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Van de redactie
Voor u ligt alweer het vierde en daarmee ook laatste nummer van de Gildetrom 
van dit jaar.

Even terug naar begin 2016. Met de aanwezigheid van talloze gilden bij de 
opening door koning Willem-Alexander van de Jeroen Boschtentoonstelling in 
februari 2016 begon dit jaar met een bijzondere presentatie en landelijke 
zichtbaarheid van de Brabantse gilden en, niet te vergeten, koninklijke waardering.

In de zomerperiode mochten we weer genieten van vele gildefeesten en voor we 
het wisten brak het najaar aan. Op de hoofdliedendag, dit jaar op 8 oktober in de 
Sint Jan en het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch, was er veel aandacht voor de 
toekomst. Ook voor het gildewezen met haar rijke historie is er immers een nog 
grotere toekomst maar daar moet voortdurend en hard aan gewerkt worden.
Onze hoofdredacteur, Peter van Kuijen, werd die dag uitgebreid in het zonnetje 
gezet voor  twaalf jaar hard werken als hoofdredacteur van de Gildetrom. Alle 
betrokkenen bij de Gildetrom feliciteren Peter van harte met zijn zilveren 
NBFS-medaillon.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, hartelijk dank voor al uw inzendingen, 
in welke vorm dan ook voor 2016. De redactie hoopt, en vertrouwt erop, dat u ons 
ook in 2017 van meer dan voldoende materiaal voorziet.

Tot slot wens ik u en uw dierbaren, namens de voltallige redactie,  
mooie kerstdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2017 toe. n

Floris van Woensel
      Adjunct-hoofdredacteur

Over de coverfoto
Tijdens het Jeugdweekend van het Sint Margrethagilde was het Lars van Stiphout die 
zich met het 220e schot tot jeugdkoning van het gilde schoot. Voor het konings-
schieten hadden alle negen jeugdleden zich aangemeld. Na een mooie wedstrijd werd 
Lars door de koning van het gilde geïnstalleerd. n

COLOFON
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REDACTIE-
NIEUWS

Kringredacteur Hanny Hamers-Heessen aan het woord
Mijn naam is Hanny Hamers-Heessen, ik ben 
kringredacteur van Kring Land van Cuijk.
In 1946 geboren in het stadje Ravenstein. 
Samen met mijn man Conny Hamers hebben 
we twee zonen en vier kleinkinderen. Vanaf 
1972 hebben we een slijterij annex wijnhandel 
gerund. Drie jaar na zijn overlijden heb ik in 
2014 de deur van de winkel op slot gedraaid. 
Wijn is mijn passie, daarom geef ik graag 
wijnproeverijen. Tevens ben ik de webshop 
wijnkamerheessen begonnen. 
De familie Heessen is een echt gildefamilie. 
Jaren heb ik geprobeerd lid te worden van het 
Ravensteinse Sint Barbara Gilde. Mijn vader 
en moeder Henk Heessen en Fien Heessen 
waren keizer en keizerin. Mijn broers Wout, 
Henk en Jos Heessen tamboer. Toen ik mijn 

man leerde kennen zei ik als je bij het gilde 
gaat wil ik wel met je trouwen. Dan hoorde 
ik toch bij het gilde. Conny Hamers was 
hoofdvendelier, onze zonen Willem en Michiel 
vendelier. Elke week na het vendelen kwamen 
er vendeliers van verschillende gilden bij ons 
koffie drinken. En ik, helaas ik mocht niet 
bij het gilde. Daarom besloot ik toch mijn 
steentje bij te dragen aan het gildewezen 
door aan te schuiven bij de redactie van 
de Gildetrom(2004). Vanaf 2007 mochten 
dames lid worden bij het Ravensteinse gilde. 
Mijn moeder werd op Barbaradag 2006 tot 
erezuster benoemd. Sinds die tijd ben ik vol-
waardig gildelid en vanaf 2008 Barbaradeken 
bij ons gilde. (Barbaradeken is bestuurslid). 
Ook ben ik koning geweest van 2008-2011. n

Nieuwe e-mailadressen voor de redactie van de Gildetrom
Om 2017 goed voorbereid in te gaan zijn  
de e-mailadressen van de redactie en betrok-
kenen gewijzigd.
Door een eenduidige en heldere benaming 
komen uw berichten altijd op de juiste plaats 

terecht. In het colofon op bladzijde drie ziet u 
de nieuwe e-mailadressen vermeld.  
De redactie vraagt u vriendelijk alleen nog de 
nieuwe mailadressen te gebruiken zodat al 
het nieuws voor de Gildetrom niet meer via 

de privémailadressen van eenieder hoeft te 
verlopen en de kans dat iets over het hoofd 
wordt gezien praktisch te verwaarlozen is. n

De Gildetrom gaat over het gilde
Natuurlijk gaat de Gildetrom over het gilde 
en alles wat daarmee te maken heeft, zult u 
denken. Maar met enige regelmaat ontvangen 
wij artikelen over op zich interessante zaken 
maar ontbreekt de verwantschap met het 
gildewezen.
Inzendingen moeten dus echt gildegerela-
teerd zijn om voor plaatsing in aanmerking 
te komen. Dit vindt u ook terug in de recent 

herziene doelstelling van de Stichting De 
Gildetrom:
De stichting heeft tot doel het uitgeven van 
een tijdschrift met informatie in de breedst 
mogelijke zin over het gildewezen in het alge-
meen en de Brabantse gilden in het bijzonder, 
o.a. in de vorm van verantwoorde artikelen, 
nieuws en mededelingen.
Als u twijfel hebt of een artikel nu wel of 

niet geschikt is voor de Gildetrom, neemt u 
dan contact op met uw kringredacteur of de 
hoofdredactie. De namen, telefoonnummers 
en e-mailadressen staan in het colofon op 
bladzijde drie. 

U kunt ons dus altijd op een of andere manier 
bereiken. n

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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INFORMATIEF
Door: Hanny Hamers-Heessen

De jury van de Jan Mesprijs had namelijk aan 
het stichtingsbestuur voorgesteld om aan 
René van Hal deze prijs toe te kennen voor 
het artikel ‘Gildeboom en gildelied al eeuwen-
lang verbonden via teren Soester gilden’. Dit 
artikel was geplaatst in nummer 2 van 2015.
In haar juryrapport stelde de jury, bestaande 
uit Peter Lathouwers, Paul Spapens en Joke 
van Gils:  ‘Leuk geschreven en plezierig 
leesbaar artikel met wetenswaardigheden 
en achtergronden van het schuttersgilde uit 
Soest, niet zo ver van Brabant gelegen en toch 
zo anders. Het artikel is mooi van opbouw 
met zijn inleiding, koptekst, aanhangsels en 
bronvermelding en het geheel is verluchtigd 
met foto’s’.
Het bestuur van De Gildetrom feliciteerde 
René van Hal met zijn prijs. Op de vraag 

waarom René denkt dat hij de prijs in de 
wacht heeft gesleept kreeg ik een zeer mooi 
antwoord, waar menig schrijver van artikelen 
en kringnieuws voor De Gildetrom wellicht 
iets aan heeft.
Rene van Hal: “Bij het schrijven van artikelen 
kijk ik als eerste naar wat interessant zou zijn 
voor de lezers, welke basisinformatie ik mag 
verwachten en welke bijdrage mijn artikel 
kan hebben in verspreiding van aanvullende 
kennis. Dus leef ik me als eerste in in de lezer 
van het artikel, maar ook in wat ik ermee wil 
bereiken. Uiteindelijk is het ook een promotie 
van verenigingen of andere aspecten in het 
leven. Artikelen moet je ook opbouwen. Het 
kader ervoor bepaal ik van tevoren, daarna 
is het een kwestie van uitwerken en zorgen 
dat de onderdelen in balans zijn (ook niet 

teveel uitweiden in sommige onderdelen). 
Vervolgens laat ik het concept door enkele 
personen lezen en vraag hen om opmer-
kingen over waar iets niet duidelijk is of wat 
bijvoorbeeld niet relevant is. Een artikel is 
niet zomaar even gemaakt (wat soms een 
persbericht wel is). Het is hetzelfde als de 
voorbereiding van een overweging tijdens een 
viering waarin ik als leek regelmatig voorga. 
Welke boodschap heb ik eigenlijk om mee te 
geven aan de mensen?
En wat verder belangrijk is, is dat historie 
moet leven en de eisen van de huidige tijd 
vragen om het overdenken van de wijze 
waarop je het een nieuwe invulling kunt 
geven.” n

Het Groot Koningsbal bij het Groot Gaesbeekergilde te Soest was dit jaar op donderdag vijfentwintig 
augustus. Enkele bestuursleden van De Gildetrom en de kringredacteur reisden af naar dit prachtige gilde, 
dat bij de Kring land van Cuijk hoort. De voorzitter van Stichting De Gildetrom, Wim Bisschoff, nam het 
woord en legde de aanwezigen het doel van dit bezoek uit.

Uitreiking Jan Mesprijs 2016

Winnaar René van Hal en afgevaardigden van De Gildetrom
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De commissaris van de Koning Wim van de 
Donk heet iedereen welkom in ‘uw huis van 
Brabant’. Hij zegt dat hij blij is met verbin-
dingen in een samenleving waarin het kwade 
schreeuwt en het goede fluistert en nodigt de 
aanwezigen uit tot meer stemverheffing.  
Hij vindt dat de deugd van de broederschap 
de kern van ons bestaan is en dat we meer uit 
moeten spreken wat werkelijk van waarde is. 
Hij zegt: “Treed op naar buiten en deel met de 
rest van de samenleving.”

VERDIENSTELIJKE GILDEBROEDERS
Jack Goudsmits wordt op het podium 
geroepen. De federatie heeft hem al eerder het 
zilveren federatieschild opgespeld voor zijn 
verdiensten als kringvoorzitter, vicevoorzitter 
van de federatie en voor zijn rol aangaande 
het onderwerp ‘wapens en munitie’, waarvoor 
hij de juiste deur opende bij het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie. Goudsmits: “Graag 
gedaan, voor jullie allemaal.”
De gildebroeders die betrokken zijn geweest 
bij de totstandkoming van de nieuwe 
Koepelorganisatie voor Nederlandse 
Traditionele Geweerschutters (de KNTS), 
krijgen het zilveren NBFS-medaillon. Het 
zijn Eric Jan van Eggelen, Jack Evers, Wim 
Roosengarten, Frans Vriens en Bas van 
Wieringen. Harrie Bruijns verdient de onder-
scheiding eveneens, maar omdat hij dit jaar is 
overleden, wordt hij met een korte stilte her-
dacht. KNTS-voorzitter Eric Jan van Eggelen 
bedankt de federatie voor de waardering en 
laat weten dat het goed gaat met de KNTS, 
steeds meer verenigingen worden lid.
Peter van Kuijen die dit jaar afscheid neemt 
als hoofdredacteur van het tijdschrift De 
Gildetrom, wordt ook op het schild geheven 
en ontvangt eveneens de zilveren onder-
scheiding. Hij is twaalf jaar hoofdredacteur 
geweest. In deze periode is het magazine 
in een hoog tempo aangepast en verbeterd. 
Chapeau!

PRESENTATIES
Historicus drs. Luc Wolters vertelt dat het 
Limburgs Schutterijmuseum, dat acht 
jaar geleden afbrandde, op tien april 2016 
heropend is. Het museum is gevestigd in 
een voormalige parochiekerk in de gemeente 
Steyl. Behalve attributen en documentatie 
over de Limburgse schutterijen is er een 
Europees-brede documentatie over gilden 
en schutterijen, waar geïnteresseerden in de 
informatie kunnen duiken. 
De voorzitter van het comité landjuweel Soest 
2017, René van Hal, houdt een presentatie 
over het landjuweel, dat op drie september 
2017 in Soest wordt gehouden. Die dag wordt 
zo ingericht dat de deelnemers aan het landju-
weel samen kunnen genieten, samen kunnen 
feesten en samen kunnen komen en gaan.
Bas Loeters van Schutterij Sint Isidorus Oud-
Dijk houdt een pleidooi voor het Gelderse 
landjuweel, dat plaatsvindt van drieëntwintig 
tot vijfentwintig juni 2017 in Oud-Dijk. Het 
thema is ‘noaberen’, er zijn voor je naasten.
Cor Bonants van de Stichting Beheer 
Gildeattributen vraagt aandacht voor deze 
stichting. De stichting wil niet alleen het 
verdwijnen van gildeattributen voorkomen, 
maar ook van archieven, documentatie, foto’s, 
enzovoort. Meer info staat in het artikel ‘Een 
nieuwe service: het behoud van attributen van 
slapende gilden’, in de vorige Gildetrom.

LEZING:  
HOE WORD JE EEN MODERN GILDE?
Lucas Meijs is hoogleraar aan de 
Erasmusuniversiteit, hij bestudeert strate-
gische filantropie en vrijwilligerswerk in de 
hedendaagse samenleving. In zijn lezing 
informeert de professor zijn toehoorders over 
de invalshoeken bij veranderingen die nodig 
zijn om de toekomst van de gilden veilig te 
stellen, zoals beschreven in het manifest 
‘Een modern gilde in de 21ste eeuw’. Hij zegt 
dat een modern gilde hetzelfde is als vrijwil-

ligerswerk beoefenen in de 21ste eeuw. Om te 
begrijpen hoe de toekomst van de gilden er uit 
zou kunnen zien is het goed om te weten wat 
er voor soorten vrijwilligerswerk zijn.  
Hij noemt drie typen, waarbij we niet ont-
komen aan Engels vakjargon:
1)  Mutual Support; de vrijwilligers doen 

dingen die ze gezamenlijk leuk vinden, ze 
ondersteunen elkaar en delen een kenmerk. 
Het gaat om erbij horen. Bij support-
organisaties heersen vaak frustraties over 
de niet-actieven. 

2)  Service Delivery; hier is men gericht op 
het helpen van anderen, namelijk service 
geven. Hierbij wordt actief aan werving, 
selectie en opleiding/begeleiding gewerkt. 

3)  Campain; men wil de wereld overtuigen van 
het eigen gelijk, de vrijwilligers hebben een 
politiek doel.

“Er zijn ook gemengde vrijwilligersorgani-
saties, zoals de gilden,” aldus Meijs. Hij 
adviseert de gilden bewust te kiezen tussen 
support (leuke dingen samen doen) en 
service (dienstverlening aan derden).  
Hij is de mening toegedaan dat er steeds een 
spanningsveld zal zijn tussen dienstverlening 
en broederschap en benadrukt dat je niet 
beiden kunt doen met dezelfde organisatie.  
In gildeterminologie betekent het dat de 
gilden zouden moeten kiezen tussen franje 

Het is druk ’s middags op de hoofdliedendag op acht oktober 2016 in ’s-Hertogenbosch. De lezing is 
boeiend en het gesprek tussen de deelnemers en het forum hoopvol. Er wordt zelfs een oproep gedaan tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid. Het thema van de dag is:

     Een nieuwe toekomst voor de gilden

REPORTAGE
Door: Joke van Gils

V.l.n.r. op het podium Jos Verbeeten, prof. dr. 
Wim van de Donk, Henk de Hair en prof. dr. 
Lucas Meijs (bron: Johan Vriens).
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en fundament en daar hun organisatie op 
moeten inrichten. 

FORUMDISCUSSIE
De deelnemers kunnen vragen stellen of 
advies vragen aan een forum over de wijze 
waarop zij de toekomst van hun gilde kunnen 
borgen. Het forum bestaat uit de commissaris 
van de Koning dr. Wim van de Donk, Henk de 
Hair als kartrekker van het project ‘De NBFS 
op weg naar 2025’, professor dr. Lucas Meijs 
en NBFS-voorzitter Jos Verbeeten. Hieronder 
volgen enkele vragen en de bijbehorende 
antwoorden uit de discussie.

Vraag: “Wat mogen we van een vrijwilliger 
verwachten?”
Meijs: “Van een vrijwilliger kun je alles ver-
wachten, maar je moet hem laten doen wat hij 
zelf wil en waar hij goed in is.”

Vraag: “Begrijp ik het goed dat de eerste stap 
van verandering is dat we moeten kiezen tussen 
franje en fundament?”
De Hair: “Inderdaad. Als je als gilde wilt over-
leven moet je kiezen. En kies dan voor funda-
ment. Zo ben ik tijdens het project ‘De NBFS 
op weg naar 2025’ een gilde tegengekomen 
dat de kinderen van minder vermogende 
ouders wilde laten sporten door ze daarvoor 
een bijdrage te geven middels het organiseren 
van fietstochten.”

Vraag: “Waar kunnen we helpen?”
Meijs: “In de veranderende burgermaat-
schappij met een terugtrekkende overheid 
vallen er gaten in de dragende samenleving. 
Kleine gemeenschappen kunnen de samenle-
ving dragen. De beste methode om diensten 
te verlenen is: doe het lokaal, op basis van de 
eigen mogelijkheden en de behoeften in de 
lokale gemeenschap.”
Van de Donk is het grondig eens met Meijs.

Vraag: “De bestuurlijke overheid trekt zich terug, 
legt steeds meer taken bij de burgers, maar 
stelt zoveel regels op dat het bijna onmogelijk 
is iets te organiseren. Wij wilden in onze wijk 
kampioenschappen organiseren, maar kregen 
het ambtelijk advies om er mee te stoppen. Hoe 
lossen we dat op?”
Van de Donk: “Ik neem contact op met het 
betreffende gemeentebestuur over dit issue. 
Mijn advies voor de gilden is: zorg ervoor dat 
je regelmatig contact hebt met het gemeen-
telijk bestuur, zodat deze op de hoogte is van 
je plannen. Je moet zelf bepalen over het wat 
en hoe en dit niet al laten afhangen van de 
politiek. De politiek behoort initiatieven in de 
samenleving te ondersteunen.”
Juridisch adviseur Martin Jan van Mourik (hij 
zit in de zaal): “Ik heb al veel regels toegepast, 
maar doe nu een oproep tot het negeren van 
regels, pas burgerlijke ongehoorzaamheid toe 
en laat de overheid zo nadenken.”

Vraag: “Is het kostuum nog nodig? Jongeren 
hebben er moeite mee.”
Meijs: “Een kostuum heeft voordelen; met 
een kostuum laat je zien dat je erbij hoort en 
je bent zichtbaar, men weet je te vinden.”
De Hair: “De traditie van het kostuum is 
betrekkelijk jong, de gilden hebben zich pas 
in de jaren vijftig/zestig gekostumeerd. We 
hoeven het niet als traditie te koesteren. Ik 
adviseer om je af te vragen of het huidige 
uniform nog wel een uiting is van onze 
gevoelens. Herkenbaarheid is goed, maar niet 
iedereen in de vereniging heeft een uniform 
nodig. Ook kun je besluiten om de jongeren 
een aangepast uniform te laten dragen. Zo 
ken ik een gilde waar de jongeren eenzelfde 
trui met het gilde-embleem en een pet 
hebben. Dat is een mooie oplossing.” 

Vraag: “Hoe werven we jonge vrijwilligers?”
De Hair: “Jong aantrekken lukt totdat de jeugd 
zestien jaar is. Als een jongere weggaat, houd 

dan contact en vraag dan om zich te melden 
voor de groep van vijfentwintig tot veertig, of 
neem zelf contact op. Aan deze leeftijdsgroep 
moeten we veel meer aandacht geven. Ook 
is het erg belangrijk dat je je loyaal opstelt ten 
opzichte van jongeren. En durf ze taken te 
geven. Vaak is er een generatie die het lastig 
vindt om zaken over te dragen.”
Op de vraag “Wie wil een jongere in het 
bestuur opnemen?” steken de meesten hun 
hand op.

Uit de zaal komen tips: “Maak een wervings-
beleid. Werf nooit in je eentje en werf niet 
alleen bij de jeugd, maar probeer de ouders 
mee te krijgen. Bij ons in de gemeente krijgt 
iedere boreling een beertje met het gilde-
uniform en de ouders krijgen hierbij info.  
Wij organiseren schoonzonenavonden. Zorg 
dat vrouwen lid zijn, zij zijn de cultuurdragers 
bij uitstek. Wij hebben contacten gelegd met 
bewoners van een nieuwbouwwijk en ze 
uitgenodigd voor het koningsschieten.”

Vraag: “Hoe staat het met de kerk?”
Verbeeten: “We staan voor een open dialoog 
met de kerk. De federatie wil opnieuw met de 
kerk om tafel zitten, maar de nieuwe bisschop 
moet eerst de kans krijgen zich een positie te 
verwerven.”

AFSLUITING
Jos Verbeeten bedankt professor Lucas Meijs 
voor het prikkelende verhaal en de kapstokken 
waaraan veranderingen, voor het behoud 
van de gildetoekomst, kunnen worden 
opgehangen.

Het is fijn om te constateren dat veel gilden 
bereid zijn om zich aan te passen. De natuur-
wetenschapper Darwin zei het al: “Het is niet 
de sterkste soort die overleeft, noch de meest 
intelligente. Het is de soort die zich het beste 
kan aanpassen.” n

     Een nieuwe toekomst voor de gilden
V.l.n.r. NBFS-voorzitter Jos Verbeeten en de onderscheiden gildebroeders die zich hebben ingezet voor de KNTS: Bas van Wieringen, Wim
Roosengarten, Frans Vriens, Jack Evers en Eric Jan van Eggelen.
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GILDEMIS IN DE SINT ANDRIESKERK
Gildebroeders en -zusters verzamelen 
zich voor de Sint-Andrieskerk in het Sint-
Andrieskwartier, een wijk van mode en anti-
quairs. Het bonte gezelschap misstaat niet 
voor de laatgotische kerk, die aan het begin 
van de 16de eeuw werd gebouwd.
Door de Beeldenstorm en het calvinistisch 
bewind in de tweede helft van de 16de eeuw, 
rest er niets van de oorspronkelijke kunst-
werken in de kerk. De barok voert de boven-
toon, vooral dankzij de beide pilaaraltaren, 
de marmeren altaartuin en de wondermooie 
barokke preekstoel.
Tijdens de preek toont pastoor Rudi 
Mannaerts zich een waar evangelist. Hij ver-
gelijkt het fenomeen gilde met Tomorrowland, 
een outdoor dance-evenement in een 
sprookjesachtig decor. Bij beiden is sprake 
van drankgebruik en heeft ieder zijn specifieke 
outfit. Hij vindt ook dat er verschillen moeten 
zijn. Mannaerts: “Is de pret een reden om te 
dromen van de volgende pret of een uitdruk-
king van de vreugde over het leven? Kom niet 
bekaterd thuis als van een festival, maar kom 
thuis als gildebroeder of -zuster. Doe waar de 
gilden voor zijn opgericht: geef beschutting 
aan uw geliefden, aan degenen die u ‘schatje’ 
noemt. Laat u niet denigreren tot folklore, 
maar vecht voor de waarden waar gij groot in 
zijt geworden, met als eerste wapen een open 
geest en als tweede wapen een warm hart.”
Een mooi moment tijdens de mis is het 
zegenen van de breuken (de koningsjuwelen) 
van Den Crans, waarna deze bij de koningen 
worden omgehangen. Bijzonder is ook dat er 
niet alleen orgelmuziek wordt gespeeld, maar 
dat er ook een trompettist blaast.

OPTOCHT DOOR HET OUDE CENTRUM
Na de lunch komen de deelnemende gilden 
bij elkaar op de vrijdagmarkt. De zestien 

deelnemende gilden en schutterijen stellen 
zich op en trekken achter de Antwerpse 
stadstrommelaars op weg naar de Grote 
Markt. Onderweg reageert het publiek blij 
verrast, vele toeristen en Antwerpenaren 
maken foto’s. We lopen langs menig terras 
met sinjoren achter hun pint, boerke of 
bolleke, het ruikt er naar mosselen en frites. 
Op de Grote Markt stopt de optocht met een 
trommelaubade. Onder het toeziend oog van 
een gouden Sint Joris, die boven op het acht 
verdiepingen tellende voormalige gildehuis 
van het Gilde van de Oude Voetboog staat, 
brengen vendeliers uit Alphen en Loon op 
Zand een vendelgroet.

