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Voorwoord
Iedereen kent wel het Engelse gezegde ’Time flies when you’re having fun’.
Dit geldt naar mijn idee ook voor het gildejaar 2017 met voor velen als hoogtepunt
het landjuweel in Soest waar duizenden gildebroeders en -zusters van hebben
mogen genieten. Persoonlijk staat 2017 voor mij te boek als het jaar waarin ik
hoofdredacteur van De Gildetrom mocht worden en gelukkig heeft mij dat veel
plezier gebracht.
De twee kringredacteuren van Kempenland en Peelland, Piet van de Wiel en
Jeanne Pennings, hebben na jaren toewijding en enthousiasme, besloten het
kringredacteurschap neer te leggen. De Gildetrom is hen beiden enorm dankbaar
voor hun mooie bijdragen aan dit bijzondere magazine en het enthousiasme
waarmee ze De Gildetrom de afgelopen jaren mede vorm hebben gegeven.
Ook dit jaar was het weer zo, De Gildetrom is er voor en door de talloze NoordBrabantse gildebroeders en -zusters en allen die ons blad een warm hart
toedragen. Hartelijk dank voor al uw inzendingen, in welke vorm dan ook voor
2017. De redactie hoopt, en vertrouwt erop, dat u ons ook in 2018, opnieuw van
veel lezenswaardig materiaal voorziet.
Tot slot wens ik u en uw dierbaren, namens de voltallige redactie, mooie
kerstdagen en een gelukkig, gezond en voorspoedig 2018 toe. n
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Over de coverfoto
Zoals velen van u wellicht wel eens hebben ervaren is het geen sinecure een mooie
foto te maken van een zilveren schild. Dankzij de tips en trucs van Jan Schakenraad
zult u echter een heel eind komen en als het toch niet mocht lukken, kunt u hem
gerust raadplegen. n
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INFORMATIEF
Door: Nico Verhoeven
Historische informatie:
Wout Heessen

Eén van de gebruiken die nog bestaan bij het Sint Barbara Gilde in Ravenstein is het zogenaamde
Tiendrecht. Voor een goed begrip is het van belang iets te weten over dat recht.

Het Tiendrecht
Reeds in de Bijbel (boek Deuteronomium)
is er sprake van een Tiendrecht. Eéntiende
van de oogst moest naar de tempel gebracht
worden. Een vorm van belasting, ook
toen al. In Europa deed deze vorm van
belastingheffing in de achtste eeuw zijn
intrede, meestal in de vorm van eentiende
deel van de rogge-opbrengst. Rogge was toen
de meest verbouwde graansoort. De rogge
werd veelal opgeslagen in speciaal hiervoor
gebouwde graanschuren. In sommige
plaatsen zijn deze graanschuren nog
behouden gebleven, meestal als monument.
Tijdens de pestepidemie in de veertiende
eeuw werden doden als gevolg van de
pest in Schaijk en Reek begraven door
het Sint Barbara Gilde uit Ravenstein.
Als tegenprestatie werd aan het gilde een
Roggetiend verleend. Deze Roggetiend is een
tiende deel van de jaarlijkse opbrengst van
de rogge-oogst. Omdat een Tiendrecht een
erfrecht was, werd de Roggetiend ook jaarlijks
door het Sint Barbara Gilde opgehaald bij
de eigenaren van de percelen waarop het
Tiendrecht van toepassing was. Met het
inwerking treden op 1 januari 1909 van de
tiendwet uit 1907, verviel het Tiendrecht,
al was er toen wel een schadeloosstelling.
Enkele personen waarop het Tiendrecht van
toepassing was bleven toch betalen, wellicht
uit een historisch schuldgevoel of gevoel voor
traditie voor oude gebruiken. Met de verkoop
van gronden in de toenmalige gemeente
Schaijk ten behoeve van uitbreidingsplannen,
is aan het meeste ophalen van de tiendpenningen een eind gekomen.
Momenteel zijn er in Reek nog twee adressen
waar de tiendpenningen jaarlijks opgehaald
kunnen worden, geheel op vrijwillige basis.
Maar wel bij mensen met gevoel voor historie.
Dit ophalen moet vóór vier december, de dag
van de patroonheilige van het Sint Barbara
Gilde, plaatsvinden door een gildebroeder
of gildezuster die bereid is dit te doen. Hij of
zij ontvangt hiervoor een kleine vergoeding,

momenteel € 15,00. Er zijn ook gildebroeders
of gildezusters die het ophalen voor minder
willen doen, er zijn er zelfs die het voor niets
willen doen en dan wordt het interessant.
Er zijn ook gildebroeders of gildezusters
die een bedrag willen betalen als ze de
roggepenningen op mogen halen. Er zijn
dan weer anderen die schenkingen doen
aan de ophaler in de vorm van bier, worst,
snert enzovoort, ook in cash. Dit maakt het
ophalen lucratief, waardoor het bedrag om
de tiendpenningen op te mogen halen steeds
hoger wordt en er steeds meer schenkingen
komen voor de ophaler. Zo ontstaat er een
systeem van opbieden en schenken. De kas
van het Sint Barbara Gilde is weer een beetje
gespekt en de uiteindelijke ophaler kost het
niets, de schenkingen overtreffen meestal in
kleine mate het te betalen bedrag voor het
ophalen. Als ook de laatste adressen waar de

De akte uit 1623.

roggetiend opgehaald kan worden vervallen,
dan verdwijnt er een oud gebruik vanaf de
veertiende eeuw bij het Sint Barbara Gilde. n

Akte uit 1654 waarin de Tiendrechten van rond 1400 opnieuw worden bekrachtigd.
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INFORMATIEF
Door: Jan Schakenraad

Voor velen is het waarschijnlijk een groot vraagstuk hoe een mooie foto van een zilveren schild te maken.
Jan Schakenraad, hoofdman van het Sint-Willebrordusgilde in Heeswijk, deelt graag zijn ervaringen met u.

Hoe maak ik een duidelijke digitale
foto van een zilveren schild?
Het probleem van foto’s maken zonder
reflectie van de omgeving op het schild is als
volgt te verhelpen:
· Ten eerste wordt het zilver gepoetst.
· Wacht op een bewolkte grijze dag of nog
beter, een mistige dag.
· Zet een tafeltje of krukje buiten op een open
vlakte zodat je geen weerspiegeling hebt van
in de buurt staande bomen of gebouwen.
· Controleer goed in het schild dat je alleen de
grijze of mistige lucht ziet van boven.
· Leg het schild met handschoenen aan op
een wit doek.
· Stop onder het doek een verhoging zodat het
schild ongeveer op 45 graden komt te liggen.
· Zet je camera op de hoogste resolutie en
gebruik geen flits.
· Ga op een afstand van het schild staan en
zoom helemaal in naar het schild.
· Ga zo dicht mogelijk bij het schild staan
zonder dat je camera of jezelf te zien zijn in
het schild.
· Let goed op dat op de onderzijde van het
schild geen zwarte reflectie van je camera of
jezelf zichtbaar is.
· Is het schild vrij, knip dan een foto zonder
flits.
· Voer je foto in je computer in en open een
Word-blad.
· Voeg de foto in op het Word-blad en klik de
foto aan.

·G
 a naar (figuur) behandelen en klik
(rondom) aan zodat je de foto vanuit de
hoeken kunt trekken om hem kleiner of
groter te maken.
· Je ziet nu dat het zilveren schild nog
duidelijker weergegeven wordt als dat je het
schild met het blote oog bekijkt. Zie de twee
voorbeelden van de twee schilden.
· Je ziet dat het witte doek grijsblauw aftekent,
dit komt door de hoge resolutie die je nodig
hebt.
·B
 ewerk de foto’s niet in een fotoprogramma,
je verliest dan een hoop aan resolutie zodat
de foto aan kwaliteit verliest.

Het schild van Dierck Peyeneborch.

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Ik heb veel mogelijkheden uitgeprobeerd en
kom met deze methode tot een fantastisch
resultaat.
Dus gildeleden, veel succes met het maken
van foto’s van je zilveren schilden. En met
het maken van foto’s van schilden die in de
archieven bewaard blijven en hoogstwaarschijnlijk niemand te zien krijgen; deze zijn
nu voor iedereen zichtbaar geworden dankzij
deze methode.
Hebt u nog vragen of wilt u inlichtingen,
bel gerust naar Jan Schakenraad,
op 06 30 78 54 36. n

Het schild van Gerardus van der Zanden.

INFORMATIEF
Door Annie Staals-Jacobi
en Tony Vaessen

Bij een digitale zoektocht trekt een krantenbericht in de Middelburgsche Courant van 16 november 1841 de aandacht.
Het bericht gaat over een tragische gildegebeurtenis bij het Sint-Martinusgilde in Waalre waarbij een toeschouwer om
het leven komt. Reden genoeg om op onderzoek uit te gaan.

Rampzalig verlopen koningschieten Wa
ONTSTAAN SINT-MARTINUSGILDE
WAALRE
Om een en ander goed te kunnen begrijpen,
vertellen we eerst iets over het ontstaan van
het Sint-Martinusgilde in Waalre. Dit gilde
is nog betrekkelijk jong en werd op een heel
ongewone manier in 1827 opgericht. Vroeger
werd in Waalre de kermis altijd gevierd in

oktober. Rond 1800 trokken veel Waalrenaren
erop uit om elders de kost te verdienen. In
oktober keerden zij naar huis terug en dan
stond ook de kermis gepland. De kermis
was altijd een groot feest in het dorp, de
gildebroeders van het Sint-Willibrordusgilde
teerden en schoten met de kermis om een
nieuwe gildekoning.

Krantenartikel 16 november 1841 uit het Provinciaal Dagblad Noord-Brabant
‑(Brabant-Collectie, Tilburg University).
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Tijdens de kermisdagen ging het er weleens
losbandig aan toe. De toenmalige pastoor
Nicolaas Franciscus van der Noot zag dit
allemaal met lede ogen aan en wilde hier
graag een einde aan maken. Daarnaast
wilden de plaatselijke boeren de kermis graag
vervroegen naar augustus, want zij hadden
dan, na het binnenhalen van de oogst, ruim
tijd om kermis te vieren. Pastoor Van der
Noot heeft toen met medewerking van de
overheid van het Sint-Willibrordusgilde de
datum van de kermis verzet. Sindsdien wordt
de Wolderse kermis gevierd op de zondag die
volgt na 15 augustus (Maria Hemelvaart).
Het verzetten van de kermis was natuurlijk
tegen het zere been van de Waalrenaren
die gedurende het jaar elders de kost
verdienden en die ook lid waren van het
Sint-Willibrordusgilde. Toen zij in oktober
naar huis kwamen, was de kermis al voorbij.
Zij waren daar behoorlijk ontstemd over
en hebben zich tegen deze gang van zaken
verzet. Met de volledige medewerking van
de toenmalige burgemeester Simon de Vries
hebben ze een nieuw gilde opgericht, met een
patroonheilige wiens patroonsdag dicht bij de
oude kermisdatum lag en dicht in de buurt
van de patroonsdag van Sint Willibrord.
En zo is het Sint-Martinusgilde ontstaan.
WAT GEBEURDE ER IN 1841?
Het Sint-Martinusgilde is in het bezit van drie
koningsschilden van Jan van den Wildenberg,
tweemaal 1840 en eenmaal 1862 gedateerd.
En over deze Jan van den Wildenberg
uit Waalre en over Willem van Hooff uit
Soerendonk gaat het in het krantenartikel uit
1841.
Nu is er een fout gemaakt met de jaartallen
van de genoemde koningsschilden, één schild
moet zijn van 1839, het andere van 1840.
Na twee keer koningschap kon Jan van den
Wildenberg zich in 1841 tot keizer schieten
en dat wilde hij maar al te graag. Maar zover
kwam het helaas niet.

Het koningsschild van Jan van den Wildenberg uit 1840.

alre in 1841
Op 10 november 1841 vergaderde het SintMartinusgilde in de morgen in het gildehuis
bij kastelein Tinus van Centjes (Martinus
Manders), in de namiddag zou op het nabij
gelegen schietterrein de Berken volgens
gebruik de vogel worden geschoten, met
kans op een keizer. Wat er die middag om
één uur gebeurde, vertelt een krantenartikel
uit zowel de Middelburgsche Courant als het
Provinciaal Dagblad Noord-Brabant.
EINDHOVEN, den 11 november 1841. –
Binnen de gemeente Waalre had gisteren
middag het volgende ongeluk plaats.
Ter gelegenheid dat dien dag het gilde van
St. Martinus vergaderde, zoude men in den
namiddag volgens gebruik den vogel schieten.
Zekere van den Wildenberg, smid, wonende
te Waalre, dien het twee opvolgende jaren
had mogen gelukken den vogel af te schieten,
stond er dit maal zeer op, dat hem zulks ten
derden male weder mogt te beurt vallen.
Ten dien einde had hij van elders een zoo hij
dacht bijzonder goed geweer laten komen, en
meende daarmede zich reeds in den middag,
ter plaatse waar de vogel dien namiddag
zoude geschoten worden, te gaan oefenen.
Dit doende legde hij aan, trok den haan over
en weldra sprong het geweer aan stukken,
hetgeen de noodlottige gevolgen had, dat hij
zelf aan den hals verwond geraakte; terwijl de
in zijne nabijheid zich bevindende persoon
van W. van Hoof, te Soerendonk woonachtig,
een stuk van het geweer tegen de keel sprong
en hem derwijze trof, dat hij ter aarde viel en
weinige oogenblikken daarna den geest gaf.
In het boek Het geslacht Van Hooff, in
1981 uitgegeven door J.P.M. van Hooff in
Helmond, wordt in het hoofdstuk ‘Iets over
Aalst en Waalre in de periode van 1870
tot 1890’, ook aandacht besteed aan deze
gebeurtenis, alleen zijn de genoemde feiten
niet helemaal juist. De schrijver spreekt
weliswaar over Jan van den Wildenberg,

maar zegt dat
de schietoefening
plaatsvond bij het SintWillibrordusgilde en dat
hij daarbij zijn broer heeft
doodgeschoten. Gilde en persoon
zijn in dit boek dus niet juist vermeld.
Een gedeelte uit zijn verhaal is als volgt:
‘De genoemde smid had zijn geweer zo vol
geladen met oude schroeven en moeren dat
zijn geweer toen hij schoot in stukken sprong
en een van die stukken trof zijn broer, die
achter hem stond, dodelijk. Zijn broer kreeg
de volle lading en hij, de schutter, mankeerde
niets.’
WIE WAS WILHELMUS VAN HOOFF?
Wilhelmus van Hooff werd geboren te
Soerendonk en gedoopt te Maarheeze op 13
juni 1805 als zoon van landbouwer Hendrik
van Hooff (1771-1854) en Joanna de Laure
(1774-1849). Willem was het derde kind uit
een gezin met acht kinderen. Hij was evenals
zijn broers Toon, Jan en Martin blekersknecht
op de blekerijen rond Haarlem.
Het werk op de blekerijen in Noord-Holland
duurde van maart tot begin november. De
ongehuwde Willem van Hooff kwam dus aan
het einde van het werkseizoen in het najaar
terug naar Soerendonk waar de jaarlijkse
kermis dan al voorbij was. Wellicht is hij om
die reden naar de late kermis van Waalre
gegaan, te meer ook omdat zijn moeder
afkomstig was uit Waalre. Via de familie van
zijn moeder was hij verwant aan de familie
Van den Wildenberg. Willem van Hooff was
36 jaar toen hij bij het schietincident in Waalre
om het leven kwam. Zijn overlijden werd op
dezelfde dag, 10 november 1841, aangegeven
bij de Burgerlijke Stand van de gemeente
Waalre door Hendrik van den Wildenberg,
vader van de 24-jarige ‘dader’ Jan van den
Wildenberg. De volgende dag, 11 november,
geeft de Officier van Justitie van Eindhoven
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per brief toestemming
aan de burgemeester van
Waalre om het lichaam
van Willem van Hooff vrij te
geven. Het stoffelijk overschot
van Willem van Hooff werd
overgebracht naar Soerendonk en werd
daar op het parochiekerkhof begraven.
HOE HET VERDER GING
Frappant is dat over dit voorval in de regionale
kranten niets vermeld staat. Alleen de
Middelburgsche Courant en het Provinciaal
Dagblad Noord-Brabant maken in hun editie
van 16 november 1841 melding van deze
tragische gebeurtenis.
In het Archief van het Gemeentebestuur van
Waalre bevindt zich alleen de verklaring van
geen bezwaar van de Officier van Justitie.
De burgemeester van Waalre, Simon de Vries,
maakt in zijn uitgaande correspondentie
geen melding van het voorval. Verder
onderzoek in het Archief van de Rechtbank
van Eindhoven in het Brabants Historisch
Informatie Centrum in ’s-Hertogenbosch
leverde eveneens geen resultaat op. Ook het
Sint-Martinusgilde heeft geen documentatie
uit de betreffende periode.
Uit dit alles kunnen wij voorzichtig
concluderen dat er geen verder justitieel
onderzoek heeft plaatsgevonden.
De doodsoorzaak van Willem van Hooff was
duidelijk; er was geen sprake van opzet of een
misdrijf. Het was een tragisch ongeval met
rampzalige gevolgen voor beide families en
voor het gilde.
Wat het Sint-Martinusgilde die bewuste
zondag verder heeft gedaan, is niet
opgetekend of overgeleverd. Of er nog om het
koningschap gestreden is, valt te betwijfelen.
In 1862 werd Jan van den Wildenberg toch
nog voor de derde maal koning van het SintMartinusgilde, maar geen keizer. n

INFORMATIEF
Door: Henk van Weert

Het in 1762 herschreven ‘Register der Oude Gilde van den Edelen Ridder Sint-Joris in de Vrije Baronie van Boxtel’ lag
jarenlang in het Utrechts Archief. Als rechtsopvolger kreeg het Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris het voor elkaar om de
lederen band met perkamenten bladen terug naar Boxtel te halen.

Eeuwenoud gildeboek eindelijk weer th
In 1996 vond de heroprichting van het
Boxtelse schuttersgilde plaats, als voortzetting
van de ingeslapen broederschappen van
Sint-Barbara, Sint-Catharina, Sint-Joris en
Sint-Sebastiaan. Het ontwaakte gilde werd
genoemd naar de patroonheiligen van de
gilden waarover het meest bekend en bewaard
was gebleven: Sint-Barbara en Sint-Joris.
ZWERVEN
Na de opheffing van de gilden in de tweede
helft van de negentiende eeuw bleven de
diverse bezittingen niet in Boxtel. Zo is het
koningszilver van het Sint-Barbaragilde voor
tweehonderd gulden verkocht aan de eerste
de beste opkoper. Gelukkig werd het bij een
veiling in Antwerpen opgekocht door het
Provinciaal Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen. Daardoor is een gildevest
met koningsschilden en twee koningsbreuken
van de Berberguld al jaren te bewonderen
in de vaste collectie van het Noordbrabants
Museum in ‘s-Hertogenbosch.
Ook het achtiende-eeuwse register van
het Sint-Jorisgilde, met daarin opgenomen
de caert uit 1528 en namenlijsten per
buurtschap, ging ‘zwerven’. Totdat het
document op enig moment werd verworven
door jonkheer René van Rijckevorsel,
destijds voorzitter van de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden (NBFS) en
fervent verzamelaar van gildeattributen
in het algemeen. Van Rijckevorsel liet het
gildeboek in 1950 zien tijdens een lezing die
in Esch werd gehouden tijdens een grote
gildedag. Lokaal weekblad Brabants Centrum
tekende destijds uit de mond van Van
Rijckevorsel op, dat het boek terug naar Boxtel
moest als daar weer een gilde zou worden
opgericht. Aansluitend kreeg de Boxtelse
heemkundevoorzitter Piet Dorenbosch
het boek vijf jaar in bruikleen ten behoeve
van zijn onderzoek naar de plaatselijke
schuttersgilden. Daarover publiceerde hij een

Detail van het gildeboek in de museumvitrine. © Nieuwsblad Brabants Centrum Boxtel.

reeks artikelen in het genoemde nieuwsblad.
Na het overlijden van de jonkheer gaven
diens nazaten het gildeboek met vele andere
bezittingen in bruikleen aan Het Utrechts
Archief.
HERSCHREVEN
Bij de heroprichting van het Boxtelse
gilde in 1996 was het registerboek van
Sint-Joris bekend. Er werd onder meer over
geschreven in een brochure die twee jaar
eerder verscheen op initiatief van toenmalig
burgemeester Jan van Homelen. Daarin werd
in het kort de geschiedenis van de vroegere
broederschappen weergegeven ten behoeve
van een breder opgezette expositie. In die
tentoonstelling was ook het gildeboek te
zien. Het werd in 1762 herschreven door
Arnold Willem Tybosch, rentmeester van
het Boxtelse kasteel Stapelen en hoofdman
van het Sint-Jorisgilde. Dat gebeurde ter
vervanging van een eerdere kopie die in 1639
werd opgesteld nadat de oorspronkelijke caert
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door oorlog verloren was gegaan. In aanloop
naar de heroprichting van het gilde kregen
de initiatiefnemers de beschikking over een
transcriptie van het Sint-Jorisregister.
BEMIDDELING
Gildebroeder en heemkundelid Cor van Vught
bezocht Het Utrechtse Archief eind 2016 in de
hoop het originele gildeboek eens in te mogen
zien. Dat lukte. Het overtuigde hem ervan dat
het register terug moest komen naar Boxtel en
hij ondernam daartoe de eerste stappen.
De in de jaren vijftig verschenen reeks
krantenartikelen over de vroegere gilden
hielpen op de rijksarchivaris in Utrecht
overstag te laten gaan. Maar niet voordat eerst
de eigenaren, de familie Van Rijckevorsel,
toestemming gaven om het gildeboek over
te dragen aan de Boxtelaren. Hoofdman
Jacques Habraken en deken-schrijver André
Spitters van Sint-Barbara en Sint-Joris togen
daarvoor donderdag 3 augustus 2017 met

uis in Boxtel
een boete: één stuiver voor degene die iemand als leugenaar
uitmaakt, twee stuivers voor hen die met elkaar op de vuist
gaan en vier stuivers voor de gildebroeders die elkaar met
potten naar het hoofd gooien.

