Abt-Sint Catharina, Nistelrode. 

De winnaars van groep acht van  
Basisschool Fonkel. 
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Esmee, Raf en Jop van groep acht van 
Basisschool De Wegwijzer. 
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Nieuwe jeugd-
koning bij 
het Gilde Sint 
Lambertus in 
Maren-Kessel 
Op 25 juni 2017, kermiszondag, was het 
jaarlijkse koningschieten. Teun van der 
Valk (twaalf jaar) behaalde voor de eerste 
keer de titel jeugdkoning van het Gilde Sint 
Lambertus. Met het achtenvijftigste schot 
viel de houten vogel van de spil. Er namen 
vijf jeugdleden deel, waaronder voor de 
eerste keer in de geschiedenis van het Gilde 
Sint Lambertus een jeugddame, Lieke 
Steenbruggen. Aftredend jeugdkoning 
Aron van Zoest en hoofdman Jurgen 
Swinkels waren de eersten die de stralende 
Teun feliciteerden, waarna alle aanwezigen 
volgden. Bij ons is en blijft het motto:  
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ n

Yvar Philippi jongste Nederlands Kampioen Wipschieten 
ooit te Nieuwkuijk
Wat Yvar Philippi op zaterdag 24 juni tijdens het 
Nederlands Kampioenschappen Wipschieten 
voor de jeugd (vierde) niet lukte, maakte hij 
tijdens het grote toernooi op zondag 25 juni 
helemaal waar. Hij werd de Nederlandse kam-
pioen opgelegd schieten op het schietterrein van 
Gilde Sint Joris Nieuwkuijk. Een grote prestatie 
van jeugdlid Yvar Philippi (vijftien), hij liet alle 
elite-schutters achter zich en mag zich het 
komend jaar Nederlands kampioen noemen. 

Hij is ook nog eens de jongste kampioen ooit op 
dit kampioenschap. Hij ontving een prachtige 
beker uit handen van wethouder Hanne van Aart 
van de gemeente Heusden. Ook het Wilhelmus 
viel hem ten deel. Dus opnieuw een unieke prijs 
voor Sint Catharina uit Vlijmen. Yvar schiet sinds 
twee jaar mee met de onderlinge competitie bij 
zijn vereniging en werd ook in 2015 en 2016 al 
kampioen van de Langstraat. n

Jeugdkampioen Gilde Sint Joris van 
Onsenoort en Nieuwkuijk 
Op 24 en 25 juni was het dit jaar de vierde 
keer op rij dat wij als Gilde Sint Joris van 
Onsenoort en Nieuwkuijk het Nederlands 
Kampioenschap ‘Schieten op de Wipboom 
Opgelegd’ mochten organiseren.  
Zaterdag mocht de jeugd om de titel strijden. 
In totaal waren er achttien deelnemende 
jeugdschutters. 
Met succes verdedigde Wessel Groen zijn titel 
en werd voor de tweede keer op rij Persoonlijk 
Nederlands Kampioen Jeugd. Wessel is 
slechts twee jaar lid en dit mag worden gezien 
als een bijzondere prestatie. 

KOPPELWEDSTRIJD: 
eerste prijs: 
Hans van Dommelen en Wessel Groen; 

PERSONEEL:    
vierde prijs: Hans van Dommelen; 
vijfde prijs: Jikke van Ampting, nieuw lid. 

Zichtbaar trots namen de winnaars hun 
prijzen in ontvangst. n

De jeugdige winnaars tonen trots hun prijs. 

Yvar samen met wethouder  
Hanne van Aart van de gemeente Heusden. 

Een stralende Teun van der Valk neemt de 
felicitaties in ontvangst. 
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Scholenproject Gilde Sint Agatha zeer geslaagd. 
In de maanden mei, juni en juli heeft het gilde 
zeer intensief en met veel plezier samenge-
werkt met alle basisscholen in Venhorst en 
Boekel aan het zogenaamde scholenproject. 
De bedoeling van deze samenwerking is om 
kinderen van het basisonderwijs informatie te 

verstrekken over het gilde in het algemeen en 
van gilde Sint Agatha in het bijzonder. Deken-
luitenant Jos Huijben heeft deze informatie 
verzorgd middels een zeer spannend en inte-
ressant verhaal bij alle basisscholen in Boekel 
en Venhorst. Daarna worden 102 kinderen en 

hun leerkrachten met tromgeroffel, vendelge-
zwaai en bazuingeschal welkom geheten bij 
het gildehuis. Hier wordt door de kinderen 
gestreden voor de scholenkoning van hun 
school. De opdrachten die moeten worden 
uitgevoerd zijn: vendelzwaaien, trommelen, 
kruisboogschieten en het beantwoorden van 
schriftelijke vragen die betrekking hebben op 
het gilde. De winnaar van elke afzonderlijke 
school wordt “scholenkoning 2017” en 
ontvangt van gildekoning Gerrit Janssen een 
mooie oorkonde met daarop het gildewapen 
en zijn/haar naam. De vier scholenkoningen 
2017 zijn geworden: Nino van den Elzen 
(Octopusschool Boekel), Bas Timmers 
(Cornelisschool Venhorst), Lynn Emonds 
(Uilenspiegel Boekel) en Robbe Thomassen 
(Regenboog Boekel). Van de koningin van ons 
gilde, Maria Janssen, ontvangt elke winnaar 
een mooi verzilverd schildje. Namens het 
gilde dank aan alle kinderen die zo fantastisch 
hebben gewerkt. Dank aan alle leerkrachten 
voor hun spontane medewerking en een 
proficiat met een gildegroet aan de geweldige 
winnaars! n

Michael Weijtmans en Tymo Melis Nederlands Kampioen
Zaterdag 24 juni was het Nederlands 
Kampioenschap Jeugd Opgelegd in Nieuwkuijk. 
Na de inschrijving volgde het eerste onderdeel, 
‘personeel’. Michael en Tymo waren beiden 
goed op schot; in de finale behaalde Tymo de 
tweede prijs en Michael de derde prijs. Daarna 
volgde het onderdeel ‘koppel’. Hier behaalden 
ze de derde plaats. En toen de belangrijkste wed-
strijd, namelijk het Nederlands Kampioenschap 
Jeugd Tweetallen. Bij het inschieten straalde 
het vertrouwen er af. Ze haalden samen de 
nodige twaalf punten. De eerste kampronde 
bleven ze goed overeind. Toen waren er nog drie 

tweetallen over: Sint Joris Nieuwkuijk,  
Sint Willebrordus Esch en Sint Joris Udenhout. 
Na de tweede kampronde was Nieuwkuijk 
afgevallen. De finale was spannend; derde 
kampronde: elk zes punten. Vierde kampronde: 
beide vijf punten. In de vijfde kampronde miste 
Sint Willebrordus Esch één punt, toen werd 
het spannend voor Tymo en Michael. Michael 
voorop als eerste schutter: drie punten. Tymo 
nam zijn tijd door bij elk schot even te rusten en 
zich te concentreren. Het was ijzig stil toen hij 
met het laatste schot bezig was. Toen het een 
punt was, werd er gejuicht en Tymo en Michael 

vielen elkaar in de armen. Na de felicitaties werd 
de bijbehorende beker uitgereikt. n

Links Michael Weijtmans en rechts Tymo 
Melis van het Gilde Sint Joris Udenhout. 

Van linksboven naar rechtsonder, de vier scholenkoningen: Nino van den Elzen, Bas Timmers,  
Lynn Emonds en Robbe Thomassen.
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Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Essche jeugdschutters bij Nederlands  
Kampioenschap opgelegd
Op zaterdag 24 juni jongstleden werd in 
Nieuwkuijk het Nederlands Kampioenschap 
opgelegd geweerschieten gehouden. Hieraan 
hebben ook de jeugdschutters van het Essche 
Sint-Willebrordusgilde met succes deelge-
nomen. Bij het individueel kampioenschap 
behaalde Mark van Bragt de tweede plaats en 

hij mag zich voor een jaar reservekampioen 
noemen. Ook in de koppelwedstrijd werden 
goede resultaten behaald. Het duo Nick van 
Krieken en Mark van Bragt wist hier beslag te 
leggen op de tweede prijs. Het Essche gilde is 
trots op haar jeugdleden en feliciteert hen van 
harte met deze prestatie. n

Jeugdschieten in Lage Mierde weer succesvol 
De gilden nemen de laatste jaren diverse 
initiatieven om ook de jeugd kennis te laten 
maken met de gildewereld. Zo ook het Gilde 
Sint Sebastiaan uit Lage Mierde. Al een aantal 
jaren worden presentaties gegeven op de 
basisschool waar uitgelegd wordt wat een 
gilde inhoudt, wat haar ontstaansgeschie-
denis is en haar betekenis toen en heden ten 
dage. Vervolgens wordt de jeugd uitgedaagd 
om eens zelf met een handboog op de wip 
te schieten. Het valt nog niet mee om zo’n 
plaatje eraf te schieten! 

Nu hadden de gildebroeders de schutsboom 
weliswaar al wat ingekort van normaal twaalf 
meter naar acht meter, maar het vergt toch 
nog altijd de nodige spierkracht. Vandaar dat 
we een competitie over een vijftal avonden 
organiseren. Je ziet van week tot week de 
vooruitgang. Afgelopen week was de finale. 
Op een zonovergoten vrijdagavond liep de 
temperatuur behoorlijk op. Niet alleen door 
het goede weer, maar vooral door de span-
ning! Wie wordt de jeugdkampioen van Lage 
Mierde? Er waren nog een paar kanshebbers 

in de race; wint Jasper, Kay, Luca of Bieke? 
Onder toeziend oog van diverse ouders en 
gildebroeders en -zusters en met de toelich-
ting van onze gildekoning Gust Gijbels, werd 
de laatste en beslissende ronde geschoten. 
En eerlijk is eerlijk, er werd zelfs erg goed 
geschoten. Met één of twee raak, word je 
bij de jeugd geen kampioen. Daar zijn meer 
treffers voor nodig. Uiteindelijk besliste Jasper 
de strijd in zijn voordeel; met tweeëntwintig 
treffers werd hij de kampioen. Gevolgd door 
Kay met negentien treffers en de beide dames 
Luca en Bieke die de derde plaats gezamenlijk 
deelden. Alle andere deelnemers haalden 
hun diploma en natuurlijk de bijbehorende 
medaille. De beker was voor Jasper.
Nu het gilde al een paar jaar deze activiteiten 
organiseert, kan zij ook al een aantal jeugd-
leden verwelkomen. Ook bij andere gilden 
zien we deze trend en het is dan ook goed om 
op de grote gildedagen steeds meer jeugd 
te zien. Zo geven we onze ruim 400-jarige 
traditie door aan de volgende generatie. 
Meer weten of (jeugd)lid worden?  
Kijk dan eens op: www.gildesintsebastiaan.nl 
of stuur een mailtje naar: 
secretariaat@gildesintsebastiaan.nl. 

En oh ja, nog zo’n gildetraditie:  
het Gilde Sint Sebastiaan verzorgt al vele jaren 
de oude spulletjesmarkt op de jaarmarkt van 
de harmonie Ontspanning Na Arbeid (ONA) 
te Lage Mierde. Nu ONA deze dag in een 
nieuw jasje heeft gestoken met haar Summer 
Event in Hollywood Style, doet het gilde weer 
mee. Kom gerust even een kijkje nemen,  
lots of shiny presents waar u al jaren naar op 
zoek was! n

Deelnemers jeugdschieten Lage Mierde.

De reservekampioenen Nick van Krieken en 
Mark van Bragt. 



Het Sint Barbara Gilde Ravenstein heeft een nieuwe koning, 
maar geen keizer 
Daar de Sint Luciakerk momenteel niet 
bruikbaar is, week het gilde uit naar de Sint 
Jozefkapel waar eerst de nieuwe gildebroeder 
Gerrit Graat werd geïnstalleerd. Als Nico 
Verhoeven de vogel naar beneden haalt, is hij 
keizer. Ton van Winsen wist de vogel bij het 
115de schot te verschalken en is de nieuwe 
koning. Nadat het bestuur het beraad onder 
de boom gehouden had en positief besliste 
over de nieuwe koning, is koning Ton van 
Winsen de nieuwe koning voor drie jaren. 
Aansluitend werden er,  ter ere van de nieuwe 
koning, drie saluutschoten afgevuurd met het 
kanon op de hoek Maasdijk-Walstraat. Voor 

de volle terrassen van de Ravensteinse horeca 
werd de koning een vendelhulde gebracht 
en vervolgens kon in het teerhuis de erewijn 
worden geschonken. Daarna was er gelegen-
heid tot feliciteren en een gezellig samenzijn in 
stadsherberg de Keurvorst. Arnold van Zanten 
(oud-brandweerman) heeft bij zijn afscheid 
een prachtig koningsschild aan het gilde 
geschonken met het logo van de brandweer en 
de tekst: 
Met vuur heb ik het vuur bestreden 
Voor veiligheid deed ik mijn best 
Sint Barbara was het dan die mij beschutte 
Met bier heb ik mijn dorst gelest n

Koningschieten bij het Koninklijk  
Sint Willibrordusgilde Geijsteren
Tijdens het traditionele koningschieten op 
sacramentsdonderdag zijn Martijn van der 
Vorst en Cor Jakobs tot koning gekroond. 
Allereerst werd afscheid genomen van jeugd-
koning Kas Visser en het koningspaar André en 
Wilma Jakobs. Vervolgens begon de spannende 
strijd bij de jeugd en wist Martijn van der Vorst 
zich voor de eerste keer in zijn jonge gilde-car-
rière tot jeugdkoning te schieten. Daarna was 
het de beurt aan de gildebroeders die een span-
nende strijd aangingen op de, door keizer Hay 

Boom, vakkundig gemaakte vogel. Het was 
uiteindelijk Cor Jakobs die zich voor de tweede 
maal in zijn gildeloopbaan tot koning schoot, 
nadat hem dit in 2012 ook al eens gelukt was. 
Cor zal bijgestaan worden door zijn vrouw Bea, 
die als koningin het komende gildejaar mee zal 
gaan. Op de zondag na sacramentsdag zijn de 
koningen voorgesteld aan de gildepriester en 
is het koningspaar naar huis begeleid, waar de 
traditionele vendelgroet plaatsvond. n

Landjuweelwijn 
gepresenteerd in 
Soest 
Tijdens de opening van de wisseltentoonstel-
ling over het gildewezen in Nederland heeft het 
Soester gilde ook haar speciaal geselecteerde 
Landjuweelwijn gepresenteerd. De eerste 
flessen werden aangeboden aan Jos Verbeeten, 
voorzitter van de NBFS en aan wethouder Peter 
van der Torre. Het zijn zowel een rode als witte 
wijn, afkomstig uit Macedonië.  
De Landjuweelwijn is te koop bij de diverse slij-
ters in Soest, alsook bij enkele supermarkten. 
Natuurlijk wordt deze wijn ook geschonken als 
erewijn op de Brabantse Landjuweel gildedag, 
op zondag 3 september. n

1818

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Martijn van de Vorst, Bea en Cor Jacobs. 

Koning Ton van Winsen.

