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GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR  St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71 
Fax (073) 551 69 68.  Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak. 
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.

 Wij zijn tevens leverancier van:
 Antieke trapspijlen
 Gietijzeren muurankers
 losse onderdelen voor poorten en hekken
 (hekpunten, granaatappels, ringen, krullen, ect.)

LEVENSBOOM

VOORDEUR-
PANEEL

SMEEDWERKEN EXCLUSIEVE INRIJPOORTENGIET-
IJZEREN
RAMEN

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

Blinkt uit in vakmanschap

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

EDELSMEDERIJ

NOL COOPMANS V.O.F. 
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF 

HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

5632 PG  Eindhoven, Kruburg 1a, 
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54, b.g.g. 27 65 48 - 27 70 72
Internationaal Tel.: 0031 (416) 27 22 54Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België

Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 

hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 

en kleur) en gildekousen tot ver over de 

knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)

ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!
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TER INLEIDING

Het gildeleven zit bij alle tradities toch nog vol met verrassingen. Je werkt aan 

iets, houdt daarbij rekening met de manier waarop dat normaal gesproken 

verloopt. In het begin is het nog allemaal ver weg, pure theorie, een idee dat 

nog vorm moet krijgen of nog allerhande accenten kan krijgen. Tegen het 

eind vallen de definitieve beslissingen en als het zover is, zal blijken of het in 

de medewerkers gestelde vertrouwen  tot het gewenste resultaat geleid heeft. 

En achteraf komt natuurlijk het commentaar op hoe het gelopen is. Com-

mentaar van de eigen doelgroep, buitenstaanders en ook van de medewer-

kers en bestuurders. Redacteuren weten dat, zijn al min of meer ’afgehard’, 

de organisatoren van kringdagen maken het eens in de zoveel jaren mee, 

raadsheren jaarlijks, schrijvers van artikelen in De Gildetrom zullen er wel 

aan gewend zijn, evenals de vendelier, tamboer, bazuinblazer of standaardrui-

ter die met enige regelmaat deelneemt aan toernooien. Na afloop van de 

onderneming is een (zwaar) blok van de borst gevallen. Opluchting, omdat 

de zorgen even weg zijn, of het resultaat nu wel of niet dat is geworden, wat 

ervan verhoopt werd. Die opluchting is nodig, want er altijd een volgende 

uitdaging, die we weer fris aan zullen moeten pakken. In ons geval was het 

markeren van het gulden jubileum met een eigentijds overzicht via een eigen-

tijds medium een uitdaging, waarbij we alle gildebroeders wilden betrekken. 

Tegelijkertijd was er de volgende uitdaging: deze aflevering, de eerste van de 

51e jaargang. De aanloop naar het 75-jarig bestaan? Op naar het 100-jarig 

bestaan? Op dit moment is dat nog ver weg, toekomst, maar die komt wel 

met elke stap dichterbij. Op honderden plaatsen wordt daaraan gewerkt en 

duizenden gildebroeders en -zusters dragen daaraan hun steentje bij. Druk 

leven alom, en dus ook meer dan genoeg voeding voor De Gildetrom. We 

leven op traditie maar blijven bij de tijd.

Ad Dams

Nieuwe kringcorrespondenten
Henk Christiaans heeft de berichtgeving vanuit Kring Land van Cuijk ver-

zorgd sinds hij vanuit de heemkundekring betrokken raakte bij het jubileum-

boek De Gouden Guld in 1976. Met ingang van 2004 is hij opgevolgd door 

mevrouw Hannie Hamers-Heessen uit een echte gildefamilie in Raven-

stein. 

Na het overlijden van Kees van der Bruggen ging het kringbestuur van 

Maasland nijver op zoek naar een nieuwe kringcorrespondent. Journalist en 

tekstschrijver Jack Monde uit Veghel kwam in beeld en fungeert met ingang 

van 2004 als kringcorrespondent voor Maasland. Kees verzorgde naast de 

kringeberichten ook interviews en reportages. Deze onderdelen waren een 

tweede zorg, totdat Frans X. van Miert en Hans van den Heuvel bereid 

gevonden werden, hem hiervoor op te volgen. Ook Joke van Gils is bereid, 

haar bijdrage te leveren.

De Kring Kempenland verloor in 2003 haar correspondent Marcel van der 

Heijden door een onverwachte dood. Al snel gaf Piet van der Wiel aan, deze 

zorg op zich te willen nemen.

We hopen, dat alle correspondenten snel hun draai gevonden zullen hebben 

in deze belangrijke functie en danken hun voorgangers voor hun getoonde 

inzet.

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2004:

Particulier abonnement 1 9,50 (indien een machtiging 

tot automatische overschrijving is verleend 1 6,50).

Collectief abonnement via gilde 1 6,50. 

Indien geen machtiging tot automatische overschrijving 

is verleend, wordt voor de incasso van het totaalbedrag 

per gilde een vergoeding van 1 3,- gevraagd.

Buitenlands abonnement: 1 11,50.

Het abonnement geldt voor een kalenderjaar en wordt 

geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november 

opzegging heeft plaats gehad. Nieuwe abonnementen 

kunnen onmiddellijk ingaan.

De redactie houdt zich het recht voor, teksten naar 

beste weten en in ieders belang te redigeren.

Advertentietarieven worden op aanvrage medegedeeld.

Driemaandelijks tijdschrift
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Eind zestiger jaren van de vorige eeuw 

werd mijn aandacht getrokken door een 

houten beeld, dat bij boswachter Cees 

van den Langenberg op de schoorsteen-

mantel stond en vredig de kamer in keek. 

Het was een ongeveer 60 cm groot beeld, 

eenvoudig van structuur, in zwartbruin 

getinte en sierlijk geplooide monnikspij, 

met een muts op zijn hoofd, een boek in 

zijn rechterhand, een belletje aan zijn lin-

kerarm en een varken of wat er op leek 

naast zijn linkerbeen. Zijn gezicht straalde 

van vrede en goedheid. Het bleek Sint 

Antonius Abt te zijn, die op een klein 

vierkantig plankje stond. Op dit plankje 

was aan de voorkant een koperen plaatje 

bevestigd met het jaartal 1402. Met dit 

beeld waren enkele kinderen op Kaste-

ren, lang voor de tweede wereldoorlog 

uitbrak, in de buurt van café Het Groene 

Woud aan het spelen, toen Jan van den 

Langenberg, de vader van de boswach-

ter, het ruilde tegen een pop.