UITTREKSEL VAN HET GILDEREGISTER
Leden van het Sint-Jorisgilde moesten in het bezit zijn van een
ringpantser, een armharnas, een ijzeren halskraag en een stalen
boog met toebehoren. Elk jaar met Pinksteren, als de Heilig
Bloedprocessie uittrok, werd gecontroleerd of de gildebroeders
hun wapenuitrusting op orde hadden. zo niet, dan moesten zij
tien stuivers boete betalen.

Naast hun wapenuitrusting verplichtten de gildebroeders zich
ook om een lang overkleed te dragen en een hoed of muts
van dezelfde kleur. Deze kleding werd gedragen tijdens het
koningschieten met Pinksteren en tijdens de Maria- en Heilig
Bloedprocessie.
Gildebroeders waren niet alleen verplicht de uitvaart van een
overleden medebroeder op te luisteren, maar moesten ook
verschijnen als een van hen een bruiloft vierde. In dat laatste
geval werden zij getrakteerd op een ton bier en een stuk
rundvlees. En wie het koningschieten won, kreeg (net als ook
nu nog altijd het geval is) een zilveren vogel omgehangen.
De koning moest het gilde vervolgens een zilveren schildje ter
waarde van zes stuivers schenken.

De gildebroeders hadden een politionele taak en mochten in
naam van de heer van Boxtel mensen in de boeien te slaan
die de wet overtraden. Bleek de arrestant eerder al ter dood te
zijn veroordeeld, dan mocht het gilde zijn kleding, wapen en
eventueel zilvergeld houden; had hij goud op zak, dan was dat
voor de Boxtelse baron bestemd. De edelman schonk jaarlijks
zeven gulden aan het gilde.
Wie binnen het gilde ruzie maakte, kon eveneens rekenen op

Cor van Vught naar het Berlicumse landgoed
De Wamberg, waar jonkvrouwe Jacoba den
Drijver-van Rijckevorsel, in het bijzijn van
haar zus Maria Berger, een schenkingsakte
ondertekende. Die werd opgesteld na
bemiddeling door Van Homelen, niet alleen
oud-burgemeester van Boxtel, maar ook
van Berlicum. Twee weken later haalden de
drie gildebroeders, vergezeld van koning
Ad van Boxtel, het gildeboek op in Utrecht
om het enkele dagen tijdens een feestelijke
bijeenkomst later in bruikleen af te staan aan
het Boxtelse museum MuBo.

Jonkvrouwe Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel ondertekent, in het bijzijn van haar zus Maria
Berger, de schenkingsakte. © Nieuwsblad Brabants Centrum Boxtel.
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Museum MuBo heeft het Register der Oude
Gilde van den Edelen Ridder Sint-Joris in de
vrije Baronie van Boxtel opgenomen in haar
collectie. Inzage ter plekke is niet mogelijk;
het boek ligt in een speciale afgesloten vitrine.
Maar Het Utrechts Archief heeft het gildeboek
gedigitaliseerd, compleet met transcriptie.
Het is digitaal te vinden via het tabblad
‘Geschiedenis’ op de website van het Boxtelse
gilde: www.sintbarbarasintjorisboxtel.info. n

INFORMATIEF
Door: Joke van Gils

Ben je een ervaren bazuinblazer of tamboer en zou je het leuk vinden om de jeugd op te leiden in het bazuinblazen of
het trommen dan is een gratis instructeurscursus echt iets voor jou.

Cursussen voor instructeurs
bazuinblazen en trommen
Alphons van Stenis is de docent voor
de bazuinblazers die instructeur willen
worden. Van Stenis studeerde aan het
Brabants Conservatorium in Tilburg, zijn
hoofdvakken waren trompet en harmonie- en
fanfaredirectie. Hij is trompettist en als
docent koper verbonden aan verschillende
muziekscholen. Ook dirigeert hij vijf
harmonieorkesten. Hij vindt dat hij het
mooiste vak heeft wat er is: mensen
enthousiast maken en speelplezier geven.
Op mijn vraag of hij de gilden kent zegt hij:
“Een jaar of 15 geleden belde een vriend, die
lid is van een Vughts gilde, me op met de
vraag of ik jurylid bazuinblazen wilde zijn. Het
viel me toen op dat veel bazuinblazers voor de
jury staan met een houding van: lukt het me
vandaag wel? Ik vind die onzekerheid jammer
en heb me afgevraagd hoe dat komt. Er moet
veel meer uit te halen zijn.” Daar speelt de
keuze van het instrument volgens hem een
rol in. Hij zegt: “Het is een rechte pijp en je
moet het doen met maar vijf tonen. Je kunt er
geen melodie mee produceren zoals met een
trompet.”
Het is een interactieve cursus waarin didactiek
en pedagogiek centraal staan. Van Stenis:
“Ik leer de deelnemers hoe je iets aan kunt
leren en hoe je met leerlingen omgaat. Ik
laat de deelnemers spelen en geef daar
respons op. Ik houd ze dus een spiegel voor.
Ook krijgen ze tips en vertel ik hun de do’s
en don’ts, vooral de don’ts zijn belangrijk.
Ook doen we ademhalingsoefeningen, op
de juiste manier ademhalen is essentieel.”
Op mijn vraag of de deelnemers ook nog
huiswerkopdrachten krijgen zegt hij: “Alleen
maar nadenkopdrachten.”
DE CURSUS VOOR TROMINSTRUCTEUR
Mieke van de Loo staat de trappelen om
een cursus te geven aan de tamboers die
andere tamboers willen opleiden. Zij is
drumbandinstructeur en jureert tamboers op
gildedagen. Van de Loo heeft haar opleiding

Mieke heeft een lesboek gemaakt wat.
Ook krijgen de cursisten elke les een paar
bladzijden oefenmateriaal mee, waar ze thuis
mee aan de slag kunnen. Mieke: “Wat ze bij
mij in de les leren kan men meteen bij de
eigen leerlingen toepassen”.

Docent Alphons van Stenis.

tot drumbandinstructeur gevolgd bij de, in de
drumwereld bekende docent en dirigent, Jo
Conjaerts.
Mieke is een gepassioneerd drummer.
Zij heeft al twee cursussen voor
trominstructeurs gegeven. De tamboers die
zij heeft opgeleid hebben veel contact met
elkaar, ze bellen elkaar op om samen een
nieuwe mars te leren. Ook mogen ze van
Mieke bellen voor advies.
Op mijn vraag hoe haar lesplan er uit ziet
zegt ze dat ze eerst aan de basis gaat werken.
“De deelnemers die op les komen kunnen
allemaal al trommen. Als ik een stukje speel,
trommen ze me allemaal na. Zo simpel is
het. Maar als ik ze bladmuziek geef dan weten
ze meestal niet wat ze moeten spelen. We
bekijken samen de bladmuziek en ik leg uit
waarom het er staat, zoals het er staat. Noten
lezen is niet zo moeilijk als het lijkt, het gaat er
om dat de tamboer de systematiek achter het
notenschrift begrijp. Dan kan hij of zij elk stuk
spelen en overbrengen op anderen, want: iets
wat je niet kunt, kun je anderen niet leren.”
Na het leren begrijpen van het muziekschrift
leert Mieke haar deelnemers hoe ze hun
kennis over moeten brengen op anderen en
hoe je een les moet voorbereiden.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
De Federatiecommissie Trommen en
Bazuinblazen regelt beide cursussen.
Voor informatie over beide cursussen en voor
aanmeldingen kunt je terecht bij
commissielid Maik Vloet.
T: 06 115 33 272; E: maik_vloet@hotmail.com.
Aan de hand van de cursusinschrijvingen
bepaalt de federatiecommissie samen met de
deelnemers en de docenten waar en wanneer
de cursus gegeven gaat worden.
Er zijn twaalf tromlessen en zes bazuinlessen
(van 2 tot 2,5 uur) gepland met een
frequentie van één of twee lessen per
maand, het trommen is op vrijdagavond, het
bazuinblazen overdag op zaterdag. In overleg
met de docenten wordt bezien welke de beste
dagen plus het beste tijdstip zijn en of het
aantal lessen voldoende is.
De federatie betaalt de cursuskosten.
De reiskosten en eventuele consumpties zijn
voor rekening van de deelnemer of van zijn/
haar gilde. n

Docent Mieke van de Loo.

REPORTAGE
Door: Joke van Gils

Op de hoofdliedendag is er ’s morgens tijd voor spiritualiteit in de Sint-Jan in Den Bosch en ’s middags een vol
programma in het provinciehuis.

Een verscheidenheid aan informatie
op de hoofdliedendag
DE NBFS OP WEG NAAR 2025
NBFS-voorzitter Jos Verbeeten laat weten dat
het project ‘De NBFS op weg naar 2025’ op de
pauzetoets is gezet maar dat het binnenkort
wordt voortgezet. Een tweetal externe
communicatie-adviseurs gaat praten met de
kringbesturen om op zoek te gaan naar de
juiste wegen.
VERDIENSTELIJKE GILDELUI
Kees Wantenaar, ouderman,van het Groot
Gaesbeeker Gilde uit Soest, krijgt van Jos
Verbeeten een herinneringsschild voor de
prestaties van het Soester gilde aangaande de
organisatie van het landjuweel op 3 september
2017.
René van Hal krijgt het zilveren federatieschild
opgespeld voor zijn inzet bij de Stichting
Gildepelgrimage en als kartrekker van het
landjuweel 2017.
Annie Maas-van Dijk krijgt het zilveren NBFSschild voor haar prestaties bij het bestuur van
de Stichting De Gildetrom. Ze heeft steeds
de redactie ondersteund en was de drijvende
kracht achter het kwaliteitstraject van het
magazine.
Piet Huijben krijgt het zilveren schild
omdat hij jarenlang actief was bij onder
andere het Kwartier van Oirschot en als
lid van de federatieve commissie voor de
handboog-op-wip.
Henk Zweers ontvangt eveneens de zilveren
onderscheiding. Hij krijgt het voor zijn werk
bij de SAT-commissies in het Land van Cuijk
en de federatie.
De federatie had ook graag Harrie
Muskens op het schild getild maar dat is
niet gelukt. Muskens heeft afgezien van
het zilveren schild, hij staat niet graag in
het middelpunt van de belangstelling. Hij
heeft zich op vele gildeterreinen ingezet,
onder andere als secretaris van zijn gilde,
bij de Kring Baronie en Markiezaat en in de
jeugdfederatiecommissie.

EEN OPROEP OM MEE TE DOEN AAN DE
STOET DER STOETEN
“Elk jaar kent het Prins Bernard Cultuurfonds
Noord-Brabant aan maximaal drie mensen
de Brabant Bokaal toe”, zo vertelt schrijver
en cultuuractivist Paul Spapens. De
Noord-Brabanders die met deze bokaal zijn
onderscheiden zijn mensen die actief zijn in
de Noord-Brabantse cultuur. De laureaten
van de Brabant Bokaal hebben zich verenigd
in de Stichting De Brabantse Hoeders. Deze
stichting organiseert elk jaar een Brabantbreed
cultureel project.

Spapens doet namens deze stichting een
oproep aan de gilden om mee te doen aan de
stoet der stoeten. De stoet is op 23 september
2018 in Bergen op Zoom. Spapens: “Het is
een manifestatie van de lopende cultuur in
Brabant. Er lopen harmonieën en fanfares
mee, reuzen, er zijn voertuigen van een
groep die het rijdend erfgoed uit de Tweede
Wereldoorlog beheert, lopende groepen uit
de immigrantenculturen doen mee, er is een
boerenovertrek en we hopen dat de gilden ook
meelopen. Alhoewel een gilde niet loopt maar
gaat.”

Jos Verbeeten speldt René van Hal het zilveren federatieschild op.

13

REPORTAGE
vervolg

Het Gilde Sint. Joris-Sintt Barbara uit Maarheeze luistert de mis in de Sint-Jan op.

PRESENTATIE OVER HET EST IN 2018
Communicatiemedewerker Doris Adolfs
presenteert het EST (Europees Schutters
Treffen) dat op 17, 18 en 19 augustus 2018
wordt gehouden. Het treffen vindt plaats in
de Noord-Limburgse gemeente Leudal. Vijf
schutterijen uit deze gemeente organiseren
het schutterstreffen: Sint Aldegundis uit
Buggenum, Sint Severinus uit Grathem, Sint
Martinus uit Horn, Sint Sebastianus uit Neer
en Sint Petrus uit Roggel. Het festivalterrein
ligt in het kerkdorp Neer. In de omgeving
bevinden zich vele slaapaccommodaties
van duur en luxe tot goedkoop en simpel,
kamperen in de wei is ook toegestaan.
INTRODUCTIE VAN HET BOEKJE
‘EEN MODERN GILDE IN DE 21e EEUW’
Casper Nouwens en Jeroen van de Ven
presenteren dit boekje dat een bijdrage is
van de werkgroep herpositionering, een
onderdeel van het traject ‘De NBFS op weg
naar 2025’. De groep komt met dit boekje
met aanbevelingen en stellingen voor een
toekomstbestendig Brabants gildelandschap.
In het bijgaande kader vindt de lezer

voorbeelden uit dit boekje hoe je jongeren
kunt interesseren voor de gilden. Het boekje
zal digitaal worden verspreid.
Tijdens de voordracht toont Jeroen aan dat
de gemiddelde hoofdmannenleeftijd hoog
is. Hij zegt: “Besturen behoort te bestaan uit
een periode van opbouw en een periode van
consolidatie. Maar als hierna een periode van
vastroesten komt is het te laat. Ga eerder weg,
nog tijdens de consolidatiefase. Denk jong en
durf te zeggen: ik ben hier maar tijdelijk.”
Om de gildetoekomst te behouden zijn drie
begrippen belangrijk: digitalisering, identiteit
en autonomie.
1) Digitalisering: Als je wilt praten met de
jeugd moet je hen ondersteunen en daar
hoort bij dat je in staat moet zijn om met
hen te communiceren. Maak gebruik van de
actuele internettoepassingen.
2) Identiteit: De gilde-identiteit draait om
het behoud van ons immaterieel erfgoed,
waaronder broederschap. Het is bewezen
dat immaterieel erfgoed alleen maar kan
blijven bestaan door het aan te passen aan de
tegenwoordige tijd. Het (katholieke) geloof
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speelt een belangrijke rol bij de gilde-identiteit,
maar de gilden kunnen ook hun best doen om
andere geloven er bij te betrekken.
3) Autonomie. We zeggen steeds dat een
gilde autonoom is. Maar is dat echt zo?
Vandaag (op de hoofdliedendag) maken de
gilden deel uit van de federatie. De werkgroep
adviseert: Blijf werken aan de aansluiting bij de
gemeenschap, ledenwerving doe je immers in
de gemeenschap.
De gilden wordt geadviseerd een plan
voor de toekomst te maken. De werkgroep
vindt de vraag ‘Wie ben ik?’, een ideaal
startpunt. Andere vragen zijn: ‘Wat zijn onze
kernwaarden?’, ‘Hoe draag ik de kernwaarden
uit?’ en ‘Wat heb ik te bieden?’.
Jeroen van de Ven zegt dat de gilden hulp
nodig hebben bij het maken van toekomst
plannen en verzoekt de federatie om een
professioneel opleidingsplan te maken voor
gildebesturen en ziet daarbij een link met
het provinciale bestuur. Hij vindt dat de
bestuurders hierbij kunnen helpen. “Voorzitter
Verbeeten zegt dat dit mogelijk moet zijn en
zal daartoe stappen ondernemen”.

KENNISMAKING MET DE
JEUGDCOMMISSIE
Johan Bax, Jeroen Bierens, Kevin van Creij en
Olivier Verstappen presenteren de vernieuwde
jeugdcommissie van de federatie. De doelen
van de commissie kunnen samengevat
worden onder het motto: Verkennen,
herkennen en erkennen. Verkennen houdt

in dat de commissieleden op pad gaan
en onderzoeken wat er op het gebied van
jeugdbeleid leeft bij de gilden en in de kringen.
In april 2018 starten de workshops ‘Gilden
en school’ weer. Herkennen betekent dat de
commissie zich wil profileren om daarmee
de naamsbekendheid te vergroten met als
doel de jeugd en jongeren bij de gilden

actief te ondersteunen. Erkenning betekent
dat er uitbreiding van de commissie moet
plaatsvinden met vertegenwoordigers uit
de kringen Kwartier van Oirschot, Baronie
en Markiezaat en Land van Cuijk. Het zou
ook fijn zijn als in deze kringen een kringjeugdcommissie ingesteld kan worden. n

Hoe kun je jongeren interesseren voor de gilden?
De principes voor broederschap en dienstverlening zijn aantrekkelijke uitdagingen voor jongeren als deze in een eigentijds jasje worden
gestoken. Voorbeelden:
1. LEER VAN ELKAAR EN MET ELKAAR.
Zowel de jongeren als de ouderen kunnen kennis en ervaring met elkaar uitwisselen door gebruik te maken van sociale media als internet,
facebook, Instagram, enzovoort. De ouderen kunnen dit leren van de jongeren, terwijl de ervaringen van ouderen in denken en werken een
inspiratiebron kunnen zijn voor jongeren.
2. DEEL VERANTWOORDELIJKHEDEN.
Geef jongeren de kans hun creativiteit te uiten en geef hun de bijpassende verantwoordelijkheden. Je kunt de verantwoording voor de
digitale technieken (zoals het ontwerpen en beheren van websites en digitale presentaties) bij jongeren leggen. Bij basisschoolprojecten
of open dagen kunnen zij de jongste bezoekertjes begeleiden bij vendelen, trommelen en handboogschieten. Een deken voor jeugdzaken,
gekozen door de jeugd en de jongeren, kan deel uitmaken van de overheid.
3. WERK SAMEN EN BEN IN COMPETITIE.
De meeste jongeren voelen zich thuis in een vereniging als ze in competitievorm kunnen presteren. Dit kan met de traditionele
gildeactiviteiten maar je kunt ze ook betrekken bij sociale en culturele activiteiten.
4. CONTACTEN MET LEEFTIJDGENOTEN.
Laat ze optrekken met jeugdige leden van de gilden uit de streek. Het samenbrengen moet de zorg van de ouderen zijn.
Randvoorwaarden hierbij zijn faciliteren, belangstelling tonen en respecteren. Ben er voor de jeugd en ondersteun ze in hun doen en laten.
Luister naar de jeugd en doe daar iets mee en respecteer dat de jeugd ook keuzes kan maken naast het gilde.

GILDETROM AD KOLSTERS FELICITEERT DE TAMBOERS VAN ANTONIUS ABT GILDE BLITTERSWIJCK MET
DE BEHAALDE VIJF EERSTE PRIJZEN TIJDENS HET LANDJUWEEL IN 2017 TE SOEST!
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REPORTAGE
Door René van Hal

Een Brabantse landjuweel gildedag in Soest riep zeker in de aanloop naar dit evenement heel wat vragen op, zoals:
“Soest ligt toch niet in Brabant?” Wie de dag zelf heeft ervaren lijkt nog steeds onder de indruk van dit bijzondere
ontmoetingsfeest van de Brabantse gilden en schutterijen.

Gildedag landjuweel in Soest op 3 septem
De activiteiten van het Soester Brabants
Landjuweel starten al op vrijdagavond 18
augustus. Op een unieke locatie, in de tuin
van Paleis Soestdijk, presenteren de aan het
landjuweel deelnemende, vooral Soester
verenigingen, zich in een defilé en korte
shows. Het defilé wordt afgenomen door de
Commissaris van de Koning in Utrecht en een
brede vertegenwoordiging van de Colleges
van Soest en ook Baarn (waar het Paleis is
gelegen). Daarmee starten zeventien dagen
vol muzikale, culturele, sportieve, folkloristische en gildeactiviteiten. Activiteiten die goed
bezocht werden en waarbij vele keren moest
worden aangegeven ‘’uitverkocht’’ of “de
inschrijvingen zijn gesloten, het maximum
aantal deelnemers is bereikt”. Uniek om
zoveel dagen duizenden mensen naar het
gildeterrein De Blaak te trekken.
Vanaf donderdag 30 augustus worden op het
terrein de voorbereidingen voor de gildedag
steeds meer zichtbaar. Schietbomen die uit
Brabant zijn opgehaald worden geplaatst,
de busparkeerplaats wordt ingericht, een
speciale route van deze parkeerplaats naar het
gildeterrein wordt gecreëerd, tribunes worden
geplaatst, de veldindeling voor de gilden bij de
massale opmars wordt geplaatst, enzovoort.
DE GILDEDAG OP 3 SEPTEMBER
Al ver voor achten in de ochtend verzamelen
de vrijwilligers zich op het gildeterrein en
krijgen de laatste instructies. De koffie wordt
gezet, een laatste interview voor Radio M
komt rechtstreeks vanaf de locatie, de cateraar
richt zijn wagens en stands in, banken en
tafels worden verdeeld over het terrein, de
luchtkussens en dergelijke krijgen een plaats,
de zaal waar de erewijn plaatsvindt wordt
ingericht. Soest is klaar om de meer dan 120

Het Groot Gaesbeeker Gilde geeft het goede voorbeeld.

gilden en schutterijen te ontvangen.
Vanaf tien uur is er een continue stroom van
binnentrekkende gilden, die door leden van
de Vereniging Vrijwillige Brandweer eerst naar
hun parkeerplaats waren geleid en vervolgens
werden opgevangen door de leden van het
gildekorps die hen de rest van de dag begeleidden en hen de weg wezen.
Wanneer om kwart over tien de eerste
genodigden aankomen op het gildeterrein,
wordt de ruimte voor de erewijn geopend
en krijgen de gasten eerst een kopje koffie
of thee aangeboden. Precies om elf uur
krijgt burgemeester Metz het woord om de
gasten welkom te heten en hen namens het
gemeentebestuur de erewijn aan te bieden.
Aansluitend worden de genodigden begeleid
naar de eretribune en gaan de delegaties van
de deelnemende gilden naar hun opstelplek

voor de massale opmars. De organisatie had
ervoor gekozen om deze gildedag te starten
met de massale opmars. Als eerste opent het
Soester gildekorps dit programmaonderdeel
nadat eerder de standaardrijders zich gepresenteerd hadden. De massale opmars die
volgt is indrukwekkend en dreunt nog lang na
bij al degenen die dit hebben meegemaakt.
En dat waren er vele duizenden. De tribunes
zaten vol, met langs het terrein rijendik
publiek. Natuurlijk een officiële opening met
het overvendelen van het kerkelijk en wereldlijk gezag. Bijzonder was de bijdrage van
kardinaal Eijk, die, omdat er op deze dag om
vooral logistieke redenen geen eucharistieviering was opgenomen in het programma, een
christelijke groet uitsprak met een dankgebed
van Franciscus en daarbij de gildeleden aanmoedigde hun rol in onze maatschappij actief