De landjuweelwijn wordt overhandigd aan  
Jos Verbeeten. 
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Nieuwe koning en nieuwe keizer voor Gilde Salvator Mundi, 
Oeffelt 
Traditioneel beleefde Gilde Salvator Mundi 
uit Oeffelt dit jaar weer haar koningsdag 
op Eerste Pinksterdag. Juist dit jaar was die 
dag vol met verrassingen. Allereerst was er 
de nieuwe locatie, het terrein aan de Rijtjes. 
Dit terrein is al enkele jaren in gebruik voor 
het kruisboogschieten en nu dus ook voor 
geweerschieten met een kogelvanger. Het 
koningschieten begon traditioneel met 
het jeugdschieten. Tien jeugdleden gingen 
hun uiterste best doen om koningin 2016, 
Faye Kaak, te onttronen. Dit lukte met het 
vijfenzestigste schot. Daarmee is Mart 
Fransen de nieuwe jeugdkoning 2017 van 
het gilde. De onderkoning bij de jeugd is 
Dion Piek. Beiden zijn ze heel trots op deze 
prestatie. Hierna begon het grote werk 
bij de volwassen leden. Het gilde had vijf 
kandidaat-keizers. De vraag was dan ook, wie 
onttroont keizer Leo de Wit, nadat hij tien 

jaar dit eervolle ambt heeft bekleed. Dit lukte 
gildebroeder Jan Aldenhoven met het 130ste 
schot. Daarmee is hij de nieuwe keizer van 
Salvator Mundi geworden en zal dat mogelijk 
vele jaren blijven, totdat ook hij weer ont-
troond zal worden. Nu nog een nieuwe 

koning. Dit lukte Jan-Willem Fransen met 
het 107ste schot en als onderkoning plaatste 
zich Ben van Vonderen. Gildebroeders Matt 
Gijsberts en Henk van Amstel hebben het 
schieten begeleid gedurende deze mooie en 
spannende koningsdag. n

Bas van Wieringen uit Overloon  
krijgt een lintje 
Tijdens het jaarlijkse koningsschieten op  
2 juli 2017 is Bas van Wieringen verrast met 
een lintje. Burgemeester Karel van Soest heeft 
het lintje namens Zijne Koninklijke Hoogheid 
Koning Willem Alexander aan Bas uitgereikt. 
Bas is vijfentwintig jaar lang voorzitter 
geweest van het Sint Theobaldusgilde en 
heeft zich buiten het gilde ingezet voor nog 

veel meer maatschappelijke doelen. Onder 
andere voor het behoud van de schutterijen 
in ons land. Maar ook voor De Zonnebloem, 
de Dorpsraad van Overloon en het STROV 
(Stichting Recreatie Overloon Vierlingsbeek). 
Bas is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. n

Nieuwe koning, 
draagzilver en gil-
detrommen bij het 
Sint Antonius Abt 
Gilde Blitterswijck 
Op zondag 18 juni werden de nieuwe gilde-
trommen ingezegend en gepresenteerd in de 
gildemis, voorafgaande aan het koningschieten 
op deze dag. Vijfendertig jaar heeft het gilde 
op muziektrommen geslagen. Men vond het 
toch gepast om over te gaan op originele gilde-
trommen, voor velen wel een hele omschake-
ling. De gildetrommen werden gemaakt en 
geleverd door Ad Kolster uit Oirschot.  
Het nieuwe konings-draagzilver werd ook 
op deze dag, 18 juni, ingezegend. Het oude 
draagzilver is van 1740 en het was niet meer 
verantwoord om dit nog langer mee te dragen 
als het gilde geüniformeerd aantrad.  
Tot het koningschieten, dat om drie uur begon, 
werd het oude koningszilver nog gedragen 
door koning Marco Wijnands. Bij het beëdigen 
van het koningschap van de nieuwe koning Stef 
Katelaan werd hem het nieuwe koningsdraag-

Koning Jan-Willem Fransen en jeugdkoning Mart Fransen.

Bas van Wieringen en echtgenote. 
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zilver omgehangen. Het koningsdraagzilver 
is vervaardigd door de gildebroeder goud- en 
zilversmid Ben van Loenhout uit Blitterswijck, 
in samenwerking met goud- en zilversmid 
Noud Peters, ook een bekende in het gilde-
wezen. n
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Het nieuwe gildeterrein van het Sint 
Antonius Abt Gilde Blitterswijck 
Op zondag 18 juni werd voor de eerste maal 
het nieuwe gildeterrein in gebruik genomen 
voor het traditionele koningschieten, dat altijd 
veertien dagen na Pinksteren op sacraments-
zondag plaatsvindt bij het Sint Antonius Gilde 
in Blitterswijck. De laatste maanden, van eind 
maart, de maand april en mei, is er zeer hard 
gewerkt door de gildebroeders en -zusters; 
bloed zweet en tranen heeft het gekost om 
dit nieuwe gildeterrein schietklaar te krijgen 
vóór 18 juni 2017, dit was ook de streefdatum. 
Maar op 3 maart kwam er onverwacht een 
wending, onze eerste gildemeester Wilbert 
Ingenpass kwam, tot op heden nog door 
onbekende oorzaak, om het leven. Dat was 
een grote schok voor het gilde en de gemeen-
schap Blitterswijck. Wilbert was de architect 
van het nieuwe gildeterrein. In het dagelijks 
leven was hij architect en hij had een bouw- 
en adviesbureau. Maar eind maart pakten 
de gildebroeders en -zusters de draad weer 
op, enkele gildebroeders namen de leiding 
op zich voor deze grote klus. Niet alleen het 
terrein op zich was veel werk, maar ook het 
zeer oude bruggetje dat op het gildeterrein 
ligt. Het bruggetje is een overblijfsel van het 
kasteel van de Heren Blitterswijck. Het kasteel 
dateert uit 1229 en is in de oorlog in 1945 

verwoest. Het gildeterrein ligt op het oude 
kasteelterrein en het kostte veel arbeid en 
vakmanschap om dit bruggetje te herstellen. 
Twee gepensioneerde gildebroeders-
bouwvakkers hebben dit op zich genomen en 
deze klus perfect uitgevoerd. Dit was één van 
de wensen van Wilbert en het gilde. De gilde-
broeders en -zusters van het Sint Antonius 
Gilde Blitterswijck kunnen trots zijn op het 
vele werk dat er verricht is voor dit prachtige 
terrein. Al is het nog niet helemaal klaar; als 
de vakanties voorbij zijn worden de laatste 
werkzaamheden hervat. De officiële opening 
zal in 2018 plaatsvinden. n
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Wilbert steekt de handen uit de mouwen. 

Gildebroeders en -zuster houden de wacht 
bij de trommen en het draagzilver.

Het wachten op de inzegening van de 
trommen.

Koningspaar Stef en Linda Katelaan-Collin 
tijdens de optocht op het Gelders 
landjuweel. 

KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

Nieuw koningspaar bij het Sint Antonius Abt Gilde 
Blitterswijck 
Tijdens het traditionele koningschieten op 
zondag 18 juni schoot Stef Katelaan zich 
met het 545ste schot tot koning van het Sint 
Antonius Abt Gilde Blitterswijck.  
Hij volgt Marco Wijnands op. Stef is een 
echte gildebroeder in hart en nieren en al 
zevenentwintig jaar lid. Hij begon op zijn 
tiende jaar als jeugdvendelier en wist vele 
zilveren schildjes te behalen bij het individuele 
jeugdvendelen.  
Op zijn achttiende jaar ging Stef bij de 
schutters. Ook hier weet hij zijn mannetje te 
staan, zowel bij het korps als bij het individueel 
schieten. In 2009 en 2014 schoot hij zich 
worstkoning, maar in 2013 schoot Stef zich 
ook al koning van het Sint Antonius Abt Gilde, 
was lid van de schietcommissie en jaarlijkse 

vaste bierkruier. In 2016 werd hij gekozen bij 
de overheid en hij was de laatste maanden 
ook actief betrokken bij de werkgroep voor het 
realiseren van het nieuwe gilde-terrein.  
Bij de gildezusters was het klaroen-blaasster 
Anna Gooren die voor het tweede jaar de vogel 
met het 201ste schot naar beneden schoot. Bij 
de jeugd was het jeugdtamboer Kas Theeuwen 
die de vogel met het achtenvijftigste schot naar 
beneden wist te laten tuimelen. Kas is voor 
de derde maal jeugdkoning en een perfecte 
jeugdtamboer met zeer veel behaalde prijzen 
op de gildedagen bij het individueel trommen 
en met het jeugdkorps. De koningsreceptie 
van het koningspaar Stef en Linda Katelaan-
Collin, Anne Gooren bij de gildezusters en 
jeugdkoning Stan Theeuwen én het koningsbal 

heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 juli.  
Dit was als vanouds super gezellig. n
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Contactdag 
Vandaag, zondag 2  juli 2017, was weer de 
maandelijkse contactdag bij het Sint Jorisgilde 
Heeze. Om tien uur ’s ochtends verzamelden 
de gildebroeders en belangstellenden zich op 
het gildeterrein ‘De Santen’. De koffie was al 
gezet. Na het gezellig bijkletsen werden de 
schietbomen klaargemaakt voor de wedstrijd. 
Er was veel belangstelling om mee te doen. 
Het was ondanks het druilige weer een gezel-
lige bijeenkomst. 

NOOT VAN DE KRINGREDACTEUR:
Als men de foto’s bekijkt is te zien dat 
het druilerige weer geen invloed heeft op 
de schutter. Navraag heeft geleerd dat de 
overkapping is aangebracht om de schutter te 
beschermen tegen de terugkaatsende loden 
kogels van het zwaar geweerschieten. n

Koningschieten Sint-Catharinagilde tot 
Blortem en Gestel 
Tijdens het op 28 mei 2017 gehouden 
koningschieten heeft Jaco Moonen zich, op 
de dag dat hij dertig jaar geleden geïnstalleerd 
werd als gildebroeder, tot koning van het gilde 
geschoten. Voor die tijd was hij al jeugdlid 
vanaf 1981, steeds in de functie van tamboer. 
Ad Engels, die zich tot keizer had kunnen 
schieten, deed het voorbereidende werk, 
maar helaas voor hem bleef er nog een stukje 
hangen dat ten prooi viel aan Jaco. n

Historische strijd om koningschap 
Zondag 18 juni gingen acht schutters 
onderling de strijd aan om uit te maken wie 
zich de komende drie jaar koning van het 
Sint-Jansgilde mag noemen. Na een zwaar 
bevochten strijd met de houten koningsvogel, 
gedurende twee dagen, wist tamboer Toni 
Ras met het 1198ste welgemikte schot 
het laatste stukje van de koningsvogel op 
maandag 19 juni naar beneden te halen. 
Geen stuk van de vogel verkleefde nog aan 
de schietboom, waardoor Toni Ras (negen-
entwintig jaar oud) zich de komende drie jaar 
koning van het Sint-Jansgilde mag noemen. 
Met recht zal deze zwaar bevochten strijd om 
het koningschap, die iedereen twee dagen 
in spanning heeft gehouden, een wedstrijd 
zijn die zeker een historische plaats krijgt in 
de rijke geschiedenis van het 373-jaar oude 
Sint-Jansgilde. n
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Koning Jaco Moonen.

Koning Toni Ras. 
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Het kost maar 5 euro
Het kost maar € 5,00 om een advertentie van vier kolomregels in 

De Gildetrom te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent.  
U kunt de tekst, maximaal vier kolomregels, sturen aan:

De Gildetrom
Past. Castelijnsstraat 33 

5423 SP Handel
of secretariaat@degildetrom.nl

Rekeningnummer: 
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74

T.n.v. Stichting De Gildetrom



Geweerschieten tijdens de kringdag 
Op de kringgildedag 2017 van Kring 
Kempenland waren ruim vijftig gilden uit de 
regio aanwezig. Zo ook het Sint Jorisgilde 
uit Heeze. Het één en ander speelde zich af 
rondom het Evoluon te Eindhoven. Na de 
toespraken en de geweldige massale opmars 
konden de diverse wedstrijden beginnen. 
Traditioneel is het Sint Jorisgilde sterk in het 

geweerschieten. Ook nu weer lukte het onze 
schutters om in de prijzen te vallen. Bij het 
onderdeel individueel personeel ging de eerste 
prijs naar Stephan Nuits. Bij het onderdeel 
korps, het beste viertal van ieder gilde, ging 
de eerste prijs naar het viertal bestaande uit 
Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts en 
Toon Verguld. Jan Bijnen staat helaas niet op 

de foto. Bij het onderdeel viertal en dan alle 
viertallen van alle deelnemende gilden, ging 
de tweede prijs ook naar dit viertal, namelijk 
Jan Bijnen, Maud Guitjens, Stephan Nuijts 
en Toon Verguld. Het Sint Jorisgilde kan 
terugzien op een heel gezellige en geslaagde 
kringgildedag. n

Tijdens de jaarlijks ‘Ommeganck’ werden zes jubilarissen 
gehuldigd 
Na het thuis ophalen van de nieuwe koning 
Toni Ras en de Heilige Mis werd de nieuwe 
deken Marinus Antens geïnstalleerd. Daarna 
werden door kapitein Ronnie Ras de zes 
jubilarissen gehuldigd voor hun verdiensten 
binnen het Sint-Jansgilde. De eerste jubilaris 
die werd gehuldigd was Wim van Eerd, die 
vijfentwintig jaar vendelier is. Daarna werden 
Marinus Antens en Jan-Willem gehuldigd 
voor hun vijfentwintigjarig lidmaatschap 
van het gilde. Vendelier Frits Staals werd dit 
jaar gehuldigd voor het feit dat hij vijftig jaar 
vendelier is bij het gilde. En tamboer Bert 
Staals werd gehuldigd voor het feit dat hij 
zestig jaar tamboer is. Als laatste jubilaris 
was het Giel Ras die werd gehuldigd door de 
kapitein voor zijn vijftigjarig lidmaatschap bij 
het gilde. Bij de Sint-Jansboom werden twee 
nieuwe leden ingewijd als nieuw lid van het 
Sint-Jansgilde. De eerste deken had dit jaar de 
eer om tamboer Jelle Aarts en vendelier Koen 

Aarts als nieuwe leden in te wijden. Tijdens 
de inwijding draaide vaandrig Johan Aarts het 
vaandel over de twee hoofden van zijn zoons. 
Na de vendelhulde aan onder andere de 
jubilarissen en de nieuwe leden trok het gilde 

verder naar Cranendonck om bij het kasteeltje 
de vendelhulde te brengen aan het wereldlijk 
gezag. Waarna het gilde verder trok, met nog 
enkele tussenstops, naar het gildehuis waar 
de dag werd afgesloten. n
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De jubilarissen.

Herinneringsschild. Stephan Nuijts. 
Toon Verguld, Maud Guitjens en  
Stephan Nuijts. 

KRINGNIEUWS 
Kempenland



Beschrijving van het nieuwe vaandel 
In het nieuwe vaandel zijn de volgende afbeel-
dingen opgenomen: 

·   De hoofdkleur oranje; sinds honderden jaren 
draagt Duizel de kleuren oranje en wit.  
Omdat wit heel snel vervuilt is deze kleur 
minimaal toegepast. 

·   Sint Jan de Doper; de patroonheilige van het 
gilde en van de parochie in Duizel. 

·   De duif; als symbool van de Heilige Geest, 
welke tijdens de doop van Jezus neerdaalde 
in de Jordaan. De duif wordt ook gezien als 
symbool voor de vrede. 

·   De doopschelp waarmee Johannes de Doper 
water uit de Jordaan nam om Jezus te dopen. 

·   De druppels water, welke uit de doopschelp 
vallen. 

·    De rivier van waaruit gedoopt wordt als sym-
bool van de Jordaan. 

·   Het kruis dat Sint Jan de Doper draagt. Het 
symbool van het christendom dat verwijst naar 
het eeuwige leven. 

·    De Mariakapel in Duizel, sinds 1990 eigendom 

  van het Gilde van Sint Jan Baptist. 
·  De naam van het gilde, waarin Baptist verwijst 
naar het latijn voor ‘doper’. 

·  De oudst bekende datum 1615, waarbij het gilde 
wordt genoemd. 

·  Het Sint Janskruid, als één van de kruiden en 
veldbloemen die in de Sint-Janstrossen opge-
nomen worden. Nog steeds worden deze elk 
jaar aan huis opgehangen tegen onheil. 

·  De naam van maakster Joke Willigers-van 
Heugten en ontwerper Leo van der Sangen. 

·  En de stok is aan bovenzijde afgewerkt met een 
zogenaamde vaandelkroning van messing, 
welke verwijst naar het oude wapen van het 
dorp Duizel. Dit oude wapen is ook nog te 
vinden in de rechter zijgevel van de oude Toren 
van Duizel. 