WEDSTRIJDEN OP DE GROTE MARKT
Links en rechts van de Brabofontein zijn 
vakken afgezet voor de wedstrijden hand-
boogschieten op doel op achttien meter, kruis-
boogschieten op doel op twintig meter, een 
wedstrijd met de oude voetboog op twintig 
meter en schieten met het luchtkarabijn op 
doel op tien meter. Ook is er een vak waar het 
publiek (16+) de kruisboog mag hanteren en 
het geweer kan uitproberen door op pluimen 
te schieten tegen een betaling van € 2,00. 
Nieuw dit jaar is dat de schermers van het 
heropgerichte Antwerpse Sint-Michielsgilde 
deelnemen. Zij geven op de Suikerrui demon-
straties van duels met traditionele Europese 
krijgskunsten, zoals het langzwaard, de 
dussack en het rapier. Het slagzwaard is een 
groot zwaard, met een breed lemmet en een 
lange hand, waardoor twee handen het royaal 
kunnen vasthouden. De dussack is een een-
handig te hanteren slag- en steekwapen met 
gekromde snede en het rapier is een relatief 
slank, scherp gepunt type zwaard.
Ik ga een paar keer kijken bij het handboog-
schieten op doel, op achttien meter. Er zijn 
bijna vijftig handboogschutters, waarvan 

enkelen met een compoundhandboog; 
deze hebben een ander blazoen dan de 
recurveschutters. Ik voorzie de schutters van 
mijn gilde een paar keer van een drankje. Dat 
is nodig, want de zon schijnt en volgens de 
pastoor moet ik mijn ‘schatjes’ koesteren. De 
handboogschutters hebben zo nu en dan last 
van een bries, waardoor hun pijl de roos niet 
raakt. Maar dat doet niets af aan de sportieve, 
competitieve sfeer. Ik hoor een schutter 
zeggen: “Met de boog op de schouder en 
samen een pint drinken, daar gaat het om.” 
Veel, vooral jonge mensen en kinderen, 
hebben belangstelling in het handboog-
schieten. Een schutter legt een jonge vader uit 
wat je moet doen om Olympisch kampioen 
handboogschieten te worden. Zijn zoontje 
mag de handboog even vasthouden. Zijn 
zusje is nieuwsgierig, de schutter fluistert: 
“Bij ons schieten de meisjes beter dan de 
jongens.”
Ook geniet ik van een lokaal biertje op 
een terras en loop het plein rond. De zon 
schijnt, ik ruik de ziltige wind, er is veel volk 
op de been, ik hoor vele talen. Ik waan me 
zuidelijker, in Italië. Pas als ik met een ijsje op 
een bankje ga zitten zie ik twee politieagenten 

Op zeven augustus 2016 ben ik in het barokke Antwerpen om daar het jaarlijkse gildejuweel mee te maken. 
Dit juweel is één van de jaarlijkse hoogtepunten van Den Crans van Aloude Schuttersgilden Antwerpen 
(kortweg Den Crans genoemd). Het juweel bestaat uit vier elementen: bezinning tijdens de gildemis, 
vertoning gedurende een korte optocht door het oude centrum, schietwedstrijden op de Grote Markt en 
ontvangst en prijsuitreiking in het stadhuis. Het wordt een prachtdag.

     Gildejuweel Antwerpen

REPORTAGE
Door: Joke van Gils

De Antwerpse stadstrommelaars.
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met een kogelvrij vest aan. De één heeft 
een pistoolmitrailleur in de hand, de ander 
draagt een pistool in een holster. Het lijkt mij 
volkomen overbodig.

ONTVANGST EN PRIJSUITREIKING IN HET 
STADHUIS
De schutters zijn onder de indruk van het 
vierhonderdvijftig jaar oude stadhuis met zijn 
vele kamers, hardstenen trappen en balu-
strades, marmeren pilaren en muurpanelen, 
houten lambriseringen en schrijnwerken. Het 
interieur is rijk aan portretten, muurschilde-
ringen en beelden. 
De ontvangst van de schutters is al even 
royaal. Er staan water en witte wijn klaar, 
evenals lokale bieren, waaronder Seef en 
De Koninck. Schepen van Sport, Ludo Van 
Campenhout, houdt een toespraak waarin 
hij verwijst naar de Olympische spelen 
die gaande zijn. Hij heeft een bijzondere 
anekdote: In 1920 vonden deze spelen in 
Antwerpen plaats waarbij toen de eerste keer 
de Olympische vlag met de vijf cirkels, die 
de continenten voorstellen, wapperde. Deze 
vlag is lang zoek geweest, maar deze week 
heeft João Havelange, als oud-lid van het 
Internationaal Olympisch Comité, de vlag 
teruggegeven aan Antwerpen.
Deken Jan Moortgat van Den Crans houdt een 
speech en deelt Antwerpse prijzen uit.

DE BESTE SCHUTTERS
Bij het handboogschieten heeft het Sint 
Sebastiaansgilde uit Schoten de beste ploeg. 
Het beste team luchtkarabijnschutters is van 

Den Crans en bij het schieten met de balans-
kruisboog heeft het Sint Jorisgilde Rijkevorsel 
de prijs voor beste groep. Aan de wedstrijd 
met de oude voetboog deed één gilde mee en 
de beste voetboogschutter is Wim Cordang 
van De Oude Schuts ’s-Hertogenbosch.

Ik kijk terug op een goed georganiseerd,` 
gastvrij schuttersfeest in mijn favoriete stad. n

     Gildejuweel Antwerpen

Vendeliers uit Alphen en Loon op Zand op de Grote Markt. 

Kruisboogschutters op de Grote Markt in 
Antwerpen.

Den Crans van Aloude 
Schuttersgilden Antwerpen
Den Crans van Aloude Schuttersgilden Antwerpen, kortweg Den Crans genoemd, is een 
vereniging die de tradities van de zes historische Antwerpse schutsgilden in ere houdt. 
De naam verwijst naar de vroegere zes gilden, die gesymboliseerd worden door een 
bladerkrans van zes rozen. Deze is terug te vinden in het wapen van Antwerpen. Den 
Crans werd opgericht vóór 1306, werd tijdens de Franse Revolutie in 1796 bij decreet 
(gedwongen) ontbonden en is in 1972 heropgericht. 
Naast het beoefenen van de schietsport wil Den Crans oude schutterstradities in ere 
houden in zijn sociale, heemkundige en culturele werking. Tijdens speciale gelegen-
heden dragen de gildebroeders en -zusters 16de-eeuwse feestkledij die bekend is van de 
schilderijen van Peter Paul Rubens. Hij was destijds een begunstiger van het kolveniers-
gilde. De feestkledij is historisch gekozen, namelijk die kledij, die gedragen werd door de 
gegoede burgerij tijdens de Gouden Eeuw van Antwerpen, tussen 1520 en 1585.  
Traditionele hoogtepunten in een gildejaar zijn: de coninckschieting, de gildemis, het 
gildemaal, de algemene vergadering en het Antwerps gildejuweel. Tijdens de wekelijkse 
gildebijeenkomsten en gelegenheden die in het kader van de gildeactiviteiten vallen, 
dragen de gildebroeders en -zusters de dienstkledij. Deze bestaat uit grijze broek of rok, 
wit hemd en groene das en blazer in olympisch groen. Met links op de borstzak en op de 
das, de officiële badge van het gilde. n
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Jeugdwerk Ravenstein houdt activi-
teiten voor kinderen van 4 tot 16 jaar
Dit jaar hadden de activiteiten als thema het 
gilde. Met medewerking van het Sint Barbara 
Gilde hebben de kinderen zich tijdens de 
gildefeesten in Ravenstein op zaterdagmiddag 
8 juni prima vermaakt met activiteiten als boog-
schieten, trommelen, vendelen en bazuinblazen. 
Ook zijn ze samen met het gilde op zoek gegaan 
naar het beeld van de heilige Barbara en dankzij 
de begeleiding van het gilde is dit gevonden.
De middag werd afgesloten met een spectacu-
laire roofvogelshow. Een roofvogel bracht voor 
elk kind een blijvende herinnering, een speldje 
van de Ravensteinse Gildefeesten. 
Tijdens de kampweek gingen zo’n 250 kinderen 
op zoek naar het verloren zilver van het Sint 
Barbara Gilde. Eeuwen geleden is het zilver 
gestolen en, u raadt het al, met behulp van het 
gilde en de dappere kinderen is het zilver  
teruggevonden.
Namens alle kinderen aan het het Ravensteinse 
Sint Barbara Gilde, dank voor een heerlijke 
middag! n

Jeugdgilde-
broeders  
Sint Antonius Abt 
Kampioen
Zondag 18 september 2016 staat het federatie-
toernooi op het programma in Boxmeer. Ook dit 
jaar is ons gilde Sint Antonius Abt er bij met een 
aantal van onze jeugdleden. Voor hen is dit wel 
dé wedstrijd van het jaar, want dan hebben ze de 
mooiste schildjes.

Dit is de tweede keer dat ze met zijn vieren mee 
doen met groepstrommen en als motto hebben 
ze ‘winnen is belangrijker dan meedoen’ ?? 
en dat zullen ze wel eens laten zien. Terwijl de 
instructeurs de jeugd een beetje indammen, 
want er is een behoorlijk aantal tegenstanders, 
gaan ze van start. Eerst het individuele 
gedeelte waar de jeugdleden hun uiterste 
best doen en daarna, op het veld ernaast, het 
jeugdgroepstrommen waar ze even laten zien 
dat het hele goede tamboers zijn. Een klasse 
apart volgens de jury! De jeugd sleept dan ook 
wel even drie prijzen binnen, daarbij zelfs een 
kampioenschild. Dus verdienen ze een hele 
dikke duim, …..top hoor !!!  
Wat waren ze zenuwachtig bij de prijsuitrei-
king. Eerst het individuele gedeelte bij het 
jeugdtrommen:  3e prijs Max van Rosmalen 
en 2e prijs Hein van der Schoot. Een mooie 
prestatie jongens. Maar dan komt de aller-
mooiste prijs van de dag: KAMPIOEN bij het 
groepstrommen-jeugd.
De Jeugdgroep bestaat uit Max van Rosmalen, 
Jari de Haas, Jayden Reijnders en Hein van der 
Schoot. 

Een prachtige prestatie. Jeugdgroep, van harte 
gefeliciteerd. 
Dat belooft wat voor de toekomst….. n

Gevraagd:  jonge leden voor de 
Commissie Jeugd NBFS
De Commissie Jeugd NBFS zoekt jeugdleden uit de kringen Land van Cuijk, Kwartier 
van Oirschot en Baronie en Markiezaat. Uit deze drie kringen is er op dit moment geen 
vertegenwoordiging in de commissie. Willen we efficiënt kunnen werken, met rechtstreekse 
lijnen naar met name de jongeren in de zes kringen, dan is een aanvulling uit deze kringen 
gewenst.
De Commissie Jeugd NBFS komt ongeveer éénmaal per twee maanden bijeen, meestal in 
Oirschot, op een avond.
Franje of Fundament?  Maak je sterk voor dit werk.

Voor nadere informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Harrie Muskens, 
06-20236732 of h.muskens@hetnet.nl.  n

Veel jeugdige belangstelling.

Veel aandacht voor trommelen.

De kampioenen groepstrommen-jeugd.
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3x Brabantskampioen voor jeugd Sint 
Margarethagilde Boxmeer
Op zondag 18 september was het federatie- 
toernooi bij het Heilig Bloedsgilde te Boxmeer. 
Hiervoor hadden zich 9 jeugdleden en 2 
volwassen gildebroeders opgegeven. Het was 
alweer een tijdje geleden dat de tamboers en 
vendeliers aan wedstrijden hadden meegedaan. 
De gildedag in Vlierden is tot 2 keer toe afgelast 
en die wedstrijden gaan dit jaar niet meer door. 
Al die tijd werd er toch flink geoefend met het 
trommen en vendelen, daarom wilden de 
gildebroeders maar wat graag naar dit toernooi 
om hun kunnen te laten zien. Teun Gijsbers 
haalde voor de 2e maal op rij een eerste prijs 
met het individueel trommen en mag zich 
Brabants kampioen noemen. Pieter Smulders 
haalde met het vendelen een eerste prijs in de 
leeftijd 13 tot 15 jaar en mag zich ook Brabants 
kampioen noemen. Met het groepsvendelen 
haalde de volgende jeugd ook een eerste prijs, 
Pieter Smulders – Tim Van Stiphout- Niels Van 
Stiphout – en Dirk Gijsbers en ook zij mogen 
zich Brabants kampioen noemen. Ed Vincent 
haalde in de ereklasse met het individueel 
trommen een verdienstelijke 2e prijs, en is 
reserve kampioen. De andere jeugdleden 

presteerden ook goed, maar het kan niet altijd 
prijs zijn, meedoen is ook belangrijk en voor de 
toekomst gaat dit zeker nog lukken. Ook gaan 
er felicitaties uit naar Ed Vincent de trominstruc-
teur, en Gerard Leenders de vendelinstructeur. n

1e lustrum jeugdweekend Sint Margarethagilde Aarle-Rixtel
Zaterdag 14 oktober vertrok men naar Duinoord 
te Helvoirt, dit is een in- en outdoor recreatiepark 
voor groot en klein. Je betaalt de entree, en dan 
ben je de hele dag bezig met de activiteiten 
en ook het eten en drinken is bij de prijs in 
begrepen. De jeugdcommissie en enkele ouders 
hadden een mooi programma in elkaar gezet 
om de 9 jeugdleden een fantastisch weekend 
te bezorgen.Het klimbos was een ervaring om 
nooit te vergeten, je klom door de toppen van de 
bomen, tot op grote hoogte, waarbij de veiligheid 
continu gewaarborgd was. Om 18.00 uur vertrok 
men, en ging naar het gildepaviljoen voor het 
avondprogramma, deze bestond uit een kwis die 
door Thijs Sloots en Jeroen Smulders verzorgd 
werd. Deze 2 jeugdleden zitten ook in de  
organisatie en hebben weer een andere kijk 
op hoe de jeugd beziggehouden kan worden. 
Een mooi onderdeel was het mysteriespel, 
door middel van vragen moest men proberen 
erachter te komen wie de 2 onbekenden 
personen waren, later waren ze toch wel heel 

bekend. Het slapen gebeurt al jaren in het 
gildepaviljoen, en zondag om 8.15 uur ging de 
grote bel voor het gezamenlijk ontbijt. Na het 
ontbijt vertrok men te voet naar zilversmid Johan 
Verbakel voor het maken van een jeugdkonings-
schild. Johan is ook lid van ons gilde, dus een 
mooie kans om de jeugd kennis te laten maken 
met het bewerken van zilver. Het was voor 
iedereen toch wel interessant hoe dit allemaal 
in zijn werk ging, de meesten hadden dit nog 
nooit gezien, en na 1.5 uur lag er een mooi schild 
klaar, dat Johan schonk voor het jeugdkonings 
schieten. Voor het koningsschieten hadden alle 
9 jeugdleden zich aangemeld, onder toezicht 
van wapenmeester Gerard van Ganzenwinkel, 
die de luchtbuks hanteerde en ook de vogel 
had gemaakt. De jeugd had er zin in, en het 
maakte niet uit of men groot of klein was, er 
werd gewoon raakgeschoten door iedereen. 
Na 220 schoten was het Lars van Stiphout die 
met een goed gericht schot het laatste stuk eraf 
schoot, waarbij de ontlading groot was. Door de 

koning van het Sint Margarethagilde, werd Lars 
geïnstalleerd als jeugdkoning, waarna nog een 
vendelgroet werd gebracht door de Brabantse 
jeugdvendeliers onder begeleiding van de jeugd-
tamboers. Het was een geweldig jeugdweekend 
geworden, en het bestuur bedankte de jeugd-
commissie en de ouders voor de organisatie. n

Opleiding voor 
bazuinblazen
Door het vertrek van de docent in 2015 
heeft de trainersopleiding bazuin een 
jaar stilgelegen. Er zijn nu contacten 
met mogelijke docenten. Wie de toe-
komstige docent definitief gaat worden 
zal voornamelijk afhangen van de lestijd 
en de lesplaats.

Belangstellenden, die een opleiding 
willen volgen, gelieven zich te melden. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat om 
personen die het bazuinblazen goed 
beheersen en zich willen bekwamen 
in het lesgeven aan beginnende en/of 
reeds gevorderde blazers.

Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden of nadere informatie inwinnen 
bij de Commissie Jeugd NBFS, Harrie 
Muskens secretaris, tel. 06-20236732, 
h.muskens@hetnet.nl. n

3x Brabants kampioen Boxmeertrommen.

Jeugdkoning Lars van Stiphout.

Drie keer groepskampioen jeugdvendelen.
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De ouders van Sebastiaan waren christenen. 
Hijzelf bekeerde zich in het geheim omdat 
de christenen toen nog door de Romeinen 
vervolgd werden en hielp de mensen die leden 
onder die vervolgingen. Als soldaat zou hij 
wonderen hebben verricht en hield hij lange 
redevoeringen. Hij wist beroemde Romeinen 
te overreden de marteldood te sterven.

Hij viel hierdoor in ongenade bij de keizer, 
nadat die ontdekte dat hij christen was. 
Soldaten arresteerden hem en doorzeefden 
hem op het Marsveld met pijlen. Volgens een 
ander verhaal werd hij naakt aan een boom of 
paal gebonden.

De heilige Irene wilde hem begraven, maar 
merkte dat hij nog leefde. Ze nam hem mee 
naar huis en verzorgde hem. Enkele dagen 
later stond Sebastianus op de trappen van 
de tempel om de keizer te wijzen op zijn 
onrechtvaardig optreden tegen de christenen. 
Opnieuw werd hij gearresteerd en in het 
Circus van Rome doodgeknuppeld. Zijn 
lichaam werd in het riool gegooid. Zijn 
stoffelijk overschot werd begraven in de cata-
comben aan de Via Appia, bij de toenmalige 
apostelbasiliek, op de plaats waar nu de 
basiliek van Sint Sebastiaan buiten de muren 
staat.

In de 9de eeuw werd Sebastiaan patroon van 
de apostelbasiliek. Zijn lichaam lag later in een 
zijkapel van de basiliek en hij werd al vroeg 
vereerd in West-Europa. Zo is hij onder andere 
de beschermheilige van de (boog-)schutters 
en dragen veel gilden en schutterijen zijn 
naam. 
Zijn naamdag is twintig januari, de dag 
waarop hij stierf in het jaar 288.

De historie van het Gilde Sint Sebastiaan 
gaat terug tot de tweede helft van de 16ede 

eeuw. Ergens zo rond 1580 moet het gilde 
hier in Lage Mierde zijn opgericht. De 
stad Antwerpen lag onder beleg van de 
Spanjaarden en meneer pastoor was bang 
dat de rondzwervende (en rovende) troepen 
het op zijn kerkzilver hadden gemunt. 
De ‘weerbare mannen’ moesten worden 
gemobiliseerd.

Uit die tijd dateert ook een beeld van Sint 
Sebastiaan, dat kunstliefhebber en verza-
melaar Ad de Bruin op de kop wist te tikken. 
Het beeld is van zandsteen en uit één stuk 
gehouwen, hier ergens in het Brabantse land.

Het was een mooie gelegenheid voor het 
Gilde Sint Sebastiaan om tijdens de jaarlijkse 
teerdag eens een kijkje te nemen bij de 
patroonheilige. En natuurlijk met hem op de 
foto te gaan. 

Naast diverse activiteiten, zoals het jeugd-
schieten en de jaarlijkse rommelmarkt, is er 
aandacht voor de historie. Op de teerdag voor 
Sint Sebastiaan en op vijfentwintig september 
reist het gilde naar Tilburg om daar de oogst-
dankviering bij te wonen. Een jaarlijkse traditie 
om de Heer te danken voor zijn gaven. Zo 
geven we onze ruim 400-jarige traditie door 
aan de volgende generatie. n

INGEZONDEN
Door: David Geyssen

Het is een stukje geschiedenis: Sint Sebastiaan en het gilde van Lage Mierde dat naar hem vernoemd is. 
Het gilde besloot om op haar jaarlijkse teerdag in september op zoek te gaan naar haar wortels. Op zoek 
naar Sint Sebastiaan: Wie was hij? Wanneer leefde hij? En wat zien we heden ten dage nog van hem? Een 
duik in de geschiedenis. 

Op zoek naar de Sebastiaan-wortels

Op de foto met de patroonheilige Sebastiaan. 
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INGEZONDEN
Door: Piet van de Wiel

Op zoek naar de Sebastiaan-wortels

Overpeinzingen van een 
gildebroeder
Soms denk ik wel eens, vroeger was alles 
beter, gemakkelijker enzovoort. Maar dan 
realiseer ik me ineens dat de wereld niet 
stilstaat. De mensen en ook de vooruitgang 
niet. Het was allemaal goed geregeld jaren 
geleden toen ik bij het gilde kwam. Alle 
gildedagen waren gepland, de gildefeesten en 
ook de daarbij behorende rituelen. Sommige 
gildedagen begonnen met een H. Mis. Zelfs 
daarvoor waren de rituelen gepland. We 
gingen de kerk binnen met vliegend vendel en 
slaande trom. En voor een beginnend vende-
lier was het uitkijken om niet de hoofden van 
de kerkgangers te raken die natuurlijk gingen 
staan als je binnenkwam. De vendels werden 
op het priesterkoor geplaats. En de vaandrig 
zwaaide zijn vaandel tijdens de consecratie op 
het priesterkoor. Voor de consecratie verzocht 
de pastor onze koning en de regerend deken 
om plaats te nemen bij het altaar. De samen-
werking tussen de geestelijken en ons gilde 
resulteerde in eigen misboekje dat jarenlang 
werd gebruikt tijdens onze vieringen. En zelfs 
het kerkkoor deed mee. Aan het einde van de 
dienst werd door het koor en de parochianen 
en het gilde een Catharinalied gezongen. 
Een lied dat werd opgediept uit ons archief 
en werd geschreven door een onderwijzer in 
1928.

Maar de tijden veranderden. Waar het eerder 
mogelijk was om een kerkdienst wat vroeger 
of later te laten beginnen, werd nu een vaste 
tijd vastgesteld. Geen discussie mogelijk. Er 
kwamen andere pastores. Ons misboekje 
werd, zonder dat het werd ingezien, van tafel 
geveegd, met de opmerking: “Jullie mogen 
geen kerkelijke teksten schrijven, dat moeten 
wij doen”. Op ons verzoek om dan een 

tekstboekje te schrijven werd niet ingegaan. Er 
was geen tijd voor. Onze poging om het oude 
boekje aan te passen werd met de woorden: 
“We zullen de wijzigingen wel bekijken, maar 
het wordt toch niet geaccepteerd” getorpe-
deerd. De overheid van ons gilde, maakte er 
verder niet veel woorden aan vuil. Ze wachten 
gewoon de komende dienst af; we zien wel 
wat er gebeurt. De vendelstandaarden die op 
het priesterkoor waren geplaatst, bleken te 
zijn verplaatst. Ze stonden op een eerbiedige 
afstand van ca. 1 meter naast het priesterkoor. 
We kwamen binnen met vliegend vendel en 
slaande trom. Daar werden opmerkingen 
overgemaakt tijdens het voorwoord; dat hoort 
niet in onze kerk thuis, dus dat mag niet meer. 
Nu herinner ik me een oud geschiedenisboek, 
waarin beschreven stond hoe door de kerken 
aan de gilden in het algemeen, gevraagd 
werd om met meer zwier en in hun fraaie 
uitdossing aanwezig te zijn tijdens de H. Mis. 
Maar goed. Hoewel het de feestdag van de H. 
Catharina van Alexandrië was, 25 november, 
werd haar naam niet genoemd. Dit hadden 
we wel bij de pastores aangemeld. De misdie-
naar, in het verleden werd die functie door een 
gildebroeder ingevuld, was fraai gekleed in een 
toog en superplie, bad geknield. Hij hief zijn 
handen ten hemel alsof hij vergiffenis wilde 
vragen voor de fouten van onze gildebroeders 
en zusters. Tijdens de consecratie werd onze 
vaandrig door een van de overheidsleden op 
het priesterkoor gezet zoals altijd. Dat werd 
afgestraft met de opmerking: Leken horen niet 
op het priesterkoor. De eed van trouw aan het 
geestelijk gezag hebben we maar niet gedaan 
en we hebben met stille trom de kerk verlaten. 
Het volgende jaar viel de Catharinadag op een 
doordeweekse dag. Binnen ons gilde is het 

traditie om op die dag te vieren en te teren. 
Maar het was voor de geestelijken onmogelijk 
om een uurtje vrij te maken voor een kerk-
dienst. We hebben, omdat we toch met een 
stukje christelijke traditie wilden beginnen op 
die dag een van de vroegere lectoren gevraagd 
om samen wat teksten te produceren. In 
ons gildehuis zijn we op die manier de dag 
begonnen. Bij andere gelegenheden hebben 
we dit herhaald. De gang naar de pastores 
hebben we maar niet meer gemaakt.