GILDETROM AD KOLSTERS FELICITEERT DE TAMBOERS VAN ANTONIUS ABT GILDE BLITTERSWIJCK MET
DE BEHAALDE VIJF EERSTE PRIJZEN TIJDENS HET LANDJUWEEL IN 2017 TE SOEST!
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ber 2017, een feest van ontmoeting

De genodigden kijken vol belangstelling naar de massale opmars.

te blijven invullen. Tijdens zijn woordje was
het opvallend stil op het gildeterrein.
Na een vendelshow van de vele vendeliers
trokken de gilden door een deel van Soest.
Deze keer in twee verschillende optochten. Elk
gilde trok natuurlijk ook langs de eretribune,
één groep bij de start van de optocht en
één groep bij binnenkomst na de optocht.
Bij terugkomst op het terrein konden de
wedstrijden beginnen, ook op de velden die
direct na de massale opmars waren uitgezet.
Wat bijzonder was aan de beide optochten
was dat de meeste gildebroeders en -zusters
vanuit hun plaats na de massale opmars hun
collega-gilden zagen langstrekken en daarbij
een enthousiast publiek werden.
Al snel na terugkeer zocht iedere deelnemer
een mooi plekje op het best wel omvangrijke

gildeterrein en maakte het voor zichzelf
maar ook voor de omgeving gezellig. Er was
ruim tijd voor ontmoeten maar ook voor het
genieten van demonstraties, onder meer
verzorgd door het Sint Jorisgilde uit Oirschot
met hun ‘stokkendans’ en een wervelende
show van het Sint Sebastianus Gilde uit Gendt
(Gelderland).
Aan het einde van de middag barstte in de
feesttent een uniek feest los onder leiding
van Willy en de Billies. De prijsuitreiking vond
buiten plaats. Als eerste werden de landjuweelkoning, -keizer en -prinses gehuldigd,
respectievelijk Tjeu Donkers (Heilig Kruisgilde
uit Gerwen), Bert Vorstenbosch (Onze Lieve
Vrouwe & Catharinagilde uit Erp) en Anne
Vermeer (Sint Jorisgilde uit Goirle). Voor de
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huldiging was het Soester gildekorps weer
geformeerd, dat na het overvendelen van de
winnaars hen een muzikale en vendelhulde
bracht. Voorzitter van de NBFS, Jos Verbeeten,
deelde vervolgens vele zilveren schilden aan
de winnaars in de diverse wedstrijdcategorieën uit, waarbij het Gilde Salvator Mundi
uit Oeffelt het Landjuweel kreeg uitgereikt
vanwege haar presentatie tijdens de optocht.
AFSLUITING
Vanaf zes uur zien we de eerste gilden
vertrekken richting Brabant, Gelderland en
Limburg. Bruin verbrand stappen ze in de
bus na een dag volop genieten. Ongetwijfeld
hebben ze op deze dag ook weer nieuwe
ideeën opgedaan om van gebruik te maken
voor de toekomst van hun eigen gilde. n

REPORTAGE
Door Peter van Kuijen

Het jaar 2017 dreigt voor de gilden van Kring Kempenland zonder Kringgildedag te verlopen. Door de vergrijzing en
de hoge kosten durven veel gilden het niet meer aan zo’n dag te organiseren. Dat kan toch niet?

75ste Kringgildedag Kempenland met
Daarom steken enkele gildebroeders
en -zusters de koppen bij elkaar om de
kringgildedag een nieuw leven in te blazen.
De slogan ‘Samen maken wij de Kringildedag’
heeft zijn uitwerking niet gemist, men is
tot een oplossing gekomen. Er wordt een
stichting opgericht onder de naam Stichting
Kringgildedag Kempenland en men gaat

aan het werk. Het resultaat is, dat men een
locatie vindt bij het Evoluon, dat ooit een
centrum van de toekomst is geweest, met een
prachtig park er omheen. Een ideaal terrein
voor een gildefeest. Men heeft nu geen tent
voor het feest en de tentoonstelling nodig,
hiermee kunnen de kosten gedrukt worden.
Zo ook met de horeca, die geheel door de

catering van het Evoluon wordt verzorgd.
Parkeerplaatsen zijn er ook genoeg in de
omgeving, men hoeft niet ver te lopen.
En wanneer gaat dit allemaal gebeuren?
Wel, omdat Pinksteren dit jaar op de eerste
zondag van juni valt, heeft men besloten dit te
doen op tweede pinksterdag, 5 juni dus.
Hoe zal dit alles bevallen en verlopen?
TOOST
De dag begint met ontvangst en begroeting
door het kringbestuur van alle gildeoverheden uit Kempenland. Men is gewoon
een gildedag te beginnen met een mis in
een parochiekerk, maar omdat zich dit keer
alles in en rond het Evoluon afspeelt, vindt
deze mis ook hier plaats. Daarom trekt men
vanaf de parkeerplaats in een kleine optocht
naar het auditorium voor het bijwonen van
een woorddienst, die voorgegaan wordt door
diaken Johan Wolbrink uit Geldrop. Het is
een zinvolle dienst met als thema ‘wij hebben
elkaar broodnodig’. De koffietafel in het
restaurant is goed verzorgd en laat iedereen
zich goed smaken. Met het nuttigen van de
erewijn wordt een toost uitgebracht op de
75ste Kringgildedag.

Voorzitter Felix Crooijmans op de gildedag.

BUITEN HET TERREIN
Het enige dat buiten het terrein van het
Evoluon plaatsvindt, is de opstelling van de
gilden voor de optocht. Hiervoor moet men
naar de andere kant van de autoweg naar
Tilburg, het Jacob Oppenheimerpark.
Daar vertrekt precies om twaalf uur de
optocht naar het Evoluon. De route is kort
en loopt via het viaduct aan de Noord
Brabantlaan door het park rond het Evoluon
naar de verzamelplaats, waar de massale
opmars zal plaatsvinden. In het Jacob
Oppenheimerpark vindt later in de middag
het kruisboogschieten plaats.
Na de officiële opening kunnen de wedstrijden
beginnen en de gildetentoonstelling bezocht
worden.

Jong geleerd is....
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FEDERATIENIEUWS

Mededelingen vanuit de NBFS en Bestuur van
de Federatieve Commisies

andere opzet
BURGEMEESTERKRUIS
Vanwege de 75ste Kringgildedag vindt men
het leuk om alle burgemeesters van Kring
Kempenland uit te nodigen om dit feest mee
te maken. Er is hier een groot gehoor aan
gegeven en ze komen in een oldtimer bij
het Evoluon aan. Voor hen is er een speciaal
programma, namelijk het schieten om het
Burgemeesterkruis. Dit wordt uiteindelijk
gewonnen door de burgemeester van
Bergeijk, mevrouw Arinda Callewaert.
Zij is hier zeer vereerd mee.

HOE IS HET BEVALLEN?
We mogen constateren dat het Evoluon
met zijn omgeving zich goed leent voor
een gildefeest. Het is een prachtige locatie,
alles dicht bij elkaar. Men is er goed over te
spreken. Volgend jaar, in 2018, vindt wederom
daar de Kringgildedag van Kring Kempenland
plaats. n

Koningspaar Sint Catharinagilde Tongelre.

Standaardruiter Sint Antonius Nuenen-Eeneind.

BESTUUR NBFS
In de algemene ledenvergadering van
14 november 2017 is Wim Hendrickx als
toekomstig kringsecretaris van de kring
Baronie en Markiezaat benoemd tot lid van
het federatiebestuur. U kunt hem bereiken via:
e-mail: kringbenm@gmail.com
of telefonisch op 0161-455983/ 06-51241126
BESTUUR FEDERATIEVE COMMISSIES.
In dezelfde algemene ledenvergadering
is Silvia Verhoeven-Brands benoemd tot
secretaris van de commissie geweerschieten.
Zij is te bereiken via e-mail:
Adrie-silvia-verhoeven@ziggo.nl
of telefonisch op 0411-602218 / 06-19416644.
Verder zijn binnen de commissie jeugd Olivier
Verstappen en Mike Verbruggen benoemd tot
voorzitter respectievelijk secretaris.
U kunt met hen communiceren via e-mail:
jeugdcommissieNBFS@gmail.com of
telefonisch op 06-34093532

De koning van Sint Catharinagilde Eindhoven
stad.

GILDETROM AD KOLSTERS
FELICITEERT DE TAMBOERS
VAN ANTONIUS ABT GILDE
BLITTERSWIJCK MET DE
BEHAALDE VIJF EERSTE
PRIJZEN TIJDENS HET
LANDJUWEEL IN 2017
TE SOEST!

Klaar voor de massale opmars.
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JEUGD

Ouder - kindverschieting bij Gilde Sint Jan Wernhout
Zondag 28 mei is de ouder- kindverschieting
een jaarlijkse terugkerende activiteit die bij het
gilde hoog in het vaandel staat. Deze verschieting houdt in dat een lid van de vereniging komt
schieten met vader of moeder, zoon of dochter
of kleinkind en ze samen als koppel de strijd
aangaan tegen andere deelnemende koppels.
Bij deze verschieting wordt geschoten met
luchtgeweer op een afstand van 25 meter. De
luchtgeweren zijn van de vereniging waarmee
geschoten mag worden, dus niet met eigen
luchtgeweer. De opkomst was dit jaar matig
omdat het die dag de eerste zonnige dag was
na de winterperiode en men graag daarvan
ging genieten. Voor degenen die mee hebben
geschoten was het spannend en lagen de uitslagen dicht bij elkaar, zelfs zo dicht dat er om de
eerste en tweede plek gekampt moest worden.
De uitslag is geworden:
1e plaats : Patrick Verhaard met dochter Steffi
2e plaats: John van der Veeken met zoon Bart n

Patrick Verhaard met dochter Steffi en keizer Toon de Beer.

Geslaagd uitje met jeugdleden
Op zaterdag 21 oktober was het jaarlijks uitje
met de jeugdleden van Gilde Sint Antonius Abt
Nuland en met het goede weer dat er besteld
was werden we op onze wenken bediend.
Om 13.00 uur verzamelden we ons in het
clubhuis ‘Het Gulden Schot’. Maar voordat we
vertrokken eerst even wat drinken en een lekkere
koek en voor de instructeurs een bakje koffie.
Zo rond kwart voor twee vertrokken we met
Max, Jari, Milan, Hein, Jayden, Kai, Jorg en Ries
en met Angel, Wilbert, Dave en Antoine mee
als begeleiding naar de Hooghei in Berlicum.
Daar aangekomen even melden en dan met
de jeugd gaan paintballen. En ze hadden er zin
in, en wij als instructeurs/begeleiders natuurlijk
ook. Nadat iedereen een overall aan had, kregen
we wat uitleg over het masker en het wapen.
Daarna werden er twee groepen gemaakt met
gele hesjes en oranje hesjes en konden we aan
de gang met het eerste spel. De jeugd vond
het geweldig, de begeleiders niet…. (grapje),
deze waren helemaal bloedfanatiek. Het eerste
spel was gewoon schieten totdat de kogels op
waren, daarna konden we effe rust pakken en
dat was wel nodig. Het tweede spel was het bij
elkaar de vlag veroveren, wat de jeugd wilde,
en met dezelfde twee groepen gingen we weer
aan de gang. Wat hebben we gelachen, je mikt

op iemand en je ziet het balletje gewoon bijna
een andere kant opgaan dus iemand raken was
een kunst! Toch gebeurde het soms toevallig
wel. Maar hoe liep het tweede spel nu af? Nou,
allebei de vlaggen werden tegelijk gepakt en ook
bij de teams terug gezet, dus was het gelijk spel.
Na deze uitputting hadden we weer even pauze
om daarna het derde spel te beginnen en daar
had de jeugd ook weer zin in. Want nu ging het
tussen de instructeurs en de jeugd, dus met
vier volwassenen tegen acht jongens die hard
kunnen rennen en slim samenwerkten. Het ene
jeugdlid werd geraakt op het masker de ander
op zijn been, arm en zelfs kont maar het mocht
niet zo zijn en helaas de instructeurs verloren
en de jeugd……. die was door het dolle heen
dat ze gewonnen hadden. Nu waren we klaar
met het paintballen maar de middag was nog
niet voorbij, want natuurlijk hadden we honger
en dorst en daar werd ook voor gezorgd met
drinken en friet met snacks. Na het eten gingen
we terug naar Nuland naar ‘Het Gulden Schot’
om ook daar nog wat drinken. De jeugd kon
buiten nog even spelen tot het tijd was om naar
huis te gaan.
Het was een erg geslaagde middag voor
iedereen. Meer foto’s en een filmpje is te zien op
de facebookpagina van gilde Nuland. n
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De jeugd van Nuland in vol ornaat en in actie.

JEUGD

Jeugdweekend Sint Margaretha Gilde
In oktober werd voor de zesde keer het jeugdweekend gehouden door de jeugdcommissie
en enkele ouders. Op zaterdag vertrok men
naar het pretpark Toverland in Sevenum, wat
helemaal in Halloweensfeer was omgetoverd.
Na een mooie dag vertrok de groep ‘s avonds
naar het gildepaviljoen in Aarle-Rixtel waar
iedereen bleef slapen, met de nodige spannende verhalen die de deelnemers die dag
hadden meegemaakt. Op zondag was Tom
van de Heuvel uitgenodigd om de jongens het
jongleren bij te brengen. De middag stond in
het teken van het schieten om het jeugdkoningschap, afgaande koning was Lars van Stiphout.
Onder leiding van Gerard van Ganzenwinkel
schoten alle jeugdleden mee voor het koningschap en het ging er fanatiek aan toe. Dat de
vogel zoveel weerstand bood had men van
tevoren niet kunnen denken, ruim twee uur was

er voor nodig om de vogel af te schieten.
De luchtbuks waar men mee schoot begon
warm te lopen, en op een gegeven moment zat
de veer vast en was het over en uit.
Een gildebroeder moest de reserveluchtbuks
brengen zodat het schieten verder kon gaan.
Dat elk geweer anders is bleek wel met de eerste
paar schoten die behoorlijk mis waren. Het was
Teun Gijsbers die het laatste schot plaatste, en
koning werd van de jeugd. De installatie werd
door de koning Toon Thijsen gedaan, en als
aandenken werd er een schildje op zijn gildevest
gespeld.
De vendelgroet werd gebracht door zijn broer
Dirk, met ondersteuning van de jeugdtamboers.
Daarna was er nog gelegenheid om de kersverse
koning te feliciteren, en werden de ouders en
jeugdcommissie bedankt voor het mooie en
gezellige weekend. n

Deelname
jeugdschutters
Gemonde aan
Landjuweel Soest

Nienke Oskam jeugdkoning SintWillebrordusgilde Heeswijk 2017

Met veel plezier heeft ons Gilde Sint Joris
en Sint Catharina deelgenomen aan het
Landjuweel te Soest.
Een zestal jeugdschutters nam deel aan het
wedstrijdonderdeel ‘handboogschieten op
doel’. Allen geen prijs behaald maar wel een
leuke ervaring rijker! n

Een compilatiefoto van deze zes Gemondse
jeugdschutters.

Jeugdkoning Teun Gijsbers.

Op tweede pinksterdag hebben we weer een
fantastisch gezellige geslaagde jeugddag
gehad. We zijn begonnen in de morgen om
07.30 uur met de sporthal op te ruimen van
de zeskamp op eerste pinksterdag.
Daarna in vliegende vaart met het hele gilde
de opgeknapte laan geopend bij het kasteel.
Na dit alles gezellig gegolfd bij Glowgolf
in Eindhoven en daarna nog anderhalf uur
gebowld. Terug in het gildehuis en voordat we
gingen schieten op de gipsen vogel hebben
we eerst heerlijk met z’n allen gegeten.
De vogel stond weer op 12,5 meter hoogte en
alle leden tot en met 25 jaar mochten schieten
voor de titel ‘jeugdkoning 2017’.
Nienke Oskam schoot met het 62e schot
de gipsen vogel perfect naar beneden.
Een heel jaar lang mag zij met de zilveren
jeugdkoningsketting meelopen in het gilde.
Jeugdkoning van 2016 Nicole Broeren ontving
een zilveren herinneringsspeld voor haar taak
als jeugdkoning in 2016.
Met dank aan de jeugdcommissie voor
deze gezellige sportieve dag voor onze
jeugdleden. n
Jeugdkoning 2017 Nienke Oskam.
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NBFS Jeugd indoortoernooi 2018 in Moergestel
Op zondag 4 maart 2018 houdt het Gilde Sint
Sebastiaan en Barbara Moergestel het jaarlijkse
NBFS-indoortoernooi in de sporthal Stokeind te
Moergestel. De jeugdige gildebroeders en -zusters strijden deze dag onderling om te meten
wie de beste is in het vendelen, tamboeren en
bazuinblazen. Niet alleen individueel, maar ook
in groepsverband. De afgelopen jaren heeft laten
zien dat het een kleurrijk spektakel is waar de
Brabantse gilden trots op zijn.
Dit toernooi bewijst dat de jeugd wel degelijk
een toekomst heeft binnen het gildewezen.
Natuurlijk is iedereen welkom om de jeugd aan
te moedigen. Het geeft een uitstekende gelegenheid om waardering te tonen en een praatje te
maken met de jeugdige deelnemers.
Zij zullen u graag enthousiast vertellen waarom
ze bij het gilde zijn en u op ideeën brengen
om de aanwas van jeugd te laten groeien.
Broederschap en gezelligheid is van iedereen en
met iedereen.
De wedstrijddag start om half elf in de ochtend
en loopt door tot de prijsuitreiking om half vijf.
Het adres van de sporthal Stokeind is: Stokeind
11A 5066 XA Moergestel.

Deelnemers NBFS toernooi 2016.

Alle informatie volgt via de kringsecretarissen
en is terugvinden op facebookpagina
https://www.facebook.com/
NBFSIndoortoernooiMoergestel/
Uw vragen kunt u mailen naar Antoon
Linschoten mail: antlinschoten@home.nl. n

QR NBFS jeugdtoernooi Moergestel.

Koningschieten Jeugd gilde Sint Jan Wernhout
Zondag 17 april was het ons jaarlijkse koningsschieten voor de jeugd. We hebben acht
jeugdleden in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die
bij het gilde met luchtgeweer schieten tot een
leeftijd van 18 jaar waarna ze bij het gilde met
het Flobertgeweer mogen gaan schieten. Bij het
koningsschieten wordt er op een schietboom
geschoten waarop een vogel is geplaatst.
De acht jeugdleden waren er klaar voor om met
verschieting te beginnen. De deelnemers zijn
om 13.50 uur begonnen met schieten, onder
begeleiding van de leden van gilde Sint Jan.
Ze hadden allemaal 13 keer geschoten voor
sommige 14 keer, het was inmiddels 14.45 uur
wanneer de vogel werd neergehaald. Patriek van
de Laag werd de nieuwe Jeugdkoning van 2017.
Het was een mooie wedstrijd en een interessante activiteiet voor de jeugd. We kunnen met
plezier terugkijken naar deze verschieting. n

Patriek van de Laag en hoofdman Johan van Aert.

22

KRINGNIEUWS
Land van Cuijk

Nieuwe dekenstok voor het Sint Antonius Abt Gilde
in Blitterswijck
Vóór de aanvang van het koningschieten
op zondag 18 juni was er nog een bijzonder
moment. Gerrit Janssen, een inwoner van
Blitterswijck en altijd nauw betrokken bij het
reilen en zeilen van het Sint Antonius Abt Gilde
Blitterswijck en 17 jaar actief jurylid en lid van
de SAT commissie van het Land van Cuijk
geweest, bood het Sint Antonius Abt Gilde een
nieuwe dekenstok aan. Deze nieuwe dekenstok
is gemaakt door Pieter Zanders uit Venlo. Gerrit
had de overheid een voorstel gedaan om de

dekenstok van de overleden Wilbert Ingenpass
een vaste plaats te geven als aandenken.
Deze oude dekenstok die onafscheidelijk van
Wilbert was, heeft een vaste plaats gekregen in
het Sint Antoniuskapelletje dat eigendom is van
het Sint Antonius Abt Gilde. Blitterswijck.
Gerrit Janssen bood de nieuwe dekenstok aan.
Deken- schatbewaarder Sraar Gooren mocht
deze in ontvangst nemen. De nieuwe dekenstok zal voor de nieuwe eerste gildemeester
zijn. n

Wisseltentoonstelling Gildewezen in
Nederland in museum Soest
Op vrijdagmiddag 22 juli 2017 werd in
aanwezigheid van een delegatie van het NBFSbestuur waaronder voorzitter Jos Verbeeten in
het Museum Soest een wisseltentoonstelling
‘Gildewezen in Nederland’ geopend.
De openingshandeling werd verricht door de
wethouder Cultuur van de gemeente Soest,
de heer Peter van der Torre. Het Soester Groot
Gaesbeeker Gilde was initiatiefnemer naar aanleiding van de organisatie van het Landjuweel
2017. Besloten werd om tijdens de gildedag op
3 september geen tentoonstelling in te richten,
maar juist een breed beeld te geven van het
gildewezen in Nederland in zowel Brabant,
Limburg als Gelderland. Daarvoor werden
contacten gelegd met het Limburgs Schutterij
Museum in Steyl en het Gelders Schutters
Museum in Zevenaar die bereid waren om
materiaal als kostuums en attributen uit te
lenen. Daarnaast werden verschillende histo-

rische stukken uit het eigen gildearchief tentoongesteld, waaronder de oude gildeboeken
vanaf 1682. Bezoekers van het Museum Soest
konden in drie verschillende ruimten nader
kennismaken met de eeuwenoude gildetradities. Tevens was er voor de bezoekers ook een
extra ‘Gildepraot’ samengesteld. Hierin staat
informatie over het ontstaan van de gilden en
schutterijen, de overeenkomsten en verschillen
tussen de verschillende regio’s, de verenigingsactiviteiten, de in gebruik zijnde attributen, de
verschillende functies die de gilden kennen,
het gildezilver als ook de band met de RoomsKatholieke Kerk. Dit boekwerk is ook in te zien
en te downloaden van de site: ww.gildesoest.nl/
gildesoest/gildepraot/GP201702.pdf)
De tentoonstelling werd in de laatste week
afgesloten met een speciale lezing, verzorgd
door oud-commandant Fred Engberink. n

Leden van het Groot Gaesbeeker Gilde bij de opening.
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Gerrit Janssen overhandigt de nieuwe dekenstok aan Sraar Gooren.