In 1974 bestond de Liempdse fanfare 

Concordia 100 jaar, een gedenkwaardig 

feit, dat niet ongemerkt voorbij mocht 

gaan.. Vele ideeën binnen de schoot van 

een feestcomité ontstaan, rolden over 

tafel en meerdere daarvan kregen in de 

feestweek van mei 1974 een zichtbare 

gestalte, onder andere een tentoonstel-

ling van en over Liempde. De tentoon-

stelling werd genoemd ’Kèk Liemt’ en 

geopend door burgemeester P.A. Smits. 

Foto’s van Liempde en Liempdenaren, 

kaarten en prenten, boeken en kranten, 

gereedschappen en attributen waren 

tentoongesteld. Ook het beeld van Sint 

Antonius Abt stond er. Het was voor vele 

bezoekers van de tentoonstelling hét 

moment, dat ze voor het eerst oog in oog 

stonden met deze heilige.

Wie was toch deze Sint Antonius, waar-

van de meesten nog nooit gehoord had-

den. Hoe kwam dit beeld op Kasteren 

terecht, vroegen velen zich af. Ook ik 

werd overmand door deze vragen, 

waarna de zoektocht naar zijn oorsprong 

en betekenis, in het bijzonder voor 

Liempde, begon.

Archivaris Wim Cornelissen ging op 

zoek naar gegevens in het gemeentear-

chief en het was vooral pater Wiro Hees-

ters uit Sint Oedenrode, die in de nog 

onbekende geschiedenis van Liempde 

dook middels studie van allerlei en veler-

lei archiefstukken. Hierdoor, dat wil zeg-

gen, na inzage van hun aantekeningen en 

mede door het lezen over het leven van 

de heilige, kroop de Egyptische kluize-

naar voor mij allengs uit het dal van het 

ongekende.

Wat schrijft pater Wiro: „De kluizenaar 

Antonius, die in Egypte leefde van 250 

tot 356 na Christus”, zo zegt hij „is in 

onze streek pas bekend geworden in de 

loop van de veertiende eeuw. Hij werd 

vereerd als patroon tegen onder andere 

het Antonius-vuur, een niet ongevaar-

lijke ziekte. Deze ziekte werd veroorzaakt 

door het eten van brood, waarin veel 

moederkoren zat. Moederkoren is een 

soort giftige schimmel, die de grote 

zwarte korrels, die men soms in koren-

aren ziet, veroorzaakt”. 

Wat schrijft pater Wiro verder: „Aanne-

melijk” zo zegt hij, „is, dat de grote pla-

gen van de late middeleeuwen, zoals 

besmettelijke ziekten, oorlogen, mis-

oogsten, hongersnood ook Liempde niet 

onberoerd gelaten hebben. Een gevreesde 

ziekte, welke tot in de 17e eeuw de opko-

mende steden en hun achterland teis-

terde, was de pest. Een vreselijke ziekte, 

die omschreven werd als „een hete ziekte, 

welke het bloed zeer schielijk doet ver-

rotten, veroorzaakt door een zeer subtiel 

en vlug venijn, het welk door de lucht 

wordt ingeademd en in de klieren van de 

hals, oksels, in de borsten of in de liezen 

builen en koud vuur en op de huid 

karbonkels(zweren)en purperen plekken 

verwekt met de dood tengevolge”. 

Bestrijding van de ziekte was niet moge-

lijk, daar men de oorzaak niet kende. Pas 

in 1894 werd ontdekt, dat de pest ver-

spreid werd door de vlooien van de 

zwarte rat, welke de drager was van de 

ziektekiemen. De vlooien veroorzaakten 

van tijd tot tijd een grote sterfte onder de 

ratten, zochten dan een andere gastheer 

op en konden zo de ziekte op de mens 

overbrengen. Eenmaal besmet, werd de 

mens een dodelijk gevaar voor zijn omge-

ving. Gebrek aan hygiëne werkte dit nog 

eens extra in de hand. Men beschouwde 

deze geheimzinnige ziekte, die dikwijls 

zonder aanwijsbare oorzaak uitbrak, als 

een straf van God. Vandaar dat in tijden 

van pest overal boete-processies gehou-

den werden. Een van de aanroepingen 

daarbij vatte de gehele ellende van die 

DE SINT ANTONIUSKAPEL IN 
LIEMPDE, KASTEREN

    BRABANTSE KAPELLETJES
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tijd samen: van pest, hongersnood en 

ellende, verlos ons Heer.

Lijders aan pest hadden verzorging 

nodig, ondanks het daaraan verbonden 

gevaar. Priesters en leken hebben zich 

hiermee belast en vele van hen zijn daar-

van het slachtoffer geworden. Op veel 

plaatsen werden broederschappen of gil-

den opgericht, waarvan de leden zieken 

verzorgden, voor zo ver de eigen huisge-

noten daartoe niet in staat waren. Zij 

begroeven de doden en zorgden voor de 

ontsmetting van huizen, waarin een pest-

lijder gestorven was. Zo’n ontsmetting 

bestond uit het zuiveren van de woning 

van alles wat de pestlijder had nagelaten. 

Daarna werd het huis geschrobd en kon 

het opnieuw in gebruik worden geno-

men.

Als voornaamste beschermheilige ver-

eerden zulke broederschappen de Egyp-

tische kluizenaar Antonius. Uit zo’n 

broederschap is vermoedelijk, zo als ook 

elders wel gebeurde, het Liempdse Sint 

Antonius-Abt gilde ontstaan. Aan deze 

broederschappen, die pas rond 1400 

ontstaan kunnen zijn, toen de verering 

van Sint Antonius-Abt als patroon tegen 

de pest begon, is ook naar men aanneemt 

het ontstaan te danken van de talrijke 

Antonius-kapellen, die vanaf ongeveer 

1400, meestal op afgelegen plaatsen, 

gebouwd werden. Daar konden de huis-

genoten van pestlijders samen komen 

om te bidden en/of om bescherming te 

vragen. Vanwege het besmettingsgevaar 

mochten zij niet met gezonde mensen in 

aanraking komen.

Dat ook Liempde de pest gekend heeft, 

blijkt uit het bestaan van een Sint Anto-

nius-Abt gilde en een Sint Antonius-

kapel op de grens met Sint Oedenrode. 