Hoe anders was het toen ik werd uitgenodigd 
voor een kroningsdienst in Merksem België. 
Door het gildebestuur, De Wet, werd de 
nieuwe koning geïnstalleerd op het priester-
koor. Er werden nieuwe gildeleden beëdigd, 
en de Hooftman deed zijn woordje op de 
preekstoel. De woord- en communiedienst 
werd verzorgd door een aantal dames, en 
het koor zong Nederlandstalige liederen. 
De aanwezige kapelaan, die vanwege zijn 
slechte ogen, niet kon voorgaan, zat rustig in 
de kerk te luisteren. Na het uitreiken van de 
communie ging het gilde de kerk uit zoals ze 
waren binnengekomen, met vliegend vendel 
en slaande trom.

Ja, er is veel veranderd. Is het beter of 
slechter? Ik weet het niet, maar ik heb het 
idee, dat je uit het verleden de goede dingen 
moet meenemen naar de toekomst. Soms 
moet je die goede dingen ook aanpassen aan 
de toekomst. De grote vraag wordt:  
Hoe kunnen de kerk en de gilden elkaar 
vinden in de toekomst en toch beiden hun 
waarden en tradities behouden? n

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geef u dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Net na de middag kwamen de leden en hun 
partners aan op het gildeterrein aan het 
Essche Heike. Zij werden ontvangen met 
koffie en een appelflap, want dat hoort er 
zeker bij. Het weer was ons niet goedgezind, 
zodat tussen de buien door het programma 
werd afgewerkt. 
Na een woord van welkom liep het gilde 
in optocht rond de mast met bovenop de 
kermisvogel (die gericht stond naar de Sint-
Petrusbasiliek). Dit om deze te vrijen en de 
boze geesten te verdrijven. Hierna werd hui-
dige kermiskoning Nico Swaans onttroond. 
Voor dit jaar hadden zich de volgende veertien 
schutters opgegeven om de titel van Nico 
te veroveren: Hilde van den Broek, Kees van 

Aarle, Ad van Boxtel, Jan van Boxtel, Jacques 
Habraken, Theo Klomp, Ronnie Roos, Ton 
Steenbakkers, Nico Swaans, Alex Voermans, 
Henk Voermans en ook de drie jeugdleden: 
Sander van Casteren, Ravi Eltink en Kevin van 
de Sande.

Het was een gezellig samenzijn en natuurlijk 
ontbraken de oliebollen niet. Rond kwart over 
vier gaf de houten vogel zich na eenentachtig 
schoten gewonnen en viel het restant naar 
beneden. Het was jeugdlid en vendelier 
Sander van Casteren (die voor het eerst 
met de kruisboog schoot, veertien jaar en 
woonachtig in Gemonde) die zich met het 
55ste rake schot tot jongste kermiskoning van 

het gilde had geschoten. Hij was ontzettend 
verrast en Ton had hem goed geadviseerd 
met de juiste schietadviezen. Bravo Sander! 
Hij werd overdonderd door de vele felicitaties! 
Nico en zijn partner Ruud (Sander zijn vader) 
waren apetrots dat hij nu juist Nico opvolgde 
en ook nog in Ruud zijn voetsporen trad, de 
derde kermiskoning in het gezin.

Er ging nog iets leuks aan vooraf eerder die 
middag. Sander zei tegen gildekoning Guus: 
“wie gaat er vendelen als ik kermiskoning 
word?” “Och”, zei Guus nonchalant, “dan ga 
ik voor jou vendelen.” Guus dacht: “dat lukt 
hem toch nooit!” Na de zoveelste bui stelden 
de leden zich op in carréformatie rond de 

INGEZONDEN
Door: Ruud van Casteren

Tijdens de Boxtelse kermis heeft haar Sint-Barbara en Sint-Joris gilde een traditie om tijdens dit festijn op 
kermiszondag een kermiskoning te schieten. Wie het laatste stukje van de houten vogel, die zich op een 
twaalf meter hoge mast bevindt, met een kruisboog eraf schiet, wordt ingehuldigd als kermiskoning en 
krijgt dan de bijbehorende versierselen omgehangen. In tegenstelling tot het tweejaarlijks koningsschieten 
mogen hieraan buiten de leden ook de partners deelnemen.

Boxtelse gilde heeft nieuwe kermis   koning

Hulde voor kermiskoning Sander van Casteren.
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Boxtelse gilde heeft nieuwe kermis   koning

De nieuwe kermiskoning schept de soep.

Bestuursbesluit 
 
Het bestuur heeft besloten de bijdrage voor 
het opluisteren van de Pausmis in Den Haag 
te verhogen tot € 600,00.

Onderscheidingen
De federatieve onderscheiding het Zilveren 
Schild voor Algemene Verdiensten is op 
de Hoofdliedendag 2016 uitgereikt aan de 
oprichters van de KNTS, de gildebroeders 
Eric-Jan van Eggelen,  
Bas van Wieringen,  
Wim Roosengarten,  
Jack Evers en Frans Vriens.  
Aan Peter van Kuijen werd 
deze onderscheiding uit-
gereikt als hoofdredac-
teur van de Gildetrom.

Websites
Het vademecum op de federa-
tieve website wordt na afloop van elke maand 
aangepast. Secretariaatswijzigingen voor de 
Provinciale gildewebsite worden na afloop van 
elk kwartaal door de federatiesecretaris aan de 
provincie doorgegeven.

FEDERATIE-
NIEUWS

nieuwe kermiskoning, de plaatsvervangend 
gildekoning Frans Teulings, de bescherm-
vrouwe Ine Jonkers-van der Velden en de 

hoofdman Jacques Habraken. De hoofdman 
installeerde de nieuwe kermiskoning door 
hem het kermiskoning-zilverschild om te 
hangen en het bijpassend hoofddeksel op 
te zetten. Vervolgens mag alleen de nieuwe 
kermiskoning over het kermisvaandel 
schreiden. Hierna nodigde de hoofdman 
de tamboers uit om de trom te roeren en 
Guus om zijn vendel te neigen voor God, 
Koning, Vaderland en speciaal vandaag voor 
Sander de nieuwe kermiskoning. Iedereen 
was stomverbaasd over de vendelkwaliteiten 
van onze echte gildekoning Guus Eltink. Hij 
kreeg een hartelijk applaus van allen en beide 
koningen schudden elkaar de hand. Na het 
‘rondje’ van de nieuwe kermiskoning toeven 
we naar het terras van Becoloth om op de 
kermis de nieuwe kermisgildekoning te tonen. 
Aansluitend werd in het gildehuis Grandcafé 
Rembrandt deze geweldige dag tussen de 
buien afgesloten met een lekkere maaltijd. De 
nieuwe kermiskoning schonk daar voor alle 
aanwezigen de soep in! n



Dorpsplein Blitterswijck en ‘het gilde in beweging’
Afgelopen jaren is het karakteristieke dorps-
plein in Blitterswijck al meermaals verfraaid 
door onder andere het plaatsen van een 
lindeboom en een zitbank die hieromheen 
staat. In de week voor het koningschieten is er 
door het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck 
een nieuwe en zeer bijzondere opsiering 
aangebracht.
Naast het jaarlijks oprichten van een meiboom 
aan de zijde van het gemeenschapshuis is er 

nu door het gilde, aan de zijde van de kerk, een 
prachtige windvaan geplaatst waarop een gil-
detamboer, -schutter en een tweetal vendeliers 
staan afgebeeld.
De windvaan is vervaardigd door de dorpsge-
noot Ton Wolters (kopersmid) en geeft door de 
continue verandering van windrichting het gilde 
in beweging weer. Het is een uniek kunstwerk 
waarop wij als gilde erg trots zijn. n

Nieuwe koning 
Gilde Blitterswijck
Op zondag 29 mei schoot gildebroeder Marco 
Wijnands zich met het 510de schot tot koning 
van het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck. 
Marco is geen onbekende in Blitterswijck. Hij is 
drieëntwintig jaar lid van het gilde als schutter, 
lid van de carnavalsvereniging de Ruuk als nar, 
lid van de vriendengroep de Bokkepiemels en 
in zijn dagelijks leven is zijn grote passie het 
werken als vrachtwagenchauffeur met een 
eigen vrachtwagen. Bij de gildezusters was 
het Anne Gooren die met het 378ste schot de 
vogel naar beneden haalde. Zij werd hiermee 
de koningin bij de gildezusters. Anne is 
klaroenblazer bij het gilde. Bij de jeugd was het 
Mathijs Linders die zich met het 121ste schot 
jeugdkoning schoot. Mathijs is vijf jaar lid van 
het gilde als jeugdtamboer, voetballer bij de 
jeugd van United-BVV 27, en jeugdgolfer bij 
de golfclub in Geijsteren. Het koningspaar, de 
koningin bij de gildezusters en de jeugdkoning 
hebben gerecepteerd op zaterdag 18 juni in het 
parochiehuis van Blitterswijck. Met aansluitend 
het traditionele koningsbal, wat zeer gezellig 
was en goed bezocht werd. n

Sint Antonius Abt Gilde verhuist naar 
ander terrein
De huidige locatie van het gildeterrein wordt 
als gevolg van de maatregeling van gebieds-
ontwikkeling Ooijen-Wanssum verlaagd en 
zal regelmatig onder water lopen. Daarom 
is in overleg met het schuttersgilde gekeken 
naar een nieuwe plek in Blitterwijck. Eerste 
gildemeester Wilbert Ingenpass: “Het oude 
kasteelterrein is een prachtige historische plek 
die goed past bij de rijke traditie van ons gilde, 
bovendien komen we dichter bij het dorp”. Op 
donderdag 28 juli werden bij notariskantoor 
Mathijsen & Weijs in Venray de handteke-

ningen geplaatst, waarbij het Blitterwijckse 
gilde officieel het huidige gildeterrein verkocht 
heeft aan de Provincie Limburg (Projectbureau 
Ooijen-Wanssum) en het nieuwe gildeterrein 
van de gemeente Venray aangekocht.

Het nieuwe gildeterrein komt op het kasteelter-
rein in Blitterswijck. Het gilde was met een 
flinke afvaardiging van gildebroeders en -zus-
ters in uniform aanwezig bij de overdracht, het 
was best interessant om dit mee te  maken. n
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KRINGNIEUWS 
Land van Cuijk

De windvaan ‘het gilde in beweging’.

Veel belangstelling bij de overdracht.
Het nieuwe koningspaar Marco en Joyce 
Wijnands.



Mark Leegwater 
gildekoning 2016  
in Soest
Op de laatste zondag van augustus loopt de 
spanning in Soest in de loop van de middag 
altijd hoog op. Om één uur wordt gestart 
met het jaarlijkse koningsschieten. Er wordt 
afscheid genomen van de gildekoning 2015, 
Marcel van den Breemer en de mantel en 
het vaandel worden onder de schietbomen 
geplaatst zodat na het ‘vrijen van de vogel’ 
het koningsschieten kan beginnen. Dit jaar 
met vijfennegentig gildebroeders die de strijd 
aangaan. Natuurlijk eerst strijden om de prijzen 
en daarna door op de vogel. Er waren 485 
schoten nodig voor de vogel zich gewonnen 
gaf. Daardoor werd het natuurlijk ook wat later 
in de middag en liep het gildeterrein vol met 
vele duizenden bezoekers die tevens genoten 
van het mooie weer met als gevolg buiten veel 
drukte en in de tent wat minder.
Op het terrein zelf waren voor de jeugd weer 
diverse attracties opgesteld zodat zij zich 
kon vermaken, waaronder de Sesamstraat 
Liedjesshow vanuit de muziektent, die erg 
aansloeg.
Toen het laatste stukje van de vogel naar 
beneden viel klonk natuurlijk een luid gejuich, 
maar ook een geroezemoes, want wie was die 
gildebroeder die koning was geworden? Voor 
velen was hij toch een onbekende, de nieuwe 
gildekoning Mark Leegwater. Hij was al sinds 
2000 gildebroeder, en deed al jarenlang mee 
aan de volksspelen tijdens de gildefeesten. 
Maar ach, wat ben je al snel een bekende 
Soester met al die berichten op de social 
media! n
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Soest presenteert zich op  
hoofdliedendag in ’s-Hertogenbosch

In de aanloop naar het Landjuweel 2017 was 
het Groot Gaesbeeker Gilde uit Soest vanuit 
de Kring Land van Cuijk in de gelegenheid 
gesteld om een bijdrage te leveren aan de 
jaarlijkse hoofdliedendag. Een hele eer, 
omdat Soest wel lid is van de federatie, maar 
gezien haar ligging best wel een bijzondere 
plaats inneemt.
Natuurlijk wil je als gilde goed voor de 
dag komen. Maar dat vraagt een goede 
voorbereiding. Aan een van de plaatselijke 
parochiekoren, het gemengd koor Canto 
Nuovo, werd gevraagd of zij bereid was mee 
te gaan naar Den Bosch. En voor dit koor 
was het een unieke gelegenheid om hun 
jubileumjaar invulling te geven. In hetzelfde 
weekend zouden zij ook hun cd tijdens een 
concert presenteren.
Voor het tamboer-, hoornblazers-, vendel- en 
schutterskorps luidde de bijdrage aan de 
hoofdliedendag tevens een korpsweekend 
in, want via een bezoek aan Brugge werd op 

zondag negen oktober deelgenomen aan een 
historische optocht in het Franse Commines.
Op zaterdag acht oktober werd er om half 
acht ’s ochtends in Soest verzameld om met 
twee bussen naar Den Bosch te vertrekken. 
Voor de viering was er koffie geregeld in de 
nabijheid van de Sint Jan, waarna het koor 
Canto Nuovo kon gaan inzingen en het gil-
dekorps zich kon opmaken om de gildeleden 
de Sint Jan in te leiden voor de viering waarin 
monseigneur dr. G. de Korte hoofdcelebrant 
was. Al vroeg had ook de burgemeester van 
Soest, de heer Rob Metz, zich bij de Soester 
delegatie gevoegd, terwijl pastoor Joachim 
Skiba in Soest al op de bus was gestapt om 
de dag met het koor mee te reizen.
Alhoewel vieringen met gilde-eer de korps-
leden niet onbekend zijn, is een viering in de 
Sint Jan een hele bijzondere ervaring, zeker 
omdat er een behoorlijke nagalm in zo’n 
kathedraal zit. Bovendien kun je door de af te 
leggen routes door de Sint Jan wat meer van 
je repertoire laten horen.
Na afloop van de viering werd spontaan de 
Parade belegerd en werd een muzikale en 
vendelshow verzorgd. Dat zorgde er wel voor 
dat iedereen wat later in het provinciehuis 
aankwam en dat een aldaar geplande presen-
tatie logistiek niet meer mogelijk was.
Maar Soest had zich, zo werd ervaren uit de 
vele reacties op sociale media, op een indruk-
wekkende wijze gepresenteerd in Den Bosch, 
ook nog gevolgd door een korte vooruitblik 
naar het komende Landjuweel in 2017 in het 
Provinciehuis. nTijdens de mis in de Sint Jan. Gildekoning Mark Leegwater.

Vendeliers in actie op de Parade.
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Sluiting zomer-
seizoen in Sint 
Anthonis
Het Sint Antoniusgilde in Sint Anthonis sloot 
op 25 september het zomerseizoen af met een 
intern kampioenschap kruisboog op wip.
Trotse winnaar was Arno Rombouts. Van 
koning Marcel Hermens kreeg hij de wis-
selbeker in handen. Na afloop was er de 
barbecue voor leden met partners. Een van de 
vele mooie momenten van die middag was dat 
gildebroeder Wim Wellen met zijn zelfgemaakt 
gildekar het terrein op reed met daarop 
hoofdman Jos Verbeeten. Deze rit is vastgelegd 
op en wordt toegevoegd aan de film ‘Het leven 
van Wim Wellen in beeld’. De première zal 
zijn als deze gildebroeder een groots feest ter 
gelegenheid van zijn pensioen geeft. n

Unieke jubileumviering bij het 
Ravensteinse Sint Barbara Gilde
Op zondag 23 oktober zijn twee gildebroeders 
gehuldigd voor hun lidmaatschap van zestig
en vijftig jaar. Twee jubilarissen in één jaar en 
zeker iemand die zestig jaar gildebroeder is, 
is een uitzondering binnen het Ravensteinse 
gilde. Men moet veel meer dan zestig jaar 
terug in de tijd om een dergelijk jubileum in 
de gildeboeken te kunnen vinden. Het Sint 
Barbara Gilde is trots op dergelijke gilde-
broeders die steeds een actieve rol hebben 
gespeeld en nog steeds spelen.

Henny Kraaijvanger is de robijnen jubilaris. 
Hij werd in 1956 vrije broeder van het gilde, 
hetgeen in de periode 1959-1961 omgezet 
werd in een actief gildebroederschap.
In zijn tijd heeft hij diverse functies bekleed 

binnen het gilde. Zo was hij onder andere 
vendelier, vendelleider, tamboer, penning-
meester, secretaris en gedurende vijftien 
jaar hoofdman. Dezer dagen is hij bezig 
met het schrijven van een kroniek over zijn 
gildeperiode.

De gouden jubilaris is Wim Peters. In 1966 
trad Wim toe tot het gilde en vijf jaar later, hij 
was inmiddels uitbater van café Old Corner, 
werden hij en zijn echtgenote Theresia gast-
heer en gastvrouw van het gilde. Daarnaast 
was hij ruim twintig jaar Barbaradeken 
(bestuurslid). Thans is hij nog een zeer 
actieve wapenmeester, een functie die hij al 
geruime tijd met veel verve vervult. n
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De unieke gildekar van Wim Wellen. Henny Kraayvanger. Wim Peters.

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

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

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

De Gildetrom
Past. Castelijnsstraat 33 

5423 SP Handel

Rekeningnummer: 
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74

T.n.v. Stichting De Gildetrom
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Just van Stratum 
nieuwe koning 
van Sint 
Catharina Gilde 
Eindhoven-Stad 
Graag meldt het Sint Catharina Gilde 
Eindhoven-Stad dat we sinds drie september 
een nieuwe koning hebben. Just van Stratum 
mocht als zestiende van de drieënveertig 
aanwezige gildebroeders schieten, schoot 
meteen het laatste deel van de koningsvogel 
naar beneden en gaf dus aan zevenentwintig 
gildebroeders het nakijken. Minder dan een 
uur na het eerste schot aanvaardde Just het 
koningschap met alle daarbij behorende 
rechten en plichten. Just van Stratum is ach-
tenvijftig jaar oud, sinds 2009 gildebroeder 
en zal tot volgend jaar september de hoogste 
functie binnen het gilde met trots blijven 
vervullen. ‘s Avonds tijdens het zeer gezellige 
koningsdiner werd door Just met de konings-
wijn in de koningsbeker geproost en werd 
duidelijk dat alle gildebroeders het Just van 
harte gunden. n

Lucien Nieman Koning der Genneper 
Parken
Op zondag 4 september 2016 werd op het 
schietterrein van het Sint-Catharinagilde 

tot Blortem en Gestel, samen met het Sint-
Jorisgilde Gestel en Blaarthem, de tweejaar-
lijkse wedstrijd gehouden om de titel ‘Koning 
der Genneper Parken’. Voor deze wedstrijd 
hadden zich negen schutters aangemeld 
van diverse Gestelse verenigingen. Na een 
enerverende wedstrijd, waarbij eenentachtig 
schoten werden gelost, waarvan vijfendertig 
treffers, wist Lucien Nieman van Stichting 
Buurtbeheer Genderbeemd, zich tot koning te 
schieten door het laatste stukje van de vogel 
naar beneden te halen. Leo van Heertum 
(Catharinagilde) en Rudi van den Nieuwenhof 
(Sint-Jorisgilde) reikten de wisseltrofee uit aan 
de nieuwe koning Lucien Nieman. n

Peter van Kuijen verovert het koning-
schap van Sint Catharinagilde Tongelre
In het verleden werd er in Tongelre kermis 
gevierd op de zondag na eenentwintig 
september. Er werd op die dag, één keer in 
de drie jaar, geschoten om het koningschap. 
Deze datum is enige jaren geleden weer van 
stal gehaald, na allerlei andere data te hebben 
geprobeerd. Wij begonnen deze dag met 
een bijeenkomst in het gildehuis. Daar werd 
door een van de broers van een gildebroeder, 
een oud lector, een christelijke opening aan 
die dag gegeven. Hierna werd er een stevige 
lunch genuttigd en vanwege de spanning 
werd er weinig drank gebruikt. Na de gebrui-
kelijke taferelen rond de schutsboom, onder 
andere het aanbieden van een schild door de 
aftredende koning, werd de koningsvogel op 
de boom geplaatst en naar boven gehesen. 
De spanning tussen de zes schutters was te 
snijden. Niemand wilde de ander koning laten 
worden. Er werden veel foutieve aanwijzingen 
gegeven, evenals dat er opmerkingen over de 
schietkunst van de kandidaatkoningen werden 
geplaatst. Na honderdtien schoten lukt het 

Peter van Kuijen om de juiste plek te raken en 
dwarrelend valt de vogel op de grond. Vreugde 
bij zijn vrouw en kinderen en natuurlijk ook 
bij het gilde. Echter na de installatie begon 
men zich af te vragen hoe de koning zich bij 
officiële gildeactiviteiten zou presenteren.  
Hij is nu koning, regerend deken en tamboer. 
Dit wordt nog een leuke puzzel. n
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Lucien Nieman neemt de wisseltrofee in 
ontvangst.

De nieuwe koning Peter van Kuijen.
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Bij het artikel over de jubilarissen van het Sint Annagilde Nederwetten is helaas een 
onjuiste naam bij de foto genoemd. De jubilarissen waren Bert de Vries en Toon de 
Brouwer en niet Jan Migchels en Toon de Brouwer.
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Paul van der Putten nieuwe koning Jorisgilde Gestel  
en Blaarthem 
Op zondag twee oktober verzamelden zich 
zeventien gildebroeders om elf uur in het 
gildelokaal en ook een aantal gildezusters 
was aanwezig. Om kwart over elf werd Frans 
Liebregts voorgesteld aan de gildebroeders. 
Frans was uitgenodigd door het gilde om 
de boom te vrijen, zodat het koningschap 
openstond. Nadat het koningsvest van de 
oude koning Hans van den Broek was afge-
nomen, schonk hij het gilde een nieuw zilveren 
schild (zie foto). Na loting werd door veertien 
gildebroeders gestreden om het nieuwe 
koningschap. Na eenendertig schoten viel het 
laatste stuk van de vogel naar beneden. Na 
beraad van de overheid was de nieuwe koning 
bekend, zijnde Pieter van der Putten. Hierna 
werd de nieuwe koning geïnstalleerd. Na de 
felicitaties en een gezellig samenzijn werd de 
dag afgesloten met een geweldig konings-
maal, zijnde een chinees buffet. n

Koningschieten Sint Sebastiaan Mierlo 
op kermiszondag
De dag elf september 2016, werd begonnen 
met het bijwonen van de gildemis in de 
Sint Luciakerk, waarbij door vaandrig Peter 
Berkers de eed van trouw aan het kerkelijk 
gezag werd afgelegd. Op het kerkplein werd 
een vendelgroet gebracht. Na het nuttigen 
van de koffietafel vond de loting om de schiet-
beurt plaats. Daarna werd de schutsboom op 
de Arkweg vrijgemaakt door driemaal om de 
schutsboom te gaan, waarna de spannende 
strijd kon aanvangen. Om één uur werd met 
het koningschieten met kruisboog begonnen 
door zeventien gildebroeders, genodigden, 
ereleden en wereldlijke gezagdragers. Pastoor 
Kloeg had de eer om het eerste schot te 
mogen lossen. De gipsen vogel werd na 123 
schoten omlaag gehaald door gildebroeder 
Tomas Berkers. Hij mag zich het komend 
jaar koning van het Gilde Sint Sebastiaan 
uit Mierlo noemen en het gilde als zodanig 
vertegenwoordigen. Na het omhangen van 
het koningsvest bij onze nieuwe koning werd 
met een serenade door de tamboers en een 
vendelgroet door de vendeliers de inhuldiging 

en gelukwensen aangeboden. Met het vieren 
van de nieuwe koning eindigde deze traditio-
nele gildedag tijdens Mierlo kermis 2016. n

Nieuwe keizer en 
koning bij Sint-
Catharinagilde 
Valkenswaard
Bij het Sint-Catharinagilde Valkenswaard werd 
op zondag vier september het koningschieten 
gehouden. Onder het toeziend oog van 
wethouders Mart Wijnen en Marcel Bax en 
beschermvrouwe Eugenie Baken verzamelden 
deelnemers, overige gildeleden en toeschou-
wers zich op schietterrein De Schans. Na het 
‘vrijen’ van de schutsboom en het lossen van 

Het koningsschild.