Martijn van Dijk
gildekoning 2017
in Soest

Martijn en Marissa van Dijk met zoon Teun.

“De kans om koning te worden is zo klein”,
zo zei Martijn van Dijk tegen zijn vrouw
Marissa toen hij na het bijwonen van de
kindervoorstelling met zoon Teun naar de
schietbomen liep om op 27 augustus 2017
deel te nemen aan het koningsschieten.
Toch liep deze middag wat anders af. Even
voor vieren schoot de 42-jarige Martijn met
het 389ste schot het laatste stukje van de
vogel naar beneden en vanaf dat moment
was zijn leven, maar ook van zijn vrouw,
in één klap veranderd, want je bent koning
van het Soester gilde en nog wel tijdens
het jaar dat in Soest het Landjuweel wordt
georganiseerd.
Na eerst een bestuursberaad onder de
schietbomen kon de huldiging op het feestterrein van start gaan. Een huldiging met vele
duizenden bezoekers die het koningschieten
dit jaar weer bijwoonden, waaronder ook nog
enkele Brabantse gildebroeders, die al vroeg

KRINGNIEUWS
Land van Cuijk

in de ochtend naar Soest waren afgereisd
voor deelname aan de gildeviering.
Natuurlijk eerst de vraag aan Martijn of hij
zijn koningschap aanvaardde, gevolgd door
het lopen over het op de grond gespreide
vaandel en dan worden omhangen met
de koningsmantel een toespraken van de
ouderman en de burgemeester van Soest.

Aan het begin van de avond trok het gildekorps naar de nabij het gildeterrein gelegen
boerderij van Martijn en zijn gezin om hem
daar hulde te brengen en hen mee te nemen
naar de tent voor de feestavond. Een week
later was het koningspaar Martijn en Marissa
van Dijk met twee hofdames natuurlijk het
stralend middelpunt van het Soester gilde. n

Jan van Sambeek koning
Sint Matthiasgilde Oploo 2017
Sinds zaterdag 20 mei is Jan van Sambeek
de nieuwe koning van het Sint Matthiasgilde
Oploo. Na het lossen van het 370ste schot
kwam de houten vogel naar beneden. De
nieuwe koningin is zijn vrouw, Nel van

Koningspaar 2017 Jan en Nel van Sambeek,
rechts Piet Bruisten.

Sambeek. Jan is lid sinds 1987, schoot alle
keren mee en heeft dus dertig jaar(!) op de
koningstitel moeten wachten.
Na de loting voor het schieten trokken de
gildebroeders naar de kerk voor een eucharistieviering die mooi werd opgeluisterd door het
herenkoor. Bij terugkomst bij de watermolen
vond een bijzondere gebeurtenis plaats, namelijk het afscheid van Jeroen Klauwer als deken
(2006 – 2016) en de overdracht naar de nieuwe
deken Piet Bruisten. Na een dankwoord richting de oud-deken, aanmoedigende woorden
richting de nieuwe en wat rituele overdrachten,
was de nieuwe deken officieel ingezworen.
Hij maakte direct van de gelegenheid gebruik
om het oud koningspaar Ronnie en Bianca
Sommers te bedanken voor hun inzet in 2016.
Bij de trek door het dorp kwamen velen kijken
wie de nieuwe koning was. Burgemeester
Sijbers vergezelde het gilde in de optocht en
bracht tijdens de erewijn een toost uit op het
nieuwe koningspaar. Daarmee startte de gezellige teeravond en het was de opening van een
prachtig koningsjaar! n

Maria van Erp
voor de derde maal
koning
Zondag 18 juni, Sacramentsdag, was op
de Brink in Sint Anthonis het jaarlijks
koningschieten van het Gilde van het Heilig
Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.
Na het ophalen van het koningspaar was
het gilde die ochtend aanwezig in de
Eucharistieviering. Na de overvendeling van
het kerkelijk en wereldlijk gezag genoten de
leden en genodigden van een echte Brabantse
koffietafel. Het zonnige weer zorgde voor veel
publieke belangstelling. De vogel gaf zich niet
snel gewonnen. Het aanwezige publiek op
de terrassen genoot van de wedstrijd. Na een
spannende, broederlijke strijd van ruim vier
uren was het Maria van Erp-Weerts die na 246
schoten de vogel eraf schoot en zich wederom
een jaar koning van het Sint Antoniusgilde
mag noemen.
Maria schoot zich eerder koning in 2011 en
2015. Zij is de elfde koning.
Nadat de formaliteiten voor de installatie
door hoofdman Jos Verbeeten waren verricht
werd door het gemeentebestuur de erewijn
aangeboden waarna de koning en haar
prins-gemaal de gelukwensen in ontvangst
mochten nemen. De kerkklokken galmden
intussen over het dorp en de gildebroeders
en –zusters waren nog geruime tijd aanwezig
op de sfeervolle, lommerrijke Brink. n

Het kost maar 5 euro
Het kost maar € 5,00 om een advertentie van vier kolomregels in
De Gildetrom te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent.
U kunt de tekst, maximaal vier kolomregels, sturen aan:
De Gildetrom
Past. Castelijnsstraat 33
5423 SP Handel
of secretariaat@degildetrom.nl
Rekeningnummer:
IBAN-nr: NL87 RABO 0134 5088 74
T.n.v. Stichting De Gildetrom

Koning Maria van Erp en prinsgemaal Marcel.
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Gilde Salvator Mundi mooiste en meest complete gilde
In Soest waren op zondag 3 september 2017
ruim 120 gilden uit geheel Nederland aanwezig om deel te nemen aan het prestigieuze
landjuweel van het Groot Gaesbeeker Gilde
uit Soest. Een landjuweel van een dergelijke
omvang vindt slechts zelden plaats. Er waren
zeer veel prijzen te winnen maar er is natuurlijk altijd maar een de beste en de grootste.
Dat is de Ereprijs die wordt toegekend aan het
gilde dat in alle opzichten het mooiste, meest
complete gilde van Nederland is. De uitstraling die Salvator Mundi uit Oeffelt toonde was
voldoende om die ereprijs aan het Oeffelts
gilde toe te kennen. Het gilde is mateloos

trots op het verwerven van deze prijs die het
gevolg is van veel inspanningen door veel
mensen. Het Oeffelts gilde presenteerde
zich in Soest met ruim 50 gekostumeerde
leden die uiteraard allemaal gekleed waren in
de recent aangekochte prachtige zwart met
gele kostuums. Het grote succes is vooral te
danken aan de saamhorigheid die traditioneel
bij de Brabantse gilden aanwezig is. Het gilde
denkt natuurlijk ook alweer aan de toekomst
waarin vele activiteiten op de agenda staan.
Het is mooi, traditioneel en waardevol en
vanaf nu is Salvator Mundi uit Oeffelt koploper daarin. n

Sint Antoniusgilde in de Pausmis
Het gilde uit Sint Anthonis was op 2 juli 2017
aanwezig in de Sint Jacobus de Meerdere
Kerk in Den Haag waar, ter herdenking van
de pauskeuze, een Pontificale Hoogmis, de
zogenaamde Pausmis, werd opgedragen.
Al vroeg in de ochtend vertrok de bus naar
Den Haag. Onder tromgeroffel trok klokslag
tien uur het gilde de Sint Jacobus de
Meerderekerk binnen. Aansluitend werden de
nuntius en de bisschoppen van Nederland
door de koning Maria van Erp en de hoofdman
Jos Verbeeten bij de sacristie opgehaald
en naar het altaar begeleid. De Pontificale
Hoogmis werd voorgegaan door kardinaal
Eijk, in concelebratie met de nuntius, Mgr.
Cavalli, en de aanwezige (hulp)bisschoppen.
De Latijnse gezangen van het parochieel koor,
onder begeleiding van orgel en met muzikale
ondersteuning van een blazersensemble,

waren indrukwekkend. Traditioneel werd
de Pauskeuzeviering afgesloten met de
Marche Pontificale van Charles Gounod.
Een indrukwekkende stuk, naast de organist
speelden er een viertal blazers mee. En alsof
dat nog niet genoeg is ook een paukenist.
Aansluitendend trok het gilde op naar de
nuntiatuur, de residentie van de nuntius.
De stoet trok veel belangstelling van inwoners
en passanten. Automobilisten stopten om vlug
even een foto te maken.De ontvangst door
de nuntius was erg gastvrij en ongedwongen.
In de voortuin werd de vendelgroet aan
het kerkelijke gezag gebracht en gaven de
vendeliers een demonstratie. Na afloop werd
het gilde en de partners in de achtertuin van de
nuntiatuur een lunch, verzorgd door de zusters
van de nuntiatuur, aangeboden. n

De hoofdrolspelers van de Pausmis.

Gildekoning Jan-Willem Fransen neemt het
schild in ontvangst.

Geen nieuws bij
schietwedstrijden
Bij het Sint Antoniusgilde in Sint Anthonis
hoeft men eigenlijk niet meer na te denken
wie steeds weer winnaar is bij een (interne)
schietwedstrijd, want dan wordt de naam Rinie
Bloemen genoemd.
Nadat Rinie Bloemen al de eerste prijs van
de zomercompetitie wipschieten 2017 in
ontvangst mocht nemen, won hij bij het
jaarlijkse toernooi waarmee het zomerseizoen
wipschieten wordt afgesloten ook dit interne
kampioenschap. n

De trotse winnaar Rinie Bloemen.
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Nieuwe kringredacteur voor kring Kempenland gezocht
Zoals u in het voorwoord van de redactie al
hebt gelezen is De Gildetrom voor de kring
Kempenland op zoek naar een nieuwe kringredacteur nu Piet van de Wiel na dertien jaar
van veel inzet zijn werkzaamheden neerlegt.
De kringredacteur is te omschrijven als
ambassadeur van De Gildetrom binnen haar
of zijn kring en is aanspreekpunt voor de
(deken) schrijvers die kringnieuws en andere
gildegerelateerde artikelen aanleveren.
In een notendop: gedurende het jaar

verzamelt de kringredacteur de kopij.
Deze wordt per e-mail gestuurd naar het
Gildetrommailadres van de kring. Voor elke
kwartaaleditie wordt de kopij, waar nodig,
aangepast door de kringredacteur aan de
richtlijnen van De Gildetrom en doorgestuurd
naar de hoofdredactie. In de redactievergadering, die elk kwartaal wordt gehouden, wordt
besproken hoe De Gildetrom eruit komt te
zien, en delen de redactieleden ervaringen uit
om tot telkens een mooie editie te komen.

Het kringredacteurschap brengt u in contact
met vele gildes in uw eigen kring en biedt ook
de gelegenheid veel kennis op te doen van
wat er in andere kringen leeft.
Hebt u interesse of wilt u meer weten wat het
kringredacteurschap inhoudt, ook qua tijdsbeslag, neemt u dan contact op met Floris
van Woensel, de hoofdredacteur, via e-mail:
hoofdreactie@degildetrom.nl
of bel op 06-22 52 65 17. n

Nieuwe koning en viering 150-jarig bestaan Catharinakerk
Het koningsschieten 2017 van het Sint
Catharina Gilde Eindhoven-Stad kreeg extra
cachet doordat de schutsboom dit jaar
‘gevrijd’ werd door de bisschop van Den
Bosch, Mgr. Gerard de Korte. Het koningsschieten heeft het gilde dit keer kunnen
combineren met de viering van het 150-jarig
bestaan van de Catharinakerk. Het gilde
is vanaf zijn ontstaan, vóór 1437, aan de
eerste Catharinakerk op deze zelfde plaats

verbonden geweest. De dag begon om elf
uur met een plechtige heilige mis in een
volle Catharinakerk met als hoofdcelebrant
Mgr. Gerard de Korte. Muzikaal werd de mis
begeleid door de Zangers van Sinte Cathrien
samen met het Deurnes Mannenkoor en
twee orgels. Tijdens deze mis heeft het Sint
Catharina Gilde Eindhoven-Stad aan de
parochie een cadeau aangeboden in de vorm
van een mooie, eigentijdse grote kroonluchter

Inkijk in de Sint Catharina Kerk Eindhoven.

Vrijen’ van de boom door bisschop de Korte.

voor de jarige kerk. Om drie uur was de start
van het jaarlijkse koningsschieten waarbij het
eerste schot door de bisschop gelost werd.
Hij bleef samen met andere genodigden nog
geruime tijd, aanwezig. Bij het 64ste schot
viel het laatste deel van de koningsvogel
en werd Will van der Linden, onze nieuwe
koning. Uiteraard werd ’s avonds het koningsdiner uitgebreid gevierd. n

Een tevreden gilde na een geslaagde dag.

Theo Maas nieuwe koning
14 September is het feest van de
Kruisverheffing, de patroonsdag en de
teerdag van het Heilig Kruisgilde Gerwen.
De dag begint met een kort gebed op het
Martien v/d Berkpleintje door gildeheer Hans
Vossenaar. Daarna kunnen de gildebroeders
en -zusters genieten van een voortreffelijke
koffietafel met warme worst en koude ribben.
Het gilde maakt zich op voor het koningschieten. Kandidaten melden zich aan met de
zekerheid dat hij/zij de nieuwe koning wordt,
en de eer om koning of keizer te worden of
te blijven. Na een felle strijd van 255 schoten
wist Theo Maas de vogel naar beneden te

halen. Hij mag zich voor de derde keer koning
noemen. Na de traditionele ceremonie
benoemde de koning Henny Hommersom
tot zijn koningin, waarna beiden, onder het
genot van een door Gerwens brouwerij de
Deftige Aap gebrouwen gildebier, met een
“Lang zullen zij leven” worden toegezongen.
Per huifkar vertrok het gilde naar het dorp om
daar het nieuwe koningspaar te presenteren.
Om 20.00 uur was iedereen weer in de
Schutsherd, om er te genieten van een goed
verzorgde warme maaltijd, waarin tamboers
en bazuinblazers traditiegetrouw de halve
maaltijd aankondigden. n
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Het nieuwe koningspaar.

Koningsdag Heilige Kruisgilde Gerwen
Op zondag 17 september om half elf vertrekt
het voltallig Heilig Kruisgilde naar De Bogerd
om de koning op te halen. Bij de Clementskerk
stond gildeheer Hans Vossenaar klaar om de
eucharistie te vieren; het kerkkoor vertolkte de
Missa Fraternica. Het is altijd weer indrukwekkend als het gilde met slaande trom en met
bazuingeschal een volle kerk binnentrekt. Na
de dienst werd de eed van trouw aan het geestelijk gezag vernieuwd en brachten vendeliers
een vendelhulde aan het vele publiek.Om
13.00 uur was er gelegenheid in de Schutsherd
om de nieuwe koning te feliciteren, Koning
Theo voor de derde keer koning van het gilde
nam trots de vele felicitaties in ontvangst.
Het is een goede gewoonte geworden dat er
een geldelijke bijdrage in een mandje wordt
gedaan. Ditmaal schonk de koning het mooie
bedrag van € 350,00 aan het geitenproject
in India van Henny Hommersom. Dan zijn
de twee jubilarissen aan de beurt, te weten:
Johan van Rooij 60 jaar Gildebroeder en Cees
Smits 25 jaar gildebroeder. Naast het vele
werk voor het gilde maakte Johan Van Rooij
vele jaren deel uit van de overheid en was hij
in 1996 koning van het gilde. Uit handen van

de kringvoorzitter Felix Crooijmans, mocht
Johan de medaille in goud met gouden
rozet in ontvangst nemen. Ook Cees Smits,
koning in 2006, kreeg lovende woorden van

de hoofdman, Cees is vaandrig van het gilde.
Bij Cees werdt het logo in zilver opgespeld.
Daarna volgden een vendelhulde en een serenade van tamboers en bazuinblazers. n

Vlnr: Koning Theo Maas. Cees en Petra Smits,Henny Hommersom,Theu Donkers,
Maritje van Rooij en Johan van Rooij

Prachtig verjaarscadeau voor gildekoning
Dirk-Jan van den Boomen

De nieuwe gildekoning Dirk-Jan van den
Boomen.

Gilde Sint Sebastiaan viert haar koningsschieten op de zondag tijdens de kermis in
het voormalige kersendorp. Zo ook dit jaar.
Kermiszondag begon met het bijwonen van
de gildenmis in de Sint Luciakerk, de eed van
trouw aan het kerkelijk gezag en de vendelgroet op het kerkplein. Na het nuttigen van de
koffietafel, vond de loting om de schietbeurt
plaats. De schutsboom werd vrijgemaakt door
driemaal om de schutsboom te gaan waarna
de wedstrijd kon aanvangen.
Wethouder mevrouw Renée Hoekman had
de eer om het eerste schot te mogen lossen,
gevolgd door een drietal ereleden en de veertien deelnemende gildebroeders.
Na 166 schoten kwam het laatste stukje van

de houten vogel naar beneden en mocht
Dirk-Jan van den Boomen zich laten kronen
tot koning. Een prachtig verlaat verjaarscadeau, zijn verjaardag was een dag eerder.
Oud-koning Tomas Berkers schonk een mooi
zilveren koningsschild. Na het omhangen
van het koningsvest bij de nieuwe koning,
die sinds 2003 lid is en normaal tamboer,
werd met een serenade door de tamboers en
vendelgroet door de vendeliers de inhuldiging
en gelukwensen aangeboden. De tamboers
kregen zoals is vastgelegd in het huishoudelijk
reglement ‘De Caert’ van iedere gildebroeder
een ‘zilverstuk’. Een gewoonte die voortkomt
uit het feit dat de tamboers vroeger huurlingen
van het gilde waren. n

GILDETROM AD KOLSTERS FELICITEERT DE TAMBOERS VAN ANTONIUS ABT GILDE BLITTERSWIJCK MET
DE BEHAALDE VIJF EERSTE PRIJZEN TIJDENS HET LANDJUWEEL IN 2017 TE SOEST!
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Het jaar van de vrouwen, ook bij het
Gilde van Sint Agatha uit Heeze
Het Gilde van Sint Agatha uit Heeze heeft
negen jaar geleden besloten om voortaan
ook vrouwen toe te laten bij het gilde. Rinie
Bierings was de eerste vrouw die lid wilde
worden. Er was ook besloten dat zowel gildebroeders als gildezusters dezelfde rechten
en plichten hadden en dus ook mee konden
dingen naar de zo begeerde koningstitel.
Rinie Bierings heeft ook al eerdere edities
driejaarlijkse koningschieten deelgenomen.
Dit jaar is het haar gelukt om de koningsvogel,
gemaakt door haar voorganger Frans van

Horrik, naar beneden te halen. Rinie heeft een
echt gildehart. Ze is normaal als bazuinblazer
actief. Haar veel te jong overleden man was
een fanatieke en graag geziene gildebroeder
en ook haar zoon is zeer actief bij het gilde.
Het verzorgingshuis, de kasteelbewoners en
hun gasten en tenslotte de doktoren op de
huisartsenpost werden bezocht, bracht het
gilde Rinie een vendelhulde en trakteerde
Rinie vervolgens het gilde op een hapje en een
drankje. Tot in de late uurtjes werd het feest
voortgezet. n

Koning Rinie Bierings.

Patroonsdag Gilde van Sint Agatha 2017
In het voorjaar tijdens de patroonsdag van het
Sint Agathagilde in Heeze werden verschillende
gildebroeders gehuldigd. Tijdens de huldiging
sprak baas deken Henry Gerlings de jubilarissen
één voor één toe.
FRANS VAN HORRIK 19 JAAR LID.
Een trouw lid die na zijn werkzame leven, koning
werd en daardoor tevens bestuurslid. Hij is actief
in het bestuur en vertegenwoordigt ons gilde op
vergaderingen en bijeenkomsten.

KAREL BENNEBROEK 36 JAAR LID.
Hij heeft bestuursfuncties vervult. Toen Karel
tot Diaken gewijd werd is het gilde daar in Den
Bosch bij aanwezig geweest. Vanaf die tijd
hadden we een Diaken gildebroeder in ons
midden.
WIM VAN DE PAAL 36 JAAR LID
Gerrit, de broer van Wim, wist Wim over te halen
om aan het koningschieten deel te nemen.
Wim werd koning en bleef een zeer actief lid.

Later nam hij de Kapiteinsstok over. Het gilde
was op zoek was naar een schietlocatie, er werd
onderdak geboden bij de familie van de Paal aan
de Zegge. Daar werd een schietterrein opgetuigd
en een schuur omgebouwd. Toen alle leden
door hun echtgenotes van een zilveren Agatha
onderscheiding, geschonken door het gilde,
waren voorzien en alle dames een mooie bos
bloemen ontvangen hadden volgde er buiten
nog een vendelhulde. n

HENNIE DUISTERS 19 JAAR LID.
Hennie is al jaren bestuurslid en zit in de
schietcommissie. Hij is een man van orde en
afspraken. Hij regelt en organiseert de zaken
rondom het schieten tot in de puntjes en leidt
alles in goede banen.
HENK GUITJENS 29 JAAR LID
Begonnen als vendelier, daarna een aantal jaren
vaandrig. Nu al jarenlang de kapitein van het
gilde. Ook zorgen Henk en zijn vrouw dat het
gilde tijdens het schieten van koffie en iets lekkers worden voorzien.
HENK HEESAKKERS 31 JAAR LID
Na jaren als zilverdrager werd hij drie keer achter
elkaar het koning. Dus … werd Henk keizer.
Een unieke prestatie in het gilde. Hij heeft zijn
bestuursactiviteiten overgedragen maar nog
steeds actief en volop in de weer voor het gilde.

V.l.n.r.: Frans van Horrik, Hennie Duisters, Henk Guitjens, Henk Heeskakers, Karel Bennebroek,
Wim vd Paal met echtgenotes.
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Nieuwe kermiskoning Sint Jorisgilde Heeze
Het was weer het traditionele kermis koningschieten bij het Sint Jorisgilde Heeze. Om
13.00 uur waren er al een 50 tal belangstellende
aanwezig. Uiteindelijk namen er 16 personen
deel aan het kermiskoning schieten. Zowel
mannen als vrouwen. Het was een heel spannende wedstrijd. Bij het 73e schot kwam de
koningsvogel omlaag. Johan Meevis was de
gelukkige. Hij mag zich nu kermiskoning (2017)
van het Sint Jorisgilde noemen. Hij werd direct

door alle aanwezige gefeliciteerd. Opperdeken
Peter Janssen reikte de wisselbokaal en de fles
koningswijn uit. Aansluitend werden nog een
aantal prijzen verschoten. Dit zowel met het
groot en klein gildegeweer. Ook het wipschieten
werd gehouden. Het gilde kan terug zien op een
geweldige middag. n

De kermiskoning.