In een van de oudste berichten, die we 

over deze kapel kennen, staat in een 

beschrijving van de Meierij door Philips 

van Leefdael uit ongeveer 1645. Daarin 

staat dat er op een zekere plaats,  

genaamd de Vier Gemalen een kapel 

gelegen is, waarvan Sint Antonius de 

patroon is. Van deze kapel is bekend dat 

er vele bedevaarten waren, gericht tegen 

de ’coortse’, waarmee de pest bedoeld 

werd. 

O Heere om Uwen vrient

Die U heeft soo veel jaren

ghedient in de woestijn

Wilt oock die U hier dient

beschermen en bewaren

van het doodlick pest fenijn.

De laatste pestepidemie in onze streken 

wordt vermeld tussen de jaren 1664 en 

1667. Wat er daarna bleef, waren andere 

volksziekten, zoals de rode loop, een inge-

wandsziekte veroorzaakt door slechte en 

eenzijdige voeding, de Engelse zweet-

ziekte die binnen 12 uur de dood ten 

gevolge kon hebben en voorvallen van 

pokken en cholera.

In 1651, drie jaar na de vrede van Mun-

ster, verordenden de Staten-Generaal, 

dat alle kapellen, beelden en kruisen, die 

langs de wegen stonden, opgeruimd 

moesten worden. Ook de Sint Antonius-

kapel is niet lang daarna gesloopt. In een 

belastingregister van Sint Oedenrode uit 

1669 staat dat Pieter Lus een nieuwe 

hoeve gebouwd had, Coniincxhoeve 

genaamd, gelegen te Olland langs het 

gebied van Casteren aan het afgebroken 

Sint Teuniskapelleke, op de plaats die 

Slophoos genoemd werd.

Enige tijd, nadat in 1794 de Fransen in 

Liempde als vrienden waren onthaald, 

werd na meer dan 100 jaar de Antonius-

kapel weer herbouwd. In een handschrift 

van de Rooise koster A.C. Brock uit 

1832 lezen we, dat sedert enige jaren op 

de oude standplaats ’een houten oratorie 

of bidplaats’ werd aangelegd. In 1873 

schreef Schutjes in zijn Geschiedenis van 

het Bisdom ’s-Hertogenbosch, dat de 

kapel sedert enige jaren weer was weg-

geruimd. Zij heeft plaats moeten maken 

voor de aanleg van de spoorlijn Boxtel-

Wesel en in Liempde was geen gilde 

meer dat zich om het lot van deze oude 

bidplaats bekommerde.

Volgens oude kaarten heeft de Antonius-

kapel, ook wel ’Het Heilig Huysken’  

genoemd, gelegen op de plaats waar nu 

de Slophoosweg en het spoorlijntje Box-

tel-Gennep elkaar kruisen.

Gewapend met meerdere gegevens van 

pater Wiro Heesters werd, na genoemd 

eeuwfeest in 1974, contact gezocht met 

de buurtvereniging in Kasteren. Ver-

baasd werd gereageerd. Men kende 

immers Sint Antonius Abt niet noch wist 

men iets van zijn kapel. Een diepe stilte 

was het gevolg. Jaren vervlogen. Ook na 

een informatie avond over het leven van 

de heilige Antonius-Abt en het eertijds 

bestaan van een kapel op Kasteren voor 

het buurtschap in café het Groene Woud 

bleef het stil op het Kasterense podium 

van de kluizenaar. Heel stil. Tot dat de 

Antonius-vonk in vlam sloeg en het 

bestuur van de buurtvereniging het 

besluit nam om een nieuwe veldkapel te 

bouwen. En zo geschiedde. In 1982 her-

rees, op de hoek De Maai/Kasteren-

sestraat nabij het Dommeldal door zelf-

werkzaamheid van enkele bewoners een 

eenvoudige strakke stenen veldkapel met 

een nis. In deze nis kwam te staan een 

bronzen beeld, voorstellende Sint Anto-

nius met het varken, gemaakt, na aanrei-

ken van de nodige gegevens, door Pierrot 

van Leest. Een lang leven was deze kapel 

niet beschoren. Als gevolg van veran-

derde ideeën en verruiming van materi-

ele mogelijkheden werd de veldkapel in 

2002 afgebroken en onder het bezielend 

oog van Jan van de Sande en de mede-

werking van vele vrijwilligers vervangen 

door een ruime schuurvormige bidkapel. 

Een devotiekapel welke op 12 januari 

2003 in het bijzijn van em.past. Herman 

de Beer en vele kluizenaars-gezinde 

belangstellenden ingezegend werd door 

pastoor Jan van Adrichem.

De kluizenaar in Godshand, de vijand 

van de duivel, de vader van de monni-

ken, de patroon van Kasteren, de 

beschermer van mens, dier en aardse 

vruchten kreeg een nieuw huis. Antonius 

staat er in op een hardstenen sokkel en 

neemt stralend deel aan het leven van 

elke dag in het licht van zijn uit 1868 

daterende relikwie. Een relikwie, die me 

door de Zusters van Liefde bij hun ver-

trek uit Liempde werd aangereikt en 

thans ingemetseld in een zijmuur van de 

kapel mag getuigen van het uitzonder-

lijke leven van een bijzonder mens, 

genaamd Antonius met het varken. ■
Roger van Laere,

Hoofdman Gilde Sint Antonius Abt
Liempde.
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Jos Klerks in Elshout nog beter bekend 

als Joske werd geboren op 31 juli 1922 en 

was een zoon van Leendert Klerks en 

Petronella ( Pietje ) Willemse. Hij groeide 

op in de Kerkstraat alwaar zijn ouders 

een kruidenierszaak hadden. Op 25-jarige 

leeftijd werd hij op een algemene verga-

dering van zaterdag 25 oktober  aangeno-

men als lid van de O.L.V. Schuts. Klerks 

werd overigens op een vreemde manier 

lid want het bestuur was bij voorbaat van 

mening dat hij voor 100% werd gekozen. 

Het probleem was dat hij al eerder had 

mee gedaan aan een schietwedstrijd in 

het voorjaar van 1947. „Ik loste het eerste 

schot en dat was toevallig raak” aldus Jos 

Klerks. Na afloop van de wedstrijd stond 

hij al wel op de groepsfoto terwijl hij nog 

geen lid was. Deze foto werd gemaakt als 

cadeau voor erevoorzitter Jantje van de 

Wiel (`t Haantje).