Tevens zijn er nieuwe zwaaivendels aangeschaft 
waarin de contouren van de bloem van het Sint-
Janskruid centraal zijn verwerkt. De hoofdkleur 
is weer oranje en de randen zijn voorzien van 
zwarte blokken. n

Jubileum 
beschermheer 
Tijdens de viering van het parochiefeest van Sint 
Jan de Doper met een openluchtmis is na afloop 
hiervan Ad Wintermans gehuldigd met de 
zilveren speld voor zijn vijfentwintigjarig lidmaat-
schap als beschermheer van het Gilde Sint-Jan 
Baptist. Hij volgde vijfentwintig jaar geleden zijn 
oom Adriaan Wintermans op als beschermheer. 
Al die jaren heeft hij met veel interesse het 
Duizelse gilde gevolgd. Waar nodig adviseerde 
en ondersteunde hij het gilde op bewonde-
renswaardige wijze. Zijn inbreng zorgde ervoor 
dat diverse activiteiten van het gilde konden 
worden ontplooid en blijven bestaan. Ook in 
kringverband gaf hij ruim aandacht aan gilde-
activiteiten. Mede dankzij zijn inbreng konden 
in Duizel prachtige kringgildedagen worden 
georganiseerd. Bij de kruisboogcompetitie van 
Kring Kempenland werd jarenlang gestreden om 
het wisselschild dat door hem werd geschonken 
aan het beste korps. n

Nieuwe vaandel 
Vijfenveertig jaar lang heeft het oude vaandel 
in Duizel dienst gedaan. Enkele slijtageplekken 
maakten het noodzakelijk dit vaandel te ver-
vangen. In de openluchtmis tijdens het paro-
chiefeest van Sint Jan de Doper is door pas-
toor van Lamoen het nieuwe vaandel gewijd. 
De overheid van het Duizelse gilde stelde een 
klein comité samen om een ontwerp te laten 
maken voor een nieuw vaandel. Dit comité 
bestond uit Sjef Wintermans, Harrie Smets en 

Piet Wintermans. Zij onderzochten en stelden 
vast waaraan een nieuw vaandel zou moeten 
voldoen. Met name welke kleuren en afbeel-
dingen. Door Leo van der Sangen is een ont-
werp gemaakt en in overleg met de maakster 
Joke Willigers-van Heugten en de overheid 
van het gilde ontstond het nieuwe vaandel. 
Getracht is om alle waarden die horen bij het 
gilde, Duizel en de patroonheilige zo goed 
mogelijk in het vaandel op te nemen. n
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Onthulling nieuwe vaandel tijdens de openluchtmis. (foto: Driek van de Ven, Eersel) 

Huldiging beschermheer Ad Wintermans 
door hoofdman Jan Castelijns.  
(foto: Driek van de Ven, Eersel) 

De laatste officiële handeling met het 
Duizelse vaandel. (foto Jos Jansen Eindhoven)
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Drie jubilarissen bij Gilde van Sint-Jan Baptist Duizel 
Tijdens de teerdag in Duizel op 17 juni werden 
drie gildeleden onderscheiden vanwege hun 
veertigjarig lidmaatschap. Zij kregen de zilveren 
speld door hoofdman Jan Castelijns opgespeld. 
Ook merkte hij op dat alle drie de jubilarissen 
bij evenementen altijd behulpzaam en actief 
betrokken zijn. Nooit wordt tevergeefs een 
beroep op hen gedaan. Ook bekleden zij ieder 
diverse functies. Adri Vromans is veertig jaar 
vendelier en tamboer en is verder ook actief als 

schutter en voorzitter van de kruisboogcom-
missie Duizel-Eersel-Steensel. Joke Antonis, 
echtgenote van gildebroeder Jan Antonis, is 
veertig jaar gildezuster en al jarenlang actief als 
commissielid van het Sint-Janscomité. Elk jaar 
worden de maaltijd en het avondprogramma 
voor de teerdag door dit comité georganiseerd. 
Adriaan Rijken is veertig jaar gildebroeder, was 
eerder in de overheid actief als seizoendeken en 
was koning van 2001 tot 2004. n
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Koningschieten zondag 26 juni 2017

Om kwart voor elf ’s ochtends verzamelden 
de gildezusters en gildebroeders zich bij 
het oude klooster. De traditionele, met 

Gregoriaanse gezangen opgeluisterde mis, 
was het startsein voor deze dag. Na het 
versterken van de inwendige mens in ons 
gildehuis werd de volgorde van het schieten 
voor de deelnemende schutters vastgesteld. 
Na de drie ronden rondom de schutsboom 
(om de boze geesten te verdrijven), het 
offeren op de trom en het ophangen van de 
koningsmantel onder de boom, werd het 
eerste schot door locoburgemeester de heer 
Heijman gelost, gevolgd door hoofdman 
Hans van Raak. Met het eerste schot van de 
aftredende koning Louis Lemmens werd de 
strijd begonnen. Een strijd die dit jaar van 

korte duur zou blijken te zijn. In de zevende 
ronde met het veertigste schot, waarvan acht-
entwintig volle treffers, haalde Ton Egbers het 
allerlaatste stukje van de vogel naar beneden. 
Hij was er zeer blij mee en velen met hem. ’s 
Avonds werden Ton en zijn vrouw Trees met 
een rijtuig thuis afgehaald en door het gilde 
op de Egyptische Dijk opgewacht en begeleid 
naar Schuttersoord. Na de inwijdingsrituelen 
werd een geïmproviseerde vendelhulde 
gebracht. Familieleden en vele bekenden van 
koning Ton en alle gildeleden en gildezwagers 
hadden het goed naar hun zin tot laat op deze 
zomerse avond. n

Huldiging jubilaris Gilde Sint Lucia Steensel
Op zaterdag 1 juli 2017 vond de jaarlijkse 
teerdag van Gilde Sint Lucia te Steensel plaats. 
De dag werd begonnen met een woord en 
communieviering in de parochiekerk van 
Steensel. Na de vendelhulde werd het gilde 
verwacht in de oude toren van Steensel. 
Hier werd een rondleiding verzorgd door de 
werkgroep van het Stinsels archief. Deze toren 
stamt uit de vijftiende eeuw en is enkele jaren 
geleden gerestaureerd, waardoor iedereen 
naar boven kan klimmen en kan genieten 
van een prachtig uitzicht over de Kempische 
bossen en akkers. Nadat we van de rond-
leiding hadden genoten zijn we naar onze 
gildekamer gegaan. Hier werd gildebroeder 
Toon van de Ven gehuldigd voor zijn robijnen 
gildejubileum. Toon is ruim 25 jaar lid van 
de overheid en heeft maar liefst 23 jaar lang 
de functie van deken-schrijver (secretaris) 
bekleed. Sinds twee jaren is hij deken. Hij heeft 

zich vier keer tot koning weten te schieten 
van het gilde. Dat hij een zeer bekwame en 
ervaren schutter is, is gebleken toen hij zich 
in 2013 en in 2015 tot koning der koningen 
heeft geschoten. Dit is een wedstrijd tussen 
de koningen van de gildes van de gemeente 
Eersel. Het gilde is Toon dankbaar voor zijn 
jarenlange inzet als deken-schrijver en voor 

al zijn overige werkzaamheden. Samen met 
zijn vrouw Betsie heeft hij veel betekend voor 
het gilde. Hopelijk mogen ze samen in goede 
gezondheid nog vele jaren deel uitmaken van 
het gilde. Onder toeziend oog van de voor-
zitter Kring Kempenland, Felix Crooijmans, 
heeft Toon de gouden rozet in ontvangst 
genomen van raadsheer Jack Evers. n

Dianne en Adri Vromans, Joke en Jan 
Antonis, Adriaan en Mariet Rijken. 

Ton Egbers de nieuwe koning. 

V.l.n.r.: voorzitter kring Kempenland Felix Crooijmans, hoofdman Roeland van Hooff, 
jubilaris Toon van de Ven en echtgenoot Betsie van de Ven.

KRINGNIEUWS 
Kempenland
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Zaterdag zeven-
entwintig mei 
koningschieten in 
Vorstenbosch 
Oud-koning Jan van Grunsven van Gilde Sint 
Antonius Abt kreeg eerst een vendelhulde en 
werd daarna in optocht naar het gildehuis 
begeleid. Jan had een koningsvogel in de vorm 
van een arend gemaakt. Als laatste plicht 
schonk hij een koningsschild in de vorm van 
het hoofdmanschild, zoals hij dat geschonken 
heeft aan het einde van zijn hoofdmanschap. 
Daarna werd Eric van den Heuvel gehuldigd 
voor zijn vijfentwintig jarig lidmaatschap met 
een zilveren speld. Voor de lunch werden twee 
schietronden geschoten door vierentwintig 
deelnemers, waarbij ook zestig obligaties 
werden uitgeloot. Na de lunch werd verder 
gegaan met schieten op de koningsvogel.  
Na vier ronden en 198 schoten kwam de 
vogel in twee stukken naar beneden met de 
vleugels er nog aan. Piet Timmers was voor 
de tweede keer gildekoning. De installatie en 
vendelhulde werd bij de nieuwe gildekoning 
thuis uitgevoerd, deze traditie werd vorig jaar 
weer in ere hersteld. n

Schutterskoningschieten met barbecue 
voor alle leden 
Dit jaar werd op 6 juli 2017 bij het Gilde 
Sint Antonius Abt Vorstenbosch het schut-
terskoningschieten (combinatie van geweer/
kruisboog) samen met een barbecue  op 
dezelfde avond gepland. De vijftien deelne-
mers moesten vijftien pijlen schieten op drie 
kruisboogbomen. Drie personen behaalden 
vijftien punten op dit onderdeel. Bij het 
geweerschieten werden vijftien kogels op 
twee schietbakken geschoten. Vier personen 
wisten hierbij vijftien treffers te noteren. Twee 
personen hadden bij beide onderdelen vijftien 
treffers, dus Peter van den Broek en Paul 
Heerkens moesten nog afkampen met het 
geweer, om te beslissen wie de titel schutters-
koning zou krijgen. Tussen de onweersbuien 
door werd om en om een schot gelost en bij 
het tweede schot miste Peter, waardoor Paul 
schutterskoning werd. Paul Heerkens werd 
later op de avond door tweede hoofdman 
Henry van de Wetering gehuldigd. En zijn 

echtgenote Patricia mocht nu de bloemen 
in ontvangst nemen, waar zij de laatste twee 
jaren het schild mocht ontvangen en Paul 
de bloemen. De barcommissie had een fijne 
barbecue verzorgd voor alle leden, partners 
en kinderen. n

Heinz Verlande kermiskoning 2017 
Op zaterdag 3 juni 2017, daags voor de 
kermis in Den Dungen, wordt om de twee 
jaar ‘kermiskoning’ geschoten bij het Gilde 
Sint Catharina Den Dungen. Ook de jongere 
gildebroeders en gildezusters kunnen hieraan 
meedoen. Soms klinkt er al gejuich als er 
een vleugel of kop af wordt geschoten. Het 
wordt steeds spannender, we dachten dat 

Maudi de vogel zou vellen, maar zij legde 
deze heel mooi klaar. Een inkoppertje voor 
Heinz Verlande, hij laat de vogel vallen. 
Gildebroeder Heinz Verlande krijgt van 
hoofdman Ton Smits de kermiskoning-
wisselbeker overhandigd. Deze mag hij de 
komende twee jaar netjes onderhouden en 
een mooi plaatsje geven in zijn huis. n

Piet Timmers, voor de tweede keer gildeko-
ning van Vorstenbosch. 

Schutterskoning Paul Heerkens met zijn 
Patricia.

De kermiskoning van Den Dungen Heinz Verlande. 

KRINGNIEUWS 
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Gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan 
Haaren heeft een nieuwe koning 
Op maandag 19 juni 2017 werd in Haaren 
gestreden om het koningschap. In de vroege 
ochtend werden eerst de standaarddrager, 
vaandrig, hoofdman, koning en keizer 
gewekt. Daarna ging het voltallige gilde naar 
de Lambertuskerk in Haaren, waar ook de 
twee Haarense zustergilden zich aansloten. 
Na de mis ging het gehele gezelschap via 
de gildehuizen, het gemeenschapshuis Den 
Domp en café De Michel naar het schietterrein 
’t Schild. Daar stond burgemeester Jeannette 
Zwijnenburg-van der Vliet met haar twee jeugd-
burgemeesters en pastoor Francis de Meijer al 
te wachten. Met hen en alle gildeleden werd de 
schietboom van kwade geesten bevrijd door 
drie ronden er omheen te gaan. Hierna kregen 
de twee jeugdburgemeesters een oorkonde 
uitgereikt van de hoofdman van de drie gilden, 
Ad Dankers. Vervolgens nam hoofdman Theo 
Swinkels het over en begon aan het officiële 
gedeelte. De burgemeester, de pastoor, de 
koningen en keizers van de drie gilden schoten 
op een losse vogel, waarna de koningsvogel 
werd vastgezet en oud koning Albert van de 

Wiel mocht het eerste schot lossen. Er werd 
geschoten bij toerbeurt en na het zestigste 
rake schot viel de vogel. Toon Oerlemans had 
geen bedenktijd nodig en het bestuur vond 
hem waardig voor het koningschap dat hij 
voor zes jaar zal bekleden. Voordat hij het 
koningsvest omgehangen kreeg moest hij eerst 
de vogel begraven en zijn handen reinigen. 
Daarna kreeg hij de vendelgroet. Vervolgens 
was in gildehuis café De Michel nog een feestje 
gaande dat tot in de late uurtjes duurde. n

Kampioen 
Kruisboog in  
Den Dungen 
Op de eerste zaterdag van de maand mei, 
dit jaar 6 mei, wordt er kampioen kruisboog 
geschoten bij het Gilde Sint Catharina uit Den 
Dungen. De houten vogel bezweek pas na 232 
schoten. Kampioen kruisboog is Henk Maas. n 

KRINGNIEUWS 
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Nederlands Kampioenschap Wipschieten in Nieuwkuijk 
Op zondag 25 juni 2017 waren zevenentwintig 
korpsen met in totaal 116 schutters present 
tijdens het Nederlands Kampioenschap 
Wipschieten. De schutters van Sint Catharina 
deden hier uitstekende zaken. Voor het kam-
pioenschap korps opgelegd behaalden Michel 
van Bokhoven, John van Hulten, Ron Groot en 
Yvar Philippi een keurige vierde plaats. 
Een uitstekende prestatie. Een topprestatie 
was die van het jeugdlid Yvar Philippi (vijftien). 
Hij liet alle andere schutters achter zich 
en mag zich het komend jaar Nederlands 
kampioen noemen. Er was voor de schutters 
nog meer reden om te juichen. Er werden 
namelijk nog drie individuele prijzen behaald 
en wel door Michel van Bokhoven, vijfde 
prijs personeel en door John van Hulten, 
zesde prijs personeel. Michel van Bokhoven 
behaalde ook nog een vijfde plaats bij het vrije 
hand schieten. Dus Sint Catharina uit Vlijmen 
schoot dik in de prijzen. De Sint Catharina 
Schuts uit Vlijmen is dan ook terecht trots op 

de mooie prestaties van haar leden en hoopt 
dat deze prestatie volgend jaar in Nuenen 
geëvenaard kan worden. Dan zal deze wed-
strijd, het Nederlands kampioenschap, door 

het Catharina Gilde georganiseerd worden. 
Zij versloeg namelijk het korps van Sint Joris 
uit Nieuwkuijk dat de afgelopen vier jaar de 
titel binnensleepte. n

De beste schutter, Henk Maas. Koning Toon Oerlemans.

De oogst van het kampioenschap: een geweldig resultaat! 
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Eerste vrouwelijke landjonker bij Gilde 
Sint Catharina en Barbara Schijndel
Zondag 9 juli jongstleden hebben gildeleden 
weer gestreden om de titel van landjonker, 
heerboer en pachter. Het was Ria van Heesch 
die de titel van landjonker in de wacht sleepte. 
Heerboer (tweede plaats) werd Ad Kools. 
De titel van pachter (derde plaats) ging naar 
Marco Verbakel-Steenbakkers. Het is voor het 
eerst dat het Schijndels gilde een vrouwelijke 
landjonker heeft sinds de intreding van 
de vrouw in het gilde. Er was daarom luid 
applaus. De dag begon met een eucharistie-
viering waarin gildebroeder Antoon Bijnen 
door de koning van het gilde, Marco Verbakel-
Steenbakkers, werd geïnstalleerd. 
Aankomend op het gildeterrein werd het 
gildelied door de gildeleden gezongen. 
Nadat de lunch was genuttigd werd de ope-

ningswedstrijd gespeeld door gildeheer Pastor 
Joe en zilverheer Jan Verstraten. Vervolgens 
begonnen de gildeleden met de wedstrijden 
voor de titel.

BEGRAFENIS OUDE LANDJONKER
De oude landjonker werd op de brancard 
gelegd en er werd met hem een rondje over 
het terrein gelopen onder het zingen van het 
lied “moeder onze kraai is dood”. Vervolgens 
werd de oude landjonker uit het zicht gelegd 
zodat de nieuwe landjonker geïnstalleerd kon 
worden. De landjonker installeerde vervolgens 
de heerboer en de pachter. Na deze officiële 
handelingen werd de dag afgesloten met een 
warm buffet. n

Leugenvogelschieten in Udenhout
Op de zaterdag vier weken voorafgaande aan 
het koningsschieten (op 28 augustus 2017) 
van de beide Udenhoutse gilden, Gilde Sint 
Antonius-Sint Sebastiaan en Sint Joris, wordt 
ter voorbereiding hierop een houten vogel 
geplaatst op een schutsboom op het ‘schuts-
weike’, dat al vanaf circa 1700 gemeenschap-
pelijk bezit is. Op de maandag daarna, vanaf 
dertig minuten na zonsopgang, meestal rond 
half zeven, mag men beginnen met schieten. 
Dit jaar dus op dertig juli. De volgorde van 
schieten wordt bepaald door de volgorde van 
aankomst van de diverse gildebroeders. De 
eersten waren al vanaf vijf uur aanwezig. Dit 
jaar namen maarliefst negenentwintig schut-
ters van beide gilden deel aan het schieten. 
Na 101 schoten was het Johan Vriens van het 
Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan die na 
een spannende en leuke strijd de leugenvogel 
schoot. Door dit resultaat biedt de week 
erop het Gilde Sint Joris een consumptie aan 
aan het winnende gilde. Als de leugenvogel 
gevallen is, wordt de boom gestreken en er 
wordt een berkentak op geplaatst om aan te 
geven dat binnenkort het koningsschieten in 

Udenhout zal gaan plaatsvinden. Hoe lang het 
leugenvogelschieten al bestaat bij beide gilden 
en wat de oorsprong is van deze zeer mooie 
traditie is onduidelijk. De meningen lopen 
nogal uiteen. In Brabant wordt door meer 

gilden op de leugenvogel geschoten, maar op 
een andere wijze. Beide Udenhoutse gilden 
zijn daarin zeer geïnteresseerd. Reacties zijn 
daarom zeer welkom. n

V.l.n.r.: Marco Verbakel-Steenbakkers, 
nieuwe vrouwelijke landjonker Ria van 
Heesch en Ad Kools. 