Gilden Heeze maken rodgang op kermismaandag
Kermismaandag is een van de hoogtepunten
van het Sint Jorisgilde. Het gilde rukt dan
massaal uit om zich te presenteren aan de
bevolking van Heeze. Samen met het Gilde
van Sint Agatha wordt er een rondgang
gemaakt door het dorp. Er werden vendelhulden gebracht bij het kerkelijk gezag (pater
Mervin), wereldlijk gezag (burgemeester
en wethouders van Heeze-Leende),
woonzorgcentrum Nicasius (ouderen van
Heeze), kasteel Heeze (familie Van Tuyll

van Serooskerken) en de huisartsenpraktijk
op Strabrecht. De tamboers en vendeliers
hebben hun beste kunnen getoond. Overal
werden we zeer goed ontvangen met een
hapje en een drankje. Ook werd er met
gildegeweren geschoten. Bij het gilde van Sint
Agatha schoot Rinie Bierings zich tot koning
van het gilde. Bij het Sint Jorisgilde won Jan
van Lierop sr. de Frans van Stratumbokaal..
De beide gilden kunnen terugzien op een
geslaagde kermismaandag. n

Keizer Jan van Lierop met de Frans van
Stratumbokaal.

Sint Jorisgilde Heeze op het landjuweel in Soest
Op 3 september nam het Sint Jorisgilde uit
Heeze deel aan het Landjuweel te Soest.
Al vroeg verzamelden de gildeleden en
begunstigers zich op het gildeterrein. Na een
voorspoedig verlopen busreis arriveerden
we in Soest. We werden al opgewacht door
de organisatie. Na de begroeting van andere
gilden was er eerst koffie. Na de massale
opmars en de nodige toespraken begon de
optocht door Soest. Gezien het groot aantal
gilden waren er twee verschillende routes.
Na het defilé met het voorstellen van het gilde
aan de genodigden op de tribune begonnen
direct de wedstrijden. Ons gilde toog naar
het schietterrein. We namen deel aan het
Koningschieten, jeugdschieten, korps, viertal
en personeel. Helaas bereikten we niet de
eindronden. Alleen Maud Guitjens wist het
beste van ons alle te eindigen. Zij bereikte de
vijfde plaats bij de jeugd onder de 18 jaar.
Moe maar voldaan reden we weer naar Heeze.
Het was een geweldige ervaring. n

Concentratie bij het richten.
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Mannenkoor en gilde Maarheeze leveren bijdrage aan
de hoofdliedendag in Den Bosch
Op zaterdag 14 oktober 2017 werd in
Den Bosch de jaarlijkse hoofdliedendag
georganiseerd voor de besturen van de
gilden aangesloten bij de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden. Elk jaar mag
een gilde van een van de zes Kringen van de
Federatiet de viering in de Sint Jan, waarmee
deze dag traditiegetrouw start, verzorgen.
Dit jaar is gilde Sint Joris – Sint Barbara
Maarheeze verzocht hun bijdrage te leveren.
Het gilde heeft hier direct ja op gezegd.
Hoofdcelebrant was hulpbisschop van Den
Bosch mgr. Mutsaerts. Pastoor Sip van de

H. Cornelius parochie (Cranendonck) was
de cocelebrant. De zang werd verzorgd door
het mannenkoor van de H. Gertrudiskerk
te Maarheeze onder leiding van Maurice
Bessems en begeleid door organiste Carmen
Cozmanciuc. Na afloop van de mis werd
door het gilde, onder een stralende zon
en grote belangstelling, een vendelgroet
gebracht op de Parade. Het Maarheezer
mannenkoor en gilde lieten hun visitekaartje
achter. Na de koffie en een Bossche Bol in het
provinciehuis vertrok men per bus richting
Maarheeze waar in het gildehuis gezamenlijk

Vaandrig en vendeliers presenten het
vaandel in de Sint Jan.

de lunch werd gebruikt. Koor en gilde kunnen
terugzien op een geslaagde dag. Het gilde
bedankt het mannenkoor voor hun geweldige
bijdrage aan deze hoofdliedendag 2017. n

Bert Mulder wisseltrofee
Zaterdag 19 augustus was het druk bij De
Schutse van gilde Sint Joris – Sint Barbara.
Naast de jaarlijkse barbecue zou ook voor het
eerst geschoten worden om de Bert Mulder
wisseltrofee. Op initiatief van hoofdman
Wim Vestjens, en de kinderen Mulder en het
gilde was besloten om ter nagedachtenis van
Bert Mulder een wisseltrofee in het leven te
roepen.Hij is van grote betekenis geweest
voor het gilde en hierom werd hij in 1996 tot
erelid benoemd. De familie Mulder zorgde
voor het ontwerp. Het ontwerp bestaat uit
een rechthoekig stuk Belgisch hardsteen
met inscriptie en daarop bevestigd de
houtschaaf van Bert, wat symbool staat voor
zijn het beroep. Nadat iedereen de trofee had
bewonderd en de hoofdman de familie heeft
bedankt, werd om zes uur met het schieten

op de puist begonnen. Alleen gildeleden
mochten mee schieten. Na 319 schoten en
drie uur verder was nog steeds niet bekend
wie de wisseltrofee 2017 in ontvangst mocht
nemen. Omdat het te donker was om nog
verder te schieten werd besloten om dinsdagavond de draad weer op te pakken.
Om zeven uur werd het eerste schot gelost.
Na 79 schoten gaf de puist van coniferenhout
zich gewonnen.
In totaal waren er 398 schoten nodig voordat
het laatste stukje hout viel. Bazuinblazer Piet
Coxx was de gelukkige en na de felicitaties
van de aanwezigen in ontvangst te hebben
genomen werd hem de wisseltrofee door
hoofdman Wim Vestjens overhandigd.
Dochter Rianne bedankte het gilde en gaf aan
het een eer te vinden dat op deze manier de

gedachtenis aan Bert, door de wisseltrofee,
in ere wordt gehouden. De leden van het
gilde sluiten zich hier volmondig bij aan en
kijken terug op een geslaagd en spannend
schietfestijn. n

Hoofdman Verstjes reikt de trofee uit aan
Piet Cox.

Mariëtte Mikkers eerste vrouwelijke koning van sint Martinusgilde
Het Sint Martinusgilde hield op 17 juni 2017
haar jaarlijkse teerdag. Eens per drie jaar
wordt daarbij koning geschoten. Al sinds de
oprichting van het gilde in 20 februari 1623
konden alleen mannen koning worden. Op
6 juni van dit jaar zijn de statuten gewijzigd,
ook vrouwelijke leden kunnen nu meedingen
naar het koningschap. En wat gebeurde er?
Na 394 jaar werd Mariëtte Mikkers de eerste
vrouw in de geschiednis van het gilde die de
vogel naar beneden haalde, en wel met het
83e schot. Zij is er enorm trots op dat zij als

eerste vrouw van haar gilde de koningstitel
behaalde.”Ik heb hier aan meegedaan omdat
de statuten zijn gewijzigd zodat ook vrouwen
konden meestrijden. Mijn in 2014 overleden
man, Hans Mikkers, was in 1978 en 1981 ook
koning. Het zit wellicht een beetje in de familie
want ook mijn vader was koning (in 2002).
aldus Mariëtte. Zij is al sinds 1969 lid van het
Martinusgilde en zorgt onder andere voor het
archief en de kantine op het schietterrein. “Dat
worden de eerste drie jaar dan wel koninklijke
drankjes”, zegt ze met een grote glimlach. n
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Mariette Mikkers, onze koning.

Zes nieuwe gildebroeders voor het Sacramentsgilde Bergeijk
Op de tweede zaterdag van september vierde
het Sacramentsgilde Bergeijk haar jaarlijkse
teerdag. Na de traditionele gildemis volgde
de hernieuwing van de eed van trouw aan het
kerkelijk gezag en een vendelgroet, waarna er
in het gildehuis een ontvangst was met koffie
en gebak. In de middag was er een schietprogramma, waarbij nieuwbakken gildebroeder
Gerard van Lierop er in slaagde om de prijs voor
de wisselbeker in de wacht te slepen en daarmee
de eer om het gilde op de eerstvolgende
kringgildedag te vertegenwoordigen bij het
gaaischieten. De avond werd begonnen met
een uitgebreide koffietafel en daarna was er nog

een gezellig samenzijn tot in de kleine uurtjes.
Hoogtepunt van de avond was het feit dat er
onlangs maar liefst zes nieuwe gildebroeders
als lid zijn aangenomen bij het gilde en dat zij
op deze dag na het afleggen van de eed van
trouw volwaardig lid zijn geworden van het gilde.
Zij kregen allen de traditionele bloemenkrans
omgehangen en na het afleggen van de eed
werden zij en hun partners luid toegezongen
door de overige gildebroeders en –zusters. Met
de komst van zoveel nieuwe leden heeft het gilde
een broodnodige injectie gekregen waardoor er
weer met meer vertrouwen naar de toekomst
kan worden gekeken. n

De nieuwe gildebroeders.

Gerard Vervest is de nieuwe
Gildekoning Groot Bergeijk

Jarno Schoonen
koning in Oerle

Op zondag 17 september 2017 verzamelden
de Groot Bergeijkse gilden zich voor 20e keer
sinds de vorming van de nieuwe gemeente
Bergeijk. De respectievelijke koningen
streden weer om de titel ‘Gildekoning van
Groot Bergeijk’. In het gezellige centrum van
Westerhoven werden onder perfecte weersomstandigheden de wedstrijden gehouden.
Met dank aan de Zusters Birgittinessen in
Weert. Gerard Vervest van het Bergeijkse
Sacramentsgilde maakte er onverwacht een
korte wedstrijd van en besliste met het 19e
schot de onderlinge strijd tussen de koningen.
Hij ontving het koningsschild uit handen
van wethouder Stef Luijten. De hopman

Vier schutters gingen in Oerle op 24 juni
(Sint Jansdag) de strijd aan voor het driejarig
koningschap. Hiermee volgt hij Gidi van Riet
op. Volgens traditie werd de boom ‘gevrijwaard’ door de burgemeester en de pastoor.
Hierna kon onder toezien van veel publiek
de strijd beginnen. Na 87 schoten was het
raak voor de 31-jarige Jarno Schoonen. Jarno
is als jeugdlid begonnen als vendelier. Op dit
moment is hij actief bij ons gilde als kruisboogschutter en is hij daarnaast beheerder
van de schuilhut. In het dagelijks leven is Jarno
monteur in de landbouwmechanisatie. Na de
gebruikelijke koffietafel is het gilde uitgenodigd
door zijn ouders voor een receptie. Met de
huifkar zijn we samen naar zijn ouderlijk huis
gegaan waar de feestcommissie, enkele dames
van ons gilde, ons stonden op te wachten met
een hapje en een drankje. Na het uitbrengen
van de vendelgroet was het gezellig vertoeven.
Namens alle gildebroeders van gilde Sint Jan
Baptist wensen wij Jarno een gezellig koningschap. n

van het organiserende Sint Annagilde Frans
van Kruijsdijk keek samen met stuurgroep
voorzitter Henk Vrenken en beschermheer
Driek van de Vondervoort tevreden terug op
een bijzonder geslaagd evenement. Gerard
Schreuder won het gaaischieten en Frans
Sanders werd burgerkoning. Burgemeester
Arinda Callewaert van Bergeijk was bijzonder
te spreken over de manier waarop de vijf
gilden uit Groot Bergeijk de handen ineen
staken bij het organiseren van dit evenement.
Samen met haar voorganger, de huidige
beschermheer, benadrukte ze het belang van
de gildes in de gemeenschap. n

vlnr: Frans van Kruijsdijk, Driek van de Vondervoort, Gerard Vervest, Stef Luijten, Frans Sanders,
Gerard Schreuder en Henk Vrenken.
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Jarno Schoonen, onze nieuwe koning.
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Jubilaris bij Gilde Sint Ambrosius Loon op Zand
Op 30 september vierde Sint Ambrosius
zijn jaarlijkse statiedag. Na de feestelijke
jaarvergadering maakten de gildebroeders en
-zusters zich op om hun gildebroeder Bert
Berkelmans te huldigen met zijn vijftigjarig
lidmaatschap. Rond half twee ’s middags
werd Bert met zijn vrouw en enkele van
zijn kinderen en kleinkinderen ontvangen
in de tent achter het gildehuis waar de
statiedag werd gevierd. Hoofdman Jan van
Riel memoriseerde de loopbaan van Bert.
Van 1970 tot 1978 was hij penningmeester
van het bestuur van de handboogschutterij,
deze maakte deel uit van het gilde als aparte
afdeling en had een eigen bestuur. Van 1976

tot 1986 nam Bert plaats in de overheid van
het gilde. Daarnaast heeft hij een aantal jaren
de exploitatie van de bar gedaan. Bij de bouw
van ons gildehuis ‘In de Bijên-Thuynen’ in
1974-1975 heeft hij zijn bijdrage geleverd. Bert
schonk een achterwand van speciaal vilt ter
bescherming van de pijleninslag. In 2009
ontving Bert een kringonderscheiding op de
kringgildedag bij het 225-jarig bestaan van
het gilde. Vanaf de opening van de jeu-deboulesbanen in 1984 bij ons gildehuis heeft
Bert tot enkele jaren geleden samen met zijn
vrouw meegedaan aan de competities en
wedstrijden. n

Op de foto is Bert Berkelmans met zijn
vrouw Jeanne te zien.

Koningschieten Sint Antonius Abt
Nuland

Nieuwe koning in
Udenhout

Maandag 28 augustus vond traditioneel op
kermismaandag het koningschieten plaats.
Zeven deelnemers gingen de strijd met elkaar
aan en uiteindelijk was het Twan Leenders
die zijn koningschap prolongeerde na 129
schoten. De komende twee jaar mag hij zich
dus wederom koning van ons gilde noemen.
De overige gildebroeders schoten op de prijsvogel, ook een hevige strijd, die uiteindelijk
gewonnen werd door Jan Heymans met 219
schoten. De damesvogel werd geveld door
Gonnie Gloudemans na123 schoten; zij kreeg
de titel ‘dag-koningin’ en ontving hiervoor het
wisselschild.
Een paar dagen eerder, op zaterdag 26

Samen met het Gilde Sint Joris werd door de
leden van het Udenhouts Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan op kermismaandag 28 augustus
het driejaarlijkse koningschieten gehouden.
Na 67 schoten was het onze hoofdman Johan
Vriens die de prachtige, door Toon Beerendonk
gemaakte, vogel neerhaalde. Al jaren was het
Johan net niet gelukt zich tot koning te schieten,
maar nu dan tot vreugde van allen dan wel. Na
de handenwassing door de deerne Diny Engel
en het omhangen van het koningszilver liep hij
over het vaandel. Na deze belangrijke gebeurtenis vertrokken we naar de oude raadszaal waar
Johan werd voorgesteld aan de burgmeester en
ere-hoofdman Peter Noordanus. Daarna werden
we in de pastorie ontvangen door onze gildeheer
pastoor Godfried Looyaard. Het koningschieten
werd in eigen huis afgesloten met het schieten
om de koningsprijzen en een heerlijke barbecue.
In ons gilde zijn dubbele functies geen bezwaar
dus Johan blijft hoofdman en de komend drie
jaar ook koning. We wensen hem veel succes de
komende drie jaar. n

augustus, is er door onze jeugdleden al
geschoten om de titel jeugdkoning. Na 132
schoten was het Jayden Reijnders die zich
voor het komende jaar jeugdkoning mag
noemen.
Na het schieten op de vogels was er eerst
nog een onthulling van een nieuw koningsschild van oud-koning Gerard Clement dat
geschonken wordt aan het gilde. Het is een
prachtig schild dat dus op het koningsvest
komt te hangen. Daarna werden de beide
nieuwe koningen ingevendeld en was er een
dankwoord aan iedereen door hoofdman
Gerry van der Schoot. Daarna was het nog
feest in ‘Het Gulden Schot’. n

De nieuwe koning krijgt het koningsvest
omgehangen.

De hoofdman met de koningen van Gilde Sint Antonius Abt, Nuland.

34

Schutterskoning en gildekampioen in Nistelrode
Zaterdag 30 september jongstleden vierde het
Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina haar
jaarlijkse teerdag. Regerend schutterskoning
Adriaan van der Laar werd door het voltallige
gilde, voorafgegaan door onze standaardruiter,
afgehaald. Gezamenlijk trok men naar de
Gildenhof alwaar een heerlijke broodmaaltijd
werd genuttigd; hieraan namen ook wethouder

Hoofdman Ruud van der Linde, Jan
Timmers gildekampioen 2017, Harrie
Meulendijks gildekoning 2016-2018, Kevin
Breedveld gildeprins 2017.

Glastra van Loon en pastoor Ouwens deel.
Aansluitend vingen de wedstrijden om de
titel van schutterskoning, gildeprins en
gildekampioen aan. Gildebroeder Ronald Spits
veroverde de titel van schutterskoning. Jan
Timmers wist de titel van gildekampioen voor
zich op te eisen en Kevin Breedveld de titel van
gildeprins. ’s Avonds vierde men, na van een

Schutterskoning 2017-2018 Ronald Spits.

heerlijke maaltijd te hebben genoten, een heel
gezellige teeravond.
Zondag 1 oktober vierde het gilde haar jaarlijkse
gildemis in de Lambertus Kerk.
Kevin Breedveld en Antoinette Merkx
werden tijdens deze viering geïnstalleerd.
Respectievelijk als gildeprins en volwaardig
gildezuster. n

Installatie gildeprins Kevin Breedveld en
installatie gildezuster Antoinette Merkx.

Teerdag en koningsschieten Sint Barbaragilde Dinther
Zaterdag 2 september 2017 was René
Habraken met zijn versierde koningsvogel
op het gildeterrein. Met twaalf gildebroeders
werd de vogel geplaatst. Daarna vertrokken ze
om half elf met huifkarren naar het landgoed
Zwanenburg om de huidige gildekoning en
jeugdkoning traditioneel uit te vendelen.
Dank aan Patroesja en Eugène van Bouwdijk
Bastiaanse, die ons, zoals ook de vorige generatie van Bouwdijk Bastiaanse, ieder jaar gastvrij ontvangen met koffie en krentenbrood.
Onderweg naar het gildehuis gingen de
paarden voor de huifkarren steigeren, waarbij
een paard bijna omsloeg. De tocht werd
onderbroken en omdat de burrie van de
huifkar was ontzet, werden de passagiers
per auto verder vervoerd. In het gildehuis
stond de lunch al klaar. Na de lunch werd
alles in gereedheid gebracht voor de korte
jaarvergadering en de loting en opgave van
deelname aan het koningschieten. Het jeugdkoningschieten telde negen deelnemers en
het koningschieten vijfentwintig deelnemers.
Youri van den Hurk die schoot zich tot jeugdkoning en Arno van Boxtel mocht zich na
het 204de schot gildekoning 2017 noemen.

Het diner was zoals alle andere jaren weer
voortreffelijk, Ferry Verhoeven en Rien van den
Eertwegh hebben het met hun keukendames
weer voor elkaar gekregen. De feestavond
werd opgeluisterd met een goed stuk muziek
en zang door het orkest R.U.M. met René

Habraken als zanger. Tegen de klok van twaalf
uur kon iedereen omzien naar een geslaagde
dag. Zondag 10 september om kwart voor elf
zijn de gildekoningen geïnstalleerd in de Sint
Servatiuskerk te Dinther. n

Arno van Boxtel en Youri van den Hurk, koning en jeugdkoning 2017.
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Gildekoning 2017 in Veghel: Michel van Lieshout
Je doet mee aan het koningschieten bij
het Sint Barbaragilde in Veghel en je schiet
bij jouw vijfde schot de houten vogel naar
beneden.
Dan ben je in 2017 en 2018 de nieuwe koning
van het Sint Barbara Gilde: Michel van
Lieshout, 42 jaar oud en eigenaar van een
interieurbouwbedrijf voor balies, sauna’s,
inloopkasten, enzovoort. Bovendien uit een
echte gildefamilie; de vader en twee zonen,
Daan en Kevin, zijn actief gildebroeder en
echtgenote Miranda staat er volledig achter.
Maar ook moeder en stiefvader doen graag
mee in dit gilde. Er gebeurde veel op deze

mooie dag bij het gilde.
’s Ochtends rond negen uur werd de huidige
koning Paul Wonders thuis opgehaald. In
de Lambertuskerk was een mooie dienst
met vendelhulde na afloop. Het college van
burgemeester en wethouders was met velen
aanwezig. Het voorlaatste schot kwam van de
adjudant van de koning, dat is René de Moïze
de Chateleux, pas nog gestopt als eigenaar
van Jamin in Helmond en nu met plezier en
met wat meer tijd beschikbaar voor het gilde.
Koning Michel van Lieshout en gezin gaan
een mooi en afwisselend jaar tegemoet, veel
plezier! n

Koning Michel van Lieshout betreedt het
vaandel.

Joep Chappin nieuwe koning van Gilde Sint Barbara en
Sint Sebastiaan
Op zondag 27 augustus 2017 heeft Joep
Chappin zich tot koning van het Gilde van
Sint Barbara en Sint Sebastiaan weten te
schieten en volgt daarmee Berst Sidler op
die de afgelopen vier jaar het koningschap
waardig vorm heeft gegeven. Onder prachtige
weersomstandigheden streden de gildebroeders om de eer zich de komende vier jaar
koning van het gilde te mogen noemen.

De nieuwe gildekoning Joep Chappin.