Koning
Jos Klerks heeft een aantal functies ver-

vuld binnen de Elshoutse Schuts. Van 

1950 tot 1960 was hij tamboer. In 1960 

werd Jos koning van de Schuts, een hele 

eer, in 1976 werd hij opnieuw koning 

door na het 117e schot de koningsvogel 

neer te halen. Door in 1982 de vogel na 

het 221e schot opnieuw neer te halen 

werd hij voor de derde keer koning, iets 

wat niet veel schutsbroeders hem na 

hebben gedaan. Van 1969 tot 1977 ver-

vulde hij de functie van deken, waarna 

hij in 1977 op een buitengewone alge-

mene vergadering gekozen tot hoofd-

man. Op de kermisdinsdag 26 april is Jos 

geïnstalleerd door de beschermheer van 

de O.L.V. Schuts, mr. H.J.M. Stieger, 

toenmalig burgemeester van de gemeente 

Drunen. 25 Jaar later op 17 april legt 

Joske Klerks zijn functie als hoofdman 

neer. Zijn zoon Leon Klerks volgt hem 

op, nog diezelfde dag wordt hij benoemd 

tot beschermer van de folklore.

Onderscheidingen
Jos Klerks heeft veel voor het Elshoutse 

sociale en verenigingsleven betekend, 

naast een 55-jarig lidmaatschap van de 

O.L.V. Schuts was hij ook een begena-

digd koorzanger  Hij was ook 50 jaar lid 

van het kerkkoor, waarvan bijna 25 jaar 

als voorzitter. Hiervoor ontving hij de 

kerkelijke onderscheiding, in de Orde 

van Sint Gregorius. Tevens was hij jaren 

lid van het ouderenkoor. In 1969 was hij 

een van de medeoprichters van voetbal-

club S.C. Elshout, waarvan hij tot 1974 

voorzitter was. Politiek gezien stond hij 

ook zijn mannetje. Van 1974 tot 1978 

was hij gemeenteraadslid voor een plaat-

selijke Elshoutse partij. De periode 1978 

tot 1986 was hij raadlid voor het CDA, 

waarvan de laatste vijf jaar als wethou-

der. Door al deze inspanningen kon het 

niet uitblijven dat Jos een aantal onder-

scheidingen te beurt viel. In 1987 is hij 

onderscheiden door de Kring Maasland 

en de Nederlandse Federatie van Schut-

ters gilden voor zijn 40-jarig lidmaat-

schap van de O.L.V. Schuts. In 1988 

ontving Jos een medaille in goud in de 

Orde van Oranje Nassau.

In het jaar 2000 werd hij benoemd tot 

Ereburger van Elshout, een titel die jaar-

lijks door de stichting ’Carnaval Zaand-

haozenlaand’ wordt uitgereikt aan perso-

nen die zich op een bijzondere manier in 

zetten voor de Elshoutse gemeenschap. 

Bedevaarten
Van 1988 tot 2001 was Jos ook bestuurs-

lid van de stichting Pelgrimage, dat ont-

staan was vanuit het gildewezen. Hij was 

penningmeester en in deze functie heeft 

hij verschillende pelgrimagereizen geor-

ganiseerd, zoals bedevaarten naar Lour-

des 1989, Rome 1990 en 2000, Polen 

1996 en Santiago de Compostella en 

Fatima in 2002. Over Polen hebben we 

nog de volgende anekdote. Tijdens de 

voorbereidingsreis naar dit land werd Jos 

bestolen van al zijn geld en zijn bezittin-

gen, zodat hij de avond in geleende kle-

ren moest door brengen, maar de wodka 

die de mooie Poolse Anouska hem voor-

zette smaakte er niet minder om, zodat 

hij op het eind van de avond ten aan-

schouwe van zijn medereizigers op zijn 

kop in bed ging staan. En zo zie je maar: 

Joske was ook maar een mens. Van de 

stichting Pelgrimage ontving Jos in 2002 

een fraai zilveren schild voor zijn ver-

diensten van de vele bedevaartreizen.

In 1990 waren Jos en vele leden van de 

O.L.V. Schuts op bezoek in Rome en 

mochten op audiëntie bij de Paus, een 

bijzondere ervaring. Hier ontving Jos de 

Pauselijke zegen ter gelegenheid van de 

afsluiting van het Willibrordusjaar. Ook 

had hij een bijzonder band met bisschop 

Muskens van Breda. Jos en Tiny Mus-

kens waren oude buurtgenoten en had-

den altijd goede contacten met elkaar. 

Het was dan ook een groot genoegen 

voor Jos Klerks dat hij in 1994 Tiny Mus-

kens bij zijn eerste bezoek als bisschop 

aan Elshout, hem mocht installeren als 

Schutsheer van de O.L.V. Schuts.

Hoofdmanketen
Toen Jos Klerks in 1977 geïnstalleerd 

werd als hoofdman kreeg hij een hoofd-

manketen omgehangen. Hij vond het 

zelf eigenlijk maar een lelijk ding, en hij 

speelde al snel met de gedachte om een 

nieuwe keten te laten maken. Toen hij in 

1987 veertig jaar lid was van de O.L.V. 

Schuts vond hij het een mooie gelegen-

heid om een nieuwe hoofdmanketen aan 

de Schuts te schenken. De keten werd 

ontworpen door juwelier Van Venrooy uit 

’s-Hertogenbosch. Het hoofdmanschild 

is uitgevoerd in de vorm van een sikkel 

en is geheel in zilver vervaardigd. De ket-

ting ook geheel in zilver bestaat uit 15 

schakels die de grenzen van de toenma-

lige gemeente Oud-Heusden waartoe 

Elshout behoorde uitbeeldt. Verder 

waren in een aantal schakels afbeeldin-

gen aan gebracht van de beeltenis van de 

6

EEN FRAAI GESCHENK VAN EEN 
BIJZONDERE HOOFDMAN

In de maand juni van het jaar 2003 bracht ik samen met een aantal gildebroeders 

van de Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Elshout een bezoek aan een gildetentoon-

stelling in Raamsdonk.  Er waren vele attributen, documenten en foto’s van deze 

Elshoutse Schuts tentoongesteld. Vol trots vertelde voormalig hoofdman Jos 

Klerks over de hoofdmanketen die hij in 1987 geschonken had. Ik beloofde hem 

dat we een verhaal zouden maken over deze hoofdmanketen voor het heemkun-

deblad Met Gansen Trou. Helaas overleed Jos Klerks op 15 augustus 2003 en werd 

hij door zijn mede-gildebroeders op 20 augustus naar zijn laatste rustplaats 

heengeleid. Samen met Jan Geelen, archivaris van de O.L.V. Schuts hebben we 

toch geprobeerd het verhaal te vertellen over deze fraaie hoofdmanketen van een 

van de mooiste schuttersgilden van Noord-Brabant.