 De nieuwe koning en zijn partner.

Thomas Berkers, de nieuwe koning.
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V.l.n.r. koningspaar Peter en Maria de Laat en 
keizer Antoon van den Berg.



Sint Martinusgilde Luyksgestel in Tours
Begin dit jaar ontvingen wij een uitnodiging 
om de festiviteiten rondom de 1700ste 
verjaardag van Sint Maarten te komen 
meevieren in Tours. De heenreis verliep niet 
zoals gepland. We waren laat in Tours en 
daarom moesten we meteen doorrijden naar 
Hotel de Ville (het gemeentehuis) voor het 
diner. Aansluitend waren we aanwezig bij 
een spectaculaire lichtshow van drie kwartier, 
waarin de geschiedenis van Tours werd 
beschreven. Op zaterdagmorgen kregen we 
een rondwandeling onder begeleiding van 
een gids door Tours. We bezochten onder 
andere de basiliek en abdij van Sint-Maarten 
van Tours. In de basiliek ligt Sint Maarten 
begraven. Ook brachten we een bezoek aan 
de Cathédrale Saint-Gatien de Tours. Rond het 
middaguur werden we door de burgemeester 
ontvangen voor een brunch. Deze was samen 
met alle deelnemers aan de parade, bij een 
restant van de oude vestigingsmuur. Er 
waren delegaties uit onder andere Nederland, 
Argentinië, Hongarije, België, Italië en Spanje. 
Na de brunch vertrok de parade vanaf het 
plein bij de kathedraal. Een mooie route door 
de stad met veel toeschouwers. Op diverse 

plaatsen in de route hebben onze vendeliers 
een korte vendeldemonstratie gegeven. Op 
het eindpunt van de parade, een park aan 
de Loire, werd onder het toeziende oog van 
alle deelnemers, het gerenoveerde beeld 
van Sint Maarten onthuld. Dit beeld wordt 
op elf november  geplaatst op de basiliek, 
als de renovatie van de basiliek voltooid is. 
Zondagmorgen vertrokken we, na het ontbijt, 
naar Tours om zelf nog een en ander te 
bekijken of naar de heilige mis in de basiliek 
bij het graf van Sint Maarten te gaan. We 
kijken terug op een zeer geslaagd weekend. n
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enkele openingsschoten door de genodigden 
kon de strijd beginnen. Helaas kende de 
wedstrijd slechts twee deelnemers, regerend 
koning Peter de Laat en Antoon van den Berg. 
Laatstgenoemde had het koningsvest al vier 
keer eerder mogen dragen en zou bij winst de 
tweede keizer in de 229-jarige geschiedenis 
van het gilde worden. Peter de Laat heeft de 
afgelopen twee jaar de eer van het koning-
schap en heeft het gilde op voortreffelijke 
wijze gestalte gegeven. Al vanaf het begin ging 
het publiek enorm op in de strijd, aangemoe-
digd door tromgeroffel van de tamboers.  
Na het 80ste schot werd er een korte pauze 
ingelast. Niet lang na de hervatting werd 
duidelijk dat de winnaar spoedig bekend zou 
zijn. Bij het 111de schot haalde Antoon van 
den Berg onder luid gejuich de vogel naar 
beneden. Hij heeft er na zijn vierde konings-
titel twaalf jaar op moeten wachten, maar 
nu is het hem dan eindelijk toch gelukt om 
keizer van het gilde te worden. Nog enigszins 
beduusd nam hij de felicitaties in ontvangst. 
Er waren geen andere deelnemers, wat bete-
kende dat Peter de Laat opnieuw koning werd. 
Ook hij werd uitbundig gefeliciteerd.
Aan het begin van de avond werden keizer en 
koning in het gildehuis beëdigd. n

Frans van der Heijden nieuwe koning gilde Sint Sebastiaan
Op zondag 25 september 2016 was het schietter-
rein van het gilde in Borkel omgetoverd tot een 
prachtig versierd feestterrein. 

’s Morgens om tien uur begonnen de festi-
viteiten. Rond twaalf uur was het tijd voor de 
koffietafel. Het koningsschieten begon om twee 
uur met zes kandidaten, waarvan drie dames. 
Het gilde liep driemaal rond de boom en trok 
daarna langs de koningsbomen. Deze vijftien 
beukenbomen staan op het schietterrein voor 
iedere koning die zich vanaf de heroprichting 
(1975) koning schoot. Bij de overleden koningen 
werd een herdenkingskaars geplaatst. 

Daarna werd koning Henk Tegenbosch ontdaan 
van de koningsmantel door pastoor Spooren 
en wethouder Martien Wijnen. Pastor Spooren 
wijdde de vogel. Na het loten van de volgorde 
en de openingsschoten door pastor Spooren, 
broeders van bevriende gildes en wethouder 

Mart Wijnen, begon de strijd. Bij schot 
honderdelf viel de vogel naar beneden na een 
schot van Frans van der Heijden. Na de eerste 
felicitaties voor zijn koningschap in ontvangst 
te hebben genomen, wachtte hem zijn eerste 
taak. Alle kinderen op het schietterrein kregen 
een snoepzak. Daarna betrad de nieuwe koning 
het podium voor de handenwassing. Nadat 
hij de eed van trouw had afgelegd werd door 

wethouder Mart Wijnen en districtsraadsheer 
Henk Vrenken de koningsmantel en de zilveren 
koningsvogel omgedaan. Vervolgens liep de 
koning over het vaandel en legde de vaandrig 
de eed van trouw af. Na het ceremoniële 
gedeelte mocht de koning plaatsnemen op de 
koningszetel, een pijp in ontvangst nemen en de 
vendeliers aanschouwen die een hulde brachten. 
Het was een zeer geslaagde dag. n

Voor de kathedraal van Tours.
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Sint Jan-Baptist 
gilde uit Oerle wint 
gemeenteschild

Op zaterdag 27 augustus vond de traditionele 
verschieting om het Veldhovens gemeente-
schild plaats, dit jaar georganiseerd door het 
Sint Lambertus gilde uit Meerveldhoven. Er 
deden zevenentwintig schutters mee van de 
gildes uit Veldhoven.
Er werd geschoten in twee klassen; één voor 
schutters ouder dan zestig jaar en één voor 
schutters tot en met zestig jaar. Het schieten 
was op individuele basis, maar van elk gilde 
waren vier schutters geselecteerd voor een 
viertal, waarbij de resultaten van de viertallen 
voor het gemeenteschild gelden. Het was 
een uitermate goede dag voor het Sint Jan 
Baptist gilde uit Oerle, zij gingen er met alle 
zilveren prijzen vandoor. Het gemeenteschild 
werd gewonnen door het viertal van Sint Jan 
Baptist. Het schild tot en met zestig jaar werd 
gewonnen door Tinus Meulenbroek van Sint 
Jan Baptist. 
Het zestig-plus schild werd gewonnen door 
Gidi van Riet van Sint Jan Baptist. Ook is er dit 
jaar voor het eerst een onderlinge wedstrijd 
tussen de koningen van de gilden verschoten, 
welke wederom gewonnen werd door Gidi van 
Riet van Sint Jan Baptist.
Als extra prijs werd op de gipsen vogel 
geschoten voor de vierkante fles. De winnaar 
hiervan is Erwin Snelders van het Sint Caecilia 
gilde uit Veldhoven dorp. n

René Klijn nieuwe koning  
Sint Ambrosiusgilde Baardwijk
Bij het Sint Ambrosiusgilde Baardwijk werd op 
zaterdag 27 augustus 2016 om de koningstitel 
gestreden. De beste schutter van die dag is 
voor twee jaar lang de koning van het gilde.
Zoals de traditie voorschrijft, werd de huidige 
koning (Mari van Daelen) aan huis opgehaald 
door alle gildebroeders. Zij werden hartelijk 
ontvangen door de koning en getrakteerd op 

een kopje koffie met een Brabants worsten-
broodje. Nadat de vendeliers een laatste gil-
degroet hadden gebracht aan de oud-koning, 
voegde deze zich bij de groep en werd de 
tocht voortgezet naar Café de Molenvliet. 
Aan het begin van de middag werd in het 
clubhuis De Korf een Brabantse koffietafel 
genuttigd. Nadat de inwendige mens 
tevreden was gesteld, konden de wedstrijden 
plaatsvinden. De koning werd ontdaan van 
zijn koningszilver en op dat moment was het 
gilde even koningloos. Het koningszilver werd 
aan de schutspaal gehangen, zodat de schut-
ters konden zien waar zij voor streden.
Na een spannende wedstrijd bleven er twee 
schutters (René Klijn en John de Jong) over 
die kans maakten op het koningschap. 
Uiteindelijk kwam René Klijn als winnaar uit 
de strijd. 
Het Sint Ambrosiusgilde feliciteert René van 
harte met zijn behaalde koningschap. n

Dochter steekt moeder naar  
koningskroon bij Sint Ambrosiusgilde 
uit Haarsteeg
Aan de 30ste editie van het koningschieten 
gingen de gildemis in de kerk van Haarsteeg 
en een smakelijke koffietafel in het gilde-
onderkomen d’n Brukamp vooraf. Pastoor 
David Lebrun leidde de eucharistieviering 
en kreeg assistentie van oud-pastoor Jan 
Nabuurs (vierentachtig), inmiddels zevenen-
vijftig jaar priester en erelid van het gilde. Na 
het 195ste schot dwarrelden de restanten van 

de vogel naar beneden. Daniëlle van der Lee 
(twintig) nam daarmee de koningstitel van 
haar moeder Wilma van der Lee-de Bever 
over. Gildebroeder Tini Verhoeven baande 
de weg voor de overwinning met schot 
194. Hij liep de keizerstitel net mis. Sneu, 
maar er kan er maar één de winnaar zijn; 
Daniëlle van der Lee dus. “We gaan er een 
goede koning aan krijgen”, zegt hoofdman 
Frans Mommersteeg. Ze aanvaardt het 
koningschap maar laat meteen horen dat 
ze geen bier lust. Voor de vorm nipt ze aan 
het glas gildebier dat ze krijgt aangeboden. 
Ach, een in alle opzichten nuchtere koning is 
niet verkeerd. Als ze maar weet te genieten 
van de vorstelijke titel en tradities op de 
goede manier uitdraagt, mag het gilde Sint 
Ambrosius zich met haar de koning te rijk 
voelen. Een vorstelijk idee, nietwaar. Vol trots 
loopt ze over het hoofdvaandel en ondergaat 
ze de gildegroet. Tim van Lent werd aspirant-
koning. n

Wethouder Nicolle Rademakers reikt het 
gemeenteschild uit aan Gidi van Riet.

René Klijn wordt gefeliciteerd door  
René Pullens.

De trotse nieuwe koning Daniëlle van der 
Lee met aspirantkoning Tim van Lent.

KRINGNIEUWS 
Maasland
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Federatietoernooi te Boxmeer
Zondag achttien september stond het federa-
tietoernooi op het programma. 
Ook dit jaar is ons gilde Sint Antonius Abt 
er weer bij geweest met een aantal van onze 
jeugdleden. En de jeugd verdient een dikke 
duim, want ze haalden maar liefst drie prijzen 
op deze dag. Uiteindelijk heeft deze dag ons 
weer vijf kampioensschilden en drie andere 
prijzen opgeleverd.Bij het jeugdtrommen ging 
de derde prijs naar Max van Rosmalen en de 
tweede prijs naar Hein van der Schoot.
En bij het jeugdgroepstrommen zijn Max van 
Rosmalen, Jari de Haas, Jayden Reijnders en 
Hein van der Schoot zelfs kampioen geworden, 
wat een prestatie.

Verder bij het groepstrommen klasse A;  
kampioen voor Antoine van der Schoot, 
Wilbert van Rosmalen en Dave Bijveld.  
En bij het trommen klasse U de derde prijs 
voor Dave Bijveld en kampioen voor Wilbert 
van Rosmalen.
Maar ook bij het bazuinblazen zijn prijzen 
behaald, want bij de klasse E is Wout de Haas 
kampioen en bij de klasse A is Jarno de Haas 
kampioen.
Een mooie prestatie en natuurlijk iedereen van 
harte gefeliciteerd. 
En zo werd er weer een mooie dag afgesloten 
en daarna weer terug richting Nuland.
De Guld is altijd keigezellig! n
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Nieuwe vlag 
voor Gilde Sint 
Ambrosius Loon 
op Zand

Op vierentwintig september jongstleden zijn 
de leden van gilde Sint Ambrosius Loon op 
Zand verrast door hun jubilaris Jos Vermeer. 
Nadat Jos de huldiging van de hoofdman en 
de vendelgroet in ontvangst had genomen 
nam hij het woord. Jos bedankte voor alle 
vriendschap en broederschap die hij al zestig 
jaar lang ontvangt. Met hulp van gildebroeder 
Theo Schoenmakers bood hij een nieuwe 
vlaggenmast en vlag aan. In optocht ging het 
naar de voorkant, waar de vlag aan de leden 
werd getoond en overhandigd. Daarna werd 
deze in de top van de nieuwe mast gehesen. 
Wij laten de vlag nog vaak wapperen tijdens 
feesten, open dagen en andere belangrijke 
activiteiten. Jos, bedankt!
verheid. n

Gilde Sint Ambrosius huldigt drie 
jubilarissen
Op de 232e statiedag heeft Gilde Sint 
Ambrosius Loon op Zand drie jubilarissen 
gehuldigd, ze zijn letterlijk in het zonnetje 
gezet op deze prachtige dag. 
Jos Vermeer is zestig jaar lid van het gilde. 
Jos trad in de voetsporen van zijn vader en 
oom Piet. Een fanatiek schutter met zowel 
geweer als hand- en kruisboog en hij heeft 
het jeu de boulesspel beoefend. Jos is zes jaar 
koning van het gilde geweest en de laatste 
gildekoning met geweer. Jos was actief bij de 
bouw en de uitbreidingen van ons gildehuis. 
Ook zat hij twee keer in de overheid. 
Jonkheer Jan-Baptist Verheijen is vijfentwintig 
jaar lid van het gilde, dat mede door zijn 
voorvader is opgericht. Vijf voorvaders zijn 
hoofdman geweest en de zesde hoofdman, 
de heer Ten Horn, was getrouwd met tante 
Emilie. Jan-Baptist heeft zijn vader waardig 
opgevolgd als beschermheer. Wij zijn blij 
dat Jan-Baptist zo vaak aanwezig is en zijn 
enthousiasme overbrengt op zijn kinderen, 

de achtste generatie Verheijen binnen ons 
gilde. Jan Smits is ook vijfentwintig jaar 
geleden toegetreden tot ons gilde. Hij is een 
fanatiek schutter en jarenlang een goede 
tamboer die met de groep en individueel de 
nodige prijzen heeft behaald. Jan heeft actief 
ondersteund bij de nodige verbouwingen en 
organisaties van gildefeesten. Hij heeft met 
zijn jeugdig enthousiasme altijd klaargestaan 
voor de jeugd. n

De prachtige nieuwe vlag wordt aan de 
gildeleden getoond.

Het mooie kampioensschild.

V.l.n.r. Jonkheer Jan-Baptist Verheijen,  
Jos Vermeer en Jan Smits.

Bent u al aangemeld voor de digitale  
Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geef u dan nu op met uw e-mailadres:  
nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch houdt vijfentwintigste 
jeu-de-boules toernooi 
Dit jaar is voor de vijfentwintigste keer het 
jeu-de-boules toernooi om het kampioenschap 
van Vorstenbosch gehouden. Er hadden zich 
vierenzestig teams ingeschreven en zeven 
jeugdteams van groep vijf tot en met acht. 
Elk team heeft drie wedstrijden gespeeld in de 
voorronden. De beste tweeëndertig teams uit 
de voorronden gaan door naar de hoofdronde, 
deze tweeëndertig teams spelen volgens het 
knock-out systeem. Als extra voor deze jubile-
umeditie kregen alle deelnemers lunchbonnen 
cadeau. Vier personen die alle vijfentwintig 
jaren deelnamen, hebben een bierpakket 

gekregen.
Vanaf half twee is in het knock-out systeem 
de deelname per speelronde gehalveerd, 
aangezien alleen de winnaars doorgaan naar 
de volgende ronde. Rond drie uur is de finale 
van het jeugdtoernooi gespeeld, met later de 
prijzenuitreiking. De winnaars zijn Lara en Silke 
Bos. Vanaf de achtste finales voor de winnaars-
ronde is gespeeld op de grindbanen.
De winnaars van het vijfentwintigste toernooi 
om het kampioenschap van Vorstenbosch zijn 
geworden Ruud Donkers, Guus Geenen en 
Mark van Kessel. n

Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch 
succesvol op Brabantse kampioen-
schappen te Boxmeer
Het gilde uit Vorstenbosch wist drie prijzen in 
de wacht te slepen op het federatietoernooi 
bij het Heilige Bloed Gilde in Boxmeer. 
Met een tiental leden was het gilde naar 
Boxmeer gegaan om deel te nemen aan het 
de Brabantse kampioenschappen. In enkele 
klassen van het trommen waarin werd deel-
genomen, is ook een prijs binnengehaald. Bij 
elke prijs is het ‘Sint Antonius Abt’ lied duidelijk 
hoorbaar in de kiosk. Bij het trommen in Klasse 
A is Jelle van de Wetering kampioen geworden. 
Bij het trommen in Klasse B is Lindsey Vogels 
de kampioen. Bij het trommen in Klasse C weet 
Mieke van der Heijden promotie te maken naar 
klasse B. Het is een fijne federatiewedstrijd 
geweest met heel lekker weer en een goede 
organisatie, waarbij de drie gildewaarden 
broeder-/zusterschap, trouw en dienstbaarheid 
hoog in het vaandel staan. n

KRINGNIEUWS 
Maasland

Schutters- 
koningschieten  
GildeVorstenbosch
Dit jaar is de opzet gewijzigd van de 
combinatie van geweerschieten en kruisboog-
schieten; er is met het kruisboogschieten 
gestart. Op donderdagavond vijftien sep-
tember is de kruisboogwedstrijd om zes uur 
begonnen, zodat deze voor de schemering 
klaar zou zijn. Allereerst moeten de vijftien 
deelnemers tien pijlen op een grote wip 
schieten, met aansluitend vijf pijlen op een 
kleinere wip. Slechts twee personen weten 
allemaal voltreffers te noteren.
Aansluitend is voor het geweerschieten een 
soortgelijk scenario uitgevoerd. Tien kogels 
zijn op de eerste schietbak gericht en vervol-
gens zijn vijf kogels op de tweede schietbak 
afgevuurd. Bij dit onderdeel weten nagenoeg 
alle geoefende geweerschutters, zes in totaal, 
vijftien treffers te noteren.
De winnaar is al snel bekend, want slechts 
één persoon weet bij beide onderdelen vijftien 
treffers achter de naam te noteren.
Kortom Patricia Steenbakkers is later op 
de avond door hoofdman Johnnie van der 
Heijden opnieuw als schutterskoning gehul-
digd. n

De trotse nieuwe koning Daniëlle van der 
Lee met aspirantkoning Tim van Lent.

Jelle van de Wetering kampioen trommen 
Klasse A.

Schutterskoning 2016 Patricia Steenbakkers.
Lindsey Vogels kampioen trommen  
Klasse B.
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Teerdag Gilde Sint Antonius Abt-Sint Catharina Nistelrode
Eindelijk was het dan zo ver, de dag waar 
reikhalzend naar was uitgekeken. Zaterdag 
vierentwintig september 2016 was de teerdag 
en het koningschieten. Ditmaal, in het jaar 
van ons vijfentwintigjarig bestaan, zou het 
koningschieten wel extra spannend worden. 
Twee gildebroeders zouden, als zij zich tot 
koning schoten, de titel van gildekeizer kunnen 
verwerven. Voorafgegaan door de stan-
daardruiter trok het gilde naar de woning van 
de regerende koning Paul Altorf. De hoofdman 
hield een korte toespraak, het gilde bracht de 
koning een vendelgroet en de koning bood de 
koningsvogel aan. Na het nuttigen van enkele 
mondverwenners en drankjes werd de koning 
begeleid naar de Gildenhof. De lunch volgde 

en na het vrijen van de schutsboom werden de 
eerste schoten gelost door de vertegenwoor-
diger van de gemeente Bernheze, wethouder 
Rien Wijdeven en door onze gildeheer pastoor 
Ouwens. Het koningschieten kon beginnen. 
Uiteindelijk was het gildebroeder Harrie 
Meulendijks die met een welgemikt schot, 
het 191ste, de vogel van de schutsboom wist 
te schieten. Vervolgens werd voor de titel van 
jeugdprins geschoten en Rick van Berkel wist 
deze titel voor zich op te eisen. Adriaan van de 
Laar wist met welgemikte schoten de titel van 
schutterskoning te prolongeren.
De geslaagde teeravond begon met een 
gezamenlijke maaltijd. Daarna was er muziek, 
waarop gezellig gedanst werd. n

Gildemis en installatie gildekoning 
Nistelrode
Zondag twee oktober vierde het gilde Sint 
Antonius Abt-Sint Catharina haar jaarlijkse 
gildemis. Dit jaar een wel zeer vreugdevolle 
mis, immers het gilde kon haar nieuwe koning 
Harrie Meulendijks en ook jeugdprins Rick 
van Berkel inaugureren en gildebroeder Kevin 
Breedveld installeren.
Na een welkomstwoord door zowel de 
gildeheer als de hoofdman van het gilde vond, 
in een zeer stemmige druk bezochte mis, 
deze ceremonie plaats. Allereerst legden Rick 
en Kevin met hun hand aan het vaandel hun 
gelofte van trouw af. Daarna werden Rick de 
versierselen van de jeugdprins omgehangen, 
die hij voor de tweede keer ontving, en kreeg 
Kevin het gilde-insigne opgespeld. 

Kevin kreeg na zijn installatie ook nog het 
vaandel van de oud-vaandrig Adriaan van 
Wanrooij overgedragen, die het vaandel vijfen-
twintig jaar voor het gilde heeft gepresenteerd.
De te installeren koning legde met zijn 
rechterhand aan het gildevaandel de gelofte 
van trouw af. Trots stapte de nieuw geïnstal-
leerde koning over het door vaandrig Kevin 
Breedveld op de grond uitgespreide vaandel, 
een eer slechts voorbehouden aan onze Vorst 
en de gildekoning. 
Na het hernieuwen van de eed van trouw, 
de heenzending door onze gildeheer en het 
zingen van het lied ‘Brabant Were di’, verliet 
het gilde onder tromgeroffel de kerk. n

Campingschieten 
Udenhout

Als nieuwe activiteit hielden wij op dertien 
augustus 2016 bij ons Gilde Sint Antonius-Sint 
Sebastiaan Udenhout het zogenoemde camping-
schieten. Via posters was bij diverse campings 
in de omgeving aangegeven dat er op zater-
dagmiddag vanaf twee uur onder begeleiding 
geschoten mocht worden met geweer om de titel 
campingkampioen. Ondanks dat de belangstel-
ling wat tegenviel, was het een zeer leuke en voor 
de deelnemers een leerzame middag. Na een 
korte toelichting en veiligheidsinstructies schoten 
alle deelnemers op de grote wippen en later 
werd er afgekampt op de kleine wip. De winnaar, 
komende uit Zuid Holland en verblijvende op 
een camping in Helvoirt, was dolgelukkig met 
zijn overwinning en de daarbij behorende mooie 
beker. Het was wederom een mooie gelegenheid 
om het gildeschieten te promoten en iedereen 
kennis te laten maken met wat Brabant op 
cultureel erfgoed te bieden heeft. n

Nieuwe gildebroeder Kevin en jeugdprins 
Rick.