De houten koningsvogel, gemaakt door
gildebroeder en vaandrig Peter Kroon, hield
moedig stand maar moest zich na 134
schoten toch gewonnen geven. Na beraad
door de hoogheid, het bestuur van het gilde,
kreeg Joep te horen dat hij in aanmerking
komt voor het koningschap en werd hij uitgenodigd om blootshoofds en ongeschoeid
over het vaandel naar de schutsboom te

lopen. Aldaar werd hem het koningszilver
omgehangen, zijn met bloemen versierde
hoed opgezet en de koningsbrandstok
overhandigd. Tot slot van de plechtigheden
brachten de vendeliers van het gilde een
vendelgroet aan de nieuwe koning en was
er gelegenheid hem te feliciteren met zijn
behaalde titel. n

V.l.n.r. Peter Kroon (vaandrig), Jan van Leeuwen (staande deken), Joep Chappin (koning) en
Casper Nouwens (hoofdman).
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Zomeravond-buurtcompetitie in Den Dungen
De laatste week van augustus en de eerste
week van september vindt de zomeravondbuurtcompetitie plaats bij het Gilde Sint
Catharina in Den Dungen. In 2017 was deze
negende competitie een sportieve nek-aannekrace, het scheelde maar een paar punten
tussen de Tuinstraat en de Litserstraat.
Op de eerste avond, woensdag 30 augustus,
regende het en werd een deel van de wedstrijd
ingehaald op de donderdagavond, 31 augustus.
En ook op 6 en 7 september werd er door
diverse buurtgenoten fanatiek geschoten.
Het geweer zit in een affuit, zo kan er niets
misgaan. Opperste concentratie, het is moeilijk
om de jop te raken. Voor ieder schot is er
oplettendheid en inzet nodig. Er zijn talenten,

maar ook fanatieke doorzetters. Buurtgenoten
moedigen elkaar aan. Per avond tellen de
vier beste schutters per buurt. Deze samen
opgeteld bepalen welke de winnende buurt
wordt, voor 2017 is de winnende buurt de
Litserstraat.
Bij een gelijke score moet er de laatste avond
afgekampt worden. Om de beurt worden de
schutters die gelijk geëindigd zijn opgeroepen
om tegen elkaar te schieten. Bij de individuele
winnaars is winnaar Jo van Hemmen helemaal
verrast: “Ik wist niet dat ik voor het goud aan
het afkampen was!” Jan Willem Kuijpers haalt
het zilver binnen en Jan Goossens is blij met
brons. n

Een gildekoning die de naam
Weijtmans draagt
Op maandag 28 augustus heeft het Gilde
Sint Joris weer zijn driejaarlijkse koningschieten gehouden op het Schutsheike,
samen met ons zustergilde Sint Antonius
- Sint Sebastiaan. Omdat beide gilden
koningschieten moeten we eerst loten. Ons
zustergilde was erop gebrand om ditmaal het
koningschieten te mogen openen. Hoofdman
Piet Vromans en Johan Vriens bespreken
samen de loting. Johan kiest voor munt.
Johan gooit de munt op: ‘munt’; Gilde Sint
Antonius - Sint Sebastiaan mag beginnen.

De vogel van oud-koning Bart Vromans Az.
is gemaakt van gewoon hout, maar wel zeer
groot, hierdoor moest er worden geholpen.
Na een spannende strijd schiet Christiaan
Weijtmans koning. Er waren 184 schoten
nodig om de vogel neer te halen en hij gaf
daarmee de overige twaalf gildebroeders en
-zusters het nakijken. Net als zijn vader in
1949, schiet hij zich op zijn eerste koningswedstrijd tot koning van Gilde Sint Joris.
Het is een veel voorkomende traditie dat een
gildebroeder die de eerste keer mee gaat zich
ook koning schiet.
Christiaan is negenenvijftig jaar oud en sinds
kort lid van ons gilde. Christiaan schiet met de
kruisboog op wip. Zijn vrouw Silvia is hiermee
koningin van ons gilde geworden.
In De Spil werd vervolgens met een donker
biertje geproost op de nieuwe koning en
gefeest tot in de late uren. Op zeven mei
is de koning in de mis van half tien door
onze gildeheer pastoor Hedebouw officieel
gekroond en mocht hij over het hoofdvaandel
schrijden. Deze ochtend werd ook Cor Uphus
officieel bedankt voor zijn tien jaar inzet
bij het ophalen van oud papier. Omdat hij
recent is verhuisd moet hij hier helaas mee
ophouden. n

V.l.n.r. koning Christiaan Weijtmans en
koningin Silvia Weijtmans.

De winnaars uit de Litserstraat.

De individuele winnaars.

Twee jubilarissen
bij Gilde Sint
Hubertus Loon op
Zand
De statiedag op 21 oktober van Gilde Sint
Hubertus was een dag met een gouden/
zilveren randje, omdat er twee jubilarissen
waren. In het bijzijn van hun kinderen en verdere familieleden werden Frans Dobbelsteen
en Johan Bruurmijn gehuldigd voor hun
jarenlange inzet voor het Gilde Sint Hubertus.
Aanwezig waren ook de overheden van

Logo Sint Hubertusgilde
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Gildekring Maasland en zustergilde Sint
Ambrosius.
Frans Dobbelsteen is achtentwintig jaar lid
en heeft veel voor het gilde betekend. Frans
is al vanaf 1994 in de overheid als deken en
heeft deze taak altijd met veel enthousiasme
vervuld. Hij leerde op latere leeftijd vendelen
en heeft het onderhoud van het terrein rond
het gildegebouw voor zijn rekening genomen.
Voor dit alles kreeg Frans van het kringbestuur
Maasland de kringonderscheiding ‘In Zilver
Verguld’ opgespeld en de bij deze onderscheiding behorende oorkonde.
De tweede jubilaris Johan Bruurmijn is in
het zonnetje gezet voor zijn vijftigjarig gildebroederschap. Met veel geduld heeft hij veel
gildebroeders en gildezusters het wipschieten
geleerd. In 2010 schoot hij zich voor drie jaar
koning van het Gilde Sint Hubertus. In 2012
speldde de burgemeester van Loon op Zand
hem de onderscheiding van Lid in de Orde
van Oranje Nassau op voor zijn inzet bij
het gilde. Voor dit vijftigjarige broederschap
en al zijn inzet voor het gilde kreeg Johan
de gouden speld ‘Vijftig Jaar Gildebroeder’
opgespeld.
Welverdiende onderscheidingen voor deze
twee jubilarissen getuige de vele felicitaties
die volgden. n

Gemondse vendelgroep prolongeert
federatiekampioenschap
Op zondag 17 september jongstleden organiseerde het Sint Jorisgilde uit Stratum het
federatiekampioenschap vendelen, trommen,
bazuinblazen en standaardrijden. Ruim 150
gildenbroeders en -zusters namen deel aan dit
Brabants kampioenschap.
In de klasse groepsvendelen vier en vijf
personen legden de vijf Gemondse vendeliers
een nagenoeg foutloze prestatie neer welke
door de driehoofdige jury werd beloond met
het Brabants kampioenschap! De vendelgroep
had de goede vorm van enkele weken
geleden, toen tijdens het Landjuweel in Soest
ook de eerste prijs werd behaald, vast weten
te houden. Het vendelpodium werd vandaag
verder geflankeerd door vendelgroepen uit
Oirschot en Oploo.
Bij het bazuinblazen werden tevens prachtige
resultaten behaald door enkele leden van het
Sint Joris en Sint Catharinagilde uit Gemonde.
Op het onderdeel groepsbazuinblazen wisten
Evelien van der Heijden, Jessi Daams en Truus
van der Schoot een knappe tweede prijs te

De federatiekampioenen groepsvendelen;
v.l.n.r. Johan van der Schoot, Wilfred van der
Leest, Henry van der Schoot, Joris Geerts,
Marcel van der Leest en Johnny van der Leest
(begeleidende tamboer).

behalen, met slecht één puntje achterstand op
de winnende bazuingroep uit Nuland. In de
hoogste klasse wist Jessi bovendien de tweede
prijs individueel te bemachtigen. n

Burgerkoning en burgerprinsverschieting
De Gemondenaren hebben zondag 24
september jongstleden, bij het Sint Joris en
Sint Catharinagilde, geschoten op de vogel.
Inzet was de titel van burgerkoning en -prins.
Voor de jeugd was er een gipsen vogel en bij
de volwassenen was deze van hout. De gipsen
vogel bij de jeugd hield langer stand dan zijn
houten collega. Het blijft altijd spannend als er
verschillende stukken worden weggeschoten
en de vogels om hun as beginnen te draaien.
Elk goed gericht schot kan nu eenmaal het
laatste zijn!
Winnaar bij de zestien-plussers werd Jan van
der Heijden. Na 336 schoten kwam het laatste
stuk van de houten vogel omlaag en mag hij
zich nu een jaar lang de Gemondse burgerkoning noemen. Bij de jeugd werd Jochem van
der Leest burgerprins. Met het 329ste schot
velde hij de gipsen vogel. n
Burgerprins Jochem, geflankeerd (v.r.n.l.) door Tom en Diederick die vóór en na Jochem aan de beurt
waren.

38

Essche gilde huldigt jubilarissen
Tijdens de najaarsvergadering van het Essche
Sint-Willebrordusgilde op 24 september jongstleden werden vijf jubilarissen gehuldigd.
Harrie van Grinsven is zestig jaar lid van het
gilde. De hoofdman belichtte zijn prestaties als
tamboer en instructeur. Door het schenken van
een gildetrom is Harrie in 1991 tot gildeheer
benoemd. Wim Franken en Willy van Hommel
zijn vijftig jaar lid van het gilde. Wim Franken
was een aantal jaren standaarddrager en daarnaast geweerschutter en jeu-de-bouler.
Hij heeft eenentwintig jaar deel uitgemaakt van
de overheid.
Willy van Hommel heeft zijn sporen verdiend
als vendelier. Momenteel is hij de drager van
de standaard en is nog actief als jeu-de-bouler.
Bovendien maakt hij al dertig jaar deel uit van
de overheid waar hij de functies van deken,

tweede deken-schrijver en onderhoofdman
heeft bekleed. Marius Verbruggen is veertig
jaar lid van het gilde. Ook hij was aanvankelijk
tamboer, een functie die hij vervulde zolang zijn
gezondheid het toeliet. Momenteel maakt hij
nog deel uit van de jeu-de-boulescommissie
van het gilde. Marius heeft 22 jaar deel uitgemaakt van de overheid waar hij eveneens de
functie van deken, tweede deken-schrijver en
onderhoofdman vervulde.
Pieter Verbruggen is 25 jaar lid van het gilde en
is ook een aantal jaren tamboer geweest.
Ook hij heeft acht jaar deel uitgemaakt van de
overheid als deken.
Alle jubilarissen ontvingen uit handen van
de hoofdman een zilveren schild. Daarnaast
ontving Marius Verbruggen uit handen van
een deputatie van de kringoverheid de kringon-

Gilde Heeswijk op Dag van de Adel
Het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk
was uitgenodigd op de Dag van de Adel
op Kasteel Doornenburg, Gelderland. Daar
organiseerde de Nederlandse Vereniging van
Adel haar jaarlijkse ledendag. Dit keer bracht
een gezelschap van circa 300 personen een
bezoek aan kasteel Doornenburg waar op het
binnenplein een middeleeuwse markt was
opgesteld.
De leden konden boogschieten en maakten
kennis met het middeleeuwse leven. Naast
demonstraties over oude ambachten als
mandenvlechten en worst/palingroken was

buiten het kasteel een parcours uitgezet voor
‘jousting’: een vorm van lansgevecht te paard.
Het gilde organiseerde demonstraties in
trommen en vendelen en presenteerde het
vendelgebed. Verder waren er rondleidingen
door het kasteel en zorgde De Buitenpoort
Catering voor de inwendige mens. Het was
een prachtige dag vol activiteiten in toch een
besloten gezellig gezelschap in dat prachtige
Kasteel Doornenburg. Met dank aan onze
beschermvrouwe Barones Hermance
Gransberg Van Heeckeren Van Kell. n

Jousting, een vorm van lansgevecht te paard.

Essche jubilarissen met partners.

derscheiding in zilver verguld van gildekring
Maasland met de bijbehorende oorkonde.
De zesde jubilaris, Ad Konings, die ook vijftig
jaar lid is, kon om gezondheidsredenen niet
aanwezig zijn. Hij zal op een later tijdstip
worden gehuldigd. n

Kermismaandag
Sint-Willebrordusgilde 2017
Op kermismaandag organiseert het SintWillebrordusgilde uit Heeswijk het traditionele
schieten voor de beste geweerschutter van
het jaar. Zoals altijd een spannend gebeuren
dat op een gemoedelijke en sportieve wijze
tot stand komt. Dit jaar streden ook weer
een groot aantal schutters voor de titel beste

Alle winnaars van de kermismaandag.
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schutter van het jaar.
Het werd een spannende strijd waarbij uiteindelijk Raymond van der Cammen als beste
schutter het jaar 2017 in gaat. Het Zilveren
Schutterskruis mag hij met trots het hele jaar
dragen.
Tijdens deze dag schieten de dames van
onze gildeleden ook voor de beste schutter.
Na een spannende strijd was het Gerda
Langenhuijsen die als beste schutter van de
dames werd gehuldigd. Een mooie prestatie
om van zo’n sterk team te kunnen winnen.
Traditiegetrouw wordt er op deze dag ook een
jeu-de-boulestoernooi gehouden.
Na een spannende strijd was het team van
Rob Cremers, Annet en Hans van Daal te
sterk voor de andere teams en wonnen zij
het toernooi. Gedurende deze dag was er een
prima verzorgde barbecue die iedereen zich
goed liet smaken. We mogen als gildeleden
terugzien op een zéér gezellige en geslaagde
dag. n

Jeugdteam Hezik wint
HDL - Jeu-de-boulestoernooi
Het HDL-(Heeswijk-Dinther en Loosbroek)
Jeu-de-boulestoernooi is op het terrein van het
Sint Willebrordusgilde te Heeswijk gespeeld.
Er werd door elk triplet in de voorronde vier
wedstrijden gespeeld, waarvan de nummers
één en twee nog een finale speelden en de
nummers drie en vier een troostfinale. Het
team van Gerda Langenhuijsen was in de
voorronde als beste uit de bus gekomen, ze
wonnen alle vier de wedstrijden. De vierde
wedstrijd tussen het team van Mari van de
Brand (De Hoogvliegers) en het team van
Raymond van der Cammen (Jeugdteam
Hezik) moest bepalen wie ook finalist zou
worden. De Hoogvliegers, die vorig jaar nog
kampioen waren, moesten nu het onderspit
delven en verloren met dertien tegen vijf van
De Jeugd van Hezik. In de troostfinale wisten
De Hoogvliegers echter toch weer te winnen
met dertien tegen negen van De Mennekes uit

Het winnende team met de wisselbeker.

Dinther onder leiding van Ad van Zutphen.
In de finale liet het Jeugdteam Hezik
(Raymond van der Cammen, Nikki Bissels en
Peter van de Ven) uitstekend spel zien.
Zij waren de trotse winnaars van de wisselbeker. We zien weer terug op een geslaagd en
gezellig toernooi. n

Succesvolle Brabantse Gilderuitersdag bij Kasteel Heeswijk
Zondag 8 oktober waren Brabantse gilderuiters
naar het kasteel van Heeswijk gekomen om hun
vaardigheden te laten zien. Deze dag was uitstekend georganiseerd door het Sint-Willebrordus
gilde uit Heeswijk. In de rustieke oude moestuin
bij het kasteel begonnen de ruiters om half twaalf
met het oefenen van ringsteken en het rijden
van de dressuurproef onder het wakende oog
van een deskundige jury. Om kwart voor één
trokken de ruiters in een defilé voorafgegaan door
het Sint- Willebrordusgilde met tromgeroffel en

bazuingeschal naar de voorzijde en binnenplaats
van het kasteel. Hiermee werd de dag geopend
en werden er prachtige foto’s gemaakt met het
kasteel op de achtergrond.
Hierna gingen de ruiters verder met het rijden
van de dressuurproef. Om drie uur werd de dag
afsloten met een fantastische ringsteekwedstrijd.
Een enkele bui in de morgen hield het publiek niet
tegen om te blijven kijken.
Het ere-zilver voor dressuur ging voor de eerste
plaats naar Gerard van den Oever van het Sint-

Deelnemende gilderuiters aan de Brabantse Gilderuitersdag.
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Barbaragilde uit Veghel en voor de tweede plaats
naar Cor Geenen van het Sint Antonius Abt Gilde
uit Vorstenbosch.
Een eerste prijs ringsteken was er voor Hans
Hoogzaad van het Sint Antonius Abt Gilde
uit Nuland en een tweede prijs ging na een
spannende finale naar Rien Verkuijlen van het
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk.
Kijk voor een korte film op: www.youtube.com/
watch?v=p5fYTg0tzx0. n

Driemaal koning is keizer
Mooi weer en veel bezoekers op zondag 13
augustus bij molen Zeldenrust in Geffen, want
het Sint-Jorisgilde ging er koningschieten.
Er waren deze keer twee vogels waarop
geschoten moest worden.
Op de eerste vogel zou alleen koning Piet van
Erp gaan schieten. Hij was al vier keer koning,
de vijfde titel werd hem unaniem door alle
gildeleden aangeboden. De speaker gaf op het
schietterrein uitleg waarom het gilde daartoe
besloten had, waarna een luid applaus klonk als
bijval van het publiek. Maar hij moest de vogel
wel naar beneden halen. Hij werd tot koning
en daarna tot keizer gekroond. Een neefje van

een gilde uit Didam bracht hem een prachtige
vendelgroet.
Daarna werd een nieuwe vogel op de molenwiek gezet, want er moest weer strijd geleverd
worden voor een nieuwe koning. Veel schoten
(circa 120) en spanning later viel het laatste
stuk. Nadat Cees van der Doelen de vogel
alvast had klaargelegd met een welgemikt
schot, was Albert van Orsouw de gelukkige
en schoot de rest naar beneden. Hem werd
door de keizer de koningsvogel omgehangen.
Albert is nu voor de derde keer koning van het
Sint-Jorisgilde. n

Keizer Piet van Erp en koning Albert van
Orsouw.

Afscheid gildeheer Theo van Osch
Op 26 augustus 2017 heeft pastoor Theo
van Osch tijdens een Heilige Mis afscheid
genomen van zijn Sint Petrusparochie en van
het Gilde Sint Agatha van Boekel, het Gilde

Sint Jacobus van Zeeland en het Gilde Sint
Barbara en Sint Lucia van Uden, waarvan hij
gildeheer van was. Na de Heilige Mis kon
iedereen hem bedanken voor zijn inzet tijdens

gilde-activiteiten. Theo gaat in Zuid-Frankrijk
verder als kluizenaar. n

Gildeheer Theo van Osch tussen ‘zijn’ gilden.

GILDETROM AD KOLSTERS FELICITEERT DE TAMBOERS VAN ANTONIUS ABT GILDE BLITTERSWIJCK MET
DE BEHAALDE VIJF EERSTE PRIJZEN TIJDENS HET LANDJUWEEL IN 2017 TE SOEST!
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Sportieve fietstocht
Op 23 juli 2017 lieten de leden van het Onze
Lieve Vrouwe en de Heilige Willibrordus uit
Wintelre zich weer van hun sportiefste kant
zien tijdens het jaarlijkse fietstochtje van
ongeveer twintig kilometer. Via de landelijk
route over de prachtige Landschotse heide
kwamen ze aan bij het eveneens prachtige
nieuwe onderkomen van het Neterselse Sint
Lucia gilde alwaar ze zeer gastvrij met koffie
en koek werden ontvangen en hun mooie
accommodatie konden bewonderen. Later
op de middag ging de tocht, tussen de buien
door, naar onze eigen Neerhoeve. Waar de
inwendige mens versterkt kon worden met
een gezellige barbecue. Ja, sportief bezig zijn
in de buitenlucht maakt hongerig. Het was
weer een prachtige dag in Wintelre. n

De sportieve deelnemers.

Ad van Boxtel gildekoning in Boxtel
Ad van Boxtel (77) won zondag 23 april 2017
het tweejaarlijkse koningschieten van het
Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris in Boxtel.
Zeven gildebroeders spanden de kruisboog
om hun pijlen op de houten vogel te richten.
Die gaf zich na een kleine drie kwartier en
vierenveertig treffers gewonnen, een lokaal
record.

Koning Ad van Boxtel.

Enigszins beduusd nam Van Boxtel de
felicitaties in ontvangst. En zo onderging hij
als kersverse gildekoning ook de installatieplechtigheid die met het nodige ceremonieel
werd omgeven. Sinds de heroprichting van
het gilde in 1996 nam Van Boxtel deel aan
alle edities van de belangrijkste clubwedstrijd.
Jarenlang was hij één van de topschutters en
aasde dus ook op de hoogste titel.

Telkens greep hij ernaast. Maar deze keer was
het dan eindelijk raak. In de zevende ronde,
nadat een schot van aftredend koning Guus
Eltink de papegaai had opengespleten, was
een treffer van Van Boxtel voldoende om het
koningszilver op te eisen. Vier maanden na
zijn overwinning, tijdens het kermisschieten
op zondag 20 augustus, schonk Van Boxtel
zijn koningsschild aan het gilde. Het werd
ontworpen door diens kleindochter Bregje
(20), die crossmediadesign studeert aan de
kunstacademie in Enschede. Ze koos voor
een moderne vormgeving, gebaseerd op een
lasmasker (opa was immers machinebankwerker). Dat is versierd met de geschubde
huid van de draak uit het verhaal van patroonheilige Sint-Joris. n

Verloren zilvervest nog altijd spoorloos
Na afloop van het koningschieten van
Sint-Barbara en Sint-Joris Boxtel, op
zondag 23 april, verloor één van de leden
zijn zilvervest. Op weg naar huis had hij
het, zorgvuldig verpakt, op de bagagedrager van zijn fiets gebonden. Onderweg
is het waarschijnlijk gevallen. Sindsdien
wordt overal naar het blauwe kledingstuk
gezocht; daaraan kwamen zelfs duikers te
pas die de bodem van rivier de Dommel

afspeurden. Tevergeefs. Ondanks een
vindersloon van 1.100 euro is het vest nog
altijd niet terecht.
Gildebroeders die iets horen of zien van
het vest (zie foto) worden verzocht contact
op te nemen met de hoofdman Jacques
Habraken van het Boxtelse gilde via
telefoonnummer 06-53 40 63 84 of
e-mail: j.habraken@worldonline.nl. n
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Verloren vest Boxtel.