Door Toon Groot

Reportage
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Wonderbare Moeder (3x), de landman, 

die het vlas zaaide (3x) en het wapen van 

de toenmalige gemeente Oud-Heusden 

(2x). De schakels hebben een lengte van 

45 mm en zijn 25 mm breed. In 1997 is 

de hoofdmanketen opnieuw aangepast 

door Jos Klerks, dit ter gelegenheid van 

zijn 50-jarig lidmaatschap. Alle schakels 

werden nu opgevuld met de volgende 

afbeeldingen: De voormalige genadeka-

pel aan de Gaersweide (2x), De R.K. 

kerk van Elshout (2x) Het oude gemeen-

tehuis van de toenmalige gemeente Oud-

Heusden dat toen in Elshout stond (2x) 

en een schakel met de vermelding ’Jos 

Klerks, Gildebroeder, 1947 sept. 1997’. 

De schakels
Enkele afbeeldingen stellen de legende 

voor van de Wonderbare Moeder van 

Elshout, die zijn oorsprong vindt in de 

12e eeuw. De O.L.V. Schuts zou ook in 

die periode zijn opgericht, in het jaar 

2000 vierde men nog het 700-jarige 

bestaan. Ook de andere afbeeldingen 

hebben voor Jos Klerks een diepe bete-

kenis gehad. We zullen u een korte 

beschrijving geven van de afbeeldingen 

in de schakels van de Hoofdmanketen.

De landman
Een boer uit Drunen was vlas aan het 

zaaien op zijn land. Hij was dorstig en 

had geen drinken bij zich. Leunend over 

zijn schop zag hij in de verte een vrouwe 

naderen, die hij niet kende. Haar vraagt 

hij om drinken, de vrouwe gaat naar de 

sloot en hij wil haar toe roepen dat het 

water niet goed was, maar zij schept al en 

brengt hem water zo heerlijk zoals hij 

nog nooit heeft geproefd. De vrouwe 

gaat heen; Maria was zij. Onder het 

zaaien besluit hij een kapel ter hare ere te 

laten bouwen zo gauw het vlas rijp was. 

De volgende morgen komt hij opnieuw 

op de akker en ziet tot zijn verbazing dat 

het vlas al rijp is. Dit was een wonder.

De Wonderbare Moeder 
Nadat de kapel was gebouwd werd hierin 

het beeld van de Wonderbare Moeder 

geplaatst. Het huidige 45 cm. hoge hou-

ten Maria beeldje dat thans staat in de 

parochiekerk van Elshout werd op grond 

Hoofdmansketen



van stijlenkenmerken gedateerd op de 

14e eeuw en zeker niet op de 12e eeuw. 

Het laag uitgesneden kleed en de mantel 

zouden beter in de 14e eeuw passen. In 

1875 heeft de vermaarde Elshoutse 

beeldhouwer Hendrik van der Geld het 

beeldje grondig gerestaureerd en in zijn 

oude luister hersteld.

De Genadekapel
Tot 1830 heeft er aan de Gaersweide een 

kapel gestaan die tevens ook gebruikt 

werd als kerk, met daarin het beeld van 

de Wonderbare Moeder. Omstreeks die 

tijd is het afgebroken en verrees er een 

nieuwe kapel op dezelfde plaats met een 

groot processieterrein ervoor. Duizen-

den mensen kwam in de meimaand en 

het jaar door Maria als de “Wonderbare 

Moeder” vereren en aanroepen. Tot 

ongenoegen van vele Elshoutenaren 

waaronder Jos Klerks werd midden jaren 

’60 van de vorige eeuw de genadekapel 

gesloopt en werd er een nieuwe moderne 

kapel gebouwd. De toenmalige Norber-

tijn H.J.B. Oderkerk die in zijn periode 

als pastoor in Elshout ook de parochie-

kerk ging moderniseren was voor de 

sloop en voor het ontwerp van de nieuwe 

kapel verantwoordelijk.

De R.K. Kerk
De Rooms Katholieke kerk van Elshout 

werd ontworpen door de architect Tul-

der, de eerste steen werd gelegd door 

pastoor Q. van de Bogaert op 15 april 

1878 en de kerk werd ingewijd door mgr. 

Godschalk, bisschop van het bisdom 

Den Bosch. In februari 1876 werd een 

prachtig altaar aan de Moeder des Heren 

toegewijd en het miraculeuze beeld van 

de “Wonderbare Moeder” werd in pro-

cessie daarheen gedragen. Hier staat het 

nog altijd in ere. In de jaren 1967 en 

1968 werd onder leiding van pastoor 

Oderkerk de neogotische kerk grondig 

onderhanden genomen, voor vele paro-

chianen ook weer iets te grondig. Want 

de preekstoel, communiebanken en zit-

banken werden verwijderd. Kosten 

100.000 gulden. Op 2 april 1973 voltrok 

zich een ramp voor de parochie. Tijdens 

een geweldige storm werd de spits van de 

toren geblazen. Opnieuw een kostenpost 

van 100.000 gulden. Dit geld werd voor 

een groot deel samen gebracht door de 

Elshoutse bevolking. De toren was in 

augustus 1974 weer in zijn oude glorie 

hersteld.

Het  Gemeentehuis 
Het toenmalige gemeentehuis van Oud-

Heusden, waar ook Elshout en Hulten 

toebehoorde stond in de Kerkstraat recht 

tegenover waar nu de Van Altenastraat is. 

Het werd gebouwd midden 19e eeuw. In 

1880 werd er links de openbare jongens-

school aangebouwd die later de Sint 

Jozefschool zou gaan heten. Op deze 

school heeft Jos Klerks zeker zijn lessen 

gevolgd. Tot 1935 heeft het als gemeen-

tehuis dienst gedaan. Het schoolgebouw 

heeft nog dienstgedaan tot 1961. In het 

oude gemeentehuis waren in het verle-

den de veldwachter en onderwijzers 

gehuisvest. In 1969 ging dit monumen-

tale pand tegen de vlakte om plaats te 

maken voor bejaardenwoningen.