De deelnemende schutters. 

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Gilde Sint Lambertus in Maren-Kessel heeft nieuwe koning 
Kermiszondag 25 juni 2017 was het vroeg 
opstaan voor de gezamenlijke koffietafel. Rond 
tien uur vertrokken we met slaande trom naar 
het gildehuis voor het koningschieten. 
Corné van Oss (negenenveertig jaar) is de 
nieuwe koning van het Gilde Sint Lambertus 
in Maren-Kessel 2017 geworden. Bij het 110de 
schot viel de houten vogel van de spil op het 
gildeterrein aan de Pastoor Roesweg. 
Corné is al zeventien jaar lid van het Gilde Sint 
Lambertus, waarvan hij al zestien jaar als deken 
in de overheid zit. Het was deze zondag de 
derde keer dat Corné van Oss de koningstitel 

behaalde. Eerder was hij in 2001 en in 2007 
al koning van ons gilde. In totaal namen acht 
gildeleden deel aan dit jaarlijkse evenement. 
Aftredend koning Tonnie Brands en hoofdman 
Jurgen Swinkels waren de eersten die de 
stralende Corné kwamen feliciteren. Ter plaatse 
volgden de felicitaties van alle aanwezigen. 
Dagkoning, deze titel ging na 115 schoten 
naar Michel de Bijl. Burgerkoning, na 134 
schoten haalde Gertjan Bayens de titel binnen. 
Burgerkoningin, bij het 44e schot werd door 
Anne Vrolijk deze titel opgeëist. n
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Mari Klerks en Jort Sluis nieuwe koningen in Elshout 
Op kermisdinsdag 25 april werd in Elshout 
door de Onze Lieve Vrouwe Schuts het 
jaarlijkse koningschieten gehouden.  
Na de Heilige Mis werd eerst de nieuwe 
aanbouw aan De Spil door de pastoor 
ingezegend. We zijn enorm trots dat we deze 
aanbouw in eigen beheer hebben weten te 
realiseren met de inzet van heel veel mensen. 
Na een heerlijke koffietafel volgde een korte 
vergadering, waarin drie nieuwe leden de eed 
van trouw aflegden. Zij kregen het zilveren 
hartje ten teken van hun lidmaatschap.  
De oude koning, Alexander Smits, bood zijn 
koningsschild aan. De koningsversierselen 
werden hem afgenomen en ook de oude 
jeugdkoning, Jordy Smits, leverde zijn 
koningsketting in. Standaardruiter Jan 
Knippels reed drie keer met zijn paard om de 
schietboom om deze te vrijen.  
Daarna schoten eerst alle hoogwaardigheids-
bekleders en vervolgens de overige gildeleden 
in volgorde van duur van het lidmaatschap.  
Terwijl iedereen rustig stond te kletsen en 
er eigenlijk nog totaal geen spanning was 
geweest, gaf het houten blok er ineens de brui 
aan, brak in twee en kwam naar beneden. 
Voor de derde keer mag Mari Klerks zich 
koning noemen van de Onze Lieve Vrouwe 
Schuts. De nieuwe koningin, Mieke Klerks, 
werd opgehaald door het complete gilde. 

In De Spil werd vervolgens met een donker 
biertje geproost op de nieuwe koning en 
gefeest tot in de late uren. Op zeven mei 
is de koning in de mis van half tien door 
onze gildeheer pastoor Hedebouw officieel 
gekroond en mocht hij over het hoofdvaandel 

schrijden. Deze ochtend werd ook Cor Uphus 
officieel bedankt voor zijn tien jaar inzet 
bij het ophalen van oud papier. Omdat hij 
recent is verhuisd moet hij hier helaas mee 
ophouden. n

Corné van Oss voor de derde keer in het 
koningsvest. 

De nieuwe jeugdkoning Jord Sluis en de nieuwe koning Mari Klerks van Elshout. 

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Leo Konings prolongeert de koningstitel in Esch 
Op maandag 24 juli jongstleden (kermis-
maandag) werd bij het Sint-Willebrordusgilde 
te Esch het vierjaarlijks koningschieten 
gehouden. Nadat de regerend koning, 
Leo Konings, aan zijn woonhuis was afge-
haald, de pastoor tijdens de Eucharistieviering 
de koningsvogel had gezegend en de 
gildeleden hadden genoten van de Brabantse 
koffietafel die door de koning en zijn partner 
werd aangeboden, werd koers gezet naar 
het gildeterrein. Hier werd de koning, na een 
dankwoord van de hoofdman, ontdaan van 
zijn attributen en werd de vogel in de schiet-
mast geplaatst en naar zestien meter hoogte 
getransporteerd. 

Nadat de schutsboom was bevrijd van boze 
geesten loste de oud-koning het eerste 
schot op de houten vogel, gevolgd door 
zeven andere gildeleden die eveneens op de 
koningstitel aasden. Enkele uren later loste 
Leo ook het 184ste en laatste schot, waarmee 
de restanten van de vogel naar beneden 
kwamen en hij de koningstitel weer voor de 
komende vier jaar kon opeisen. Nadat hij de 
plichten van het koningschap had aanvaard, 
kreeg Leo het koningszilver weer omgehangen 
en de scepter overhandigd en kon hij het 
vaandel betreden. Voor zijn partner Mien was 
er een fraaie bos bloemen. n

Nieuwe burgerkoning in Geffen
Mooi weer, gezelligheid, een nieuwe burger-
koning én een mooie opbrengst. Het was 
mooi weer, het waaide alleen wat hard, toen 
in Geffen het Sint-Jorisgilde op weg toog 
om de burgerkoning 2016, Daan van Erp, 
thuis te gaan ophalen. Er moest die eerste 
pinksterdag (4 juni) traditiegetrouw geschoten 
gaan worden voor een burgerkoning 2017. 
Natuurlijk was ook dit jaar de opbrengst 
van het schieten en de consumpties voor 
een goed doel. De leden hadden unaniem 
gekozen voor ‘WensAmbulance Brabant’. 
Zo’n ambulance wordt bemand door profes-
sionele vrijwilligers en is uitgerust met een 
comfortabele brancard. Hiermee brengen zij 
terminaal zieke mensen nog één keer naar 
hun favoriete plaats.  
De opbrengst van het burgerkoningschieten 
is op donderdagavond 15 juni jongstleden 
aangeboden aan twee afgevaardigden van de 
Stichting WensAmbulance Brabant.  
Aan de burgerkoning 2017, Eddy van Lokven, 
was deze taak toebedeeld. Staande voor één 
van de ambulances van de stichting heeft 
Eddy de cheque met het mooie bedrag van 
€475,00 overhandigd. Van dit bedrag kunnen 
weer ruim twee wensen van terminaal zieke 
mensen worden gerealiseerd.  
Het bedrag wordt dan ook volledig besteed 
aan de wensen, want ook de medewerkers van 
de stichting zijn allen vrijwilligers. Voor meer 
informatie over de Stichting WensAmbulance 
Brabant: www.wensambulancebrabant.nl. n

Leo Konings, de oude én nieuwe koning, 
met zijn partner Mien.

Burgerkoning Eddy van Lokven overhandigt de cheque aan vrijwilligers Kees en Tineke van 
WensAmbulance Brabant. 
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Afscheid met  
oorkonde voor  
Jan van Riel
Deken en erelid Jan van Riel van het Bestse 
Sint Odulphusgilde heeft onlangs afscheid 
genomen van de overheid. Daarin had hij 
zitting vanaf 1986 en bekleedde hij twintig 
jaar de functie van schatbewaarder. Reden 
voor het kringbestuur om hem op de jaarlijkse 
gildedag van het gilde te vereren met een 
oorkonde. Deze werd uitgereikt door kring-
voorzitter Bert van der Staak die ook lid is van 
het Bestse gilde. n

Toon Huijbregts nieuwe koning van het 
Sint Jorisgilde Hooge Mierde 
Op dinsdag 13 juni jongstleden hadden zich 
zes kruisboogschutters aangemeld voor 
de strijd om het koningschap van het Sint 
Jorisgilde uit Hooge Mierde. Onder hen 
uiteraard Mien Jansen, de regerend schut-
terskoning, die stellig van plan was om haar 
titel te verdedigen. Nadat diaken Johan van 
Olmen, gemeenteraadslid Peter van Gool en 
hoofdman Jos Wouters volgens de traditie 
de schutsboom met welgemikte schoten 
hadden bevrijd, barstte de strijd om het 
koningschap los. De vogel, een trotse pauw, 
welke door aftredend koning Mien Jansen 
stijlvol was gedecoreerd met opgezette staart, 
bleek een taaie rakker te zijn. Zelfs na 204 
schoten gaf de vogel geen krimp. Om een al 
te langdurige en voor het publiek misschien 
ook saaie strijd te voorkomen, werd besloten 
om de tape waarmee de vogel extra stevig 
aan de schutsboom was bevestigd, een beetje 
losser te maken. Ook toen duurde het echter 
nog eenenzeventig schoten, voordat Toon 
Huijbregts met het 275ste schot de vogel 
naar beneden haalde. Hiermede verwierf 
Toon het recht de komende drie jaar koning 
van het Sint Jorisgilde te zijn. Zijn vrouw Els 
is de nieuwe koningin. Het koningschap is 
voor Toon niet nieuw, tien jaar geleden was 

hij al eens koning van het Sint Brigidagilde uit 
Netersel, waar hij toen woonachtig was. n

Koningschieten bij Gilde Sint Antonius Abt, Liempde
Op zaterdag 27 mei hebben we voor de 
zestiende keer om een nieuwe koning 
geschoten bij het gilde. We komen om kwart 
voor tien ’s ochtends bij elkaar in gildehuis 
“Het Wapen van Liempde” om hier vandaan 
te vertrekken naar het huis van de hoofdman, 
Roger van Laere. Daarna gaat het in optocht 
naar het huis van de aftredende koning 
Wynand Bressers. Om kwart voor elf vertrekken 
we naar de kerk voor de Heilige Mis met 
gilde-eer, die wordt opgedragen door gildeheer 
kapelaan Geoffrey de Jong. Er zijn ook twee 
leden van het kringbestuur van het Kwartier 
van Oirschot aanwezig, namelijk de voorzitter 
Bert van der Staak en penningmeester Jan 
van Rooij. Vervolgens gaat het in optocht naar 
het gildehuis voor de koffietafel en de loting 
voor de schietvolgorde van de deelnemers. 
Om kwart voor twee vertrekken we naar de 

gilde-accommodatie aan de Oude Dijk. Eerst 
wordt de gildevlag gehesen en trekken we in 
optocht driemaal rond de schutsboom om de 
boze geesten te verdrijven. Vervolgens wordt 
de vogel vrijgeschoten door wethouder Peter 
van de Wiel, gildeheer Geoffrey de Jong, onze 
hoofdman Roger van Laere en tenslotte door 
beschermvrouwe Laura van Pelt. Na deze 
gebeurtenis schieten alle gildeleden éénmaal 
op de vogel. Hierna wordt begonnen met het 
serieuze gedeelte door de kandidaten die zich 
hebben opgegeven. De oud-koning mag als 
eerste driemaal op de vogel schieten.  
Om ongeveer tien voor vijf geeft de vogel zich 
gewonnen. Er blijken 183 schoten gelost te 
zijn met 141 rake treffers. Jan van Vugt is de 
gelukkige schutter die het laatste stuk van de 
vogel naar beneden schiet. Na dit gebeuren 
vertrekken we naar het gildehuis om de erewijn 

in ontvangst te nemen die aangeboden wordt 
door het gemeentebestuur. Om zeven uur 
wordt door de Fanfare een aubade gebracht 
aan de nieuwe koning. Hierna vangt het 
koningsmaal aan en brengen we de avond door 
in een gezellige sfeer. n

De nieuwe koning Jan van Vugt. 

Erelid Jan van Riel (l) ontvangt de oorkonde 
van kringvoorzitter Bert van der Staak (r). Koning Toon Huijbregts. 

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Piet Noordermeer 
Koninklijk 
onderscheiden 
Piet Noordermeer (60 jaar), hoofdman 
van Gilde Sint Joris Hilvarenbeek, is 
daags voor koningsdag onderscheiden. 
Hij kreeg onder grote belangstelling door 
burgemeester Ryan Palmen de versierselen 
opgespeld die horen bij het lidmaat-
schap in de Orde van Oranje-Nassau. 
Piet heeft tal van verdiensten voor het 
economisch, cultureel en sportief leven 
van Hilvarenbeek op zijn naam staan. Zo is 
hij secretaris van de Wild Beheer Eenheid 
Hilvarenbeek. Vorig jaar werd hij hoofdman 
van het Gilde Sint Joris. n

Frans Pijnenborg: de nieuwe gildekoning 
Frans Pijnenborg (52 jaar) heeft zich op een 
zonovergoten eerste pinksterdag geschoten 
tot nieuwe koning van Gilde Sint Joris uit 
Hilvarenbeek. Na een strijd tussen een tiental 
gildebroeders raakte hij de koningsvogel vol, 
zodat deze van de 18 meter hoge schutsboom 
viel. Traditioneel begon de dag met het 
wekken van de 27 gildebroeders door twee 
tamboers. Om kwart voor elf vertrok de stoet 
met daarin de vier gilden uit Hilvarenbeek, 
Biest-Houtakker en Diessen naar de 
Petruskerk voor de gildemis. 
Met de volle kerk kreeg ook de fraai beschil-
derde vogel de zegen van pastoor Barberien. 
Amper was het wijwater opgedroogd of 
de nog door Jan Merckx gemaakte houten 
vogel werd met linten verbonden aan jonge 
bruidjes. Zij brachten hem in de kleurrijke 
gilde-optocht, die uitgebreid was met 

de standaardruiter Sint Joris te paard en 
wildemannekes, naar het schietterrein aan de 
Kasteelstraat. Bij het lossen van de ereschoten 
door burgemeester Ryan Palmen en pastoor 
Steven Barberien werd al duidelijk dat het 
niet makkelijk zou worden. De matige wind 
liet de vogel niet met rust, zodat het een 
bewegend doel werd. Hij liet zich dus niet 
makkelijk raken, maar nadat hij drie keer wat 
losser op de boom was gezet, kon de vogel 
niet meer aan zijn lot ontkomen. Hij viel bijna 
op het hoofd van Frans Pijnenborg, die eerst 
toch wel wat verbaasd om zich heen keek dat 
hij de nieuwe koning was geworden, maar 
meteen het koningschap voluit aanvaardde. 
Pijnenborg, voormalig voorzitter van de 
winkeliersvereniging, volgt Piet van de Staay 
op die in 2013 voor vier jaar het koningschap 
verwierf. n

Jubilarissen bij Gilde van Onze Lieve Vrouw West- en Middelbeers 
Op de tweede maandag na beloken Pasen, 
de traditionele eerste teeravond van het jaar, 
is aan twee gildebroeders van het Gilde van 
Onze Lieve Vrouw West- en Middelbeers een 
speldje uitgereikt naar aanleiding van hun 25 
jarig lidmaatschap van het gilde. Kees van 
Hoof is 25 jaar lid, handboogschutter en drie 
jaar koning geweest, van 2004-2007. Clement 
Daas is 25 jaar lid, 23 jaar vaandrig en leerling 
handboogschutter. Het gilde feliciteert haar 
gildebroeders. n

Hoofdman Piet Noordermeer. 

De jubilarissen Clement Daas met vaandel en geheel rechts Kees van Hoof. 

Scheidend koning Piet van de Staay (rechts) feliciteert de nieuwe koning Frans Pijnenborg.
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Kees Bierkens, de nieuwe koning bij Gilde Sint Catharina 
Op kermismaandag 3 juli 2017 werd door 
Gilde Sint Catharina Moergestel koning 
geschoten. De dag zelf begint met het 
uithalen van onze oude koning Sjef van 
Roessel. Tijdens de kerkdienst wordt de vogel 
in het bijzijn van onze burgemeester Hans 
Janssen en de overige Moergestelse gilden 
gewijd. In prachtige zonneschijn worden we 
door het Gilde Sint Sebastiaan en Barbara 
opgehaald, om in optocht naar het schietter-
rein achter het klooster bij park Stanislaus te 
gaan. Aldaar aangekomen lopen we driemaal 
om de schutsboom, om de boze geesten te 
verdrijven. Na het ontsluiten van de boom 
wordt het zilver van de koning aan de schuts-
boom gehangen. Wethouder Verhoeven, die 
de burgemeester had vervangen, mag als 

eerste een drietal pijlen schieten op de vogel, 
gevolgd door pastor Ad Verest. Beide heren 
hadden twee voltreffers, maar de vogel viel niet. 