Leo Daamen, nieuwe koning van het
Gilde Sint Dionysius Tilburg
Traditiegetrouw wordt op de laatste zondag van
augustus, eenmaal in de drie jaar, geschoten
om de koningstitel bij het gilde Sint Dionysius.
Deze dag staat bol van tradities, die al meer
dan 350 jaar binnen het gilde gebruik zijn.
Zo worden de leden van het gilde ’s morgens al
vroeg gewekt door de tamboer die hen oproept
om aan het koningschieten deel te nemen. Na
een eucharistieviering in de kerk van het Heike
verraste de vendelier allen met een schitterende
demonstratie van het vendelspel. Een dag die
onder een zonnig gesternte verloopt, geeft

extra elan aan het koningschieten. Om twee
uur losten wethouder Marjo Jacobs, namens
de gemeente Tilburg, en pastoor Miltenburg,
als vertegenwoordiger van de kerkelijke overheid, de ereschoten waarna zeven schutters
streden om de felbegeerde koningstitel. Na 180
schoten was de vogel aan flarden en het was
Leo Daamen die het laatste stukje van de vogel
schoot. Leo Daamen (81) is al meer dan veertig
jaar trouw lid van het gilde en gaat de komende
drie jaar, getooid met het koningszilver, Sint
Dionysius voor bij haar gelegenheden. n

Nieuwe koning Leo Daamen.

Nieuwe dagkoning bij gilde te Wintelre Jubilaris bij Onze
Op 11 september jongstleden, tijdens de
Lieve Vrouwe
jaarlijkse teerdag van het Wintelrese gilde,
heeft Simon Kwinten zichzelf tot de nieuwe
en de Heilige
dagkoning van het gilde geschoten. Maar liefst
217 schoten waren nodig om de taaie vogel
Willibrordus gilde
naar beneden te krijgen. Op de foto ziet u de
scheidende dagkoning Hans van Kroonenburg
onder toeziend oog van hoofdman Gerard
Klessens de felicitaties overbrengen aan de
nieuwe dagkoning. n

Hans van Kroonenburg feliciteert Simon
Kwinten.

Drie nieuwe gildebroeders bij het gilde
te Wintelre
Een vol dagprogramma tijdens de jaarlijkse
teerdag van het bijna 700 jaar jonge gilde. Om
een uur of negen in de avond werden drie jonge
nieuwe gildebroeders geïnaugureerd bij het
Wintelrese Onze Lieve Vrouwe en de Heilige

Op de jaarlijkse teerdag van het Wintelrese
gilde werd de heer Ad van Aaken gehuldigd
voor zijn vijftigjarig lidmaatschap van het
gilde. Ad vervulde in die vijftig jaar zowat alle
functies die er maar voorhanden zijn binnen
het gilde en is ook nu nog steeds zeer actief
als schutter en ere-hoofdman. Namens het
hele gilde: Ad bedankt en nog vele mooie
jaren bij ons gilde. n

Willibrordus gilde. Op de foto ziet u de heren
op ‘de mutserd’ geknield terwijl het vaandel
boven hun hoofden gezwaaid wordt door
vaandrig Henk van Asten. n

Een zeer trotse jubilaris tezamen met zijn
vrouw Leen en enkele bruidjes.

Van links naar rechts Rens Wilting, Luuk Vosters en Jan van de Ven.
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Burgerkoning in Sint-Oedenrode
Alweer voor de vijfde keer organiseerde het
Sint-Jorisgilde het burgerkoningschieten
op kermiszaterdag 26 augustus 2017.
Niet-gildeleden van zestien jaar en ouder
kunnen eraan deelnemen. Zij kunnen zo
kennis maken met het gilde. Gildebroeders
zijn in gildekostuum aanwezig om de
nodige uitleg te geven. Om twee uur opende
gildekoning Ben van Genugten de wedstrijd
op het feestelijk versierde gildeterrein aan de
Ollandseweg. In de kwalificatieronde mogen
de schutters zeven maal met de kruisboog
op de wip schieten. Degenen die minstens

vier keer raak schieten plaatsen zich voor de
afkampronde. Voor de kwalificatie meldden
zich vijfendertig schutters; zowel mannen als
vrouwen. Mede door het schitterend weer
was er ook veel belangstelling van toeschouwers. Na twee uren intensief en gespannen
schieten plaatsten zich negen personen voor
de afkampronde. Na een zeer spannende
slotronde, waarin de kansen steeds wisselden,
is Theo Jansen de nieuwe burgerkoning
geworden. Hij was zeer vereerd met zijn
nieuwe titel. n

Burgerkoning Theo Jansen bekijkt zijn eerste
prijs.

Piet van Heesch, de nieuwe koning in Sint-Oedenrode
Op kermiszondag 27 augustus 2017 vond
voor de achtste keer sinds de herleving in
1996, het driejaarlijks koningsschieten plaats
bij het Sint-Jorisgilde uit Sint-Oedenrode.
Na het afhalen van de scheidende koning Ben
van Genugten volgde de gildemis.
Na de mis werd in het gildehuis genoten van
een heerlijke maaltijd. Ondertussen meldden
zich vier gildebroeders om te gaan schieten
voor het koningschap. Inmiddels bracht het
Seniorenorkest Dommelvolk met herkenbare
muziek een vrolijke stemming onder de
aanwezigen. Na het vrijen van de schutsboom
werd door ieder gildelid één schot gelost
op de vogel. Na een muzikaal intermezzo
begonnen de kandidaten hun pijlen af te
“vuren” op de houten vogel. Het was best
spannend of deze vogel net zo taai zou zijn als
zijn voorganger drie jaar geleden, die het volhield tot de volgende dag. Maar gelukkig gaf
hij tekenen dat hij zich wel eerder gewonnen
zou geven. Bij het 149ste schot (niet alle
schoten waren raak) kwam het laatste stukje
naar beneden. Piet van Heesch werd daarmee
de achtste koning. De schutter voor hem, Piet
van de Sande, werd zijn secondant. Na de
gebruikelijke ceremonies werden hem, door
hoofdman Henk Quinten, de koningstekenen
omgehangen. Hij nam met veel enthousiasme de felicitaties van de aanwezigen in

Hoofdman Henk Quinten en koning Piet van Heesch.

ontvangst. Aan het eind van de middag is
Piet als koning voorgesteld aan wethouder
Coby van de Pasch, vertegenwoordiger van de
gemeente Meierijstad. Tevens werd door haar
de erewijn aangeboden. Opmerkelijk is dat

twee broers van Piet, leden van het Schijndels
gilde, beiden ook koning zijn geweest en broer
Mari zich eind september in Schijndel weer tot
koning schoot. n

Bent u al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?
Neen? Geef u dan nu op en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@degildetrom.nl
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Historische ledenvergadering bij Gilde Sint Joris Oostelbeers
Maandag 2 oktober 2017 was het weer zover,
de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Na
het sluiten van gildehuis Het Dorpsplein is het
gilde verhuisd naar de buurman, waar deze
eerste keer de vergadering werd gehouden in
het nieuwe dorpshuis De Kerk in Oostelbeers.
Een vergadering met veel belangrijke
onderwerpen.
Zo heeft het gilde afscheid genomen van Peter
Deenen in zijn functie als schatkistbewaarder.
Peter had besloten om zich na tweeëntwintig
jaar niet meer herkiesbaar te stellen voor deze
functie. Peter, namens het hele gilde bedankt
voor het invullen van de functie van eerste
deken deze afgelopen tweeëntwintig jaar.

Daarnaast had het gilde vier jubilarissen (Piet
van de Loo, Jan Vennix, Sjaak Neggers en
hoofdman Jan de Koning) in de gelederen,
allemaal veertig jaar lid van het gilde. Nogmaals
proficiat allemaal.

meerderheid is het voorstel aangenomen, een
historisch besluit. We gaan zien hoe dit zich
gaat ontwikkelen. n

En, ook belangrijk, er zijn weer zes nieuwe gildebroeders bij het gilde aangesloten. Michaël,
Jelle, Arjan, Jowin, Daan en Jan. Welkom bij de
club en veel verbroedering toegewenst.
Net voor de pauze was het tijd voor een
historische stemming. Voor zover we weten
heeft het gilde voor de eerste keer in ruim 400
jaar gestemd voor het toelaten van vrouwen
als volwaardig lid van het gilde. Met een grote

Piet van de Loo, Jan Vennix, Sjaak Neggers
en hoofdman Jan de Koning.

Wim van Dijk nieuwe koning Sint Joris Goirle

De nieuwe koning Wim van Dijk.

Wim van Dijk heeft zich op zaterdag 1 juli
tot koning geschoten tijdens het vier jaarlijks
koningschieten van het Sint Jorisgilde. In de
vroege ochtend zijn de leden van het gilde
gewekt door twee gildebroeders, om hierna te
verzamelen bij het gildehuis Hof van Holland.
Vandaar uit trok men in optocht naar de Sint

Jan voor een kerkdienst. Na de kerkdienst
werd door de vendeliers de vendelgroet
gebracht en waren onze Duitse gasten van
schützenverein Eikeloh gearriveerd.
Na de koffietafel trok het gezelschap naar de
Annaweide voor het koningschieten.
Koning Hans van Doremalen hing het

koningsvest aan de schietboom ten teken
dat het koningschap vacant was. Na het
schieten door de genodigden mocht de
aftredende koning Hans van Doremalen drie
schoten lossen op de koningsvogel. Hierna
werd er door de schutters volop op de vogel
geschoten, echter deze was stevig op de
boom geplaatst zodat hij er niet af kon.
Na ongeveer vijfenveertig minuten oefenen
werd de boom naar beneden gehaald en de
vogel losgezet.
Het echte koningschieten brandde los, in
totaal bleven er elf schutters onder de boom
staan die een gooi wilden doen naar het
koningsschap. Na ongeveer een half uur viel
de vogel en was de nieuwe koning bekend.
Na het beraad van de hoofdman en zijn
dekens, werd de nieuwe koning aanvaard.
Wim van Dijk is de nieuwe koning van het
Schuttersgilde Sint Joris. Na een korte ceremonie werd Wim van Dijk voorgesteld bij de
beschermvrouwe Annemiek van Puijenbroek,
pastoor van Zutphen en burgemeester van
Stappershoef. De dag werd afgesloten bij het
gildehuis Hof van Holland. Het is voor Wim
van Dijk de tweede keer dat hij zich tot koning
schiet, de eerste keer was in 2001. n
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Kwartier van Oirschot

Nieuwe koning Gilde Sint Ambrosius
koningschap van Dirk Boerenkamp was het
nu weer tijd om een nieuwe koning voor de
komende drie jaar aan te stellen. Er schoten
zeven gildebroeders en een gildezuster mee
voor deze titel. Na twaalf pijlen geschoten
te hebben waren er nog vijf schutters over
met evenveel punten die verder gingen om
te kampen. Na een spannende strijd bleven
Truus van Mook en Michael van der Heijden
nog over. Zij zouden onderling uit gaan
maken wie de komende drie jaar koning zou
gaan worden. Uiteindelijk had Michael van der
Heijden de langste adem en hij is de komende
drie jaar koning van Gilde Sint Ambrosius te
Lage Mierde.
Michael was zeer vereerd met dit behaalde
resultaat en ’s middags hebben de gildeleden
hem thuis afgehaald en is hij officieel de
nieuwe koning. Daarna zijn we in optocht
weer naar het gildehuis vertrokken waar
iedereen de gelegenheid had om de nieuwe
koning te feliciteren. De rest van de avond was
er natuurlijk weer een gezellig samenzijn en
we wensen Michael van der Heijden veel geluk
en wijsheid voor de komende drie jaren. n

advertentie

Op dinsdag 19 september 2017 was het weer
de teerdag van Gilde Sint Ambrosius te Lage
Mierde. Dit jaar was het weer koningschieten,
de strijd om het koningschap vindt om de
drie jaar plaats. Er wordt geschoten met een
kruisboog op doel. Nadat eerst de keizer en de
hoofdman zijn bezocht is het gilde vertrokken

richting gildeterrein Dorpsakker aan de
Broekkant in Lage Mierde. In het gildehuis
werd daarna aandacht besteed aan de overleden gildebroeders en gildezusters.
Om één uur werd het startsein gegeven
voor het koningschieten, want na drie jaar

Te koop gevraagd:
een goede kruisboog voor rechtshandig. Als u een boog te koop hebt
of er eentje te koop weet, bel dan naar
Jos Hoogers op 06 51 75 60 03 of
stuur een e-mail naar:
info@hoogersschilderwerken.nl

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

Is jouw medelezer nog geen abonnee?
De Gildetrom, het blad voor jong en oud.
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Oud-voorzitter Sint Antoniusgilde onderscheiden
Zondag 17 september houdt het Sint
Antoniusgilde Beek haar gildedag, de dag
waarop de gildeleden en gasten samenkomen
om in een gezellige sfeer allerlei zaken aandacht te geven waar door het jaar heen geen
gelegenheid voor is.
Eén van die zaken is het officiële afscheid als
bestuurslid van kapitein Piet Swinkels. Als het
gilde in 1978 ontwaakt uit een slaap van tien
jaar wordt Piet meteen gildebroeder. In 1982
komt hij in het bestuur als jonge deken en in
1990 wordt hij kapitein-voorzitter. Die functie
bekleedt hij tot de jaarvergadering in februari
2017. Groot is de verrassing voor Piet Swinkels
als echtgenote Diny, de kinderen en de klein-

kinderen binnenkomen, ze zouden naar een
familiereünie gaan. Ze worden gevolgd door
wethouder Greet Buter. Die overhandigt aan
Piet namens de gemeente als blijk van waardering voor zijn werk de Vrijwilligerspenning
van de Gemeente Laarbeek en de bijbehorende oorkonde. Namens het gilde houdt de
opvolger van Piet een toespraak waarin hij zijn
voorganger prijst om zijn verdiensten voor
het gilde. Namens het gilde overhandigt hij
Piet een bord met inscriptie ter herinnering
aan zijn bestuursperiode. Hierna brengen
de vendeliers nog de vendelgroet aan Piet en
Diny Swinkels. n

Sint Antoniusgilde Beek gaat verjongen
Het Sint Antoniusgilde kampt met de
vergrijzing. Probleem bij het gilde is, dat er
bijna geen echte gildefamilies zijn waar het
gildebloed van vader op zoon doorgegeven is.
Enkele jaren geleden is het gilde opengesteld
voor vrouwen. Eén van de leden van het gilde,
moeder van drie jeugdige kinderen, opperde
dat het toch mogelijk zou moeten zijn om de
kinderen mee te nemen bij sommige gelegenheden. Eerst was er nogal wat weerstand,
maar geleidelijk kwam er toch een discussie
op gang. Er zijn meer leden met kinderen
en nog meer leden met kleinkinderen. Er
werd geïnventariseerd en het probleem werd
opnieuw in de vergadering besproken. Deze

keer met meer resultaat. Uiteindelijk bleken er
tien kinderen te zijn die wel eens met het gilde
mee wilden lopen. Eén van de leden, die nogal
praktisch ingesteld is, zorgde voor kleding en
vlaggen. En op zondag 17 september was het
zover. Er werd een bezoek gebracht aan “ons”
Antoniusplein. Daar trok het gilde driemaal
rond met in haar midden een tiental kinderen
en kleinkinderen van gildeleden, netjes
gekleed in groen, zwart en wit en met kleine
gildevlaggen. De eerste kennismaking is goed
bevallen en ook de reacties van het publiek
waren positief. Inmiddels krijgen enkele van
de kinderen vendelles van hoofdvendelier
Joshy Gevers. n

De jeugd van het Sint Anthonius gilde o.l.v. Joshy Gevers.

Overhandiging van de penning.

Mario van den
Elsen voor de
derde keer koning
Het was op kermiszaterdag 9 september
weer een spannende dag voor het gilde Sint
Leonardus Beek en Donk. Wie wordt de
nieuwe koning? Of schieten we deze keer
voor een keizer? Die mogelijkheid zat er dit
jaar dik in want twee gildebroeders stonden
hiervoor op de nominatie. Na de lunch startte
het officiële programma met het wijden
van de vogel, gevolgd door een drievoudige
rondgang om de koningsvogel. Het startschot
voor het koningsschieten werd gegeven
door onze gildeheer, de burgemeester en de
afgaande koning. Hierna barstte de strijd los
tussen tien gildebroeders. Na het zestigste
schot haalde Mario van den Elsen het laatste
restje naar beneden en mocht hij zich voor de
derde keer koning noemen van het Gilde Sint
Leonardus. Aan het slot van deze spannende
zaterdag schoot Ine van Dinteren zich tot
kermiskoningin van ons gilde. n

Koningspaar Nellie en Mario van den Elsen.
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Mathie van Rhee kermiskoning Sint Antoniusgilde
Maandag 11 oktober: kermismaandag, de dag
van het koningschieten. ’s Morgens om acht
uur wordt bij koning Tonny Gevers de vendelgroet gebracht en is er ten huize van de familie
Gevers een uitgebreide koffietafel. Vervolgens
gaat het gilde naar de woonzorgvoorziening
De Regt voor een gebedsdienst waarin gildepastor Jan Engels voorgaat. Daarna trakteert
het gilde de aanwezigen op koffie en cake en
wordt er gezellig met de bewoners gebuurt.
Ook basisschool De Raagten wordt bezocht.
Zowel bij de zorginstelling als bij de school
wordt gevendeld. ’s Middags begint op de
schiet-accommodatie ’t Wipke het schieten.

Ondanks het mindere weer is er heel wat volk
op het schieten afgekomen. Om zelf mee te
doen of als publiek. Na de eerste schoten,
gelost door vertegenwoordigers van de
kerkelijke, wereldlijke en gilde-overheid, komt
de strijd op gang. Gildebroeder Mathie van
Rhee haalt met het 96ste schot de vogel naar
beneden en mag zich kermiskoning noemen.
Nadat hij geïnstalleerd is en de vendelgroet
gekregen heeft, wordt er nog geschoten om
de Zilveren Kruisen en puistprijzen. Het is een
gezellige dag geweest en de Beekse Schut kan
op een mooie kermismaandag terugzien. n

Tiny Bogers prolongeert koningstitel
Onder ideale weersomstandigheden heeft
het Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout op
zondag 10 september de festiviteiten rondom
het tweejaarlijkse koningschieten gehouden.
In de ochtend werd vanaf het schuttershome
naar de Sint Lucia kerk gelopen. Vooraf de
eucharistieviering werd door pastoor/deken
John van de Laar samen met hoofdman
Johnny Sleegers, beschermheer Berry
Verhoeven officieel geïnstalleerd. Na ondertekening van de akte en het omhangen van
de daarbij behorende gildeversierselen heeft
het gilde nu naast de vier gildeheren ook
een beschermheer in haar midden. Als gilde
Sint Antonius Abt zijn we best trots op de
betrokkenheid van deze gildebroeders. Na het
vrijen van de schutsboom werd de aftredende
koning Tiny Bogers ontdaan van zijn versierselen en kon het schieten beginnen. Na het
officiële gedeelte voltrok zich een spannende
wedstrijd tussen gildebroeders en -zusters.
Bij de 134ste beurt presteerde oud-koning
Tiny Bogers het om het laatste restje van de
vogel omlaag te halen en prolongeerde hij zijn
titel. Na de traditionele inhuldiging was het
de beurt aan de aanwezige vrienden van het
gilde om te strijden voor hun wisseltrofee en
was het Karel Steenbakkers die bij het 86ste

Het koningspaar.

schot de vogel omlaag wist te halen. Tot slot
werden alle overige aanwezige toeschouwers
in de gelegenheid gesteld om te strijden om
het erekruis, Han Smits was de gelukkige en
haalde bij het 78ste schot de laatste restjes
omlaag. n
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Kermiskoning Mathie van Rhee.

Federatiewedstrijden met
zilver beloond voor
Sint Margaretha
Gilde
Afgelopen zondag 17 september nam het Sint
Margaretha Gilde deel aan de federatiewedstrijden bij het Sint Joris Gilde Stratum.
Onder ideale omstandigheden werden
de wedstrijden beoordeeld. Men kon aan
verschillende disciplines deelnemen, zoals
vendelen, trommen, bazuinblazen en
standaardrijden. Maar liefst honderdvijftig
gildebroeders van vierendertig gilden uit heel
Brabant namen deel aan de wedstrijden.
Voor het Sint Margaretha Gilde waren de
wedstrijden vendelen en trommen het
belangrijkste deze dag en die werden dan ook
met zilver beloond. Een mooie dag voor alle
prijswinnaars en ook voor alle supporters die
genoten van de wedstrijden. n

De trotse winnaars.