Het gemeentewapen
Het rad op een achtergrond van azuur-

blauw is het gemeentewapen van de 

toenmalige gemeente Oud-Heusden 

waaronder Elshout en Hulten ook toe 

behoorden. Sinds 1285 kwam de 

ge meente onder de zielzorg van de Nor-

bertijnen van de Abdij van Berne. Eeu-

wenlang bleef dit zo. Op 1 mei 1935 

werd Elshout bij Drunen gevoegd nadat 

eerdere pogingen in 1924 en 1929 waren 

mislukt In 1997 kwam er opnieuw een 

herindeling. Elshout vormt samen met 

Drunen, Vlijmen, Heusden en 8 andere 

kleine kernen de nieuwe gemeente Heus-

den. Binnen het gebied van de Heem-

kundekring Onsenoort, staan in de 

wapens van Heusden, Nieuwkuijk, 

Haarsteeg en Hedikhuizen ook de 

af beeldingen van een rad.

Broederschap
Zo vertellen de schakels van de hoofd-

manketen de legende van de Wonderbare 

Moeder en de geschiedenis van Elshout. 

Een geschiedenis waar hij trots op was. 

Trots was hij ook op zijn gilde, de Onze 

lieve Vrouwe Schuts van Elshout. In een 

interview met een krant zei hij: „Ik ben 

met hart en ziel gildebroeder. Bij het 

gilde heb ik echte broederschap gevon-

den”. Deze liefde voor de Elshoutse 

Schuts heeft hij ook aan zijn familie kun-

nen overbrengen: naast vader Jos zijn 

ook zijn vier zonen, een schoonzoon en 

vijf kleinkinderen lid van ’De Onze Lieve 

Vrouwe Schuts van Elshout, trots van 

Noord-Brabant’.

Bronnen
Onze Lieve Vrouwe Schuts trots van 

Noord-Brabant, Kees van den Oord, 

mei 2000. 

Elshout parochie-gemeenschap, Kees 

van Delft, Loes Kemper en Zr. Theresi-

ette Kester, juni 1985

Archief O.L.V. Schuts Elshout, archiva-

ris Jan Geelen ■
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EEN FILM VAN EEN JAAR

Omroep Brabant is benaderd om een film te maken over 

een jaar gildeleven in Brabant. Laten zien, wat het gilde-

leven anno 2003 voorstelt en inhoudt in hun eigen ogen en 

in die van anderen. Jeroen Neus was aangezocht als regis-

seur voor een ‘alternatieve Gildetrom’, het jubileumca-

deautje van het tijdschrift aan de abonnees bij gelegenheid 

van het gouden (50-jarig oftewel gulden) jubileum. Er lag 

een voorlopig draaiboek. 

door Ad Dams

Als regisseur werk je vanuit een doelstelling, die in de opdracht 

globaal omschreven is. Iemand heeft allerlei achtergrondgege-

vens verzameld, waaruit een soort draaiboek ontstaan is met 

zaken die in de documentaire in beeld moeten komen. In dit 

geval was dat gedaan door Arno Welling van Omroep Brabant. 

De eerste echte kennismaking met een gildemanifestatie was tij-

dens de kringdag in Diessen in het Kwartier van Oirschot. Van 

tevoren heb je geen idee van wat er gaat gebeuren. Het program-

maboekje helpt er wel bij en natuurlijk is er wel iemand aan wie je 

iets kunt vragen, maar zo’n eerste keer kijkje vooral je ogen uit.

Zes keer hetzelfde?
Na zo’n eerste kringdag weet je globaal, wat het programma is op 

alle volgende kringdagen. Die gebruik je vooral om een beeld te 

krijgen - en te geven - van de verscheidenheid tussen al die gildes. 

En dan kun je op zoek naar de andere aspecten van het gildewe-

zen anno 2003. Bij 5 van de 6 kringdagen is gefilmd, waarbij 

zowel gemeenschappelijke aspecten als ‘afwijkende’ details in de 

uiteindelijke versie terecht zijn gekomen. Een ‘aardigheidje’ zoals 

het varkentje van zult in Beugen is daar een voorbeeldje van.

Ander medium
Een film, of je die nu aflevert op videoband, CD ROM of DVD, 

is een ander medium dan een tijdschrift of boek. Een tijdschrift 

en zeker een boek zijn bedoeld als bron, waarin je nu een stuk 

leest en later nog eens een stuk, iets naslaat en misschien ooit nog 

eens de hele tekst leest. Bij een film kijk je van het begin tot het 

eind. Dat werk je als regisseur althans naar toe.

Spanning 
Voor een film heb je spanning nodig, verhaallijnen, ontwikkelin-

gen. Die moeten zich wel afspelen binnen de contekst van dit ene 

jaar. Dat werd in ons geval dus een verteller, die een artikel in De 

Gildetrom wil schrijven over het gildeleven anno 2003 en daar-

mee de Jan Mesprijs winnen. Binnen dat verhaal speelt de oplei-

ding van een jonge vendelier Gerard Lamboo. Wat komt er kijken 

bij het koningschieten? Hoe loopt het vóór en tijdens een kring-

dag en de massale opmars? Wat zal de bisschop ervan vinden en 

wat zal de burgemeester ervan zeggen? Hoe loopt die uitvaart 

met gilde-eer?

Tijdsdocument
Gilden anno 2003 vraagt ook om beelden, die deze tijd typeren. 

Je moet dus kunnen zien, dat de film toen opgenomen is. De 

auto’s langs de route, de kleding van de toeschouwers, de tuintjes 

voor de huizen, de invloed van milieuregels, vrouwen in het gilde. 

Er zitten – “voor de oplettende kijkertjes” - veel contrasten in. 

Om maar iets te noemen: oud gildezilver, een oude inrichting van 

een huis, maar wel de allermodernste computer van deze tijd bij 

de gefingeerde schrijver. Over enkele jaren ziet dat er weer heel 

anders uit.

INTERVIEW



10

ABONNEMENTEN 
De Gildetrom wordt nu al vijftig jaar door vrijwilligers uit 

enkele gilden samengesteld. Dat betekent uren werk, waarte-

genover geen vergoeding staat. Als naar rato van de bestede 

tijd betaald zou moeten worden zou de abonnementsprijs 

een veelvoud van het nu geldende bedrag zijn. 