Vaandrig Kevin spreidt het vaandel voor 
koning Harrie Meulendijks.

Schieten om de titel ‘campingkampioen’ in 
Udenhout.

V.l.n.r. schutterskoning Adriaan van de Laar, 
koning Harrie Meuldijks en jeugdprins Rick 
van Berkel.
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Installatie gildekoningen Sint 
Barbaragilde Dinther
Op zondag elf september 2016 werden in de 
heilige mis van kwart voor negen ’s ochtends 
de twee koningen geïnstalleerd.
Jeugdkoning Gijs van den Eertwegh werd 
na een toespraak van de hoofdman, door 
oud-jeugdkoning Youri van den Hurk de 
koninklijke onderscheiding omgehangen. Gijs 
gaat het komende gildejaar als jeugdkoning 
door het leven. Gildekoning René Habraken 
werd door de eerste jongdeken na de hand-
wassing rein verklaard. Hierna mocht René 
over het gildevaandel schrijden, een grote eer 
die alleen aan onze Koning Willem Alexander 
en de gildekoning ten deel valt. De heilige mis 
werd voorgegaan door pastor Joost Jansen, 
die met een warme toespraak de beide 

koningen welkom heette.
Na de heilige mis werden de beide koningen 
ingevendeld op het terrein voor de pastorie. 
Hierna werd iedereen uitgenodigd voor 
koffie met een broodje in het gildehuis.  
De oud-jeugdkoning Youri van den Hurk 
en oud-gildekoning Arno van Boxtel kregen 
beiden een herinneringsspeld, een mooie 
blijvende herinnering. Een afvaardiging van 
het Sint Willebrordusgilde Heeswijk was te 
gast. Zij hadden zelf monumentendag,  
dus extra mooi dat ze hier tijd voor maakten 
ondanks hun drukke agenda.  
Gildekoning René Habraken en jeugdkoning 
Gijs van den Eertwegh wensen wij een fijn 
koningsjaar toe. n

Presentatie CD 
Dinthers gildekoor

Op drieëntwintig oktober 2016 is de dialect- 
CD van het Sint Barbaragilde gepresenteerd 
in een overvolle Sint Servatiuskerk, waar 
veel toehoorders moesten blijven staan 
vanwege de drukte. De presentatrice Katja 
Habraken-Brooijmans gaf een extra franje 
door alles probleemloos en humorvol aan 
elkaar te praten. Toon Konings bracht voor 
de afwisseling enkele prachtige verhalen 
waar de toehoorders van wisten te genieten. 
Ja, en dan de solisten van het koor, René 
Habraken, Ingrid Verhoeven en de componist 
van het koor, Henk Habraken. Henk was 
verantwoordelijk voor de tekst en muziek 
en zij wisten samen met het koor een fan-
tastische presentatie neer te zetten. Tijdens 
de presentatie van bijna anderhalf uur heeft 
niemand zich hoeven te vervelen, alles werd in 

Nieuwe gildekoningen Sint Barbaragilde Dinther
Zaterdag drie september 2016 is om half 
elf samenkomst voor vertrek naar Huize 
Zwanenburg, waar we traditiegetrouw onze 
koning en jeugdkoning uitvendelen. Ditmaal 
waren dat Arno van Boxtel en Youri van den 
Hurk. Terug in het gildehuis werd, na een 
warme lunch, een korte vergadering gehouden, 
waarin de kandidaten voor het nieuwe koning-
schap zich konden aanmelden. Daarna kon 
het jeugdkoningschieten beginnen. Het beslis-
sende schot was van Gijs van den Eertwegh en 
daardoor was Youri van den Hurk zijn koning-
schap kwijt. Het schieten om de gildekoning 
kon beginnen. Aan de vogel, die gemaakt 
was door de dan nog geldende koning, was 
een creatie van een PSV-vlag bevestigd met 

daarachter een AJAX-shirt. Als Ajaxsupporter 
denkende, zou op PSV geschoten worden 
en het AJAX-shirt zou zich dan ontrollen. 
Het pakte anders uit. De schutters schoten 
zijn hele creatie aan flarden en van een shirt 
ontrollen kwam niets terecht. Hilariteit ten top. 
Uiteindelijk haalde René Habraken het laatste 
restje van de vogel neer, hij is gildekoning 2016. 
Om zeven uur begon een diner waar de hele 
keukengarde trots op kan zijn. René Habraken 
werd die dag ook gehuldigd voor veertig jaar 
gildebroeder. Een delegatie van Gildekring 
Maasland kwam de erespeld overhandigen, het 
was een compleet festijn. Het Sint Barbaragilde 
kijkt met dank aan alle medewerkers terug op 
een zeer geslaagde teerdag. n

KRINGNIEUWS 
Maasland

Jeugdkoning Gijs van den Eertwegh en 
koning René Habraken.

René Habraken schrijdt als nieuwe koning 
over het vaandel

Links Gijs van den Eertwegh, de nieuwe 
jeugdkoning.

Het gildekoor in actie.



een vlot tempo gebracht. De eerste CD werd 
aangeboden aan Jos Zwanenberg die door 
diens woorden medeverantwoordelijk was 
voor de totstandkoming van deze dialect-CD. 
Rico van Hooren op zijn sologitaar en Peer 
van Vreede op basgitaar waren in hun nopjes 

als gastmusici en genoten mee van de grote 
toeloop. Na afloop was iedereen welkom in 
het gildehuis voor gratis koffie en thee met 
cake. Er werd door de bezoekers nog druk 
en lang nagepraat, hetgeen de sfeer duidelijk 
tekende. n
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Nieuwe koning 
en dagwinnaar 
bij Gilde Sint 
Catharina Den 
Dungen
Traditiegetrouw op kermiszaterdag 
wordt er koning geschoten bij Gilde Sint 
Catharina in Den Dungen. Het gilde wordt 
door regerend koning Heinz Verlande op 
een heerlijke lunch getrakteerd. 
De gildeheer loopt samen met zijn 
eerwaarde broer mee bij het vrijen van de 
boom. Oud-koning Heinz vuurt het eerste 
schot op de vogel af. Na de koning komen 
alle gildebroeders en gildezusters aan de 
beurt, op volgorde van loting. Voor de 
partners en jeugdleden is er een tweede 
houten vogel. Alle leden en gasten schieten 
na elkaar en het gaat behoorlijk gelijk op. 
De vogel van de gasten en jeugdleden 
wordt na 131 schoten door Jelle Geerts 
naar beneden geschoten. De koningsvogel 
is op dezelfde manier gemaakt en hangt 
nog dapper hoog in de boom. Telkens 
klinken er kreten als er weer een stuk naar 
beneden komt. Totdat het 156ste schot het 
allerlaatste stuk van de vogel naar beneden 
laat tuimelen. Gejuich klinkt voor de 
nieuwe koning Ties Toelen. Door de oud-
koning Heinz wordt het koningszilver bij 
de nieuwe koning omgehangen. Ook heeft 
de oud-koning naar een oude traditie een 
zilveren schild laten maken en hij schenkt 
dit aan het gilde. n

Gilde van Sint Barbara en  
Sint Sebastiaan wint wisselschild 
gemeente Vught
Na een zinderende schietwedstrijd onder 
prachtige weersomstandigheden op het 
gezamenlijk gildeterrein van de twee Vughtse 
gilden, is het gilde van Sint Barbara en Sint 
Sebastiaan er op zondag zestien oktober, net 
als vorig jaar, in geslaagd het wisselschild van 
de gemeente Vught het komende jaar onder 
haar hoede te mogen nemen. Aan het eind 
van de middag reikt burgemeester Roderick 
van de Mortel het schild uit aan Casper 
Nouwens, hoofdman van het winnende gilde. 
In totaal lossen de schutters honderdtien 
schoten. Hiervan zijn er eenenvijftig raak 
geschoten door de gildebroeders van Sint 

Catharina, met Jos van Gogh als beste 
schutter. Daarnaast negenenvijftig stuks raak 
geschoten door de gildebroeders van Sint 
Barbara en Sint Sebastiaan, waarvan vader 
en zoon Peter en Rob Kroon beide evenveel 
malen raak schieten. Beide gilden kijken nu al 
uit naar de volgende editie van deze vriend-
schappelijke wedstrijd in 2017, temeer omdat 
bij de derde opeenvolgende overwinning het 
wisselschild voor eeuwig bij de winnaar blijft. 
Bert Kluytmans, hoofdman van het gilde 
Sint Catharina, belooft dan ook plechtig het 
komende jaar een extra streng oefenschema 
in te voeren. n

De nieuwe koning Ties Toelen en winnend 
jeugdlid Jelle Geerts.Prijsuitreiking wisselschild 2016.



Frank van Welten tweede maal koning 
Sint Catharinagilde Vught
Om de vier jaar vindt bij het Gilde Sint 
Catharina het koningschieten plaats. Op 
zaterdag zevenentwintig augustus was het 
weer zo ver. De dag begon om elf uur met 
een eucharistieviering in de Heilige Hartkerk, 
opgedragen door pastoor Martin Mesch. 
Met hierbij de vendelgroet aan de kerkelijke 
overheid.
Hierna ging men onder begeleiding van het 
zustergilde Sint Barbara-Sint Sebastiaan naar 
de schutsboom aan de Reigersbosweg nabij 
kasteel Maurick, waar op traditionele wijze 
de middag werd geopend. Wethouder Peter 
Pennings loste het eerste schot en maakte 
hiermee de schutsboom vrij. Hierna schoot 
oud-koning Thijn van de Sande. Er werd 
deelgenomen door vijftien gildebroeders in 
volgorde van loting.
In de twintigste ronde bij het 292e schot 
haalde Frank van Wetten de gehele vogel naar 
beneden. Na beraad onder de schutsboom 
werd Frank door het bestuur geschikt 
bevonden voor de functie. Frank werd geïnstal-
leerd als koning van het Sint Catharinagilde 

voor de komende vier jaar.
Samen met zijn vrouw Flora nam hij de feli-
citaties in ontvangst van de wethouder en de 
gildezusters en -broeders. Na de vendelgroet 
werd het koningsbier geschonken, waarna 
men in optocht naar het gemeentehuis trok 
om de nieuwe koning kennis te laten maken 
met de bevolking.
Frank van Wetten is voor de tweede maal 
koning van het Gilde Sint Catharina; de eerste 
maal was van 1984 tot 1988. n

Kampoensschieten Sint Catharinagilde 
Vught
Zondag achtentwintig augustus heeft het 
Gilde Sint Catharina geschoten om het 
kampioenschap van 2016. De gildezusters 
schoten om het LAS-wisselschild. Er werd 
aan deelgenomen door zeven gildezusters en 
veertien gildebroeders.
Het eerste schot was een proefschot. Deze telt 
niet mee voor de uitslag. Hierna volgde vijf 
maal een schot op de wip. Vijf gildebroeders 

misten geen enkel schot. Deze moesten 
kampen. Deze vijf waren Thijn van de Sande, 
Ad van de Sande, Bart Franken, Toon van 
Hoogwaarden en Johnnie van den Wittenboer. 
Bij de eerste kampronde van drie schoten 
vielen Toon en Johnnie af. Bij de volgende 
kampronde vielen Ad en Bart af. Thijn van 
de Sande werd kampioen van het Gilde Sint 
Catharina 2016. Dit was voor de derde achter-

Nieuwe koning 
voor Sint 
Catharina Schuts 
Vlijmen
Op vierentwintig september, kermisza-
terdag, trokken de schutsbroeders van de 
Sint Catharina Schuts uit Vlijmen naar de 
schutsboom aan de Moerputtenweg voor het 
driejaarlijkse koningschieten.
Onder zeer goede weersomstandigheden ver-
trok men vanaf zorgcentrum Sint Janshof naar 
het schietterrein, alwaar de huidige koning 
Toon Groot zijn attributen aflegde. Loting 
bepaalde de schietvolgorde van de zeventien 
deelnemers. Maar eerst werd de boom 
gevrijd. Dit gebeurde door het oudste lid Jan 
Blikman en Michel van Bokhoven, Nederlands 
kampioen 2016. Omdat Nico van Bokhoven 
deze dag zijn zeventigste verjaardag vierde, 
mocht hij ook deelnemen aan dit ritueel.
Hierna kon de wedstrijd beginnen. De eerste 
vijf ronden verloor de vogel enkel kop en 
staart, maar de romp bleef stevig op zijn 
plaats. Bij het 223ste schot was het raak. John 
van Hulten, vendelier van dit gilde, was de 
gelukkige die het laatste stuk van de vogel 
neerhaalde. Hij mag zich voor de komende 
drie jaar koning van Sint Catharina noemen. 
Eerder was John ook al koning in 2007 tot 
2009.
De nieuwe koning kreeg de versierselen 
omgehangen uit handen van hoofdman Toon 
Groot. Onder het genot van een glaasje bran-
dewijn met suiker werd hij toegezongen door 
de leden met het lied: ‘Ons Katrijntje’. Een 
vendelgroet volgde. De dag werd afgesloten 
met een gezellige barbecue. n
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Frans Schippers overhandigt het wisselschild 
aan Mia van de Sande.Schutterskampioen Thijn van de Sande.Vendelier John van Hulten, de trotse koning.

Koning Frank van Wetten met echtgenote 
Flora.



Open dag Gilde Sint Hubertus 
Berkel-Enschot
Zondag vier september was de open dag bij 
het gilde onder het motto ‘bij de guld op de 
koffie’. Onderdeel van de dag was het burger-
koningschieten om zodoende de bevolking 
kennis te laten maken met de gebruiken van 
het gilde. De jeu de boulesbanen werden 
goed gebruikt en voor de jeugd was er onder 
begeleiding kruisboogschieten. Maar de grote 
belangstelling ging natuurlijk uit naar het 
burgerkoning schieten. Na het vijfentachtigste 
schot viel de vogel naar beneden en de 
gelukkige was mevrouw Linda Bruinsma uit 
Amersfoort. Zij is lid van de schietvereniging 
Prins Hendrik uit Amersfoort. De schietver-
eniging is al vele jaren bevriend met ons gilde. 
Mevrouw Bruinsma mocht het beeldje in 
ontvangst nemen en wordt het komende jaar 
bij alle activiteiten van het gilde uitgenodigd. 
Nadat alle prijzen waren uitgereikt, werd de 
gezellige dag afgesloten. n
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eenvolgende maal en hij kreeg de wisselbeker 
definitief in zijn bezit. Tweede werd Ad van de 
Sande, derde Bart Franken en vierde Toon van 
Hoogwaarden. Deze vier vormen een viertal 
dat bij gildedagen aan de schietwedstrijden 
deelneemt. Bij de gildezusters werd Mia van 
de Sande eerste en won hiermede het LAS-
wisselschild. Tweede Hariëtte van Rixtel, derde 
Erica van Loon, vierde Wisselien Lamboo, 
vijfde Simone Zijlemans, zesde Flora van 
Wetten en zevende Anny Heessels. n

Nieuwe koning bij het Gilde Sint 
Catharina en Barbara Schijndel 
Het was een zeer geslaagde warme feestdag 
voor het Schijndels Gilde Sint Catharina en 
Barbara. De gildeleden schoten namelijk voor 
de nieuwe gildekoning. De titel van koning 
is het hoogste binnen het gildewezen. Het 
was Marco Verbakel-Steenbakkers, die na 314 
schoten de vogel naar beneden wist te halen 
en officieel werd geïnstalleerd tot nieuwe gil-
dekoning. De dag begon met een eucharistie-
viering in de Sint Servatiuskerk op de Markt in 
Schijndel. Vervolgens ging het gilde in optocht 
naar hun gildeaccommodatie bij de molen 
aan de Pegstukken, waar het koningschieten 
plaatsvond. Om de schutsboom te vrijen 
liepen de gildeleden er driemaal omheen. 
Vervolgens kon, na het zingen van hun 
gildelied, het zilver van de oud-koning Ton van 
Heesch worden afgenomen. 
Het is traditie dat de eerste schoten worden 
gelost door vrouwe Haywig, burgemeester 
Jetty Eugster-van Bergeijk en gildeheer pastor 
Joe namens het burgerlijk en kerkelijk gezag. 
Er was enorme belangstelling op deze mooie 
dag van gildes uit Gemonde, Sint-Oedenrode 

en Veghel. 
In de pastorie werd de nieuwe koning later 
gepresenteerd aan diaken Mari van der 
Heijden. Hier kreeg de nieuwe koning een 
vendelgroet en mocht hij als enige (op zijn 
sokken) over het vaandel naar binnen lopen 
voor de koningswijn. Na een toost op zijn 
aankomende koningsjaar en het zingen van 
het gildelied werd deze zéér geslaagde dag in 
de pastorie afgesloten. nGildekorps 

en Patricia 
Steenbakkers 
kampioen 
geweerschieten
Het Sint Matthiasgilde uit Oploo organiseerde 
dit jaar het kampioenschap geweerschieten 
van de Noordbrabantse Federatie van 
Schuttersgilden.
Er hebben vierenzestig schutters deel-
genomen aan deze kampioenschappen, 
waaronder schutters van het Gilde Sint 
Catharina-Sint Joris uit Rosmalen. Bij het vrije 
hand schieten moest Patricia Steenbakkers 
haar titel verdedigen en zij deed dat heel goed, 
na drie rondes kampen werd ze opnieuw 
kampioen van de Noordbrabantse Federatie. 
Bij het korpsschieten kwamen vier gilden 
in de finale door maximaal twaalf punten te 
schieten. Na de eerste kampronde bleven 
de gilden uit Nieuwkuijk en Rosmalen over. 
Die hebben nog drie spannende rondes 
geschoten en het gilde Sint Catharina-Sint 
Joris werd federatiekampioen. De korps-
schutters waren François van Hirtum, Paul 
Heerkens, Jordy Colijn en Sjaan van Hirtum. n

Patricia Steenbakkers temidden van het 
Rosmalense schutterskorps.

Op zijn sokken schrijdt de nieuwe koning de 
pastorie binnen.

Een stralende mevrouw Bruinsma met haar 
gewonnen trofee.



Een stormachtige dag met veel regen  
en veel schutters
De vrije kruisboogwedstrijd bij Gilde Sint 
Joris Udenhout. Deze wedstrijd werd voor de 
vijfde keer gehouden, op zondag eenentwintig 
augustus, op het gildeterrein gelegen aan de 
Kuilpad te Udenhout.
Zoals men gewend is bij deze wedstrijden 
begint men al in de vroege morgen met 
schieten. De eerste schutters waren er al om 

acht uur. De gehele dag was er een stevige 
wind met afwisselend zware regenbuien. 
Ondanks deze tegenslagen waren er toch 
vierentachtig schutters, alleen waren er maar 
twee schutters die de volledige twintig punten 
schoten. Bij het onderdeel kampioen waren er 
acht schutters in de finale.
Ook was er een jeugdonderdeel, de jeugd-

schutters waren gemiddeld beter dan de 
volwassen schutters.
De belangrijkste uitslagen:
-  Kampioen: Piet Schellekens van het Gilde 
Broederschap van Onser Liever Vrouwe 
Oirschot

-  1e prijs personeel: John van Iersel van het 
Sint-Jorisgilde Udenhout

- De jeugdprijzen:
1e prijs: Thijs Melis van het Sint-Jorisgilde 
Moergestel
2e prijs: Tymo Melis van Sint-Jorisgilde 
Udenhout
3e prijs: Michael Weijtmans van het Sint-
Jorisgilde Udenhout
4e prijs: Daan van Velde van het Sint-Jorisgilde 
Reusel n

Federatiekampioen  
groepsvendelen 
Het vendelviertal van het Gemondse Gilde 
Sint Joris & Sint Catharina heeft in Boxmeer 
op zondag achttien september jongstleden 
het vele oefenen gedurende het gehele jaar 
bekroond met een federatiekampioenschap. 
Joris Geerts, Marcel van der Leest en de 
broers Johan en Henry van der Schoot 
draaiden, onder trombegeleiding van Johnny 
van der Leest, een nagenoeg perfecte voor-
dracht en werden daarvoor beloond met het 
zilveren kampioensschild. Ze wisten directe 
concurrenten uit Oploo en Lieshout nipt 
achter zich te houden. Daarnaast behaalde 
Joris bij de individuele wedstrijden een mooie 
derde prijs in de B klasse.
De ‘day after’ is het vendelseizoen officieus 
door de vendeliers afgesloten. Samen met 
hun trouwe aanhang werd op de eigen 
gildeaccomodatie Datmunda genoten van 
broodjes shoarma en enkele pintjes toe. n

Nieuwe koning bij Gilde Sint Hubertus 
Loon op Zand
Zaterdag vijftien oktober 2016 vierde gilde Sint 
Hubertus haar statiedag en haar driejaarlijkse 
koningschieten. Na het afhalen aan huis van 
de toen nog regerende koning Sjan Coomans 
ging het in optocht naar de parochiekerk voor 
de eucharistieviering. 
Om twee uur begon het koningschieten. 

Nadat de huidige koning het koningszilver 
onder de schutsboom had afgelegd, is de 
vogel op de schietboom geplaatst. De schiet-
boom werd bevrijd met drie schoten door 
hoofdman Stephan Ansems, burgermeester 
Luijendijk en gildeheer pastoor Luijckx. Vele 
schoten volgden. Dit alles onder grote belang-
stelling van onze gildebroeders en -zusters uit 
Kaatsheuvel, Udenhout en Loon op Zand. 
Vele schoten volgden nog, maar de vogel 
bleek uit het goede hout te zijn gesneden.  
Na verloop van tijd waren er nog zes schutters 
in de race voor het koningschap. De vogel 
was behoorlijk gehavend en kon bij elk schot 
omlaag komen. Om kwart voor vijf schoot Piet 
Havermans met het 249ste schot het laatste 
stukje van de vogel omlaag en was daardoor 
voor drie jaar de vijfendertigste koning van het 
Sint Hubertusgilde.
Het gilde Sint Hubertus heeft weer een goede 
koning net als in 2004, toen Piet ook koning 
schoot. Hij heeft weer de eer het gilde in 
goede banen te leiden. n
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De winnaars (knielend), v.l.n.r. Johan, Marcel, 
Joris, Henry en Johnny (tamboer).

Koning 2016 Piet Havermans.

V.l.n.r. Tymo Melis, Thijs Melis en Michael Weijtmans.