Mari Kerkhof koning Onze Lieve
Vrouwe Gilde
Zondag 20 augustus was een bijzondere dag
voor de Blauwe Schut.
Normaal is het koningschieten altijd op
maandag tijdens de kermis. Een traditie
waaraan noodgedwongen na vele jaren een
eind is gekomen. Doordat het kermisweekend
verplaatst is naar eind september hebben
beide gilden besloten om dan maar een gildeweekend in het leven te roepen. Op zaterdag
bij ons zustergilde Sint Margaretha en op

V.l.n.r. Marianne Kerkhof, koning Mari Kerkhof en
hoofdman Jos van den Heuvel.

zondag het koningschieten bij het Onze Lieve
Vrouwe Gilde. Na een gildeviering werd de
terugtocht naar het Jan van Doorenpaviljoen
aanvaard. De strijd om het koningschap was
in volle gang en de drie kandidaten Mari
Kerkhof, Gerard Maas en Rik van de Ven
streden op het scherpst van de snede. Het
was ook even afwachten of onze nieuwe
schietbak het zou houden, maar dat bleek
geen probleem te zijn.
Na enkele pauzes (het geweer moest
afkoelen) en 107 schoten kwam het laatste
stukje van de vogel naar beneden. Mari
Kerkhof was de sterkste gebleken en gaat de
komende drie jaar de scepter zwaaien. Ruim
veertig jaar heeft hij hierop gewacht en eigenlijk had hij er niet meer op gerekend. Maar je
ziet voor een doorzetter is alles mogelijk. Vele
mensen kwamen de nieuwe koning feliciteren.
Het werd Mari van harte gegund en uiteraard
ook zijn eega Marianne die een traantje moest
wegpinken. Het koningsbier liet zich goed
smaken. n

Stefan van Heugten, koning van Onze
Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën
Op kermismaandag 18 september trok gilde
Onze lieve Vrouwe van de Zeven Weeën bege-

Koning Stefan van Heugten.

leid door ons zustergilde Sint Antonius-Abt
om negen uur ’s ochtends naar de koepelkerk
in Lierop alwaar we een prachtige dienst
volgden. Na de mis brachten we een vendelgroet bij Henricushof voor de ouderen.
Hierna volgde in ons gildehuis van
Oosterhout een rijkelijk gevulde koffietafel.
Na een welkomstwoord op het schietterrein
door hoofdman Thieu Scheepers, werd er
geloot en kon het koningschieten beginnen.
Pastoor Jan Swirs plaatste het openingsschot
gevolgd door wethouder Gonnie van Bussel.
Vervolgens oud-koning Willy Jacobs en daarna
volgens loting. Het werd een zeer spannende
strijd, bij het 157ste schot schoot oud-koning
Willy er de helft af.
Bij het 162ste schot schoot Stefan van
Heugten er de rest af. Na het oprapen van de
vogel volgde het gebruikelijke handenwassen
en het offeren van een zilveren muntstuk bij
de installatie van de nieuwe koning. n

49

Jubilarissen Onze
Lieve Vrouwe
Gilde Aarle-Rixtel
Op zaterdag 16 september viert het Onze
Lieve Vrouwe Gilde de jaarlijkse teerdag op
het Jan van Doorenpaviljoen. Op deze dag
worden twee jubilarissen gehuldigd, te weten
Ben van Noordwijk vijftig jaar gildebroeder
en Henk van der Velden veertig jaar gildebroeder. Hoofdman Jos van den Heuvel had
voor beide jubilarissen een mooie speech
voorbereid waarin hun verdiensten voor het
gilde geroemd werden. Ben van Noordwijk, al
vijftig jaar lid, is al die jaren vendelier geweest
en heeft te kennen gegeven om te stoppen
met het wedstrijd-vendelen. Verder heeft
Ben veel verdiensten voor ons gilde gehad
als klusjesman, fotograaf en voorzitter van
de evenementencommissie. Hij blijft zich
ook in de toekomst volledig inzetten voor
het gilde. Hem werd door de hoofdman een
onderscheiding opgespeld. Bij de huldiging
werd ook zijn partner Tonnie betrokken die
ook altijd klaarstaat daar waar hulp nodig
is. Zij kreeg uit handen van de koning een
bos bloemen overhandigd. Namens Kring
Peelland werden Ben de versierselen, behorend bij zijn gouden jubileum, opgespeld
door vicevoorzitter Toon Bergh. Henk van
der Velden is veertig jaar lid en heeft ook
vele verdiensten voor de Blauwe Schut. Ook
Henk was vanaf het begin vendelier, maar wat
fysieke problemen hebben hem verplicht om
daar mee te stoppen. Henk is een begenadigd
schutter en wint vele prijzen. Naast zijn taak
als dekenrentmeester en vicevoorzitter is
hij ook commandant. En alsof dat nog niet
genoeg is, is hij ook een voortrekker bij het
regelen en uitvoeren van diverse werkzaamheden aan ons gildepaviljoen. Ook Henk krijgt
een welverdiende onderscheiding en ook zijn
partner Maria krijgt een mooie bos bloemen. n

Links Ben van Noordwijk en rechts Henk van der
Velden.
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MARKIEZAAT

Nieuwe koning en koningin Kloveniersgilde Sint Antonius
Abt, Terheijden
Op 12 september 2017 was bij het kloveniersgilde Sint Antonius Ab het traditionele
koningsschieten. Na het in aller vroegte, half
zeven, wekken van de hoofdman, koning en
koningin werden later die morgen de regerende
gildevorsten met vliegend vaan en slaande
trom door de gildeleden opgehaald voor het
koning schieten. Na een hartelijk ontvangst bij
de koning met koffie en worstenbrood, vertrok
het gezelschap rond kwart voor tien naar
café de Harmonie voor enkele consumpties.
Om kwart voor elf uur gingen we richting de
gildekamer alwaar de eredekens, gildeheer,
B en W en genodigde door de hoofdman
welkom werden geheten. Na het lossen van
de ereschoten werden de huidige koning en
koningin ontdaan van de eretekens en kon de
wedstrijd aanvangen. Al om tien voor één was
het gildezuster Tonnie Thijssen die met het 91e
schot de vogel naar beneden wist te halen en
daarmee de titel van koningin op haar naam
schreef. Niet veel later was het gildebroeder
Jeroen Koreman die om één uur zich met het
107de schot tot koning schoot. Na het door
de hoofdman uitreiken van de eretekens,
vendelgroet en erewijn werd de dag gezellig
afgesloten. Met dank aan de barvrijwilligers
voor de goede verzorging. n

Koning Jeroen Koreman en koningin Tonnie Thijssen.

Etten-Leurse gilden strijden en verbroederen
Op vrijdagavond 8 september vond de
jaarlijkse Adri Bootverschieting plaats in de
Mouterij van het Gilde Sint Hubertus uit
Leur. Een verbroederingsbijeenkomst met
verschieting van de twee Etten-Leurse gilden.
Tijdens deze traditionele ontmoeting tussen
beide Etten-Leurse gilden wordt elk jaar
gestreden om de Adri Boot trofee, genoemd
naar één van de heroprichters van het
Leurse gilde. Aan het einde van de gezellige
bijeenkomst kon de koning van het
Sint Hubertusgilde, Pieter Bos, de uitslag
bekend maken. Het Ettense Cloveniersgilde
Sint Jan de Doper mag de zilveren trofee
wederom een jaar in haar prijzenkast hangen.
Volgend jaar treden zij op als gastheer van de
verschieting. n
Pieter Bos reikt de prijs uit.
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Fietstocht bij Gilde Sint Jan Wernhout
Bij Gilde Sint Jan was de jaarlijkse fietstocht
op zondag 4 juni, eerste pinksterdag, georganiseerd. De fietstocht was ongeveer dertig
kilometer lang. Aan de fietstocht hebben
ongeveer dertig personen deelgenomen en
zij zijn gestart vanuit het clubhuis Café De
Valk in Wernhout. Dit jaar was de fietstocht
in een ander jasje gestoken en moesten de
deelnemers foto’s zoeken en noteren op
volgorde. Er werden groepjes gemaakt van vijf
personen en ze kregen de routebeschrijving
en drie vellen met foto’s mee. Halverwege de
tocht kwam men terecht bij Café De Zwaluw
in Loenhout België en kon men genieten van
een drankje en even tot rust komen. Daarna
werd er weer in groepjes verder gefietst,
terug naar het clublokaal in Wernhout. Daar
aangekomen kon men nog napraten over de
ervaringen onder het genot van een drankje en
een broodje. De plaatsen en volgorde van de
foto’s werden medegedeeld door de personen
die de tocht hadden uitgezet. Het was weer
een mooie dag met vriendelijk zomerweer en
een matige wind. n

Het gilde op de fiets.

Jaarmarkt, rommelmarkt Gilde Sint Jan Wernhout
Door en voor het gilde wordt jaarlijks een rommelmarkt ingericht. Ieder jaar is er een grote
inzet van de leden om deze activiteit te doen
slagen. Niet alleen voor het inrichten, maar ook

op zondag is er veel werk verzet. Het weer was
ons gunstig gezind wat grote invloed had op
het aantal bezoekers en ook op de omzet.
De bezoekers konden een lot kopen om mee te

Schieten bij het gilde.

dingen naar de prijs, een fiets.
Deze is gewonnen door Lieke Adriaansen.
Naast de verschillende kramen was er op het
Juriusplein een springkussen en carrousel voor
de kinderen. Het gilde had een schietkraam
ingericht waar men kon schieten voor een
prijs. Eerste prijs is gewonnen door Lotte van
Meriënboer en de tweede prijs door Hein
Vriends. Het gilde is blij met de opkomst, zeker
na het tegenvallende bezoek van de afgelopen
twee jaar. Op het terras was het gezellig onder
het genot van muziek van DJ Armand.
Ook heeft de muziekvereniging van Wernhoutslagwerkgroep nog enkele mooie nummers
gespeeld. Wij hopen dat het volgend jaar weer
een mooie jaarrommelmarkt wordt. Door de
inspanning van de gildebroeders en -zusters is
een positieve financiële bijdrage geleverd aan
de kas van het gilde. n
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IN MEMORIAM
Jaan Daris-Kuijken (88)

Christ van de Broek (74)

Gildezuster
† 1 januari 2017

Gildebroeder
† 19 juni 2017

Gilde van het Heilig Sacrament, Bergeijk (Kempenland)

Sint Martinusgilde, Dommelen (Kempenland)

Begin dit jaar overleed geheel onverwacht gildezuster Jaan Daris-Kuijken, echtgenote van onze
oudste gildebroeder Jan Daris. Jaan is gedurende
de vele jaren van hun huwelijk de stille kracht
geweest voor haar man. Zij was graag aanwezig
bij de teer- en feestdagen en wij waren dan ook
trots dat we haar op haar laatste reis mochten
begeleiden in een uitvaart met gilde-eer.

Christ was lid sinds 1960. In die tijd werd het
Dommelse gilde nieuw leven ingeblazen en
samen met hem ontstond een mooie grote
groep verdienstelijke vendeliers binnen het gilde.
Ondanks het feit dat Christ op latere leeftijd het
wat rustiger aan ging doen, bleef hij wel een trouw
lid van onze vereniging. We hebben hem met
gilde-eer begraven.

Harrie Geerts (94)

André van den Broek (62)

Gildebroeder
† 12 februari 2017

Gildebroeder, bazuinblazer, vaandrig
† 15 juli 2017

Gilde Sint Joris en Sint Catharina, Gemonde
(Maasland)

Sint Jorisgilde, Stratum (Kempenland)

Het Sint Jorisgilde heeft afscheid genomen van
gildebroeder André van den Broek. André was
vanaf 1977 lid en atijd aanwezig bij alle activiteiten. Als bazuinblazer werd hij raadsheer, ook
was hij vier jaar onze vaandrig. In 2005 bedankte
André plots voor het gilde. Hij bleef wel vaak met
het gilde in contact, en in 2010 besloot hij om
weer lid te worden.

Begin dit jaar is onze oudste gildebroeder, Harrie
Geerts, overleden. Ruim 70 jaar is Harrie, zoveel
als mogelijk was, met het gilde meegegaan.
Harrie is met gilde-eer gegraven.

Len Smits-Sanders (95)
† 13 mei 2017
Ouderling
Sint Martinusgilde, Dommelen (Kempenland)

Piet van Aaken (90)

In mei van dit jaar is Len Smits-Sanders overleden. Haar man, Frans Smits, was ook lid van
het gilde. Nadat Frans in 1992 kwam te overlijden,
nam Len het ‘gildestokje’ over en werd in 1994 lid
van het gilde. Ouderling was zij, omdat ze in leeftijd het oudste lid was binnen het Sint Martinus
Gilde. We hebben haar met gilde-eer begraven.

Erehoofdman
†16 juli 2017

Jan van de Laar (79)
Gildebroeder, oud-koning
† 26 mei 2017
Gilde van Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

In mei van dit jaar overleed Jan van de Laar (‘Jan
van Tieskes’). Jan was sinds 1960 lid van het Gilde
van Sint Antonius Abt Lierop en daar koning van
1964 tot 1966. Vanaf 1967 was hij tevens lid van
Gilde Sint Lambertus Someren-Eind. Hij was
daar de oprichter van het gildehuis Café Jan van
Tieskes. Op 31 mei 2017 is Jan met gilde-eer in
Someren-Eind begraven.
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Gilde Sint Lambertus, Vessem (Kwartier van Oirschot)

Piet was 68 jaar lid en een van de grondleggers
van de vendeliersgroep binnen ons gilde.
Daarnaast is hij 22 jaar hoofdman geweest.
Zijn kennis over ons gilde was zeer groot.
Mede om zijn grote inzet voor ons gilde en de
kerk is hij geridderd in de Orde van OranjeNassau en ontving hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en wordt ieder jaar
het schietseizoen geopend met een wedstrijd om
de Piet van Aakenbeker.

Diny van den Boom (86)
Gildezuster
† 19 augustus 2017
Sint Antoniusgilde Beek, Beek en Donk (Peelland)

Op 19 augustus van dit jaar kreeg ons gilde het
bericht dat Diny van den Boom overleden was.
Ze was onder andere nauw betrokken bij het
maken van pakken en ze maakte de vendelvlaggen van het gilde. In 1978 werd ze voor haar
verdiensten benoemd tot erelid, maar voor haar
telde maar één echt, die van gildezuster. Bij haar
uitvaart, op 24 augustus, was het gilde in vol
ornaat aanwezig.

IN MEMORIAM
Christ van den Heijkant (97)

Marcel de Bont (87)

Gildebroeder, overdeken
† 25 augustus 2017

Gildebroeder, erehoofdman
† 29 september 2017

Gilde Sint Bavo, Raamsdonk (Baronie en Markiezaat)

Gilde Sint Bavo, Raamsdonk (Baronie en Markiezaat)

Christ was betrokken bij het Sint-Bavogilde vanaf
de heroprichting in 1987. Hij is het gilde altijd
trouw gebleven en heeft het gilde als een groot
goed gezien in de gemeenschap. Zijn boerderij,
het dorp, de kerk en het gilde vormden voor
Christ een eenheid.

Sint Odulphusgilde, Best (Kwartier van Oirschot)

Dankzij de stuwende kracht van Marcel als
eerste hoofdman kon het Sint-Bavogilde in 1987
heropgericht worden. Hij heeft zich in deze dertig
jaren altijd op een positieve, stimulerende wijze
voor het gilde ingezet. Marcel was een geboren
toneelspeler, in de goede zin van het woord. Zijn
lijfspreuk was: ‘Liegen mag niet, maar overdrijven
wel, anders kun je geen verhaal vertellen’. Op 5
oktober hebben we met vele gildeleden, ook uit
de kring, afscheid genomen van deze markante
gildeman.

Jan van Riel, deken en oud-schatbewaarder van
het Sint Odulphusgilde Best, is overleden.

Toon Koolen (81)

Jan van Riel (84)
Deken, oud-schatbewaarder
† 27 august 2017

Gildebroeder, oud-koning
† 3 september 2017

Piet van de Ven(81)

Gilde Sint Sebastiaan, Hoogeloon (Kwartier van
Oirschot)

Gildebroeder, vendelier, deken-schrijver
† 11 september 2017
Gilde Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Weeën,
Lierop (Peelland)
Op zaterdag 16 september 2017 hebben we met
gilde-eer en in droefheid afscheid genomen van
onze gewaardeerde gildebroeder Piet van de Ven.
Piet was 25 jaar bestuurslid, een zeer verdienstelijke vendelier, 25 jaar deken schrijver en
archivaris en 60 jaar lid. Het gilde was alles voor
Piet.

Toon Koolen was 55 jaar lid van ons gilde en
schoot zich tweemaal tot koning, in 1966 en
1968. Toon was zeer nauw bij het gilde betrokken
en was altijd paraat als er een gildeactiviteit
op het programma stond. Vooral zijn immer
optimistische en gezellige aanwezigheid zullen
we gaan missen. Tijdens de uitvaartdienst op 9
september brachten wij hem de laatste eer.

Jacques Vrenken (96)

Jan Jacobs ( 95)

Gildebroeder, oudraad
† 30 september 2017

Gildebroeder, erevoorzitter
†14 september 2017

Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan,
Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Sint Theobaldusgilde, Overloon (Land van Cuijk)

In september 2017 overleed Jacques Vrenken.
Jacques was vanaf 1974 een actieve gildebroeder
van het Koninklijk Handboogschuttersgilde
Sint Sebastiaan in Tilburg. Hij is bijna tien jaar
oudraad geweest en elf jaar een nauwgezet
kroniekschrijver. Het gilde zal zijn bedachtzame
persoonlijkheid, zijn maatschappelijke betrokkenheid en zijn wijze raad missen.

Jan was ruim 70 jaar lid en heeft veel voor het
gilde betekend.
Hij heeft 28 jaar lang een bestuursfunctie gehad
waarvan 9 jaar als voorzitter.
Onder zijn leiding zijn er verschillende grote
activiteiten georganiseerd zoals o.a. gildedagen
en niet te vergeten onze fancy fairs die jarenlang
erg populair waren in Loën. Jan heeft zich ook
tweemaal tot koning van het gilde geschoten.

Helma Giebelen-Vogel (62)
Gildezuster
† 3 oktober 2017
Gilde Sint Sebastiaan, Hoogeloon (Kwartier van
Oirschot)

Onze gildezuster Helma Giebelen-Vogel is overleden. Wij hebben haar op 6 oktober begeleid
tijdens de uitvaartdienst en haar de laatste eer
bewezen bij de begrafenis.
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IN MEMORIAM
Martien van Horik (87)

Bart Boogers (82)

Gildebroeder, oud-koning en oud-tamboer
† 9 oktober 2017

† 11 oktober 2017
Onze Lieve Vrouwe Gilde, Zeelst, (Kempenland)
In oktober is, na een lange periode van ziek zijn,
onze gildebroeder Bart Boogers overleden.
Bart was ruim 28 jaar lid van het gilde.

Gilde van Sint Antonius Abt, Lierop (Peelland)

Martien van Horik was lid van het Gilde van
Sint Antonius Abt Lierop sinds 1949. Ook is hij
tambour-maître en instructeur geweest. In 1952
en in 1954 was hij koning. Op 13 oktober 2017 is
Martien met gilde-eer op het parochiekerkhof in
Lierop begraven.

Jozef Couwenberg(84)
Gildebroeder
† 18 oktober 2017

Jan Michielsen (84)

Onze Lieve Vrouwe Gilde, Zeelst, (Kempenland)

Gildebroeder
† 11 oktober 2017

Op woensdag 18 oktober is na een lange periode
van ziek zijn, overleden onze Gildebroeder Jozef
Couwenberg. Jozef was ruim 31 jaar lid van het
Gilde

Gilde Sint Joris, Rijsbergen (Baronie en Markiezaat)

Jan was een gildebroeder die hield van zijn Sint
Joris. Hij was een bijzonder goede schutter en wist
alles van de grote kruisboog en gaf zijn kennis ook
door aan de jongeren. Verder was Jan bekend van
de het tv-programma Het Guldenschot.

Mogen zij allen rusten in vrede

Leestafelabonnement van De Gildetrom
64e jaargang
[ nummer 3 • 2017 ]

De Gildetrom
Magazine van de Noord- Brabantse schuttersgilden

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

€ 5 ,- per jaar, inclusief bezorging.
Stuur een email naar:
secretariaat@degildetrom.nl en vermeld
daarin:
• De naam en adres waar De Gildetrom
bezorgd moet worden.
• De naam, nummer en adres van het gilde
dat het abonnement betaalt.

Ton Smits veertig jaar hoofdman

BARONIE

MARKIEZAAT

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

Wie wat wanneer?
Helaas hebben we nog geen reactie op de foto van Nard Vogels mogen
ontvangen (zie editie 3 2017 van De Gildetrom, pagina 51).
Vandaar het verzoek om alsnog te reageren als u er iets over kunt vertellen.
Wanneer werd het wegkruis ingezegend in Gerwen en wie herkent deze
gildebroeders van het Heilig Kruisgilde uit Gerwen?
De foto voor deze editie is afkomstig uit een reeks en is gemaakt door de
Boxmeerse fotograaf Jan Stelder. In de stoet van het Heilig Bloedgilde van
Boxmeer loopt ook jeugd mee. Uit welke tijd dateert deze opname? Wie o
wie zijn de jonge gildebroeders, koningen en andere leden?
Graag uw reactie sturen naar de Brabant-Collectie (brabant@uvt.nl) of
naar Tony Vaessen (antonius.vaessen@telenet.be). n

Inzegening van een wegkruis.

Het Heilig Bloedgilde van Boxmeer.
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AGENDA

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

GILDEFEESTEN IN 2018

GILDEFEESTEN IN 2020

4 maart
NBFS indoor VT-toernooi Sint Sebastiaan en Sint Barbaragilde te
Moergestel.
15 april
NBFS toernooi kruisboog op wip bij Sint Jansgilde Soerendonk.
27 mei
Jeugdtoernooi Kring Kempenland deelname mogelijk voor hele
NBFS bij Sint Jorisgilde Bladel.
3 juni
Kringdag Kring Kempenland bij het Evoluon te Eindhoven.
10 juni
Gildefeest bij Sint Lambertusgilde Vessem
24 juni
Kringdag Peelland bij Sint Antonius Abt Mierlo-Hout.
1 juli
Kringdag Land van Cuijk bij Sint Antonius en Sint Nicolaasgilde
Groeningen.
8 juli
Kringdag Maasland bij gilde Sint Joris Udenhout.
17, 18 en 19 augustus
Europees Schutters Treffen in Leudal (L)
2 september
NBFS toernooi geweerschieten bij Sint Sebastiaangilde te Borkel.
16 september
NBFS toernooi VTBS bij Sint Willebrodusgilde te Esch.
23 september
Bergen op Zoom. Stoet der stoeten m.m.v. Noord-Brabantse
gilden.

april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Peelland.
17 mei
Vrij gildefeest bij Sint Jorisgilde Moergestel.
7 juni
Kringdag Kring Kempenland bij Sint Catharina – Sint Barbaragilde
Leende.
12 juli
Vrij Gildefeest Sint Antonius Abtgilde Deurne
23 augustus
Vrij gildefeest. Gilde O.L.Vr. en de Heilige Willibrordus, Wintelre.
28 augustus
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Anthonis Abt terheijden.
30 augustus
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Sint Antonius Abt, Terheijden.
6 september
NBFS-toernooi geweerschieten in Kring Baronie en Markiezaat.
13 september
Kringdag Peelland bij Sint Lambertusgilde Someren –Eind.
20 september
NBFS-toernooi VTBS bij Sint Servatiusgilde Lieshout.

GILDEFEESTEN IN 2021
april
NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Baronie en
Markiezaat.
16 mei
Kringdag Peelland bij Sint Willibrordusgilde Bakel.
6 juni
Kringdag Kempenland bij Sint Jan Baptist Oerle.
13 juni
Vrij gildefeest gilde Sint Anthonius Sambeek.
11 juli
Vrij gildefeest Sint Jorisgilde Oostelbeers
5 september
NBFS-toernooi Geweerschieten in Kring Peelland.
19 september
NBFS-toernooi VTBS in Kring Peelland.

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 Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk.
1 september
NBFS toernooi geweerschieten in Kring Maasland.
8 september
Kringdag Peelland bij Sint Hubertusgilde Liessel.
15 september
NBFS toernooi VTBS bij gilde Sint Sebastiaan, Lage Mierde.

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