De schutboom wordt naar beneden gehaald, 
waarbij de twee hoofdmannen de vogel vaster 
terugplaatsten. De koning mag driemaal 
alleen op de vogel schieten om te proberen 
zich opnieuw tot koning te schieten. Ondanks 
het feit dat alle drie de schoten voltreffers 
waren, blijft de vogel ongeroerd zitten. 
De andere gildebroeders mogen nu ook 
meedingen naar het koningschap. Na een 
zinderende, warme strijd van ongeveer dertig 
minuten en 105 rake schoten is de wedstrijd 
beslist. Ondanks de negen serieuze kandi-
daten voor het koningschap is het uiteindelijk 

Kees Bierkens gelukt om als nieuwe koning 
uit de bus te komen. 

Na het ceremoniële gedeelte wordt er onder 
de aanwezigen getoast met de erewijn, welke 
aangeboden is door de gemeente. Na een 
korte verbroedering op het schietterrein 
gaan de gilden met alle genodigden naar 
het gildehuis de Klaore. Daarna wordt de 
verbroedering voortgezet en geproost op de 
nieuwe koning Kees. Op de zaterdag na het 
koningsschieten wordt er om de dag-koningin 
geschoten. De partners van de gildebroeders 
mogen het geheel dunnetjes overdoen.  
De dag-koningin is Tonnie, de vrouw van onze 
nieuwe koning Kees geworden. Allen van 
harte gefeliciteerd. n

Gilde Wintelre huldigt zijn kampioenen 
In onze gilde-accommodatie de Neerhoeve 
werden op zaterdag 8 juli jongstleden, 
na een zeer spannende afkampfinale, de 
jaarkampioenen bekend gemaakt. Bij het jeu 
de boules ontvingen Jaan Kapteyns en Jan 
Spanjers de Koos van Loon-wisseltrofee. 
Bij het geweerschieten waren de winnaars: 
Ad van Mol, Maria Klessens ,Wilbert Wilting, 
Peet van Esch, Dirk Oosterbosch, Mandy 
Wilting en Harrie van Loon. n

Jaan Kapteyns en Jan Spanjers.

Van links naar rechts: Ad van Mol, 
Maria Klessens, Wilbert Wilting, Peet van 
Esch, Dirk Oosterbosch, Mandy Wilting en 
Harrie van Loon.

De nieuwe koning Kees Bierkens met zijn 
echtgenote Tonnie. Koning Kees vergezeld door de jeugd. 

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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NBFS-toernooi kruisboog op wip 
Op 13 april heeft het Gilde Sint Joris 
Diessen een toernooi voor de kruisboog 
op wip georganiseerd namens de Noord 
Brabantse Federatie voor Schuttersgilden. 
Het weer was ons goed gezind, ondanks 
het feit dat er wel wat wind stond. Er waren 
deze dag tachtig schutters, waaronder 
vier jeugdschutters. We waren om elf 
uur ‘s ochtends begonnen en rond half 
vijf startten de kamprondes. Voor het 
korps en het viertal moesten er drie gildes 
kampen. Het Sint Joris gilde Diessen, het 
Broederschap Onser Lieve Vrouwe gilde 
Oirschot en Gilde Sint Caecillia Veldhoven. 
Dit met een score van zevenenvijftig van 
de zestig te behalen treffers. Na deze 
kamp kwam Oirschot als winnaar uit de 
kamp met de schutters Piet Schellekens, 
Anouschka Aarts, Ad Aarts en Leo 
Schellekens. Het viertalschild ging naar 
ons eigen gilde met de schutters Paul van 
Berkel, Aida Van Berkel, Hendrie van Berkel 
en Edgarth de Laat. Toen dit bekend was 
werd er begonnen met de kamp van de 
individuele prijzen. 

Vanaf elf punten werd er gekampt en zo 
door tot de vijftien punters. Waar het bij 
de vijftien punters natuurlijk ging om het 
zilveren schild van het NBFS. Er waren zes 
schutters die de maximale score behaald 
hadden. Deze kamp werd gewonnen 
door Paul van Berkel van ons eigen gilde. 
Op elke kampronde waren vier prijzen 
te behalen. Ook was er nog een mooi 

zilveren schild te winnen voor de beste 
jeugdschutter. Deze prijs is gewonnen door 
Maikel Weijtmans van het Sint Joris gilde 
Udenhout. Via deze weg nogmaals alle 
prijswinnaars gefeliciteerd met de behaalde 
prijzen en iedereen bedankt voor het 
komen en misschien tot volgend jaar bij 
het Sint Jans Gilde Soerendonk. n

Gildeheer Ron van den Hout tot Bisschop gewijd 
Op 3 juni is gildeheer van het Gilde Sint Joris 
Diessen, Ron van den Hout, tot bisschop van 
Groningen gewijd. Ron is lid van ons gilde 
sinds 1982 (aspirant-lid sinds 1978) en de 
zoon van onze gildebroeder Co van den Hout. 
Deze bijzondere gebeurtenis is niet zomaar 
voorbij gegaan en is zelfs op de nationale 
televisie uitgezonden. Enkele afgevaardigden 
van ons gilde zijn bij de inwijding aanwezig 

geweest. Zo konden een aantal van onze 
leden, de familie en vrienden van Ron 
aanwezig zijn. Ook al kan Ron niet altijd meer 
aanwezig zijn bij bijzondere gebeurtenissen, 
bij ons gilde hij zal altijd betrokken blijven. 
Wij zijn enorm trots op het feit dat wij, voor 
zover bekend, als enige gilde in Nederland een 
bisschop als lid hebben. n

Huldiging Piet de Brouwer,  
veertig jaar lid 
Op de teerdag in april van Gilde Sint Joris 
Diessen, mochten wij onze gildebroeder Piet 
de Brouwer in het zonnetje zetten. Hij is dit 
jaar veertig jaar lid van ons gilde. Hiervoor 
kreeg hij een onderscheiding namens onze 
overheid. Ook waren er twee afgevaardigden 
van het kringbestuur aanwezig voor deze 
huldiging. Piet is altijd een actieve schutter 

geweest binnen ons gilde, samen met zijn 
vrouw An. Daar waar ze kunnen, zijn ze 
samen overal bij aanwezig. Helaas laat de 
fysieke gezondheid ze in de steek, waardoor 
het schieten niet meer gaat. n

NBFS 2017 winnaars. 

Bisschop Ron van den Hout.

Piet en An de Brouwer tijdens de huldiging.
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Wisseling van Dekens 
Omdat dekenschatbewaarder Co van den 
Hout van het Gilde Sint Joris Diessen zijn 
functie neer wilde leggen, moest het gilde op 
zoek naar een opvolger. Onze dekenschrijver 
Janus van Dorst wilde zijn functie wel 
overnemen, met als gevolg dat er voor zijn 
functie weer iemand anders gezocht moest 

worden. Er was een gilde-lid dat binnen het 
gilde actief is om onze website te maken en 
een facebookpagina te beheren. Ook hield ze 
de e-mails al mee in de gaten. In onze jaarver-
gadering is er gestemd en met een unanieme 
uitslag mogen wij u voorstellen aan onze 
nieuwe deken-schrijver Petra van Berkel. 

Petra is lid sinds 2011, maar al sinds 2001 een 
actief gildezuster. Naast het schieten is Petra 
ook altijd actief in het meedenken en helpen 
bij evenementen. Petra is het eerste vrouwe-
lijke lid in onze overheid/bestuur binnen het 
gilde. n

Teerdag en koningsschieten Gilde Sint Monulphus en 
Gondulphus 
Op 16 en 17 juli had het Gilde Sint Monulphus 
en Gondulphus uit Knegsel haar jaarlijkse 
teerdag. Dit jaar ook met het koningsschieten. 
De dagen zijn uiterst goed
verlopen en waren een unicum voor Knegsel. 
Zondag stond in het teken van de Heilige Mis 
en het maken van een nieuwe groepsfoto. 
Maandag stond in het teken van teren en 
koningsschieten. Het was alweer een hele tijd 
geleden dat de koning op maandag zeventien 
juli bekend werd gemaakt. Iedereen bedankt 
voor de medewerking of aanwezigheid. n

Speciale huldiging Co van den Hout 
Op de teerdag van het Gilde Sint Joris Diessen 
werd een persoon onverwacht gehuldigd 
door het kringbestuur. Co van den Hout 
kreeg van het kringbestuur een kroontje voor 
zijn werk binnen het gilde. Co is sinds 1994 
deken-schatbewaarder geweest. Afgelopen jaar 
besloot hij zijn functie neer te leggen. 

Naast zijn dekenschap heeft Co nog vele 
andere functies binnen het gilde volbracht. 
In 2001 mocht hij onze koning zijn en hij is 
een lange tijd lid van onze schietcommissie 
geweest. Co staat altijd klaar en dat wordt ook 
door het kringbestuur gewaardeerd. Vandaar de 
onderscheiding met het kroontje. n Co van den Hout, speciale onderscheiding. 

Nieuwe dekenschatbewaarder 
Janus van Dorst. 

Oud dekenschatbewaarder 
Co van den Hout. 

Ontvangst vendelgroep in de pastorietuin. 
Groepsfoto Gilde Sint Monulphus en 
Gondulphus. 

De nieuwe dekenschrijver 
Petra van Berkel. 

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Burgemeester Anja Thijs-Rademakers stopt na diverse jaren 
Burgemeester Anja Thijs-Rademakers 
is zeer betrokken bij alles wat Gilde Sint 
Monulphus en Gondulphus aangaat. 
Zowel in Knegsel als de rest van de 
gemeente Eersel. De burgemeester is 
aangetreden in maart 2008 en heeft in al 
die jaren diverse gildedagen, teerdagen en 
andere festiviteiten van de diverse gilden 
meegemaakt. Namens het Knegselse gilde 
en het Kwartier van Oirschot bedankten wij 
haar voor al haar aanwezigheid. n

Huldiging Frits van Beers veertig jaar gildebroeder 
Drie jaar voordat Frits van Beers van het Gilde 
Sint Monulphus en Gondulphus officieel 
lid werd, de officiële leeftijd is achttien, is hij 
ruim veertig jaar geleden als jeugdtamboer 
begonnen. Vanaf 2005 nam hij zitting in de 
overheid als rentmeester. Vanaf 2008 tot 2011 
was hij koning van het gilde. In 2011 beëin-
digde na het koningsschieten zijn functie in de 
overheid. In 2014 is hij weer actief geworden 
in de overheid als eerste deken. Ook is hij 
een actief en vast lid van de zomermarkt-

commissie. Na hard studeren voor de 
horecavergunning is hij in 2015 beheerder 
van de kantine geworden en nog vol overgave 
beheert hij deze samen met zijn Annemiek. 
Na het overlijden van zijn broer Frans heeft 
hij de functie hoofdtamboer overgenomen. 
Ook heeft hij wat met aanhangers. Hij is meer 
dan veertig jaar een trouwe aanhanger van 
het gilde. Frits hiervoor bedankt namens alle 
gildebroeders en gildezusters. n

Nieuwe Koning Ruud Verstijnen 
Op maandagmiddag 17 juli rond de klok 
van tien over drie viel het verlossende schot. 
Nadat vijf leden mee geschoten hadden 
voor het koningschap van het Gilde Sint 
Monulphus en Gondulphus, viel na 118 
schoten de kleurrijke vogel naar beneden. 
Ruud Verstijnen mag zich de nieuwe koning 
van het Knegselse Gilde noemen. Ruud mag 
zich niet de jongste koning van het gilde 
noemen, maar hij is wel het jongste lid van  
de vereniging. n

Dankwoord namens hoofdman Henk 
Rijkers. 

Vendelgroet voor de nieuwe koning en 
aftredende burgemeester bij ‘t Trefpunt. 

Frits van Beers met zijn vrouw Annemieke. 

Gilde Sint Monulphus en Gondulphus in optocht naar het koningsschieten. De nieuwe koning Ruud Verstijnen. 
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Koningsschieten en nieuwe uniformen 
Sinds 1824 is het in Hoogeloon met de 
kermis traditioneel koningsschieten bij de 
gilden. Dit jaar was ons Gilde Sint Joris aan 
de beurt. Vroeger was er geen vaste termijn 
voor de koning. In de week voorafgaand aan 
de kermis krijgen de leerlingen van groep 
zeven van hun meester (Kees) een les over 
het gildewezen en aansluitend gaan deze 
leerlingen een middag op bezoek bij het 
gilde. Op maandagmorgen omstreeks vier 
uur gaan de eerste vendeliers en tamboers 
al op pad om de Alferis op te halen. Bij 
de Alferis worden zij getrakteerd op een 
maaltijd. Ondertussen zijn ook de andere 
gildebroeders verzameld en aangesloten. 
Vervolgens gaat het hele gezelschap rond 
zes uur per huifkar naar de hoofdman en de 
afgaande koning die voor een hapje en een 
drankje zorgde. Dit jaar was het tevens een 
bijzondere dag omdat de nieuwe uniformen 
van ons gilde voor het eerst gedragen worden. 
Het benodigde budget voor de aanschaf van 
de nieuwe uniformen is bij elkaar gebracht 

door het organiseren van de jaarlijkse 
Trekkertrek op Hemelvaartsdag. In de Heilige 
Mis werden de nieuwe uniformen door de 
voormalig pastoor Kerssemakers (onze 
eredeken) gezegend. Na de mis werden we 
door de muziekkorpsen begeleid naar ons 
gildehuis D’n Bakker en werden we allen op 
broodjes en koffie getrakteerd. Omstreeks half 
twaalf vertrekt het hele gezelschap naar het 
gildeterrein De Schutswijer. Onderweg zwelt 
de stoet stevig aan door belangstellenden 
uit Hoogeloon en omstreken. Het lijkt alsof 
iedereen een snipperdag heeft genomen. 
Nadat de burgemeester, de pastoor, de 
hoofdman en de afgaande koning de eerste 
schoten hebben gelost, gaan vier gildebroe-
ders (waaronder de afgaande koning) om het 
koningschap strijden. Het werd een afmat-
tende strijd, want pas na twee en een half uur 
(219 schoten) liet de taaie vogel zich vellen 
en viel hij met een doffe klap naar beneden. 
Gildebroeder Kees van Puijenbroek had hem 
het genadeschot gegeven. Felicitaties volgden. 

In de late middag en avonduren werd het 
feest voortgezet bij de woning van de nieuwe 
koning. Ook de muziekkorpsen zorgden daar 
voor een gezellige muzikale noot. Het Gilde 
Sint Joris wenst de nieuwe koning Kees en 
zijn echtgenote Yvonne nogmaals van harte 
proficiat. De overheid dankt iedereen die op 
enige wijze een bijdrage heeft geleverd aan 
deze fantastische dag. Het koningsschieten 
van de gilden is in Hoogeloon niet meer weg 
te denken. Als je echte verbroedering wilt zien, 
moet je op kermismaandag naar Hoogeloon 
komen. n

Laatste keer teerdag in mei afgesloten met twee jubilarissen 
Gilde Sint Sebastiaan uit Diessen heeft 
drie teerdagen per jaar. Op de zaterdag het 
dichtste bij 20 januari (patroonsdag) en op 
de kermismaandag. Deze twee dagen zijn bij 
vele gilden het gebruik, maar ons gilde kent 
ook nog een derde teerdag in mei. Waar deze 
precies vandaan komt is niet geheel duidelijk, 
maar men vermoedt dat dit een overblijfsel is 
van een oude traditie. Op de derde paasdag 
(de dinsdag na Pasen) kwamen de leden van 
het gilde om negen uur ’s ochtends bijeen om 
de dekens te verkiezen. Men moest hierbij 
gewassen, geschoren en gestoken in een 
schone buis verschijnen. Er stond zelfs een 
boete op van twaalf stuivers, wat voor die tijd 
een flink bedrag was. In de loop van de tijd is 
deze dag verschoven naar de eerste zaterdag, 
na de eerste zondag van mei. 

Ook dit zal nu weer gaan veranderen. In het 
kader van verbroedering hebben de beide 
gilden uit Diessen besloten om hun teerdagen 
op dezelfde dagen te laten vallen. Beide 
gilden behouden hun patroons-teerdag en 
kermisteerdag. Alleen de derde teerdag, die 

beide gilden hadden, zal verplaatst worden. 
Gilde Sint Joris verplaatst haar teerdag van 
de zaterdag voor ‘verloren maandag’ naar de 
patroons-teerdag van Gilde Sint Sebastiaan. 
De meiteerdag van Sebastiaan gaat naar de 
patroonsdag van Sint Joris (de zaterdag het 
dichtste bij 23 april). Zo komt er na een jaren-
lange traditie een einde aan de mei-teerdag. 