KRINGNIEUWS 
Maasland



Jubilarissen en kringonderscheidingen in Maren-Kessel
Op zaterdag zeventien september hield Gilde 
Sint Lambertus haar jaarlijkse patroon- en 
teerdag. Deze startte zoals gebruikelijk met een 
eucharistieviering in de Sint Lambertuskerk. 
Met de aansluitende feestavond in het gilde-
huis werd het gildeseizoen feestelijk afgesloten.
Hoofdman Jurgen Swinkels sprak de jubila-
rissen en hun partners persoonlijk toe. “Al deze 
mensen hier zijn toegewijde, markante, jubile-

rende leden. Zij vertegenwoordigen maar liefst 
220 jaar gezamenlijke ervaring. Mensen met 
veel inzet, fanatieke aanwezigheid, hart en ziel 
voor onze vereniging, zonder uitzondering!”
Hierna werd het zilver opgespeld door de 
koning Tonnie Brands en was er een bloemetje 
voor de partners en felicitaties van alle 
aanwezigen. 
Vervolgens reikten vertegenwoordigers van 

Kring Maasland, Frans van Delft en Gerrie van 
der Schoot, samen met kringhoofdman Jurgen 
Swinkels de kringonderscheiding uit aan Luc 
van Hoorn, Hans Bok en Kees Janssen voor 
bewezen diensten.
Het Sint Lambertus Gilde kan terugkijken op 
een geslaagde en gezellige avond tijdens welke 
wederom vele handen uit de mouwen werden 
gestoken. n
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Statiedag 2016 Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout 
Op zaterdag zeventien september hebben 
we onze jaarlijkse statiedag gehouden. Een 
dag met een bewogen aanloop. Eerst lijkt 
Tiny Boom niet aanwezig te kunnen zijn 
als gevolg van een ongeval. Tiny herstelde 
echter snel zodat we alle jubilarissen in ons 
midden leken te hebben. Tot Piet Kolmans 
op de maandag voor de statiedag zijn heup 
breekt. Daarom gaat een afvaardiging van 
het bestuur op bezoek bij Piet en Cor en 

zijn familie in het Tweestedenziekenhuis. 
Piet krijgt een fruitschaal met felicitaties 
voor zijn vijftigjarige lidmaatschap en aan 
Cor wordt een bos bloemen aangeboden. 
De huldiging komt later als Piet hersteld is. 
Intussen wordt in de Spil fel gestreden om 
het Mariabeeldje. Jack Moonen behaalt de 
eerste prijs, Johan Klerx wordt tweede. Zij 
hebben beiden al een Mariabeeldje en dit 
kan slechts eenmaal gewonnen worden, 
dus gaat het beeldje naar de nummer drie, 
Henk Bruurmijn. Alle schutters worden 
bedankt met een schitterende kalender 
van de Onze Lieve Vrouwe Schuts, waar 
René de Jong veel tijd en energie in heeft 
gestopt. 
Iets na één uur vertrekken we met prachtig 
versierde auto’s naar de parochiekerk 
voor de eucharistieviering. Hierna is er in 
de Spil koffie en gebak, maar eerst moet 
de uitbreiding van het gildehuis officieel 
geopend worden. Na een korte, pakkende 
toespraak knipt onze beschermheer, de 

heer Stieger, vol trots het lint door. 
Belangrijkste onderdeel van de statiedag 
is de huldiging van de jubilarissen. Jan en 
Elly Klerks worden als eerste naar voren 
gehaald. Jan ontvangt de grote gouden 
speld voor zijn vijftigjarig lidmaatschap 
en voor Elly zijn er bloemen. Voordat de 
hoofdman kan doorgaan met de overige 
jubilarissen komt een groep kleurige gilde-
broeders binnen. Kringhoofdman Jurgen 
Swinkels is met vier medebestuursleden 
gekomen met een schitterende verrassing: 
Tiny Boom, Harry van Esch en Mari Klerks 
ontvangen de onderscheiding van Kring 
Maasland in vuurslag voor hun jarenlange 
trouwe broederschap. 
De veertigjarige jubilarissen hebben daarna 
van de hoofdman het kleine gouden 
speldje ontvangen en ook voor hun echtge-
notes zijn er bloemen.
Om half zeven staat het buffet klaar als 
opening van de feestavond. n

V.l.n.r. Frans van Delft, kringhoofdman 
Jurgen Swinkels, Luc van Hoorn, Hans Bok 
en Kees Janssen.

De jubilarissen met hun partners.

Op de foto v.l.n.r. hoofdman Jurgen Swinkels, jubilarissen Luc Welten en Toon van Schijndel (veertig jaar), 
Gerard van Schijndel (zestig jaar) en jubilarissen Lenardo Bok, Nico van Venrooy (veertig jaar). 



PABO Veghel overvallen door het 
Barbara Gilde
Slechts twee docenten waren op de hoogte 
toen donderdagmorgen om tien voor elf, 
juist op het moment dat alle tweedejaars-
studenten van de Veghelse Pabo bij elkaar 
waren, het Sint Barbara Gilde binnenkwam. 
Tromgeroffel, bazuingeschal en wapperende 
vendels kondigden het al aan: het gilde 
marcheert binnen. In het vergaderlokaal, waar 
docente Imke Hoevenaars uitleg gaf aan de 

studenten, stonden plots acht gildebroeders 
in kostuum met een verrassing. Imke had 
in juli, toen alle Pabo-docenten bij het gilde 
te gast waren, als enige raak geschoten met 
de kruisboog. Het gilde had voor haar een 
herinneringsschild gemaakt en gegraveerd. 
Gildebroeder Ben Hofhuis is tenslotte edel-
smid. n

Koningschieten 
2016 Sint Barbara 
Gilde Veghel
Op zondag achttien september gingen de 
gildebroeders de onderlinge strijd aan om 
‘de vogel eraf te schieten’ en zich daardoor 
een jaar lang koning van het Veghelse gilde 
te mogen noemen. De huidige koning Paul 
Wonders werd ’s morgens thuis door het gilde 
opgehaald met zwaaiende vendels, gestoken 
bazuinen en slaande trommen. Daarna ging 
het in optocht door de Bunders, langs de 
kermis, naar de Lambertuskerk.
Bisschop de Korte verzorgde met de pastores 
en het gilde de kerkdienst. De dienst had een 
bijzondere sfeer door de aanwezigheid van de 
nieuwe bisschop van het bisdom Den Bosch. 
Het gilde zat vooraan in de kerk en zorgde 
met trom en vendel dat het geheel prachtig 
werd opgeluisterd. Na de lunch volgde vanaf 
drie uur een spannende wedstrijd en weer 
schoot Paul Wonders zich tot koning. Hij 
loopt weer vooraan in de optocht van het gilde 
met een vest vol zilveren schilden en tekens, 
maar zeker met de ‘zilveren papegaai’ als 
teken van zijn hoge functie. Elke gildebroeder 
zal voortaan bij elke bijeenkomst vóór 
ieder ander de koning met een handdruk 
begroeten. Ook woont hij in het koningsjaar 
alle vergaderingen van het bestuur bij. n

Aftrap basisscholenproject ‘Gilden 
tussen Middeleeuwen en nu’
Het Sint-Barbaragilde Veghel ging vrijdag twee 
september met vijf Pabo-studenten aan de 
slag om met hen het project  ‘Gilden tussen 
Middeleeuwen en nu‘ voor basisschoolleer-
lingen in Veghel uit te werken. 

Op achtentwintig mei 2017 vindt er een kring-
gildedag in Veghel plaats. Diverse gilden uit de 
kring Hoge Schuts zullen op die dag acte de 
présence geven. Het Sint-Barbaragilde wil met 
dit project zo’n 300 tot 350 leerlingen van de 
basisscholen in Veghel bereiken.  
De lessen en activiteiten op school zullen op 
woensdag vierentwintig mei uitmonden in een 
geweldig jeugdfeest. Er zijn plannen om de 
jeugd op een speciale manier bij de gildedag 
te betrekken, zij zullen onder andere na afloop 
van de lessenreeks op het gildeterrein hun 
kennis in de praktijk mogen brengen. Ook zal 
men dan de Middeleeuwen tot leven brengen 
met kleding, zwaarden en middeleeuws 
koken. 
Derdejaars studenten van de Pabo zullen zich 
samen met hun geschiedenisdocent Kenneth 
Schenning en met de gildebroeders hiervoor 
actief gaan inzetten. De kennismaking met 
elkaar was warm, hartelijk en informatief. n
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De afvaardiging van het Veghelse gilde op weg naar de Pabo.

De eed van trouw aan het kerkelijk gezag met in 
hun midden Monseigneur de Korte.

De oude-nieuwe koning Paul Wonders legt de 
koningseed af.

De Pabo-leerlingen krijgen uitleg over de 
kruisboog.

KRINGNIEUWS 
Maasland



Markant edelman Willem baron van 
den Bogaerde van Terbrugge
Willem baron Van den Bogaerde van 
Terbrugge (1882-1974) was de laatste 
edelman die Kasteel Heeswijk bewoonde. 
Een markant edelman zelfs. Hij stamde uit 
een familie met bijzondere voorvaderen en 
vol van even opmerkelijke familieverhalen. 
Internationaal was hij zeker. Een carrière 
als diplomaat en een ridderschap bij de 
Orde van Malta brachten hem in buiten-
landse kringen. Zijn huwelijk met een 
hofdame versterkte de familiebanden met 
het Koninklijk Huis. Zijn kasteel Heeswijk, 
zijn kunstverzameling en zijn landgoed 
benadrukten zijn adellijke afstamming en 

leefstijl. In zijn wapenzaal had hij een eigen 
troon. In de kerk van Heeswijk plaatste hij 
een adellijke familiebank.  
En uiteraard was hij beschermheer van het 
Heeswijkse Sint Willebrordusgilde. 
Een opmerkelijke heer van Heeswijk.  
In en rond Heeswijk zijn er nog velen 
die zich de baron herinneren. Met hun 
verhalen en bijdragen is op het kasteel een 
expositie over deze markante edelman 
ingericht. De expositie die in samenwer-
king met het Sint Willebrordusgilde tot 
stand is gekomen trok vele bezoekers. n
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Succesvolle eerste Brabantse gilderuitersdag bij  
Kasteel Heeswijk
Zondag twee oktober zijn dertien Brabantse 
gilderuiters naar het kasteel van Heeswijk 
gekomen om hun vaardigheden te laten zien. 
Deze dag was uitstekend georganiseerd door 
het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk.
In de rustieke oude moestuin bij het kasteel 
begonnen de ruiters om half elf met het 
oefenen van ringsteken en het rijden van de 
dressuurproef onder het wakend oog van 
een deskundige jury. Om één uur trokken de 

ruiters in een defilé, voorgegaan door het Sint 
Willebrordusgilde, met tromgeroffel en bazuin-
geschal naar de voorzijde en binnenplaats van 
het kasteel. Hiermee werd de expositie over 
Willem baron van den Bogaerde geopend. 
Hierna gingen de ruiters verder met het rijden 
van de dressuurproef. Om drie uur werd de 
dag afsloten met een fantastische ringsteek-
wedstrijd. Een enkele bui hield het publiek niet 
tegen om te blijven kijken.

Het erezilver voor dressuur ging voor de 
eerste plaats naar Gerard van den Oever van 
het Sint-Barbaragilde uit Veghel en de tweede 
plaats ging naar Claudia le Nobele van het Sint 
Barbaragilde uit Dinther.
Een eerste prijs ringsteken was er voor Claudia 
le Nobele van het Sint Barbaragilde uit Dinther 
en de tweede prijs ging naar Adriaan de Wit 
van Gilde Sint Antonius Abt-Sint Catharina 
Nistelrode. n

Willem baron van den Bogaerde van Terbrugge.

De deelnemende ruiters in een prachtige entourage.



Piet van Erp opnieuw koning  
Sint-Jorisgilde Geffen
Zondag veertien augustus, kermiszondag. 
De dag van het koningschieten bij het Sint-
Jorisgilde in Geffen. Een dag die begon met 
het ophalen van de koning met de gebruike-
lijke ontvangst; de sfeer zat er meteen goed in. 
Daarna ging het gilde in optocht op weg naar 
de kerk voor een heilige mis met eveneens 
een fijne sfeer, zij het enigszins anders. Na de 
mis was er koffie, het voorlezen van de regle-
menten en de loting voor de schietvolgorde 
van de deelnemers. Een prima koffietafel legt 
vervolgens een goede ondergrond voor de 
schietwedstrijd bij de molen, waar eerst drie 

keer omheen wordt gelopen om de vogel te 
vrijen. De openingsschoten van de voorzitter 
van de dorpsraad, de gildeheer en koning Piet 
van Erp, waren meteen goed raak. Dankzij de 
pastoor was de vogel al meteen een vleugel 
kwijt. Negen schutters schoten mee en na het 
54ste schot lag het laatste stuk van de vogel, 
zijn prachtige staart van pauwenveren, in de 
heg en is Piet van Erp voor het tweede jaar op 
rij weer koning. De installatieceremonie, de 
koningswijn en een heerlijk buffet vormden de 
afsluiting van de dag. n

Wisselschild gemeentekoning  
Oss blijft in Geffen
Op zondag elf september ontving het Sint-
Jorisgilde Geffen leden van de gilden van 
Ravenstein, Huisseling, Maren-Kessel en Oss 
in haar gildekamer. Er zou opnieuw geschoten 
gaan worden voor de titel ‘koning van de 
gemeente Oss’. In totaal negenendertig gil-
debroeders en -zusters schreven zich in voor 
de wedstrijd. De openingsschoten werden 
verricht door wethouder René Peters van de 
gemeente Oss en oud-gemeentekoning Hetty 

Verhoeven. De vogel hield het lang vol, maar 
na ruim 2,5 uur en in totaal 160 schoten, 
waarvan 118 rake, gaf hij de geest en viel zijn 
prachtige staart van pauwenveren als laatste 
stuk naar beneden. Harry Peters van het Sint-
Jorisgilde Geffen was de gelukkige schutter. 
Hem werd het wisselschild omgehangen en 
een mooi draagspeldje opgespeld. Hij mag zich 
een jaar lang ‘gemeentekoning’ noemen. n

Monumentendag 2016
Samen met Heemkundekring De Wojstap en 
het Sint Willebrordusgilde uit Heeswijk zorgde 
de museumboerderij voor een boeiend en 
kleurrijk spektakel op Monumentendag.
Een grote fototentoonstelling en vertellingen 

over iconen en symbolen op onze boerderijen.
Demonstraties met oude kleding en gebruiken 
van toen, dieren knuffelen en lekker brood en 
pannenkoeken bakken met gezellige muziek 
op het terras. Demonstraties beeldhouwen, 

keramiek, glas-in-lood, oude machines en 
beroepen-spelletjes voor de kinderen. In ‘den 
hof’ vertelden we over de vele oudhollandse 
groenten en planten die er groeiden.
Het Sint Willebrordusgilde gaf de hele dag 
door demonstraties en toonde haar prachtige 
collectie van zilveren schilden en andere 
voorwerpen vanaf 1476. Buiten werd dieper 
ingegaan op het ontstaan van het vendelen. 
In het jaar 312 was het vendelen een militaire 
oefening onder Constantijn de Grote, welke 
later uitgroeide tot het huidige vendelen van 
de gilden. Onze vendeliers toonden onder 
andere ook het vendelgebed en de gewoonten 
en gebruiken van een gilde, zoals kruisboog-
schieten, groepstrommen en twee speciale 
stokkenmarsen. Een geweldig mooie leerzame 
dag voor de bezoekers. n
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Piet van Erp opnieuw koning.

De mooie tentoonstelling van het gilde.
De jeugd was zeer geïnteresseerd in de 
kruisboog.

De nieuwe gemeentekoning Harry Peters met 
het laatste stuk van de vogel.
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Wedstrijd jeu de boules bij Sint-Jorisgilde Geffen
Op de zonnige zondag negen oktober 
jongstleden hield het Sint-Jorisgilde haar 
landjonkerdag op de jeu de boulesbanen van 
Jeu de Boules Club (JBC) Geffen. Leden van 
JBC waren ook de wedstrijdleiding en scheids-
rechters tijdens het hele gebeuren. 
’s Ochtends werden twee wedstrijden 
gespeeld, waarna de lunch volgde met de 
onvolprezen erwtensoep van gildebroeder 
Gerard Gerrits en roggebrood met spek. 
Vol goede moed werden daarna, onder veel 
gelach en met weinig kunde, nog twee wed-
strijden gespeeld.

Terug in het gildehuis rekenden de mensen 
van JBC de uitslag uit. Niemand had vier wed-
strijden gewonnen, maar van de gildeleden 
die drie wedstrijden hadden gewonnen, had 
hoofdman Jan van der Heijden de meeste 
winstpunten. De landjonkerketting werd hem 
door koning Piet van Erp omgehangen en 
op het dorpsplein werd hem een vendelgroet 
gebracht. Hij mag een jaar lang de titel 
landjonker dragen. Tweede en heerboer werd 
Hetty Verhoeven, derde en pachter werd Mien 
Gerrits. Tijdens het napraten bedankte de 
hoofdman de leden van JBC voor hun bijdrage 

en voor het gebruik van de mooi aangeharkte 
boulesbanen. n

65-jarig huwelijk erehoofdman
Zaterdag drie september vierden ere-
hoofdman Henk de With en zijn Teuny hun 
vijfenzestigjarig huwelijksfeest. Vele gasten en 
het hele schuttersgilde Sint Martinus en Sint 
Antonius van Lexmond en Hei- en Boeicop 
was hiervoor uitgenodigd op het buitenverblijf 
van Huis Het Bosch te Lexmond. Het schut-
tersgilde had zich daar opgesteld en liep naar 
het prachtige gazon waar zij zich in een kring 
presenteerde. Er werd een vendeldemon-
stratie aan het bruidspaar opgedragen. De 
erehoofdman was zeer ontroerd en de gasten 
onder de indruk, waarop een groot applaus 

volgde. Lid van de ereraad, burgemeester 
Coert van Ee, sprak het bruidspaar met prach-
tige woorden toe. Hoofdman Gerrit van der 
Stegen overhandigde namens het gilde een 
tinnen serveerschaal met inscriptie. Natuurlijk 
sprak ook erehoofdman Henk de With een 
woordje tot zijn gilde. Vervolgens werd er 
van het schuttersgilde met bruidspaar een 
groepsfoto gemaakt. De felicitaties volgden 
en het glas werd geheven om een toost uit te 
brengen op dit bijzondere bruidspaar. Het was 
een prachtige zonnige feestelijke dag die zij 
zich nog lang zullen heugen. n
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Feestelijke zitting 
in Lexmond
Het Sint Martinus en Sint Antoniusgilde 
Lexmond en Hei- en Boeicop hield zaterdag 
zeventien september haar openbare feeste-
lijke zitting in de trouwzaal van Lexmond. 
Onderweg werd koning Gratia Brand 
opgehaald aan haar woning. In de trouwzaal 
werd de zitting bij hamerslag geopend door 
hoofdman Gerrit van der Stegen. Hij memo-
reerde het afgelopen jaar. Vervolgens was er 
bevestiging van de herbenoeming van Fons 
Brand als lid van de overheid voor vier jaar. 
Schutmeester Jan Schaafsma sprak de jaarlijkse 
schutterspraet, welke hij richtte aan de schei-
dende hoofdman Gerrit van der Stegen. Hem 
werd namens het gilde een Leerdamglazen 
karaf met twee glazen aangeboden. Omdat de 
nieuwgekozen hoofdman Arie de Jong niet op 
de zitting aanwezig kon zijn, wordt deze op een 
ander tijdstip geïnstalleerd. De ceremoniële 

De landjonker, geflankeerd door de heerboer en 
pachter.

De landjonker, geflankeerd door de heerboer en pachter.
Oud-hoofdman Gerrit van der Stegen legt zijn 
hoofdmansschild af.



Nieuwe koning bij het Lexmondse schuttersgilde
Het schieten op de vogel voor de nieuwe 
koning verliep goed. Er namen zeven 
gildeleden aan deel. Eerst werden drie ronden 
om de schietmast gelopen om de kwade 

geesten te verjagen, daarna kon het schieten 
aanvangen. Koning Gratia Brand ontdeed 
zich van de koningsbreuk, later mag zij deze 
versierselen de nieuwe koning omhangen. De 

openingsschoten werden gelost door lid van 
de ereraad burgemeester Coert van Ee, die 
helaas miste. Zijn echtgenote Marion schoot 
raak, een groot gejuich ging op!
Het echte werk ging beginnen, de schutters 
schoten vaak raak en de vogelstukken vlogen 
letterlijk om de oren. Uiteindelijk bij het 
106de schot liet de vogel zich vallen, er was 
slechts viermaal mis geschoten. Fons Brand 
mag zich nu koning noemen. Gratia hing 
de koningsbreuk om bij echtgenoot Fons; 
zo blijft het koningszilver toch in de familie. 
Vol trots liep Fons over het vaandel dat 
vaandrig Leo van Heumen had uitgespreid. 
De felicitaties volgden en een koningsdrankje 
werd geschonken. ’s Avonds was er een 
heerlijke koningsmaaltijd in Huis Het Bosch. 
Oud-koning Gratia Brand speechte over haar 
taak gedurende haar tweejarig koningschap 
en onthulde een prachtig stukje zilverwerk. 
Het mooie zilverwerk zal op het daarvoor 
bestemde zilvervest worden gehangen. n
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Eerste gravin gilde Uden
Zaterdag acht oktober heeft het Gilde Sint 
Barbara-Sint Lucia van Uden haar jaarlijkse 
kruisboogschietwedstrijd gehouden. Het ene 
jaar wordt er om het koningschap geschoten 
door de leden van het gilde, het andere jaar 
voor de titel graaf of gravin door sympathi-
santen van het gilde.
Het was mooi weer, niet te warm en niet een 
te felle zon en het festijn werd om één uur 
geopend. Onder getrommel ging men in 
optocht met de vogel, geschonken door de 

laatste graaf Gerard Claassen, naar de molen 
van Jetten. Daar werd de molen gevrijd en de 
vogel opgehangen aan een molenwiek.  
Toen dit gebeurd was mochten drie notabelen 
als eerste een schot lossen op de vogel. Dit 
waren gildekoning Ad van den Elzen, de gilde-
heer of diens vervanger, in dit geval kapelaan 
Herman Schaepman en de overdeken of 
diens vervanger, in dit geval wethouder Thijs 
Vonk. Vanaf dat moment mochten de achttien 
schutters, waarvan twee vrouwen, na loting 
voor de volgorde, op de vogel schieten.  
Met een perfect schot haalde Linda van Kessel 
de vogel tenslotte van de wiek.  
Een luid applaus viel haar ten deel. Hierna 
volgde de ceremoniële inwijding met het 
omhangen van een sjerp met de tekst ‘gravin’.
Na twee graven, Patrick van Kessel en Gerard 
Claassen, heeft het gilde Uden nu een  
gravin. n

overdracht, hoofdmanregalia, volgde, waarop 
diverse sprekers aan bod kwamen. Dit alles 
werd omlijst met een muzikaal intermezzo 
door de tamboers. De hoofdman buiten dienst 
sloot met zijn laatste hamerslag de feestelijke 
zitting. Het hernieuwen van de eed van trouw 
aan het burgerlijk gezag werd buiten gedaan 
door de vaandrig. Door het overvendelen 
van de leden van de ereraad, namelijk de 
koning en de erehoofdman. Tevens werd het 
Wilhelmus gezongen. Daarna gingen we naar 
het schuttersonderkomen waar de erewijn werd 
geschonken, gevolgd door een lunch. n

  

Gravin Linda van Kessel tussen de gildeleden.

De nieuwe koning Fons Brand schrijdt over het vaandel.



Vier jubilarissen  
in Oostelbeers
Traditiegetrouw op de eerste maandag 
van oktober had het Sint Joris gilde uit 
Oostelbeers weer zijn jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Dit jaar kregen maar liefst 
vier gildebroeders (weer) een onderscheiding 
uitgereikt. Gildebroeder Harrie van der Velden 
is alweer vijfentwintig jaar lid van het gilde en 
kreeg zijn speldje uitgereikt door hoofdman 
Jan de Koning. Daarna was het de beurt 
aan gildebroeders Piet Verhagen en Harrie 
Schilders, beiden alweer vijftig jaar lid en zij 
kregen hun kroontje opgespeld door kring-
voorzitter Bert van der Staak. Tenslotte was 
gildebroeder Grad Leermakers aan de beurt. 
Grad is zestig jaar geleden op kermismaandag 
lid geworden, terwijl nieuwe leden tegen-
woordig tijdens de jaarvergadering lid worden. 
Ook Grad kreeg van de kringvoorzitter een 
kroontje opgespeld, daarnaast mocht hij een 
oorkonde van het gilde in ontvangst nemen. n
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Wim van Dijk vijftig jaar gildebroeder
Op zaterdagmorgen drie september trok 
het gilde Sint Joris Goirle in optocht naar de 
Mariakapel aan de Venneweg. Daar werd door 
de gildebroeders een woorddienst gehouden, 
ondersteund door het koor Katharsis. Tijdens 

de dienst werd aandacht geschonken aan de 
jubilaris Wim van Dijk, die dit jaar vijftig jaar 
lid van ons gilde is. Zijn zonen Rob en Erik 
gaven een serenade op de gildetrom en door 
de vendeliers werd de vendelgroet gebracht. 
Na de dienst ging het gezelschap gezamenlijk 
naar het gildehuis Hof van Holland, waar 
de koffie klaarstond. Na de koffie werd er 
nogmaals stilgestaan bij onze jubilaris. Wim 
ontving van hoofdman Sjef Hoogendoorn veel 
lovende woorden en het zilveren papegaaitje 
werd opgespeld ten teken van vijftig jaar gil-
debroeder. Uit handen van de kringvoorzitter 
van het Kwartier van Oirschot, Bert van der 
Staak, werd het kringkroontje opgespeld. Wim 
van Dijk heeft in de jaren dat hij gildebroeder 
is diverse functies gehad, deken-schrijver, 
koning, instructeur voor de tamboers en is 
nog steeds actief tamboer en schutter. n

Piet van Kerkhof schiet zich tot koning
Op kermismaandag negenentwintig augustus 
2016 is het Piet van Kerkhof weer gelukt 
om zich tot koning te schieten tijdens het 
drukbezochte (ruim driehonderd toeschou-
wers) koningschieten bij gilde Sint Joris uit 
Middelbeers. Eens in de zes jaar is er bij 
gilde Sint Joris uit Middelbeers het traditi-
onele koningschieten. Dit jaar werd er op 
kermismaandag bij het gilde uit Middelbeers 
door vijf deelnemers deelgenomen om de 
felbegeerde titel koning van het gilde voor een 
periode van zes jaar. Na ruim vierhonderd 
schoten wist Piet van Kerkhof het laatste deel 
van de vogel naar beneden te schieten en was 
daarmee de opvolger van de oude koning Sjef 
Hooijen. Piet, die in de periode 2004-2010 
ook deze titel veroverde, weet als geen ander 

wat het koningschap bij een gilde inhoudt en 
de leden en het bestuur wensen Piet dan ook 
een goed en voortvarend koningschap toe. n

Jubilaris Wim van Dijk.