Ook de administratie is vrijwilligerswerk, waaraan op jaarba-

sis vele, vele uren besteed worden. Er zijn mogelijk-heden om 

de administratie behulpzaam te zijn. De abonnementenad-

ministratie is een veelomvattend werk, gezien de vele wijzi-

gingen in het bestand, welke telkens nodig zijn om het blad 

op de juiste tijd en plaats te doen bezor-gen. Toch komt het 

nog steeds voor, dat adreswijzigingen niet of te laat worden 

doorgegeven, waardoor het blad door TPG Post wordt terug-

gestuurd. Het kost iedere keer weer extra tijd om de juiste 

adressen op te sporen en bovendien extra geld om het blad 

weer te verzenden. Bij nazending kan niet worden geprofi-

teerd van het zogenaamde periodiekentarief, maar moet de 

gewone briefport worden betaald. Deze bedraagt momenteel 

1 1,56. Dat is een extralast voor de stichting. Abonnees kun-

nen helpen dit te voorkomen door tijdig een gewijzigd adres 

door te geven. Nu verschillende gilden gebruik hebben 

gemaakt van de mogelijkheid om het blad rechtstreeks aan 

hun leden te laten toezenden, is het nog meer belangrijk om 

de wijzigingen door te geven. 

In het afgelopen jaar is daarmee soepel omgegaan, maar de 

richtlijn was en is, dat elke nazending als gevolg van een ver-

zuim van de abonnee vergoed moest worden. In het jaar 

2004 zal daaraan strenger de hand worden gehouden en voor 

iedere nazending een bedrag van 1 3,- worden gevraagd, bij 

vooruitbetaling te voldoen. Een ander middel om de admini-

stratie behulpzaam te zijn is het afgeven van een machtiging 

tot automatische afschrijving van het verschuldigde bedrag 

van de bank/girorekening van de abonnee. Bijna 50% van het 

aantal abonnees heeft dat gedaan. Voor anderen moet een 

acceptgirokaart worden aangemaakt, verzonden en de be-

taling via de bank worden verwerkt. Hiervoor geldt een ver-

goeding van 1 3,-. Elk jaar komt het toch weer voor, dat niet 

of te laat wordt betaald. Daarvoor is weer extrawerk nodig. 

Dat kan allemaal worden bespaard door het afgeven van een 

machtiging. U kunt een eenvoudig briefje schrijven aan de 

administratie, waarin u daarvoor toestemming geeft. U hoeft 

dan niet meer te letten of u wel of niet betaald hebt. Dat is 

dan onze zorg.

Helpt u mee? Bij voorbaat bedankt. 

PRESENTATIE 
GILDETROM-DVD 
’BIJ DE TIJD’

Terwijl elders in Brabant het tijdschrift en de DVD’s samen-

gevoegd werden ter verzending, maakte op 22 december 

2003 een gezelschap vertegenwoordigers van de NBFS en 

De Gildetrom zijn opwachting op het provinciehuis in Den 

Bosch. Commissaris der Koningin mevrouw Maij-Weggen 

was bereid gevonden, het eerste exemplaar van ’Bij de tijd’ 

ten doop te houden. Ze had haar voorbereidingen getroffen: 

Jolles kwam ter tafel, maar ze was ook benieuwd, hoe ze op 

een snelle manier een actueel overzicht kon krijgen van het 

gildeleven in Brabant. Uiteraard had ook de afvaardiging zich 

voorbereid en een kerstpakket met de DVD, het tijdschrift, 

een stuk Brabants Bont én een gebottelde gilde-versnapering 

meegebracht.

Behalve een goede gastvrouw toonde mevrouw Maij-Weggen 

zich ook geïnteresseerd in hoe de gildes haar rol als vertegen-

woordigster van het wereldlijk gezag tegenwoordig zien.  

Show
Het is verleidelijk, gildes te filmen vanaf kniehoogte met indruk-

wekkende beelden van stoere uniformen, wapperende veren, 

trommen, vaandels, bogen, geweren. “Ik ben zelf bij de scouting 

geweest en heb nog steeds een gevoel bij een uniform als teken 

van gelijkheid binnen een groep en de verwijzing naar een verle-

den. Dienstbaarheid aan het vaderland is tegenwoordig wat 

moeilijk in beeld te krijgen. Die is eerder verschoven naar de 

lokale gemeenschap, en dat zie je wel. Dienstbaarheid aan God 

is moeilijker in te vullen. Gilden tonen wel een band met de 

kerkelijke organisatie, maar misschien is dat toch eerder te zien 

als onderdeel van een Brabantse cultuur. Brabanders, die zich 

betrokken voelen bij elkaar, de gemeenschap en geloof.” Gildes 

(en scouting) zijn geen artiesten, zouden dat althans niet moeten 

zijn. Nee, dat breng je dus ook niet met veel nadruk op show.

Uitdaging
Hoe Jeroen het projekt beleefd heeft, is de slotvraag. Van alle 

kanten is er veel medewerking geweest. Je moet op veel plaatsen 

zijn,veel in de gaten houden, steeds keuzes maken en verzamelt 

tientallen uren materiaal. Uit die massa een goed ‘verhaal’ maken 

van 33 minuten is een hele uitdaging geweest. Met de Brabantse 

gildebroeders is heel goed te werken!” ■
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In het geanimeerde gesprek werd duidelijk, dat zij hieraan 

zeker een eigen invulling zal willen geven. Dat gesprek liep 

overigens wel een beetje uit, vervelend voor de volgende 

afspraak, maar die zal er hopelijk begrip voor hebben, dat 

mevrouw Maij-Weggen even bezig was met de gildecultuur. 

BIJ DE TIJD

Het zal voor velen een aangename verrassing geweest zijn om 

bij het vierde en laatste nummer van de 50e jaargang van De 

Gildetrom een cadeautje te ontdekken in de vorm van een 

DVD van één jaar gildeactiviteiten. Velen waren blij verrast 

en lieten dat merken. Anderen waren dat minder omdat zij 

geen afspeelmogelijkheid hadden. Wellicht zijn zij mede door 

de toezending van het cadeautje er toe overgegaan om alsnog 

apparatuur aan te schaffen, omdat dit medium in de toe-

komst een belangrijke rol gaat spelen ter vervanging van de 

videorecorder.

Vele computers zijn geschikt om de prachtige DVD af te spe-

len, dat is kijken en luisteren.