Tijdens onze laatste meiteerdag hadden we 
nog wel twee jubilarissen in ons midden. 
Beiden waren 40 jaar lid van ons gilde. Frans 
Reijrink is begonnen als standaardruiter en 
heeft die functie nu nog binnen het gilde. 
Echter heeft hij sinds 2007 het paard niet 
meer van stal gehaald en loopt hij met de 
standaardvlag mee. Ook zijn vrouw Corrie werd 
in de bloemetjes gezet. In de jaren dat Frans 
meereed als standaardruiter maakte Corrie dat 
het paard er tot in de puntjes verzorgd uitzag. 
De tweede jubilaris was Piet de Brouwer. Piet 
heeft in de loop der jaren verschillende functies 
gehad binnen ons gilde. Zo was hij van 1983 
tot 1987 dekenschrijver, in datzelfde jaar schoot 
hij zich voor vier jaar koning. Kort daarna is 

hij hoofdman geworden van het gilde. Na drie 
termijnen heeft hij zich in 2008 niet herkiesbaar 
gesteld. Sindsdien is hij erehoofdman van ons 
gilde. Ook zijn vrouw Toos was in de bloeme-
tjes gezet. Toos beheert al jaren de kleding van 
het gilde en poetst elke keer weer de prijzen-
zilvervesten die in de optocht meegedragen 
worden. Beide jubilarissen ontvingen het wel-
bekende kroontje, omdat beiden al tijdens hun 
vijfentwintigjarig jubileum de onderscheiding 
hadden ontvangen. n

De jubilarissen v.l.n.r. Toos en Piet de 
Brouwer, kringvoorzitter Bert van de Staak, 
Frans Reijrink, hoofdman Jan Craninckx en 
Corrie Reijrink

Nieuwe uniformen. 

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Koninklijke onderscheiding 
Op woensdag 26 april 2017 is gildebroeder 
Sjef Soeterboek benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding 
werd na een speciale vergadering op kasteel 
Croy door burgemeester Elly Blanksma bij 
Sjef opgespeld. Naast zijn ruim dertig jaar 
gildebroederschap bij het Sint Antoniusgilde 
Stiphout richt hij zich, als voorzitter van de 
stichting De Reikende Hand, op de opvang 
van mensen met een lichte vorm van 
dementie. Hij zit in de raad van toezicht van 
stichting LEV-groep en helpt via de stichting 
Geloof Hoop en Liefde bij het beheer en de 
exploitatie van kasteel Croy. 
Hij is jarenlang voorzitter geweest van de 
wijkraad Stiphout-Warande en zette zich 
bovendien in voor het openbaar onderwijs en 
muziek-promotie. n

Erekoning 
schieten in Liessel 
Het Sint Hubertusgilde Liessel hield zaterdag 
24 juni schietwedstrijden om de titel 
Erekoning 2017. Na de loting voor de volgorde 
van het schieten in gildehuis de Marma-Bar, 
vertrok het gilde in optocht naar het schietter-
rein aan de Tramweg. Johan Manders schoot 
met het 343ste schot de vogel naar beneden. 
Vervolgens werd er geschoten om het Sint 
Hubertuspakket, waaraan alle inwoners 
van Liessel tegen een kleine vergoeding 
mee mochten doen. Hoofdman Hans van 
Someren schoot met het 187ste schot de 
vogel naar beneden en werd de gelukkige 
winnaar van het
Sint Hubertuspakket. Bij de jeugd won 
Jurre Smits de Marinus van Bussel prijs. n

Maria Boudewijns is dorpskoningin 
Op zondag 25 juni 2017 vond het traditionele 
dorpskoning-schieten plaats bij het Sint 
Antoniusgilde Stiphout. De dag begon met 
een eucharistieviering in de Sint Trudokerk. 
Aansluitend werd de eed van trouw gebracht 
aan het kerkelijk gezag, waarna de tocht door 
het dorp werd gemaakt richting het schietter-
rein. Na de pauze werd rond de schutsboom 
getrokken en de schutsboom gevrijd, waarna 
de koningsvogel werd geplaatst. Om twee uur 
werd met het dorpskoning-schieten begonnen 
en in totaal waren er vijfentwintig deelnemers 
die de strijd met elkaar aangingen voor de eer 
en het dorpskoning-wisselschild. Uiteindelijk 

was het ons gildezusje Maria Boudewijns die 
bij het 138ste schot het laatste deel van de 
vogel omlaag schoot. Maria is geen vreemde 
binnen het Sint Antoniusgilde want in 2014 
was het haar man, Louis Boudewijns, die 
koning van het gilde werd. Nadat Maria 
toegezegd had zich aan de voorwaarden van 
het wisselschild te zullen houden werd bij haar 
door de koning Frank van Vijfeijken het wissel-
schild omgehangen. Na dit officiële gedeelte 
werd dit beklonken met de erewijn. Het was 
een gezellige en druk bezochte middag. n

Sjef Soeterboek koninklijk onderscheiden. 

Johan Manders ontvangt de wisselbeker van 
koning Hans Hikspoors. 

Maria Boudewijns op het beslissende moment. 

KRINGNIEUWS 
Peelland



Hubert Engelen nieuwe koning  
Sint Jorisgilde 
Op kermismaandag 19 juni vond het tweejaar-
lijkse koningschieten van het Sint Jorisgilde 
Deurne plaats. Met het 226ste schot was het 
Hubert Engelen die het laatste restant van de 
houten vogel naar beneden haalde en zo voor 
twee jaar koning van het gilde werd. De dag 
werd begonnen met een Heilige Mis in de Sint 
Willibrorduskerk samen met het Sint Antonius 
Abtgilde. Het koor van de vier Deurnese gilden 
verzorgde de gezangen. Op Schuttershof 
Brugge sprak pastoor Paul Janssen een gebed 
uit om de koningsboom te vrijen van kwade 
geesten. Hierna loste hij het eerste schot. 
Burgemeester Hilko Mak en kringvoorzitter 
Henk de Hair losten vervolgens het tweede 
en derde schot. Hierna brandde de strijd los 
tussen negen gildebroeders, waarbij Hubert 
Engelen als nieuwe koning uit de strijd kwam. 
Na de handenwassing werd hem het vest met 
koningszilver omgehangen en kreeg hij de 
koningsstaf overhandigd. Als nieuwe koning 
wandelde hij over het nieuwe hoofdvaandel 
van het gilde. Tot slot werd aan hem een 
vendelgroet gebracht. n

Gildedag kring Peelland in Someren
De gildedag van Kring Peelland, die gehouden 
werd in Someren op 11 juni, mag een succes 
genoemd worden. Het Sint Jorisgilde orga-
niseerde deze dag samen met de Stichting 
Organisatie Kringgildedag 2017. 

De achtentwintig aanwezige gilden zorgden 
voor een kleurrijk schouwspel. De dag begon 
met de overdracht van het kringvaandel 
door kringvoorzitter Henk de Hair aan 
hoofdman Toon Bergh van het organiserende 

Sint Jorisgilde. Vervolgens was er in de 
Lambertuskerk een pontificale gildemis, 
waarin bisschop Gerard de Korte voorging. 
Na de broodmaaltijd en de erewijn, 
aangeboden door de gemeente Someren, 
trokken ruim 700 gildebroeders en -zusters 
in optocht naar Sportpark De Potacker, waar 
bij aankomst de gilden in defilé trokken langs 
de eretribune. Aan de commissaris van de 
Koning Wim van de Donk en burgemeester 
Alfred Veltman werd de hernieuwing van 
de eed van trouw aan het wereldlijk gezag 
afgelegd. Na de massale opmars, de vendel-
hulde en het indrukwekkende slangendefilé 
begonnen de diverse wedstrijden in geweer- 
en kruisboogschieten, vendelen, trommen, 
bazuinblazen en standaardrijden op het 
toernooiveld. Ook werd er door de ruiters het 
ringsteken beoefend. De jeugd schoot met de 
luchtbuks in twee categorieën op de vogel. 
Al met al een feestelijke, zonnige gildedag. n
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Herbert Welten krijgt de zilveren Hubertus 
opgespeld door koningHans Hikspoors. Koning Hubert Engelen. 

Het slangendefilé. 

KRINGNIEUWS 
Peelland

Jubilaris bij het 
Sint Hubertusgilde 
Liessel 
Zaterdag 24 juni vierde het Sint Hubertusgilde 
het Sint Jansfeest met enkele schietwed-
strijden. Na afloop van de schietwedstrijden 
werd gildebroeder Herbert Welten gehuldigd 
voor zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap 
van het gilde. Na veel lovende woorden van 
hoofdman Hans van Someren kreeg hij de 
zilveren Hubertusspeld opgespeld door 
koning Hans Hikspoors. Daarna volgde er een 
drukke en gezellige receptie. n



Koninklijke onderscheiding voor  
Tijn van der Bruggen 
Daags voor koningsdag werd gildebroeder 
Tijn van der Bruggen benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Naast zijn vele 
verdiensten voor het Gilde Sint Leonardus 
te Beek en Donk, was hij ook oprichter en 
trainer/coach van de volleybalvereniging en 
mantelzorger van een alleenstaande ouder. 

Daarnaast was hij zeer actief bij de gymclub 
De Doorzetters, bij de EHBO, bij Fietste Mee 
en was hij penningmeester van de Stichting 
Goede Doelen Laarbeek. Na zijn benoeming 
werd Tijn, samen met zijn vrouw, op het 
schietterrein ’t Wipke door vele gildebroeders, 
familie en vrienden in het zonnetje gezet. n

Eerste prijs  
vendelen voor  
Dirk Gijsbers 
Op de kringdag van 11 juni in Someren heeft 
het Sint Margarethagilde bijzonder goed 
gepresteerd. Dirk Gijsbers, hij behaalde deze 
dag met vendelen in klasse jeugd tot en met 
twaalf jaar een eerste prijs. Dirk is al een paar 
jaar vendelier en onder leiding van Gerard 
Leenders gaat hij elk jaar vooruit. 
Ook de tamboers onder leiding van 
Ed Vincent presteerden prima op deze dag. 
Namens alle gildebroeders van harte gefelici-
teerd met het behaalde succes. n
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Nieuwe koning Gilde Sint Lambertus Someren Eind 
Op kermiszaterdag 24 juli 2017 hield Gilde 
Sint Lambertus uit Someren Eind het twee-
jaarlijkse koningsschieten. Het gilde trok in 
vol ornaat naar haar schietterrein, waar eerst 
nog de kapel bezocht werd om een kaars op 
te steken voor hulp van boven. Eerst werd 
door de aanwezigen geschoten om de titel 
kermiskoning, welke jaarlijks geschoten wordt. 
Na het vrijen van de boom was het, na een 
strijd door zestien schutters en na negenen-
negentig schoten, Daphne van de Laar die 
de vogel naar beneden haalde. Hierna begon 
men aan het schieten om de titel koning van 
Gilde Sint Lambertus. Ook hier werd de boom 

eerst gevrijd door de aanwezige overheden. 
Dit jaar streden acht personen voor de titel, 
waaronder twee van hen die de mogelijkheid 
hadden om de keizerstitel te bemachtigen. 
Het werd een spannende strijd en de door 
Piet van Velthoven gemaakte vogel gaf pas 
na 199 schoten de strijd met zijn belagers 
op. De nieuwe koning werd onze hoofdman 
William van de Voort, die door hoofdman Riky 
Lammers aan iedereen werd gepresenteerd. 
Na een hapje en een drankje bij de nieuwe 
koning thuis werd hij gepresenteerd aan de 
Someren-Eindse bevolking. n

Tijn van der Bruggen. 

Dirk Gijsbers met zijn eerste prijs. 

Hoofdman William van de Voort en zijn 
koningin.



Teerdag Sint Margaretha met zes jubilarissen 
Op zaterdag 3 juni eren wij onze patroon-
heilige met een heilige mis. Na deze heilige 
mis zal ter plekke de eed van trouw aan het 
kerkelijk en burgerlijk gezag plaatsvinden, 
daarna wordt er vertrokken naar de gildetuin 
aan de Havenweg voor de koffietafel. 
Na de middag worden de gildebroeders 
Henk Althuizen, Jos Biemans en Jack van 
Duuren, die veertig jaar lid zijn en Gerard 
van Ganzenwinkel, Ton Swinkels en Martien 
Wich, die vijftig jaar lid zijn van het gilde, 
gehuldigd. De jubilarissen worden door 
hoofdman Theo de Jong met een speech in 
het zonnetje gezet. Na de huldiging worden 
drie aspirant-gildebroeders geïnstalleerd als 
volwaardig gildebroeder: Jan Mathijs van Roij 
en jeugdleden Ruben van Roij en Lars van 
Stiphout. n

Sint Margarethagilde met de zilvervloot naar huis
Zondag 11 juni was de kringgildedag van 
Peelland in Someren. De organisatie had dit 
jaar de worst niet naar de Clarissen gebracht, 
maar naar de pastoor in Deurne. Nadat vorig 
jaar de kringdag compleet was verregend, was 
het Sint Joris Gilde uit Someren er alles aan-
gelegen om dit jaar met goed weer van start 
te gaan. De optocht vertrok vanaf De Ruchte 
naar sportpark De Potacker. Na de opmars en 
de officiële opening van de kringdag kon men 
aan de wedstrijden beginnen.  
De gildebroeders hadden zich voor verschil-
lende onderdelen opgegeven, wat soms
krap in de tijd was, dus moest er ook nog 
gesprint worden om op tijd te komen. Bij 
het vendelen zonder acrobatiek behaalde 
Gerard Leenders een mooie tweede prijs en 
Jeroen Smulders in de sterke klasse B ook 
een tweede prijs. Zeker gezien het aantal 
deelnemers is dit een knappe prestatie. Zijn 
broer Pieter Smulders behaalde met mooie 
punten een eerste prijs met het vendelen in 
de klasse C. Bij het vendelen met de groep tot 
en met twaalf jaar behaalden Lars, Niels en 
Tim van Stiphout en Dirk Gijsbers een eerste 
prijs, waarbij het vele oefenen beloond werd. 
Na al het vendelen kwamen de tamboers ook 
nog in actie. Teun van Wetten behaalde een 
eerste prijs in de klasse jeugd gildetrom en 
ook Ed Vincent behaalde een eerste prijs met 

het trommen in de E-klasse. Het trommen 
met de groep jeugd, waarbij Teun van Wetten, 
Teun Gijsbers en Tim van Stiphout die dag het 
beste eruit haalden wat erin zat, resulteerde 
in ook een eerste prijs. Sinds een paar jaar 
zijn een paar gildebroeders van ons gilde 
gestart met het bazuinblazen, waarbij men 
op een kringdag toch aan een bepaald aantal 
punten moet voldoen om in de prijzen te 
vallen. Voor Teun van Wetten en Ed Vincent 
was het de eerste keer dat ze meededen aan 
een wedstrijd bazuinblazen. Het pakte ook 

allemaal gunstig uit, want Teun behaalde een 
eerste prijs in de klasse jeugd en Ed behaalde 
een eerste prijs in de C klasse. Voor het gilde 
is dat een klein beetje historie, want het is nog 
nooit gebeurd dat ons gilde met bazuinblazen 
een prijs behaalde. In het algemeen klas-
sement behaalde het Sint Margaretha gilde 
een verdienstelijke achtste plaats. Het gilde 
is bijzonder trots op de gildebroeders met de 
behaalde prijzen en ook trots op diegenen 
die geen prijs hadden. Want meedoen is ook 
belangrijk op zo’n dag. n
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V.l.n.r.: Jos Biemans, Henk Althuizen, Gerard van Ganzenwinkel, Martien Wich, Ton Swinkels en 
Jack van Duuren. 