Koning Piet van Kerkhof. 
V.l.n.r.  Grad Leermakers, Harrie Schilders, 
Piet Verhagen en Harrie van der Velden.

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Koningschieten Sint Jorisgilde Tilburg
Op zondag achtentwintig augustus trok het 
Sint Jorisgilde, vergezeld door de twee andere 
Tilburgse gilden, in optocht naar de Heikese 
Kerk om de plechtige gildemis bij te wonen. 
Na deze plechtigheid volgde een gezamenlijke 
koffiemaaltijd en daarna verzamelde men zich 
in de Oisterwijkse Baan om in optocht driemaal 
om de achtentwintig meter hoge schutsboom 
op het gildeterrein te trekken. Nadat hoofdman 
Frans Claassen de versierde koningsvogel op 
de boom had geplaatst en er drie schoten 
waren gelost door vertegenwoordigers van 
geestelijke en wereldlijke overheid, kon de strijd 
om het koningschap een aanvang nemen. Een 
achttal gildebroeders werkte zich uit de naad 
en in het zweet om de zware voetbogen op te 
spannen en de vogel te doen neerdalen. Dat 

neerhalen liet een uurtje op zich wachten. Toen, 
na een korte pauze om de inwendige mens 
wat aan te sterken, haalde Jan van de Wouw de 
vogel met een welgemikt schot naar beneden. 
Jan was heel blij om de titel van koning voor 
drie jaar te kunnen aanvaarden. Na de vastge-
stelde gebruiken, zoals handwassing, gang over 
het vaandel, afleggen van de eed, omhangen 
van het juweel en vendelgroet werd het nieuwe 
koningspaar voorgesteld aan vertegenwoordi-
gers van geestelijke en wereldlijke overheid met 
het drinken van de erewijn. Het Sint Jorisgilde 
mag zich gelukkig prijzen met deze koning, 
maar ook met onze nieuwe koningin Francien, 
die onlangs haar gildezusters op een voortref-
felijke wijze heeft ontvangen bij het uithalen 
van de koningin. De gildezusters genoten van 

een heerlijke koffietafel en ook de gildebroeders 
werden niet vergeten. Wij wensen beiden veel 
succes in de komende drie jaren. n

Jubilarissen gilde Sint Lambertus Vessem
Tijdens de jaarlijkse teeravond zijn maar 
liefst drie gildebroeders in het zonnetje gezet 
vanwege hun langjarig lidmaatschap. Jan 
Schoenmakers, ouderling en zestig jaar lid, 
Frank Henst, eveneens ouderling en vijftig 
jaar lid en keizer Martien van Sebille, ook 
alweer veertig jaar lid. Jan en Frank kregen 
een drietal onderscheidingen (van de kring, 
het gilde en de gemeente Eersel), terwijl 

Martien de kringonderscheiding ontving van 
het kwartier van Oirschot. Uiteraard werden 
er wijze en lovende woorden gesproken 
door achtereenvolgens hoofdman Marcel de 
Koning, wethouder Ria van der Hamsvoord en 
kringvoorzitter Bert van der Staak. Aansluitend 
werden de jubilarissen getrakteerd op een 
vendelgroet en werden ze gefeliciteerd door de 
aanwezigen. n

Deken  
Klaas Bergman  
benoemd  
tot hopman
Op de jaarvergadering van het Sint 
Odulphusgilde uit Best is deken Klaas 
Bergman benoemd tot hopman. Hij volgt 
deken Charles Sol op die door het plotselinge 
overlijden van Gerrit Jan Swinkels voor ander-
half jaar deze functie bekleedde. De nieuwe 
hopman ontving bij diens installatie een fraaie 
aquarel van de hand van muurschilder Luc 
van Hoek. n

Koning Jan van de Wouw.

Hopman Klaas Bergman (rechts).

Jubilarissen gilde Sint Lambertus.

KRINGNIEUWS 
Kwartier van Oirschot
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Gilde Sint Sebastiaan heeft een  
nieuwe koning
Op kermisdinsdag zevenentwintig september 
2016 werd traditioneel het tweejaarlijkse 
koningschieten gehouden bij gilde Sint 
Sebastiaan te Oirschot. Het begon met 
het geven van een cadeau, namelijk een 
nieuwe rode beuk voor in de gildetuin. 
Dit werd gedaan door Bart Megens van 
Megens Oirschot, wegens hun honderd-jarig 
jubileum. Vervolgens werd het ‘Janus van der 
Vleuten’-wisselschild uitgereikt aan de beste 
schutter tijdens de maandagse oefenavonden, 
namelijk keizer Cees van Rijen. Als laatste 
werd een symbolische cheque overhandigd 
aan het ‘Bijna Thuis Huis Oirschot’. Waarna 
het ‘losschieten’ van de schutsboom begon, 
op de plaats waar het koningschieten zou 
plaatsvinden. Er werd serieus geschoten, de 
gegadigden gingen ervoor. Er werd gestart 
met veertien schutters die vier series van drie 
schoten moesten lossen op de wip. Tijdens 
de laatste serie misten Jos de Croon en 
Rogier Willems één schot en zo werd Karel 
Smetsers opnieuw koning en daarmee keizer, 
want het was de derde achtereenvolgende 
keer dat hij koning schoot. Daarop volgde de 
kamp tussen de oude en de nieuwe keizer. 
De nieuwe keizer miste twee schoten, daar 
waar de oude keizer er één raak schoot, 
waardoor Cees van Rijen keizer bleef en Karel 
Smetsers voor de eerste keer weer koning 
werd. In de pauze werd geld opgehaald voor 
het project DuoFiets van Theo van Gerven. 
Het bracht € 596,00 op. Het gilde verhoogde 

dat naar € 750,00. Een anonieme donateur 
schonk € 500,00 en café De Doornboom 
uit Middelbeers schonk nog eens € 250,00. 
Heel gulle gebaren voor een erg goed doel 
waarvan Theo van Gerven zijn levenswerk 
heeft gemaakt. n

Nieuwe koning in 
Oirschot
Nico Rutten is de nieuwe koning van gilde 
Broederschap van Onser Liever Vrouwe uit 
Oirschot. Op zondagmiddag vier september 
vond onder grote publieke belangstelling het 
koningschieten plaats. Nico schoot het laatste 
stukje vogel al na eenendertig schoten van de 
wip. Het was een spannende strijd, want er 
waren deze keer maar liefst zes kandidaten 
voor het koningschap. Na het opnoemen van 
de koningsbelofte werd hem het koningszilver 
omgehangen door pastoor Spijkers en de 
wethouder. Er werd met zijn allen geproost 
met de zogenaamde erewijn. Vervolgens 
werd de nieuwe koning naar huis gebracht 
in gildestoet en werd hem een vendelgroet 
gebracht door een van de drie nieuwe jonge 
vendeliers. Nico Rutten volgt oude koning 
Jan van de Ven op en is voor een termijn van 
twee jaar de koning van het gilde. Tijdens deze 
periode vertegenwoordigt hij de vereniging 
tijdens officiële gelegenheden. Wij wensen 
onze nieuwe koning veel succes. n

De nieuwe koning en jubilaris 
Op zaterdag drieëntwintig september 2016 
werd er bij het Heilig Sacramentsgilde Hulsel 
de jaarlijkse teerdag en het koningsschieten 
gehouden. Dit gebeurt om de drie jaar tijdens 
de teerdag van het gilde. Er werd geschoten 
op een houten vogel. Na 321 schoten was het 
gildebroeder Berry Vingerhoets die het laatste 
stukje van de vogel naar beneden haalde en 
voor drie jaar de koning van het gilde mag 
zijn. Er werd een receptie gehouden in ‘t 
Drieske en hier had het kringbestuur van het 
kwartier van Oirschot nog een verassing in 
petto voor gildebroeder Rinus van Disseldorp. 
Rinus is vijfentwintig jaar lid van ons gilde 

en lid van de standaardcommissie van het 
kwartier van Oirschot. Hiervoor kreeg hij een 

onderscheiding opgespeld door de voorzitter 
van het kringbestuur. n

Koning Berry Vingerhoets. Jubilaris Rinus van Disseldorp.

Koning Karel Smetsers.

Links koning Karel Smetsers en rechts keizer 
Cees van Rijen. Koning Nico Rutten.
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Huldiging jubilarissen Antoniusgilde Beek en Donk 
Zondag 25 januari werden Christ Verhoeven 
en Harrie Vermeulen gehuldigd voor hun 
zestigjarig lidmaatschap van het Sint 
Antoniusgilde Beek. De vertegenwoordigers 
van de Kring Peelland van de NBFS kwamen 
als eerste aan het woord. Ze speldden bij de 
jubilarissen de kringonderscheiding voor 60 
jaar gildebroederschap op het pak. Hierna 
richtte kapitein Piet Swinkels het woord tot de 
jubilarissen en dankte hen voor het vele werk 
dat ze voor de Beekse schut verzet hebben. 
Harrie als penningmeester en Christ als 
wapenmeester en bij het onderhoud van de 
schietaccommodatie. Koning Tonny Gevers 
speldde vervolgens de gildeonderscheiding 
op. De kapitein had ook lovende woorden 
voor Frans Panhuijzen en Joshy Gevers, 25 
jaar lid, en voor Huub van den Bergh, die na 
tientallen jaren grote inzet als bestuurslid, 
plaats gemaakt heeft voor een jongere. Harry 
Vermeulen bood hierna mede namens Christ 
Verhoeven en hun echtgenoten Annie en Jo 

aan het gilde een mooi zilveren schild aan.
Hierna begon de receptie waar velen de 
jubilarissen en Huub van den Bergh en hun 
partners kwamen feliciteren. Het was een zeer 

gezellige bijeenkomst die besloten werd met 
een vendelgroet voor de jubilarissen, door 
vendeliers Joshy Gevers, Toon Stoop, Tijmen 
de Boer en Mathie van Rhee. n

Jubilarissen bij het Sint Hubertusgilde 
Liessel
Op 25 juni vierde het Sint Hubertusgilde het 
Sint Jansfeest met de huldiging van twee jubi-
larissen, Louis van Eijk en Jan Joosten beide 
25 jaar gildebroeder. Na veel lovende woorden 
door Hoofdman Hans van Someren, kregen 

ze de zilveren Sint Hubertusspeld opgespeld 
door koning Hans Hikspoors.
Daarna volgde er een drukke en gezellige 
receptie. n

Frank van Vijfeijken koning van het  
Sint Antoniusgilde Stiphout
Op zondag zesentwintig juni 2016 vond tradi-
tiegetrouw het driejaarlijkse koningsschieten 
plaats bij het Sint Antoniusgilde uit Stiphout. 
De dag begon met een eucharistieviering 
in de Sint Trudokerk. Aansluitend werd de 
vendelgroet gebracht aan het geestelijk gezag, 
waarna de tocht door het dorp werd gemaakt 
richting het schietterrein. Aangekomen op het 
schietterrein werd eerst de inwendige mens 
versterkt door het nuttigen van broodjes en 
soep. Na deze pauze werd rond de schuts-
boom getrokken en werd de schutsboom 
gevrijd, waarna de koningsvogel werd 

geplaatst. Wethouder Jos van Bree van de 
gemeente Helmond loste het openingsschot, 
waarna de strijd kon beginnen. Tijdens een 
zinderende strijd wist Frank van Vijfeijken bij 
het 158ste schot het koningszilver te bemach-
tigen door het laatste stuk van de vogel er af te 
schieten en mag hij zich de komende drie jaar 
koning noemen. Na de officiële handwassing 
werd het koningsvest omgehangen.  
De nieuwe koning mocht traditiegetrouw over 
het vaandel lopen richting de schutsboom.  
De erewijn werd geschonken en hiermee werd 
het officiële gedeelte afgesloten. n

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

De jubilarissen, links Louis van Eijk en rechts 
Jan Joosten.

Koning Frank van Vijfeijken met koningin  
Rita Romonesco.

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Kermismaandag Lieshout
Zoals elk jaar kriebelt het op kermismaandag, 
dit jaar op 5 september, bij de schutters van 
het Sint Servatius Gilde. Dit is namelijk de 
dag dat er geschoten wordt voor een nieuwe 
koning.
Om 8:00 uur zijn alle gildebroeders present 
bij het Paviljoen Bomé om te vertrekken 
naar de huidige koning Peter Keursten, waar 
ze worden onthaald op een gezellig ontbijt, 
waarna het gezelschap vertrekt naar het 
gemeentehuis in Beek en Donk, de gilde-
broeders met de huifkar en het Koningspaar 
gezeten op de koets. Op het gemeentehuis 
werden ze welkom geheten door de nieuwe 
burgemeester Frank van der Meijden. In het 
voorwoord had de burgemeester meteen 
een verrassing, namelijk de toezegging dat 
het paviljoen een adres krijgt compleet met 
postcode.
Daarna was er nog een verrassing voor het 
gilde: de heer Bart Janssen bood een kunst-

werk aan waar alle overleden leden van het 
Sint Servatius Gilde blijvend worden geëerd. 
Terug op het gildeterrein begon het koning- 
schieten. Peter van der Burgt zag de vogel bij 
het 314e schot naar beneden vallen en schoot 
zich zo tot koning. Cris de Hoog schoot zich 
tot Ere-Koning bij het 160e schot. n

Karel Bloemen winnaar wisseltrofee 
Sint Hubertusgilde Liessel
Op dertig augustus, kermisdinsdag, rond 
de klok van kwart over tien vertrok het Sint 
Hubertusgilde in optocht vanaf gildehuis van 
Bussel naar het schietterrein aan de Tramweg, 
om te gaan schieten voor wisseltrofee ‘D’n 
TRAM’. Na het inschrijven volgens loting 
begonnen eenenzeventig deelnemers, allen 
afkomstig uit Liessel, aan de schietwedstrijd, 
vooraf ingeschoten door pastor van Eerd. 
Rond ongeveer drie uur was het Karel 
Bloemen die met het 283ste schot de laatste 
resten van de houten tram naar beneden 
schoot en zo voor de negende keer winnaar 
werd van de wisseltrofee. Bij de prijsuitreiking 
waren nog zeven andere personen winnaar 
van een geschonken prijs vanwege het er 

afschieten van een bepaald onderdeel van 
‘D’n TRAM’. n

Koningsschieten 
Sint Antonius Abt 
Lierop
Maandag negentien september is het de 
beurt aan de Gruun schut van Lierop om 
de tweejaarlijkse strijd aan te gaan om het 
koningschap van het gilde van Sint Antonius 
Abt. De dag is goed begonnen met een heilige 
mis, voorgegaan door gildepastor Jan Zwirs 
en een ontbijt samen met het zustergilde. 
Nadat de Maria-kapel is aangedaan wordt de 
koningsboom gevrijd en dan volgt het onver-
mijdelijke. Koning Frits wordt ontdaan van het 
koningszilver en omgevormd tot piekenier.
Vol enthousiasme wordt geschoten om de 
vrijgekomen titel. Na het 132ste schot breekt 
Guus van de Ven de vogel en eenieder waant 
hem koning (incluis Guus zelf). De verrekijker 
steekt hier echter een stokje voor, er blijkt zich 
nog een splinter te hechten en de vogel is er 
dus niet geheel af. Allen bijten zich stuk op dit 
moeilijke schot. En net voordat Guus zelf de 
verlossing kan brengen weet, met het 141ste 
schot, Ronny Thijs zich tot koning te kronen. 
Ronny is deken schatbewaarder en zal samen 
met zijn koningin Josephine van de Ven het 
gilde vergezellen als hun koningspaar. n

Ronny Thijs met zijn koningin Josephine van 
de Ven.

Koning Hans Hikspoors reikt ‘D’n TRAM’ uit 
aan winnaar Karel Bloemen.

Koning Peter van der Burgt.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Nieuwe koning bij Sint Jorisgilde 
Someren
Tijdens het koningschieten van zaterdag 
vierentwintig september, op de Jorisveste te 
Someren, is Harrie Vestjens de nieuwe koning 
van het Sint Jorisgilde geworden. Hij was al 
twee keer eerder koning van het gilde (van 
1990-1992 en van 1998-2000). Harrie was 
commandant van het gilde en Jo Hurkmans 
was meteen bereid om die taak voor twee 
jaar op zich te nemen. Bij het schieten om de 
erekoning was het Riek Engelen die de vogel 
neerhaalde. Zij is de vriendin van de nieuwe 
koning. Ook bij de jeugd werd gestreden om 
de titel jeugdkoning(in). Het was uiteindelijk 
Jeri Bekkering (tien jaar) die de titel in de 
wacht sleepte. n

Overhandiging cheque aan pater 
Martin van de Avoird
Op kermiszaterdag na het koningsschieten 
werd aan pater Martin van de Avoird een 
cheque overhandigd, bijeengebracht door 
de stichting Goede Doelen Laarbeek. Deze 
stichting is enkele jaren geleden opgericht 
door het Sint Leonardusgilde en de Scouting 
Beek en Donk. Beide instellingen willen graag 
hun sociaal gezicht laten zien. Eén van de 
activiteiten die de stichting heeft opgevat 
is het voortzetten van de traditie van het 
organiseren van de Fietste Meetocht, die 
al vijfentwintig jaar in Beek en Donk op de 
Tweede Pinksterdag heeft plaatsgevonden. 
De opbrengst van deze gezinsfietstocht 
is bestemd voor een goed doel; dit jaar 
voor een project in Namibië. Dit project is 
aangevraagd door pater Martin van de Avoird, 
lid van de congregatie van de Paters Oblaten. 
Hij bestuurt in Namibië twee parochies, in 
Witkrans en Cambridge, twee plaatsen die 
honderd kilometer van elkaar liggen. Daar 
zijn ook twee scholen bij van samen ruim 
tweehonderd leerlingen, die erg ver van 
school wonen en daarom bij die school in een 
internaat (hostel) verblijven en alleen maar 
tijdens de vakanties naar huis gaan. Vooral in 
de koude wintermaanden is daar behoefte aan 
dekens. Dat is de reden waarom wij hem met 
de opbrengst van de Fietste Meetocht 2016 

graag financieel wilden ondersteunen. Omdat 
hij op dit moment in Nederland op vakantie 
is, hebben wij hem op kermiszaterdag een 
bedrag van € 600,00 kunnen aanbieden.  
Met nog een andere sponsor kon hij voor alle 
kinderen een deken aanschaffen (zie foto). 
Martin heeft in een toespraak gezegd dat 
zij erg blij zijn met deze aanschaf en heeft 
mede namens de ouders en de leerlingen van 
Witkrans en Cambridge alle deelnemers aan 
de Fietste Meetocht hartelijk bedankt voor 
hun bijdrage. n

Geert-Jan van 
Rixtel (Bzn) weer 
koning 
Nadat het Gilde Sint Leonardus uit Beek en 
Donk op vrijdagavond negen september 2016 
de kermis had geopend, volgde op zaterdag 
tien september een erg druk programma, 
waarbij met veel spanning werd uitgezien naar 
de nieuwe koning van ons gilde. Rond half 
twee startte het officiële programma met de 
wijding van de vogel en de drievoudige rond-
gang om de koningsvogel. Daarna barstte de 
strijd los tussen acht gildebroeders om de 
felbegeerde koningstitel te veroveren. Al vrij 
snel, na het 114de schot, viel het laatste stukje 
van de vogel naar beneden. Het was voor de 
tweede keer gelukt dat gildebroeder Geert-Jan 
van Rixtel het laatste restje naar beneden wist 
te halen. Daarmee werd hij de nieuwe koning 
van ons gilde in de jaren 2016-2017. Met trots 
raapte hij een stuk van de kapotgeschoten 
vogel op als bewijs dat hij het koningschap 
met al zijn verplichtingen wil aanvaarden. 
Geert-Jan, wij gunnen je deze titel van harte en 
we hopen dat het voor jou weer een bijzonder 
fijn koningsjaar gaat worden.

De zilveren kruisen zijn gewonnen door 
Erwin van der Bruggen, Johnny Donkers en 
Jos van Lieshout. Het jeugdgeweerschieten 
met de luchtbuks werd gewonnen door Sam 
en Raf van der Bruggen. Om ongeveer zes 
uur begon de laatste activiteit: het schieten 
van de kermiskoning(in). Het werd weer 
een spannende wedstrijd en het was Dennis 
van Ham gelukt om het laatste restje van de 
vogel naar beneden te halen. Daarmee is hij 
de kermiskoning 2016-2017 van het Gilde 
Sint Leonardus en gerechtigd alle belangrijke 
activiteiten van ons gilde bij te wonen. n

Leden van het Sint Leonardusgilde,  
de scouting en pater Martin van de Avoird. Koning Geert-Jan van Rixtel.

Erekoning Riek Engelen, koning Harrie 
Vestjens en jeugdkoningin Jeri Bekkerin

KRINGNIEUWS 
Peelland
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Onderscheiding voor keizer Sint Jorisgilde Someren 
Op 26 november is keizer Ties van der Linden 
tijdens het investituurkapittel van de Nobele 
Orde van de Papegay onderscheiden met de 
Gouden Medaille.
Deze uitreiking vond plaats in het stadhuis van 
Gent. De medaille werd hem uitgereikt voor 
zijn verdienste voor het Sint Jorisgilde Someren 
tijdens zijn 40-jarig broederschap en omdat hij 
al meer dan 35 jaar keizer is van het gilde.
De Nobele Orde van de Papegay is een 
Europees instituut van verdiensten en heeft tot 
doel diegenen te eren en te honoreren, welke 
door hun inzet of morele steun bijdragen tot de 
instandhouding der schutsbroederschappen 
en/of gilden in Europa. n

Jubilarissen Onze Lieve Vrouwe Gilde 
Aarle-Rixtel
Op zaterdag zeventien september vierde 
het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-
Rixtel de jaarlijkse teerdag op het Jan van 
Doorenpaviljoen. Op deze dag werden twee 
jubilarissen gehuldigd, te weten Joop Kester 
(vijftig jaar gildebroeder) en Rik van de Ven 
(vijfentwintig jaar gildebroeder). Na een gil-
deviering door pastoor Jos Verbraeken volgde 
een interne huldiging. Hoofdman Jos van den 
Heuvel had voor beide jubilarissen een mooie 
speech voorbereid: Joop al vijftig jaar lid; stond 
en staat nog altijd klaar om allerlei klusjes op 
te knappen en is elke donderdag in het pavil-
joen aan de kaarttafel te vinden. Joop is na 
zijn periode als vendelier, piekenier geworden. 
In de huldiging werd ook zijn partner Tonnie 

betrokken, die altijd aan de zijde van Joop te 
vinden is en ook altijd klaarstaat daar waar 
hulp nodig is. Rik van de Ven is in navolging 
van zijn vader al in zijn allerprilste jeugd 
aangestoken door het virus van de Blauwe 
Schut. Op dertienjarige leeftijd werd hij lid en 
de eerste jaren was hij bordjesdrager tijdens 
gildefeesten en ging hij vooraf aan het gilde. 
Daarna werd hij vendelier en nam hij het 
gildevaan over. Bij gebrek aan een partner 
werd zijn zus Anneke in de feestelijkheden 
betrokken. Tijdens de receptie werd Joop nog 
eens door het kringbestuur in het zonnetje 
gezet. Al met al een prachtige feestdag op een 
zonovergoten Jan van Doorenpaviljoen. n

Nieuwe koning 
Sint Margaretha 
Gilde
Op kermismaandag, tweeëntwintig augustus 
is er bij het Margaretha Gilde geschoten voor 
het koningschap. Hiervoor hadden zich drie 
kandidaten opgegeven en wel de afgaande 
koning Harrie van Ganzenwinkel, Ed Vincent 
en Toon Thijssen. Volgens de kenners zou 
hij rond het 150ste schot vallen, er werd die 
middag geschoten met klein kaliber. De vogel 
hield het toch wat langer vol, want het was 
Toon Thijssen die zich met het 231ste schot 
kroonde met het koningschap voor een 
periode van drie jaar. n

De nieuwe koning Toon Thijssen. De jubilarissen, v.l.n.r. Rik van de Ven, Tonnie van de Rijt en Joop Kester.