De jeugdige trommelaars van het Sint Margrethagilde. 
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Sint Servatius Gilde zoekt vertier bij de Gelderse federatie 
Op een zondagmorgen vertrok het Sint 
Servatius Gilde uit Lieshout om acht uur naar 
Oud-Dijk bij Didam om deel te nemen aan het 
Gelderse landjuweel. Het Sint Servatius Gilde 
was het enige gilde van kring Peelland dat aan 
dit festijn meedeed. Dat het er heel anders 
aan toe gaat dan bij de Noord-Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden, daar kwamen 
de gildebroeders al snel achter. Zo werd er met 
acht groepen tegelijk gevendeld, en de bielen-
mannen (bijlenmannen) moesten een boom-
stam van tweeëntwintig tot vijfentwintig centi-
meter doorsnede zo snel mogelijk doorhakken. 
De winnaar had het in vijfenveertig seconden 
geklaard, maar hij was niet echt tevreden, hij 
had wel eens betere tijden op het scorebord 
gehad. Bij het vendelen voor de jeugd werd Bas 
van Pelt tweede, wat jammer dat er maar één 

prijs beschikbaar was. De optocht was prachtig, 
met achtenveertig gilden en droog weer was 
het een mooi schouwspel voor het publiek. 
De Lieshoutse gildebroeders keken er anders 
tegenaan, zij vonden de optocht aan de lange 
kant. De schutters kwamen ook goed aan hun 
trekken, er werd geschoten op vier onderdelen. 
Jos Kuijpers wist in de voorronde een maximale 
score van zestien punten te behalen. Bij het 
afkampen eindigde Jos op een derde plaats. 
Toch een mooie prestatie van de Lieshoutse 
schutter. Later op de middag gingen een aantal 
personen de feesttent binnen waar de stem-
ming er goed in zat. Koning Peter van der Burgt 
stond op een wankele tafel te vendelen op het 
liedje ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, dat zegt 
voldoende over de sfeer die er heerste. Het was 
een geweldige dag. n
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Anderhalf jaar lid en al tweemaal koning 
Op zondag 7 mei is weer het jaarlijkse 
koningschieten van Gilde Sint Agatha 
uit Boekel. Na de gebruikelijke gildemis, 
vendelgroet en erewijn trekt het gezelschap in 
optocht naar het gildehuis. Met een kruisboog 
worden vele pijlen afgeschoten op de taaie 
vogel, maar deze geeft zich zomaar niet 
gewonnen. Uiteindelijk schiet Gerrit Janssen 
uit Venhorst het laatste stukje naar beneden. 
Hij is enkele uren daarvoor nog onttroond 
als koning 2016. Gerrit wordt dus voor de 
tweede achtereenvolgende keer koning van 
Gilde Sint Agatha. Zijn vrouw Maria zal in 
2017 weer als koningin aan zijn zijde lopen. 
Het echtpaar is pas in februari 2016 beëdigd 
als volwaardig lid en is nu dus al voor de 
tweede keer het prachtige koningspaar van 
Gilde Sint Agatha. Beiden zijn ook zeer actieve 
kruisboogschutters die deze sport met veel 
passie beoefenen. n

Vendelier Peter van der Burgt.

Gerrit en Maria Janssen. 



Gilde Sint Anthonius Abt Terheijden wijzigt Caert uit 1551 
Na vele jaren van onduidelijkheid worden 
vrouwen definitief ingestemd als volwaardige 
leden van het gilde. Eind 2016 wordt in 
een overheidsvergadering het agendapunt 
behandeld om vrouwen toe te laten in alle 
overheidsfuncties van het gilde. De vrouwen, 
gildezusters, maken sinds 1990 een belangrijk 
deel uit van het gilde. De leden van de over-
heid waren het over dit voorstel snel eens. Met 
een unaniem ‘ja’ wordt dit voorstel voorgelegd 
aan de algemene ledenvergadering. Zonder 
enig voorbehoud is de ledenvergadering 
het eens met dit voorstel en zo wordt groen 
licht gegeven aan de vrouwen, in dit geval 
gildezusters, om formeel een overheidsfunctie 
te gaan bekleden. Maar bij het nauwkeurig 
raadplegen van onze zeer oude caert en sta-
tuten blijkt dat dit niet mogelijk is. Hier wordt 
alleen gesproken over leden van het mannelijk 
geslacht, zijnde gildebroeders. In 1982 heeft 
ook een wijziging in de statuten plaatsge-
vonden, maar toen is geen aandacht besteed 
aan het onderwerp vrouwen in het gilde. 

De oudst bekende caert stamt uit 1551 en is 
in de tachtigjarige oorlog verdwenen. Een 
‘copia’ van deze caert werd verkregen onder 
grootzegel en signatuur van de hooggeëerde 

Marie Amleé, Princesse d’Orange. Na 
het voornemen voor wijziging te hebben 
voorgelegd aan onze ere-deken, notaris C.A.J. 
Geerse, blijkt dat onze zeer verouderde, maar 
daarmede ook unieke statuten toch wel enige 
aanpassingen vereisten. Hierover zijn de 
leden van het dagelijks bestuur, bestaande 
uit de hoofdman, de deken-schrijver en 
deken-schatbewaarder, samen met de 
notaris in gesprek gegaan om de statuten 
aan te passen zonder afbreuk te doen aan de 
bestaande oude statuten. Na toevoeging van 
de vrouwelijke vorm aan de statuten kan het 
concept naar alle leden worden verzonden ter 
beoordeling.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 
11 april 2017 zijn door middel van bonen de 
statuten bij meerderheid goedgekeurd en 
aangenomen. Direct daarna zijn de statuten 
en de door de notaris opgemaakte notulen 
door het dagelijks bestuur en de notaris 
ondertekend, waarvan akte. 

Hiermede hebben de overheid en de gilde-
leden de weg vrijgemaakt voor de vrouwen 
om lid te zijn en ook alle overheidsfuncties te 
kunnen bekleden. Door deze wijziging van de 

statuten heeft het gilde een grote stap gezet 
naar de toekomst zonder afbreuk te doen aan 
haar tradities. De hoofdman is alle aanwezige 
vrouwen en gildezusters persoonlijk gaan 
feliciteren met deze voor het gilde bijzondere 
gebeurtenis. n

Kloveniersgilde Sint Antonius Abt wint het Nederlands 
Kampioenschap vrijehand wipvogelschieten 
Op zondag 28 mei hebben de deelnemende 
schutters van ons gilde een geweldige 
prestatie geleverd door het Nederlands 
kampioenschap vrijehand wipvogelschieten 
te Lierop op hun naam te zetten. Het is een-
endertig jaar geleden dat onze gildebroeders 
het Nederlands kampioenschap vrijehand 
wonnen. De behaalde tweede plaats vorig jaar 
was een extra motivatie voor een intensief 
trainingsprogramma, waarbij Iwan Daas, de 
koning, en Cor Rombouts fungeerden als 
mentor. Naast het Nederlands kampioen-
schap werden nog vele persoonlijke prijzen 
gewonnen. Wij zijn trots op onze jeugd omdat 
juist zij het waren die het kampioenschap 
behaalden. De jeugd zorgt ervoor dat ons 
gilde floreert als nooit te voren. Bij thuiskomst 
was de team-spirit dan ook goed merkbaar. 
Uitspraken als: “Niet wij, maar het gilde is 

kampioen, wij allemaal” klonken regelmatig. 
Na terugkeer vanuit Lierop bij de gildekamer, 
waar een kleine ontvangst plaatsvond, trok het 
gezelschap naar Café de Harmonie van onze 
deken-ordebewaarder Joep van Bekhoven, die 
de kampioenen en hun aanhang een gewel-

dige avond voorschotelde. De fonkelnieuwe 
beker staat fier naast de beker uit 1986.  
In 2018 zal het kampioenschap in Terheijden 
plaatsvinden. Van harte gefeliciteerd kampi-
oenen, wij zijn trots op jullie. n
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Zittend het winnende corps v.l.n.r. Cor Rombouts, Julian van Geel, Iwan Daas en  
Robert van Oosterhout.

De overheid van het gilde en de notaris 
Mr. C.A.J. Geerse. 
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Een tevreden overheid. 



Cloveniersgilde Sint Bavo installeert 
nieuwe hoofdman 
Voorafgaand aan de jaarlijkse kermisver-
schieting op de derde dinsdag in juni, 
heeft Cloveniersgilde Sint Bavo zijn nieuwe 
hoofdman geïnstalleerd. Na ruim dertig 

jaar werd afscheid genomen van de oude 
hoofdman, Jac Dekkers. In de algemene 
ledenvergadering van 12 mei 2017 werd met 
ruime meerderheid van stemmen de nieuwe 
hoofdman Ton Rombouts gekozen. Ton 
Rombouts werd door Sjaak Lips, de keizer, en 
Henk Noorden, de koning, thuis opgehaald. 
Bij clublokaal De Snaphaan stonden de gil-
debroeders en -zusters in een erehaag om de 
nieuwe hoofdman welkom te heten. Na een 
mooie voordracht van onze koning werd bij 
de nieuwe hoofdman de keten omgehangen 
door de keizer. Tevens werd door de leden een 
persoonlijke voorzittershamer cadeau gedaan 
om tijdens de vergaderingen koppen met 
spijkers te kunnen slaan. Na een dankwoord 
van de nieuwbakken hoofdman werd het 
lunchbuffet geopend. Als afsluiting vond
de traditionele uitwisseling plaats met Gilde 
Sint Joris, alwaar de kermisverschieting 
plaatsvond dit jaar. Met de installering van de 
nieuwe hoofdman Ton Rombouts is er weer 
volop vertrouwen in een mooie toekomst van 
ons gilde. n
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Een plezierige verschieting  
in Raamsdonk 
Voor de regio-wipverschieting kwamen op 
zondag 25 juni van zes gilden de handboog-
schutters naar Raamsdonk, om zich in een 
vriendschappelijke wedstrijd aan elkaar te 
meten. Het schietfestijn vond plaats op de 
prachtige locatie ‘Theetuin Tante Jansje’. 
Allereerst schoot elke deelnemer vijftien pijlen, 
met daarna nog zes pijlen in een team van 
viertallen per gilde. De uiteindelijke winnaars 

werden de schutters van het Gilde Sint 
Sebastiaan uit Diessen, met als tweede de 
schutters van het Sint-Willibrordusgilde uit 
Alphen. Ad van Hees, één van de Alphense 
schutters, presteerde het om het maximale 
aantal van vijftien keren de wip te raken.  
In de categorie 65+ eindigde Janus Plasman uit 
Diessen als eerste, bij koning der koningen was 
dit Marcel de Brouwer, eveneens uit Diessen. 

De jeugd vermaakte zich met het laserschieten, 
met een schietspel met kleine bogen en met 
een vrije wedstrijd op een vierde boom.  
Bij deze laatste wedstrijd eindigde Damian 
van Driel als eerste en Giel Cornet als tweede, 
beiden jonge schutters van het Sint-Bavogilde, 
Raamsdonk. Het was een sportieve en 
plezierige verschieting in een heerlijke, open 
ambiance. Het volgende jaar gaat zich dit 
festijn in Diessen afspelen, waarschijnlijk op 
zondag 24 juni. n

Hoofdman Ton Rombouts. De winnaars, De Muldershoek. 

Ledenwerving via 
buurtschappen-
kampioenschap, 
Gilde Sint Joris 
Veel gilden zijn zich ervan bewust dat het 
huidige ledenbestand sterk aan het vergrijzen 
is. De volgende vraag dient zich dan aan: 
“Hoe krijgen we nieuwe (jongere) leden?”  
Het is geen eenvoudige opdracht die we als 
gilden hebben om ons voortbestaan in de 
toekomst te garanderen. 

Gilde Sint Joris Rijsbergen heeft dit jaar voor 
de tweede keer een buurtschappen-kampi-
oenschap georganiseerd. Hierdoor komen 
dorpsbewoners direct in contact met het gilde 
en haar tradities. Wat vaak het meeste aan-
spreekt is toch wel het schieten met de Sint 
Jansboog op 61 meter. Maar ook het vendelen 
en trommen wordt onder de aandacht 
gebracht. Met groot enthousiasme strijden 
zes buurtschappen in een zestalschieting. 
Dat wil zeggen, per buurt schieten zes 
personen om de wisseltrofee. Van de zes 
deelnemende buurtschappen,  
54 dorpsgenoten, is dit jaar voor de tweede 
keer De Muldershoek de winnaar. Naast 
deelname aan de wedstrijd, is het aanwezig 
zijn en kennis maken met het gilde de 
belangrijkste doelstelling. Deze activiteit wekt 
beslist de interesse voor het gilde. Het is nog 
maar een pril begin, maar reeds drie nieuwe 
leden hebben zich gemeld. De toekomst moet 
nog uitwijzen wat de houdbaarheidsdatum is, 
maar we zijn hoopvol gestemd. Als je als gilde 
niets onderneemt zal er ook niets gebeuren, 
dus timmer aan de weg. n

Prijsuitreiking. 

BARONIE MARKIEZAAT



Jubileum zeventig jaar gildebroeder Pieter van der Heijden 
Gilde Sint Joris Rijsbergen viert dat gilde-
broeder Pieter van der Heijden zeventig jaar 
lid is van haar gilde. Pieter is, na de oorlog in 
1947, op zeventienjarige leeftijd lid geworden 
van het gilde. Dat in het verleden vaak 
familieleden lid werden van een gilde is zeker 
bij familie Van der Heijden duidelijk. De vader 
van Pieter was lid, zijn oom ook en vervolgens 
werden zijn twee zonen en een schoonschoon 
ook weer lid. Pieter is altijd en nog steeds een 
bijzonder verdienstelijk lid van het gilde. 
Hij had een schildersbedrijf en zodoende 
is al het voorkomend schilderwerk bij het 
gilde gratis door hem verricht. Het is zeer 
waardevol dat alle gildebroeders die een eigen 
bedrijf hebben, en dat zijn er diverse, het 
gilde belangeloos steunen. De tradities en 
gebruiken zijn ook bij Pieter in goede handen. 
Hij betaalde in 1962 als laatste gildebroeder 
zes gulden trouwgeld. Helaas is deze traditie 
verloren gegaan. Voor al zijn verdiensten voor 
het gilde is aan Pieter ter gelegenheid van dit 
jubileum de kringonderscheiding van kring 
Baronie en Markiezaat uitgereikt. 

Gezien zijn leeftijd van zevenentachtig jaar 
is hij en ook zijn vrouw nog zeer gezond. Wij 

wensen hen beiden nog vele jaren in goede 
gezondheid toe. n

Serge van Thillo schutterskoning  
Gilde Sint Sebastiaan 
Op Hemelvaartsdag vond het traditionele 
driejaarlijkse koningschieten plaats bij het 
Gilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom en 
Borgvliet, achter het gildehuis Eigen Haard. 
Na alle ceremonies rondom de schutsboom 
met vertegenwoordigers van de wereldlijke 
overheid, wethouder Van de Weegen en 
de kerkelijke overheid, gildeheer Jo Staps, 
ontstond er een hevige strijd om deze in gilde-

kringen zeer belangrijke titel. Bijna anderhalf 
uur later was het de oud-Ossendrechtenaar 
Serge van Thillo die de vogel het laatste zetje 
gaf. Bij de officiële installatie kreeg hij de breuk 
met het koningszilver van zijn voorgangers 
omgehangen. Voor de komende drie jaar is 
Serge het belangrijkste boegbeeld van het 
Bergse schuttersgilde. n
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Koning Serge van Thillo. 

V.l.n.r. Wim Hendrickx, Frank Pellens, Pieter en Net van der Heijden. 
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Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Het gilde en het Bergs Zilver 
Zaterdag 20 mei was een bijzondere dag in 
Bergen op Zoom. Na jarenlange voorberei-
ding werd de expositie van zes eeuwen zilver 
in en rond Bergen op Zoom officieel geopend 
met een oecumenische dienst in de Sint 
Gertrudiskerk.
Het schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op 
Zoom en Borgvliet was daarbij een voorname 

rol toebedeeld. Met vliegend vaandel en 
slaande trom opende het gilde de dienst en 
na afloop ging het gilde het gezelschap van 
genodigden, waaronder vele hoogwaardig-
heidsbekleders, voor naar theater De Maagd. 
Daar stelde het gilde zich op in een erehaag, 
die zeer gewaardeerd werd. De zilvertentoon-
stelling laat vele nationale en internationale 
pronkstukken zien, met de nadruk op zilver-
werk afkomstig uit het Markiezaat van Bergen 
op Zoom. Eén van de bekende zilversmeden 
uit onze stad, al meerdere generaties lang, 
is de familie Andriessen, naast de familie 
van Giels. Ook nu is een lid van de familie 
Andriessen nog een belangrijke smid van gil-
dezilver, de Andriessens uit Helmond. Op en 
rond de jeugdmonumentendag in Bergen op 
Zoom, op twaalf juni, is er op de scholen, door 
Rien de Krom, bij de presentatie in de stad 
extra aandacht besteed aan het gildezilver. 
Heel bijzonder was de flyer met gildebroeder 
Gerard Touw als boegbeeld van deze unieke 
expositie. Hij draagt een schuttersketen uit 
1713. Dit is te zien bij de verhaallijn ‘schut-
terijen en hun zilver’. Zo heeft het gilde een 
zeer gerespecteerde prominente rol gekregen 
bij een hoogstaand cultureel gebeuren van 
nationale en internationale allure. n

Tableau Eregalerij. 

Gilde Sint 
Willibrordus 
Alphen eert 
haar overleden 
gildebroeders 

Sinds de heroprichting van het Sint 
Willibrordusgilde in 1966 is begonnen met het 
herdenken van de overleden gildebroeders. 
Dit gebeurt door het plaatsen van een foto van 
de overledenen gildebroeder in de ‘eregalerij’ 
in het gildehuis (zie foto). Een traditie die in 
stand moet worden gehouden en wellicht een 
idee voor andere gilden kan zijn. 

De tekst is van de eveneens overleden 
gildebroeder Pieter van Eijck. Derde rij van 
boven, laatste foto. De foto is gemaakt door 
gildezuster Conja van Soest-De Zwart. n

Gildebroeder Gerard Touw. 
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Wout van Korven (72)
Gildebroeder
† 17 juni 2017
Gilde Sint Joris, Moergestel (Kwartier van Oirschot)

Op zaterdag 17 juni 2017 hebben wij afscheid 
genomen van Wout van Korven.
Na meer dan eenentwintig jaar lid van ons gilde 
Sint Joris Moergestel hebben wij hem tijdens een 
mooie viering in het crematorium in Tilburg een 
bijzonder uitgeleide gedaan met de familie en 
vrienden. Wout was een trouwe gildebroeder waar 
je altijd een beroep op kon doen.

Jan Heuvelmans (83)
Gildebroeder, oud-koning
† 26 januari 2017
Gilde Sint Joris, Diessen (Kwartier van Oirschot)

Jan was lid sinds 1953. Hij was een zeer gewaar-
deerd gildebroeder en actief als schutter. In 
1969 werd hij koning. Twintig jaar later werd hij 
opnieuw koning. Jan werd onverwacht getroffen 
door een ongeneeslijke ziekte. Na vier dagen trof 
ons het nieuws dat ook zijn vrouw Jeanne (Sjan), 
ook een gewaardeerd gildezuster en altijd overal 
bij aanwezig, was komen te overlijden. Wij hebben 
ze als laatste wens van de familie samen met 
gilde-eer begraven.

marinus van Dinter (87)
Gildebroeder, oud-koning
† 13 maart 2017
Sint Catharinagilde, Son (Kwartier van Oirschot)

Op 13 maart 2017 is Marinus van Dinter over-
leden. Hij was 87 jaar en maar liefst zeventig jaar 
lid van het gilde. De koningstitel behaalde hij vijf 
keer. Hij zag het gilde uitgroeien van een kleine 
club naar een sterk verjongd geheel.  Marinus had 
gezelligheid hoog in het vaandel staan en was 
trouw bij vrijwel alle activiteiten van de partij. Hij is 
met gilde-eer begraven. Wij zullen zijn aanwezig-
heid en gezelligheid node missen. 

Jan mercKx, (85)
Gildebroeder
† 9 april 2017
Gilde Sint Sebastiaan, Hilvarenbeek 

(Kwartier van Oirschot)

Op zondag 9 april 2017 overleed Jan Merckx in 
de leeftijd van vijfentachtig jaar. Jan was sinds 
1999 lid van ons gilde en volop betrokken bij de 
samenleving van Hilvarenbeek. Hij had op vele 
onderwerpen een visie die hij graag met anderen 
deelde. Zijn brede inzet bij vele maatschappelijke 
organisaties geeft aan dat hij midden in de 
samenleving stond. Hiervoor is hij meerdere 
malen onderscheiden.

Piet Bax (76)
Gildebroeder
† 25 april 2017
Sint Martinusgilde, Luijksgestel (Kempenland)

Op dinsdag 25 april 2017 is op 76-jarige leeftijd 
onze trouwe gildebroeder Piet Bax overleden. 
Piet was vijfenveertig jaar lid van ons gilde, 
waarvan vele jaren als wapenmeester. In 1990 
schoot hij zich koning van ons gilde. Wij herin-
neren ons Piet als een trouwe gildebroeder die 
altijd klaarstond voor het verrichten van hand- en 
spandiensten en die je alles kon vragen wat 
maar met het schieten te maken had. 

WilBert Baron De WeicHs De Wenne (83)
Beschermheer
† 4 mei 2017
Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren  

(Kring Land van Cuijk)

Op zondag 14 mei is op 83-jarige leeftijd Wilbert 
baron de Weichs de Wenne overleden. Hij was 
meer dan vijftig jaar beschermheer van het plaat-
selijk Koninklijk Sint Willibrordusgilde. Daarnaast 
heeft hij vele jaren als voorzitter gefungeerd van 
de kring schuttersgilden Land van Cuijk. Het 
Sint Willibrordusgilde is dankbaar dat ze op 20 
mei van dit jaar zijn begrafenis met gilde-eer 
mocht begeleiden op de voor hem zo geliefde 
kasteelplaats. 

Ben raaiJmaKers (90)
Gildebroeder
† 6 mei 2017
Sint Annagilde Nederwetten (Kempenland)

Ben was zevenenveertig jaar lid van het Sint 
Annagilde, hij was lid vanaf 1970. Op 6 mei 2017 
is hij overleden op negentig-jarige leeftijd.

Bart van Bilsen (77)
Gildebroeder, oud-koning
† 6 mei 2017
Sint Jorisgilde, Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Op 5 mei 2017 ontvingen wij het droeve bericht 
dat Bart van Bilsen op 77-jarige leeftijd was over-
leden. Bart was sinds 2007 lid en werd in 2010 
koning. Als koning ontmoette hij koning Willem-
Alexander bij diens bezoek aan Noord-Brabant. 
Bart was een buitenmens en een harde werker 
die het gildeterrein goed verzorgde. Jammer 
genoeg ging zijn gezondheid zienderogen 
achteruit en moesten wij veel te vroeg afscheid 
nemen van een ruwe bolster met een blanke pit.

IN MEMORIAM
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Jan Pemen (76)
Gildebroeder
† 22 mei 2017
Cloveniersgilde Sint Bavo te Rijsbergen  

(Baronie en Markiezaat)

Jan was een trouw lid en was tevens vele jaren 
knecht in het gilde. Hij was graag aanwezig bij de 
activiteiten die het gilde organiseerde en genoot 
van het samenzijn met de gildebroeders.  
Jan zou dit najaar vijftig jaar lid zijn van ons gilde, 
we zullen hem missen.

Jef mariJnissen (84)
Gildebroeder
† 31 mei 2017
Gilde Sint Willibrordus te Klein-Zundert  

(Baronie en Markiezaat)

Jef was op 5 januari 2017 vijftig  jaar lid van 
het gilde. De huldiging zou volgens traditie 
plaatsvinden op de eerste teerdag, 11 november 
2017, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. 
Wij verliezen in Jef een gildebroeder die een grote 
interesse in de schietsport had en in zijn jonge 
jaren een zeer goed schutter was.

GerarD verHoeven (68)
Gildebroeder, oud-koning en oud-tamboer
† 7 juni 2017
Sint Annagilde, Nederwetten (Kempenland)

Op 7 juni jongstleden is op 68-jarige leeftijd 
Gerard Verhoeven overleden. Hij was van 1970 
lid van het Sint Annagilde en al die jaren nauw 
betrokken bij het gilde. Van 2006 tot 2008 was 
hij koning en als tamboer roerde hij bijna veertig 
jaar de trom. Gerard was een echt gemeen-
schapsmens en hechtte zeer aan het gilde. Bij 
de uitvaart in de Clemenskerk te Nuenen is met 
gilde-eer afscheid genomen. Wij zullen Gerard 
niet snel vergeten, hij rust in vrede.

Karel van De ven (85)
Ere-hoofdman, oud-koning
† 9 juni 2017
Sint Catharinagilde, Son (Kempenland)

Op 9 juni 2017 is Karel van de Ven overleden. 
Vorig jaar vierde Karel nog zijn 60-jarig lidmaat-
schap. Het gilde verliest in hem een lid dat veel 
voor het gilde betekend heeft. Zo was Karel 
lange tijd bestuurlijk actief  als deken-schrijver en 
hoofdman. Ook was hij driemaal koning. Voor 
zijn vele verdiensten kreeg hij in 1998 de titel van 
ere-hoofdman. Tijdens een plechtige eucharis-
tieviering hebben we met gilde-eer afscheid van 
Karel genomen.  

Wim Priems (81)
Gildebroeder
† 9 juni 2017
Sint Jorisgilde, Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Het Sint Jorisgilde Tilburg heeft op 14 juni 
afscheid genomen van gildebroeder Wim Priems. 
Wim was bijna vijftig jaar gildebroeder. Hij heeft 
in het gilde menig functie bekleed. Van 1986 tot 
1989 was hij koning. Na zijn koningschap werd 
hij vaandrig. Dat is hij ruim twintig jaar geweest, 
statig en waardig. Ook is hij nog een groot aantal 
jaren als oud-raad bij de overheid betrokken 
geweest.

frans ronnes (68)
Gildeheer
† 12 juni 2017
Sint Willebrordusgilde Esch (Maasland)

De heer Ronnes was van 2001 tot 2013 burge-
meester van de gemeente Haaren, waarvan Esch 
deel uitmaakt. Na zijn pensionering was hij vanaf 
oktober 2014 nog waarnemend burgemeester 
van de gemeente Laarbeek. Deze functie legde 
hij in 2016 om gezondheidsredenen neer. Vanaf 
september 2002 tot zijn overlijden was hij als 
gildeheer verbonden aan het Essche gilde.

Peter KlerKs (62)
Gildebroeder
† 15 juni 2017
Onze Lieve Vrouwe Schuts, Elshout (Maasland)

Peter Klerks is overleden. Zoals hij zelf zei:  
“Het tijdperk Dikke Peer is voorbij”. Hij was 
36 jaar lang lid van ons gilde en een geliefd 
gildebroeder. Voortaan potten we in een andere 
pet, maar zullen we zeker ‘Ein Prosit’ voor hem 
blijven zingen.

HenK van roessel (92)
Ere-gildebroeder, oud-hoofdman
† 21 juni 2017
Gilde Sint Catharina en Barbara, Schijndel (Maasland)

Henk was sinds 1979 lid van het gilde en van 
1987 tot 1994 hoofdman. Hij was een bijzondere 
gildebroeder, je kon bij hem altijd terecht voor 
een persoonlijk gesprek. In 1983 en 1987 was 
hij koning. Ook hield Henk door de jaren heen 
het gildeboek bij en maakte hij de fotoboeken. 
Tijdens de algemene jaarvergadering op 2 
februari 2014 werd Henk benoemd tot ere-
gildebroeder. Het gilde heeft Henk met gilde-eer 
naar zijn laatste rustplaat gebracht en een laatste 
gildegroet gebracht.
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Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl

siraar De Wit (83)
Gildebroeder
† 24 juni 2017
Onze Lieve Vrouwegilde, Zeelst (Kempenland)

Op zaterdag 24 juni is op 83-jarige leeftijd, na een 
lange periode van ziek zijn, onze gildebroeder 
Siraar de Wit overleden. Siraar was bijna dertien 
jaar lid van het Onze Lieve Vrouwegilde Zeelst.

Jan noBel (64)
Gildebroeder, vaandrig
† 25 juni 2017
Sint Martinus en Sint Antonius,  

Lexmond en Hei- en Boeicop (Maasland)

Op zondag 25 juni 2017 kregen wij het droevige 
bericht binnen dat onze gildebroeder Jan Nobel is 
overleden. Vanaf de heroprichting in 2005 was hij 
niet alleen vaandrig van ons gilde, maar ook actief 
kruisboogschutter en de helpende hand binnen 
het gilde.

Harrie van vreeDe (81)
Gildebroeder, vendelier
† 30 juni 2017
Gilde van Sint Barbara en Sint Sebstiaan,  

Vught (Maasland)  

en Gilde Sint-Barbara en Sint -Joris, Boxtel  

(Kwartier van Oirschot)

Het leven van Harrie van Vreede stond groten-
deels in het teken van het gilde. Hij was 62 jaar  lid 
van het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan en 
bracht zijn liefde voor het vendelen  
enthousiast over op vele jonge vendeliers.  
In 1996 blies hij met enkele anderen in zijn woon-
plaats Boxtel het gilde opnieuw leven in;  
Sint-Barbara en Sint-Joris benoemde hem tot 
erelid. Beide gilden namen op 6 juli gezamenlijk 
afscheid van Harrie in de Sint Petrusbasiliek  
in Boxtel.

Geert van De WouW (89)
Gildebroeder, erelid
† 3 juli 2017
Gilde Sint Joris, Moergestel (Kwartier van Oirschot).

Op kermismaandag 3 juli 2017 hebben wij 
afscheid genomen van ons erelid Geert van de 
Wouw. Geert was bijna vijfenzestig jaar lid van 
ons Gilde Sint Joris Moergestel. Geert was de 
zoon van onze eerste keizer van het gilde. Na 
een mooie dienst met gilde-eer hebben wij Geert 
begraven bij zijn vrouw op het parochiekerkhof.

Jo van GerWen-roymans (84)
Gildezuster
† 17 juli 2017
Gilde Sint Joris Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

Op 17 juli 2017 overleed op 84-jarige leeftijd onze 
gildezuster mevrouw Jo van Gerwen Roymans.

GerarD (Gé) KooPman (93)
Gildebroeder
† 2 augustus 2017
Sint Willibrordusgilde, Alphen (Baronie en 

Markiezaat)

Niet geheel onverwacht bereikte ons het bericht 
dat onze oudste gildebroeder was overleden. 
Naast verdienstelijk schutter was zijn specialiteit 
instructeur handboogschieten. In 1972 was Gé 
koning van het gilde, ook was hij diverse malen 
doelkoning. Vier jaar lang was hij schuttersleider. 
Gé was niet alleen een zeer gewaardeerd 
gildebroeder binnen het gilde, maar ook binnen 
de kring en de federatie. In 2004 ontving hij een 
koninklijke- en een kringonderscheiding.  

Mogen zij allen rusten in vrede
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Wie wat wanneer?
Deze foto is afkomstig uit een reeks en is gemaakt door de Eindhovense 
fotograaf Nard Vogels (1900-1973). Hier wordt een wegkruis ingezegend. 
Wanneer vond deze gebeurtenis plaats? Wie herkent de precieze locatie 
en deze gildebroeders van het Heilig Kruisgilde uit Gerwen? Meiprocessie 
’s-Hertogenbosch (eerste en tweede editie De Gildetrom 2017). 
De herhaalde oproep heeft ditmaal onder de lezers vruchten afgeworpen! 
We weten nu wie de gekroonde koning is, die Martien Coppens vastlegde 
met zijn camera tijdens de Mariaprocessie in ‘s-Hertogenbosch. 
Het is Lambertus Verhoeven (1910-1988). Hij was koning van Onze Lieve 
Vrouwe Schuts te Elshout in het jaar 1952-1953. De gedreven zilveren 
koningskroon, bezet met edelstenen, weegt zo’n 1,2 kilo. 
Deze is ontworpen door kunstenaar Henry van Kuyck in 1846 en gemaakt 
bij de firma H.L. van Dijck en Zn.. Bij pastoor Breugelmans in Bokhoven 

kocht de Schuts in 1949 de kroon voor een bedrag van 250 gulden. 
Landjuweel Vught 1949 (tweede editie De Gildetrom 2017). Kleinzoon 
Rinus Scheepens herkende zijn opa Cornelius Scheepens op de foto, die 
genomen was tijdens het Landjuweel te Vught in 1949. Cornelius houdt 
de voetboog vast en was destijds koning (1939 en 1948) van het Sint-
Odulphusgilde te Best. De schilden die hij draagt, hangen aan een door 
de toenmalige burgemeester Dobbelaere geschonken ‘kazuifel’. De boog 
wordt gespannen door Willem van de Sande, toen deken van het gilde 
(later hopman). Willem was een oom van de moeder van Rinus. In 1954 
schoot Scheepens voor de derde maal de vogel en werd toen Keizer. 

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

FOTO UIT  
VERVLOGEN TIJDEN 
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GILDEFEESTEN IN 2017

14 oktober
Hoofdliedendag Den Bosch opluistering Sint-Joris-Sint.-
Barbaragilde, Maarheeze

GILDEFEESTEN IN 2018

april
NBFS toernooi kruisboog op wip bij Sint Jansgilde Soerendonk.
27 mei
Jeugdtoernooi Kring Kempenland voor hele NBFS bij  
Sint Jorisgilde Bladel.
3 juni
Kringdag Kring Kempenland bij het Evoluon te Eindhoven.
10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem
24 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.
8 juli
Kringdag Maasland bij gilde Sint Joris Udenhout.
17, 18 en 19 augustus
Europees Schutterstreffen in Leudal (L) 
2 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Kempenland.
18 september
NBFS toernooi VTBS

GILDEFEESTEN IN 2019

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

GILDEFEESTEN IN 2020

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

GILDEFEESTEN IN 2021

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Baronie en 
Markiezaat.
16 mei
Kringdag Peelland bij Sint Willibrordusgilde Bakel.
6 juni
Kringdag Kempenland bij Sint Jan Baptist Oerle. 
13 juni
Vrij gildefeest Sint Anthoniusgilde Sambeek.
11 juli
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oostelbeers
05 september
NBFS-toernooi Geweerschieten in Kring Land van Cuijk.
19 september
NBFS-toernooi VTBS in Kring Peelland.

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

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

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

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