In het midden keizer Ties van der Linden.
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Kees Wouters koning Sint Ambrosius Gilze
Sint Ambrosius in Gilze schiet elke twee jaar 
koning en wel in de even jaren.
Dat gebeurt traditioneel op de eerste zaterdag 
ná de Gilze kermis, in 2016 op acht oktober.
In de vroege morgen wordt het park 
Mollebos, midden in het dorp, omgetoverd 
tot schutswei. Rond negen uur wordt overal 
tromgeroffel gehoord, de gildebroeders en 
-zusters worden letterlijk opgetrommeld. Na 
het ophalen van de regerend koning Wim 
Teeuwen, burgemeester en kapelaan, staat in 
het Mollebos de koffie met worstenbrood al 
klaar. Rond twaalf uur plaatsen burgemeester 
en kapelaan de vogel op de boom en lossen 
de eerste schoten, waarna elf gildebroeders 

en -zusters aan de strijd om het koningschap 
beginnen. Om drie uur is de spanning te 
snijden, de vogel wankelt.
En vijf minuten later is het dan zover, met een 
voltreffer weet Kees Wouters het laatste stukje 
van de vogel naar beneden te halen.  
De erewijn wordt aangeboden door het 
gemeentebestuur, waarna men zich opmaakt 
om de eucharistieviering in de kerk bij te 
wonen en op te luisteren. De dag wordt afge-
sloten met het koningsmaal in het gildehuis 
Den Doel. Kees Wouters zal de komende twee 
jaar bij tal van gelegenheden een waardig 
vertegenwoordiger zijn van het gilde. n

Nieuwe koning voor Cloveniersgilde Sint Bavo Rijsbergen
In de morgen van zaterdag acht oktober was 
alles op de parkeerplaats voor het gildelokaal 
de Snaphaan in gereedheid gebracht voor 
het koningschieten. Burgemeester (en tevens 
overdeken van het gilde) mevrouw Leny 
Poppe-de Looff, kwam de eer toe om als 
eerste drie schoten te lossen, hierna was het 
de beurt aan de hoofdman en oud-koning. 
Onder toezicht van het zustergilde Sint Joris 
en vele belangstellenden ontbrandde een felle 
onderlinge strijd. Een zevental gildebroeders 
deed een gooi naar de vacante koningstitel. 
Naarmate de vogel dreigde te gaan vallen 

werd het onder de boom, vanwege de 
stijgende spanning, alsmaar stiller. Tot, bij 
het 109de schot, de spanning in een luid 
gejuich ontlaadde toen Henk Noorden de 
laatste resten van de vogel naar beneden 
haalde. Nadat de eed van trouw was afgelegd 
kon Henk zich de nieuwe koning van het 
gilde noemen. Er volgde nog een gezellig 
samenzijn, waarbij de liefhebbers zich het 
koningsbier goed lieten smaken! Henk is 
sinds 2006 lid, een verdienstelijk gildebroeder 
en schutter. Hij mag zich nu een waardige 
gildekoning tonen. n

Cloveniersgilde Sint Bavo Rijsbergen heeft weer een keizer
Dinsdag eenentwintig juni 2016 heeft Sjaak 
Lips een grootse prestatie geleverd door, 
ondanks een zenuwslopende strijd met mede-
gildebroeders, zijn felbegeerde keizerstitel 
naar zich toe te trekken. Hij treedt daarmee 
in de voetsporen van Matheus van Kuyck. 
Matheus schoot zich in 1829 en in 1837 
koning. In 1843 schoot hij  voor de derde maal 
de vogel eraf, waardoor hij keizer werd.  
Burgemeester (en tevens overdeken van 
het gilde) mevrouw Leny Poppe-de Looff, 
roemde in haar toespraak Sjaak om zijn inzet 
voor het gilde en zijn betrokkenheid naar 
alle gildebroeders en -zusters.  Zo zei ze “In 
jouw periode van koningschap heb jij het 

gilde richting gegeven in zowel het in stand 
houden van aloude tradities als de onderlinge 
verstandhouding. Ook jouw gastheerschap bij 
ontvangst en het begeleiden van belangstel-
lenden, welke gebruik maken van de facili-
teiten van de schiet-accommodatie, zijn alom 
bekend en geprezen. Sjaak is een rustig mens 
en houdt niet van overdreven gedoe. Als het 
niet kan zoals het moet, moet het maar zoals 
het kan, dat is de manier waarop Sjaak graag 
werkt. ‘Praktisch dus’, aldus de hoofdman.
Sjaak is volgens alle gildebroeders een 
vriendelijke, bescheiden en behulpzame man. 
Iedereen was dan ook zeer ingenomen met 
het door hem behaalde keizerschap. n Keizer Sjaak Lips en echtgenote met overdeken.

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat

Koning Kees Wouters.

Installatie koning door overdeken Leny Poppe-de 
Looff.
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Kampioenschap buurtschappen Gilde Sint Joris Rijsbergen 
Tegenwoordig wordt vaak de vraag gesteld: 
hoe is het bij het gilde, komen en nog nieuwe 
leden bij? Helaas is het antwoord dan veelal 
negatief.
Door middel van het organiseren van een 
kampioenschap voor buurtschappen laat het 
gilde dorpsgenoten direct kennismaken met 
het gilde en haar tradities. Maar zeker ook 
met haar wapen, de grote- of Sint Jansboog, 
waarmee op een afstand van eenenzestig 
meter geschoten wordt.
Ook het vendelen en trommen wordt onder 
de aandacht gebracht.
Met groot enthousiasme strijden buurt-
schappen om de eerste prijs. Voor velen is 
het een ware ervaring om met een dergelijk 

wapen te schieten. De deelnemers komen al 
snel tot de conclusie dat het niet eenvoudig 
is. Aan het eind van de schieting wordt aan de 
winnaar, De Muldershoek, een tinnen bord als 
wisselprijs uitgereikt. Het gilde, maar ook de 
deelnemers, zijn bijzonder enthousiast, zodat 
het kampioenschap zeker een vervolg krijgt. 
Naast het deelnemen aan de wedstrijd was 
het aanwezig zijn bij en het kennis maken met 
het gilde één van de belangrijkste doelstel-
lingen. Door door middel van deze activiteit 
de interesse voor het gilde te vergroten hoopt 
Sint Joris in de toekomst nieuwe leden te 
kunnen verwelkomen. n

Kees Wagemakers nieuwe koning Gilde Sint Sebastiaan 
Oudenbosch
Op zaterdag vierentwintig september werden 
in Oudenbosch wedstrijden gehouden in het 
kruisboogschieten. De leden van gilde Sint 
Sebastiaan verzamelden zich bij de schietbaan 
aan het Groene Woud om zich met elkaar 
te meten. De koningstitel, die tot dan toe 
in handen was van de vijfendertigjarige Jan 
Oomen, was deze keer de inzet. De jury werd 
gevormd door Jack Wagemakers en Martin de 
Bont. 
Toen halverwege de wedstrijd de tussenstand 
werd opgemaakt, stond de titelverdediger op 
een nipte eerste plaats, op de voet gevolgd 

door Wies Wagemakers en Kees Wagemakers. 
Het verschil was slechts twee punten. Na een 
zinderend spannende tweede helft ging de 
uiteindelijke winst naar Kees Wagemakers. 
Met het kleinst mogelijke verschil van slechts 
één punt, versloeg hij Jan Oomen, op de voet 
gevolgd door Wies Wagemakers. Nadat de 
jury bij monde van Martin de Bont de uitslag 
bekend had gemaakt, reikte Jan Oomen 
het bijbehorende schild uit aan de nieuwe 
winnaar, die zich voor een jaar koning van 
de kruisboogschutters van Sint Sebastiaan 
Oudenbosch mag noemen. n

Winnaar zestal De Muldershoek.
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online en offline 
vormgeving

Bezoekadres
Daalakkersweg 2-76
5641 JA Eindhoven

Postadres
Hooiland 15
5663 HL Geldrop

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

Blinkt uit in vakmanschap

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

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

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

Jan Oomen reikt de prijs uit aan  
Kees Wagemakers.
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Mark de Boer nieuwe gildekoning Sint Willibrordusgilde 
Alphen
Op één oktober was weer de gebruikelijke 
staatsiedag bij het Sint Willibrordusgilde te 
Alphen. Een zeer gezellige dag met als hoogte-
punt het koningschieten. 
Na de gebruikelijke onderdelen, eucharistie-
viering, koffietafel en jaarvergadering, worden 
de bogen door de leden klaargemaakt. Al 
met al zijn er uiteindelijk elf leden die serieus 
aan het koningschieten deelnemen. Zo rond 
kwart over vier wordt het spannend, de vogel 
wordt zodanig geraakt dat deze erg los komt 
te staan. Mark de Boer weet uiteindelijk, met 
een welgemikt schot, de vogel van de paal af 
te schieten. Zo wordt Mark de Boer voor de 

eerste maal in zijn leven gildekoning van het 
Sint Willibrordusgilde. Mark proficiat met het 
koningschap en maak er iets moois van! 
Daarna vindt de traditionele handwassing 
plaats, wordt de koningsbreuk bij Mark 
omgehangen en wordt hij geëerd met erewijn 
en een vendelhulde. Hierna loopt de nieuwe 
koning over het moedervaandel het gildehuis 
binnen. Een eer die alleen de nieuwe koning 
toekomt. Aansluitend vindt de receptie 
plaats en kan iedereen Mark feliciteren. 
Traditioneel sluiten we de dag af met een 
geweldig koningsbuffet en een zeer gezellige 
feestavond. n

Sint Willibrordusgilde uit Alphen ontvangt koninklijke  
erepenning tijdens kringdag
Op negentien juni 2016 was het een grote dag 
voor het Sint Willibrordusgilde uit Alphen. 
Dit jaar was het vijftig jaar geleden dat het 
gilde is heropgericht. Ter gelegenheid hiervan 
heeft het Sint Willibrordusgilde de kringdag 
Baronie en Markizaat georganiseerd. Het 
weer was prachtig, alles was tot in de puntjes 
geregeld en de vrijwilligers, gildebroeders 
en gildezusters waren er klaar voor om de 
gilden te ontvangen. Totaal werden elfhonderd 
gildebroeders en gildezusters van vijfenveertig 
gilden verwacht. 
Traditioneel begon de dag met een eucharis-
tieviering, voorgegaan door vicaris-generaal 
monseigneur drs. Lommers. Na de koffietafel 
en de erewijn, werd om twaalf uur begonnen 
met de optocht door het dorp. Na de 

massale opmars kreeg de opening een ver-
rassend tintje. Burgemeester Joerie Minses, 
ereschepen van het gilde, had de eer het Sint 
Willibrordusgilde de koninklijke erepenning te 
overhandigen. Vol trots werd deze koninklijke 
erepenning, met bijbehorend certificaat, 
door hoofdman Ton van Waes in ontvangst 
genomen. 
Hierna gingen de wedstrijden van start. Na de 
prijsuitreiking werd er nog een gezellig ver-
broederingsfeest gehouden. Kortom, een zeer 
geslaagde kringgildedag. Dank aan iedereen 
die aan deze dag heeft meegewerkt!
De penning heeft inmiddels een plaatsje 
gekregen op de koningsbreuk en het certificaat 
hangt vol trots in het gildehuis. n

BARONIE MARKIEZAAT

KRINGNIEUWS 
Baronie & Markiezaat

Hoofdman ontvangt koninklijke erepenning.

De nieuwe koning geflankeerd door Thomas van 
den Broek en Jorian Huijben.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Koos van Dongen (83)
Gildebroeder
† 2 januari 2015
Sint Jacobusgilde, Zeeland. (Land van Cuijk)

Op 2 januari 2015 overleed Koos. Hij was 28 jaar 
lid van het gilde. 

Toon verKuijlen (71)
Gildebroeder
† 17 mei 2015
Sint Jacobusgilde, Zeeland (Land van Cuijk)

Op 17 mei 2015 is Toon Verkuijlen overleden. Toon 
was 4 jaar lid van het Zeelandse gilde en daarvoor 
is hij 40 lid geweest bij Schuttersgilde St. Jan in 
Gassel.

Toon van Dongen (84)
Gildebroeder
† 5 oktober 2015
Sint Jacobusgilde, Zeeland (Land van Cuijk)

Op 5 oktober 2015 is Toon van Dongen overleden, 
hij was 28 jaar lid.

Mia van eKerT-neuTKens (72)
Gildezuster
† 9 februari 2016
Gilde van het Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Na jaren van liefdevolle verzorging door haar 
echtgenoot Ton is toch nog onverwacht overleden 
Mia van Ekert-Neutkens. Mia was via haar man 
verbonden aan het gilde en steunde hem in al zijn 
activiteiten, ook in de tijd dat hij gildebroeder was 
van het Sint Monulphus en Gondulphusgilde van 
Knegsel.

Charles Koolen (86)
Gildebroeder
† 26 april 2016
Gilde van het Heilig Sacrament Bergeijk (Kempenland)

Op 86-jarige leeftijd is geheel onverwacht over-
leden gildebroeder Charles Koolen. Charles was 
gildebroeder sinds 1979 en dus gedurende 37 jaar 
een trouw en hardwerkend lid van het gilde. Er 
werd nooit een vergeefs beroep op hem gedaan. 
Vooral als schutter en lid van de schietcommissie 
verdiende Charles zijn sporen.

narD De greef (78)
Opperdeken/koning/gildebroeder
† 29 april 2016
Onze Lieve Vrouwe Gilde, Meerveldhoven 

Kempenland)

Op vrijdag 29 april overleed op 78-jarige leeftijd 
Nard de Greef. Nard was 12 jaar Opperdeken 
van ons gilde en in die jaren een zeer stuwende 
kracht. Mede dank zij zijn inzet is het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde weer tot bloei gekomen. In zijn 29 
jarig lidmaatschap was Nard 6 jaar koning van 
het gilde. Voor zijn inzet voor de gemeenschap 
kreeg hij een koninklijke onderscheiding.

MarTin glouDeMans (83)
Beschermheer
† 2 juni 2016
Sint Joris Gilde, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Op 2 juni 2016 overleed de beschermheer 
Martin Gloudemans van het Sint Joris Gilde 
in Oirschot. Vanaf 1 januari 1961 was dokter 
Gloudemans beschermheer van het gilde. Hij 
had een voorkeur voor een ondergeschikte rol, 
maar was desondanks zeer betrokken bij het 
gilde. Zijn adviezen en zijn inbreng zullen gemist 
worden. 

frans sChepers (84)
Gildebroeder/vendelier
† 25 juli 2016
Sint Joris Gilde, Oirschot (Kwartier van Oirschot)

Op 25 juli 2016 overleed Frans Schepens van 
het Sint Joris Gilde Oirschot. Frans werd 65 jaar 
geleden lid van het gilde en zette zich direct in als 
vendelier. Door fysieke omstandigheden moest hij 
in 1982 zijn vendel definitief oprollen. Desondanks 
bleef hij zich inzetten voor het gildewezen en was 
onder meer jarenlang actief als jurylid bij vendel-
wedstrijden door heel Brabant. Hij keek erg uit 
naar de nieuwe kostumering van het gilde in 2017. 
Helaas heeft hij zijn pak moeten afbestellen. 

Cees vroMans (63)
Gildebroeder / vendelier 
† 15 augustus 2016
Gilde Sint Hubertus, Berkel (Maasland)

Op 15 augustus van dit jaar is onze gildebroeder 
Cees Vromans overleden. Hij is begonnen als 
vendelier bij het gilde. Cees was 63 jaar lid van het 
gilde. Volgens zijn wens is hij in stilte gecremeerd.

In 2015 zijn ongelukkigerwijze de in memoriams van Koos van Dongen, Toon Verkuijlen en Toon van Dongen, alle drie gildebroeder van het Sint 
Jacobusgilde uit Zeeland, niet geplaatst in de Gildetrom. De redactie betreurt dit ten zeerste en hoopt van ganser harte met plaatsing in deze editie 
hen alsnog recht te doen.



50

IN MEMORIAM

jan hospel (84)
Gildebroeder
† 28 augustus 2016
Gilde Sint Lucia, Steensel (Kempenland)

Vanaf het begin heeft Jan zitting genomen in het 
bestuur en heeft onder andere drie jaar lang de 
functie van deken vervuld binnen de overheid. 
Jan zorgde jarenlang de barbecues en voor de 
vleesprijzen van de schietwedstrijden. Als oud-
slager wist hij perfecte te organiseren. Hiervoor is 
het gilde hem veel dank verschuldigd. 
Op donderdag 1 september 2016 heeft het gilde 
St. Lucia met gilde-eer tijdens een plechtige 
eucharistieviering afscheid genomen van Jan.

joep Chappin (78)
Gildebroeder en Ere-Hoofdman
† 14 september 2016
Gilde van Sint Barbara en Sint Sebastiaan Vught

Joep Chappin is 54 jaar lang gildebroeder 
geweest waarvan 32 als hoofdman. In 2011 
werd hij benoemd tot Ere-Hoofdman. Joep 
was een maatschappelijk betrokken mens 
en had een voorliefde voor kunst en cultuur. 
Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau en begiftigd met de Van 
Beuningenpenning Gemeente Vught. Met zijn 
heengaan verliezen wij een dierbare, markante en 
inspirerende gildebroeder.

frans Konings (70)
Standaardruiter/commandant en koning
† 23 september 2016 
Sint Leonardusgilde Beek en Donk (Peelland)

Frans Konings, nog maar amper 70 jaar oud, 
moest de lange en zware strijd tegen een onge-
neeslijke ziekte opgeven. Het gilde verliest in 
hem een actief lid met een grote betrokkenheid 
en een warm hart voor het gilde. Al vanaf 1976 
is Frans aan ons gilde verbonden. Hij begon als 
standaardrijder en droeg die functie na 30 jaar 
over aan zijn zoon Han. Frans was bestuurslid 
van de standaardcommissie van de NBFS. 
Hij was 6 jaar commandant van ons gilde en in 
1977/1978 schoot hij zich tot koning. Buiten het 
gilde zette Frans zich in voor diverse maatschap-
pelijke doelen.

BerT MulDer (86)
Erelid, koning en gildebroeder
† 28 september 2016
Gilde van Sint Joris-Sint Barbara, Maarheeze 

(Kempenland)

Op 28 september 2016 is Bert Mulder, erelid 
van gilde St Joris – St Barbara, op 86 jarige 
leeftijd overleden. Hij had 17 jaar lang zitting in 
het bestuur, waarvan 11 jaar als voorzitter. Bert 
was een drijvende kracht achter veel positieve 
ontwikkelingen in het gilde. Ook legde hij de 
geschiedenis van het gilde vast.
In 2004 werd hij benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, tevens werd hij pauselijk 
onderscheiding als drager van de onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice.

gerarD verBerne (81)
Gildebroeder
† 15 oktober 2016
Onze Lieve Vrouwe Gilde, Zeelst (Kempenland)

Op zaterdag 15 oktober overleed op 81 jarige 
leeftijd onze gildebroeder Gerard Verberne. In 
het jaar dat Gerard zijn 25 jarig jubileum vierde 
moest hij na een lang ziekbed afscheid van ons 
nemen.

alBerT van Der sTeen (51)
Keizer
† 16 oktober 2016
Sint. Jorisgilde Stratum, Eindhoven, (Kempenland

Albert was lid van het gilde vanaf 1991, koning in 
1998, 2000 en keizer in 2002.
Hij was een actief geweerschutter en betrokken 
bij vele commissies.
Voor kring Kempenland was hij vanaf 2009 actief 
als vicevoorzitter en vanaf 2011bekleedde hij 
de functie van raadsheer kringdagen. Ook was 
Albert vanaf 2011 lid van de stichting Outer en 
Heerd. Daarnaast zat hij in veel adviescommis-
sies van kring Kempenland en op uitnodiging 
van de EGS werd hij in 2011 lid van de Heilige 
Sint Sebastiaan.
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Mogen zij allen rusten in vrede

jozef versTijnen (79)
Gildebroeder/zilverdrager
† 8 november 2016
Sint-Willebrordusgilde, Esch (Maasland)

Gildebroeder Jozef Verstijnen overleed geheel 
onverwacht in de leeftijd van 79 jaar. Hij was 
sinds 1964 lid van het gilde. In de afgelopen 
52 jaar was hij actief binnen ons gilde, als 
geweerschutter, organisator van kaartavonden en 
zilverdrager. Bij de bouw van onze schutskamer 
en schietinstallatie nam hij de aanleg van de 
elektra voor zijn rekening. Van 1995 tot 1997 
was hij waarnemend koning. Van 1975 tot 1977 
en van 1987 tot 2003 maakte hij deel uit van de 
overheid waarin hij de functies van deken, 2e 
dekenschrijver en onderhoofdman heeft vervuld. 

henK sTeenBergen (83)
Gildebroeder/oud-vaandrig
† 19 november 2016 
Sint-Jorisgilde, Geffen (Maasland)

Henk was vanaf het ontwaken van ons gilde in 
1999 enthousiast lid en wilde maar één ding: 
vaandrig zijn. Hij is dat veel jaren geweest, maar 
in 2014 heeft hij het vaandel om gezondheidsre-
denen noodgedwongen aan zijn opvolger over-
gedragen. Maar ondanks die steeds zwakkere 
gezondheid was hij zoveel mogelijk aanwezig in 
het gildehuis. 
We zagen het aankomen, maar toch is Henk 
nog vrij plotseling overleden. De sobere uitvaart 
is met de eigen gildeleden. Zo wilde Henk dat, 
verder geen poespas.

IN MEMORIAM
FOTO

OUDE DOOS

Wie wat wanneer?
Zelfs van de hele oude foto uit de vorige editie (pagina 63) zijn de 
gildebroeders geïdentificeerd. Het betreft het Schuttersgilde Sint Servatius 
uit Lieshout. Fotograaf Tinus Swinkels maakte in september 1913 deze 
opname. Het gilde was net teruggekeerd vanuit Mechelen, waar ze maar 
liefst 8 prijzen hadden behaald. 
Geposeerd voor het huis van Tinus van Osch aan de Reversdijk ziet u 
van links naar rechts: Hannes Dekkers (tamboer), Antoon van Vijfeijken, 
Karel Swinkels, Jan Merkelbach (vendelier), Toon Rooijakkers, A. Vogels 
(standaardrijder), Johan Peters, Geert Vogels, Tinus van Osch. 
Links op de achtergrond is café / winkel / boerderij van Cathrien Verkuijlen 
nog te zien: het ‘thuis’ van het gilde, waar de schutsbomen stonden.

Ditmaal is er gekozen voor een jaren 30 foto van de R.K. Foto-Persbureau 
‘Het Zuiden’, gemaakt in Gemert. Herkent u dit gilde? Komt het gebruik 
van de versierde wandelstok nu ook nog voor? Wie o wie zijn de koning 
en de gildebroeders, die hem vergezellen? Graag uw reactie sturen naar 
de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of naar Tony Vaessen (antonius.
vaessen@pandora.be). n

Schuttersgilde Sint Servatius uit Lieshout.
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GILDEFEESTEN IN 2017

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

GILDEFEESTEN IN 2018

10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem
24 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.
01 juli
Vrij gildefeest Sint Joris en Sint Antoniusgilde Maashees.
17, 18 en 19 augustus
Europees Schutters Treffen in Leudal (L) 
26 augustus
Vrij gildefeest bij Gilde St.-Sebastiaan Oirschot

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

GILDEFEESTEN IN 2020

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

GILDEFEESTEN IN 2021

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