De DVD heet ’Bij de tijd’ en dat heeft een tweeledige beteke-

nis. De gefilmde activiteiten laten gilden zien en horen hoe zij 

nu zijn, niet alleen de historische activiteiten, maar ook die 

van deze tijd van de jaren 2002 en 2003. Hierdoor is het een 

monument geworden, zoals in 1933 het boek van J.A.Jolles 

dat was en nog is. Aangenomen mag worden, dat de DVD in 

uw gilde, familie- of vriendenkring is getoond of minstens is 

besproken. Wellicht zal daarbij wel eens zijn gezegd „ik wil 

deze ook wel hebben”. Nu dat is mogelijk. Er zijn nog een 

aantal dvd’s beschikbaar over. Deze zijn te verkrijgen voor de 

prijs van 1 10,-, exclusief 1 1,- aan verzendkosten. U kunt 

deze bestellen bij de administratie: Drossard de la Court-

straat 71, 5421 JG Gemert. U doet goed om daarbij te voe-

gen een machtiging tot automatische afschrijving van uw 

bank/girorekening. Dan verloopt alles soepel en hebt u bin-

nen enkele dagen uw dvd in huis. Helaas levert de bestelling 

via een bank/giro-overschrijving niet voldoende (adres)gege-

vens om de bestelling te kunnen uitvoeren. In dat geval is een 

telefonische bestelling - ook e-mail - nodig. ■

Website www.schuttersgilden.nl
1.  Omdat er angst bestond voor het overbrengen van virus-

sen en spam is afgesproken, dat de adressen van de gilden 

op de website alléén toegankelijk zijn via een gebruikers-

naam en wachtwoord.

  Ook is afgesproken dat elke kringsecretaris beslist wie de 

gebruikersnaam en het wachtwoord mag ontvangen. 

Neem daarvoor dus contact met uw kringsecretaris op.

2.  Wijzigingen op de website worden alléén aangebracht via 

de federatiesecretaris aan de hand van eerst door de 

kringsecretarissen gefiatteerde wijzigingen. Eventuele wij-

zigingen  etc. dus altijd opgegeven aan uw kringsecretaris. 

Vademecum 2004
Ook in 2004 zal er weer een vademecum verschijnen. Ook 

wijzigingen in het vademecum worden alleen aangebracht 

aan de hand van een door de kringsecretaris gefiatteerde 

opgave.

Europees Schutters Treffen 2009
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid worden gehouden in de 

Belgische gemeente Kinrooi.

Natuurvellen voor trommen
Er blijkt veel verschil te zijn in de prijs van natuurlijke trom-

vellen. De Federatieve Tromcommissie stelt het op prijs om 

in kennis te worden gesteld van adressen waar dergelijke vel-

len te koop zijn. Een prijsvergelijking – of gezamenlijke 

inkoop - kan in het voordeel van de gilden werken. Geef 

adressen door aan het secretariaat van de tromcommissie,  

W . Driessen, Terlingenplein 47, 5735 BV Aarle-Rixtel, tele-

foon 0492-382296.

Voorzitter Gelderse federatie neemt afscheid
Voor de derde keer werd op 25 

januari de federatieve ontmoe-

tingsdag gehouden van de Gel-

derse Federatie van Schutters-

gilden. De ontmoetingsdag 

vond plaats bij schutterij ’Een-

dracht Maakt Macht’ in het 

Gelderse Hengelo.

Stonden de vorige ontmoetings-

dagen in het teken van: ’Koning 

in Gelre’ en ’Met open Vizier’, 

nu werd er in 4 workshops aan-

dacht besteed aan: vergunnin-

gen en regelgeving; bestuursver-

antwoordelijkheid, fiscaliteit en 

verzekeringen; marketentsters 

en bielemannen; reglementen 

(vogel)schieten. Aan het einde 

van deze druk bezochte ont-

moetingsdag werd federatie-

voorzitter Herman Tomesen, 

groot initiator van deze ontmoetingsdagen, een receptie aan-

geboden  bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van 

de Gelderse federatie. Door vertegenwoordigers van schutte-

rijen, federatiecommissies en federatiebestuur werd Herman 

toegesproken, geprezen en bedankt voor zijn volle inzet, zijn 

altijd aanwezig zijn bij schuttersactiviteiten, zijn goede kon-

takten met schutters en gildenbroeders zonder aanzien des 

persoons. Ook mevrouw Tomesen werd in de hulde betrok-

ken; zij stond hem in die acht jaren voorzitterschap altijd ter-

zijde en hield bovendien een dagboek bij van wat er zoal 

gebeurde. Zij vonden het allebei tijd om nu eens meer aan-

dacht te gaan besteden en te genieten van de kleinkinderen.

Als federatievoorzitter van de Gelderse Federatie nam Her-

man Tomesen ook deel aan het Interfederatief overleg, een 

halfjaarlijkse bijeenkomst van vertegenwoordigers van de 

Gelderse, Noordbrabantse en Limburgse federaties en aan 

de bijeenkomsten van de EGS. Limburg werd bij deze 

afscheidsreceptie vertegenwoordigd door Louis Litjens 

(tevens EGS-penningmeester) en Hennie Hoppenbrouwers 

en Jo van den Biggelaar vertegenwoordigden Noord-Bra-

bant. ■

Voorzitter Ko op ’t Hof overhandigt mevrouw Maij-Weggen het Gilde-

trom-pakket

FEDERATIE-NIEUWS

Herman Tomesen
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Kinderen van de basisschool in Oostelbeers mogen met gilde Sint Joris mee in 
optocht tijdens het koningschieten op 30 juni 2003. De kinderen van groep 1 
mochten in de huifkar mee. De jarige Jan de Koning werd de nieuwe koning.
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KRINGNIEUWS

Hoofdman gilde Sint Sebastiaan viert jubileum
Hoofdman Toon van Overdijk was op 9 oktober 2003 12,5jaar 

hoofdman van gilde Sint Sebastiaan te Oirschot. Om dit heu-

gelijke feit te vieren werd op 18 november 2003 voor de jubi-

lerende hoofdman een feestavond georganiseerd. Met het 

aantreden van Toon van Overdijk in 1991 kreeg het gilde een 

enthousiaste en creatieve hoofdman. Toon was op dat 

moment al 10 jaar lid van gilde Sint Sebastiaan. Als schutter, 

als actief gildebroeder in verschillende commissies en als 

hoofdmansdeken had Toon reeds zijn sporen binnen het 

gilde verdiend. Tijdens zijn periode als hoofdman heeft Toon 

van Overdijk, mede door zijn aanstekelijke humor, zorg 

gedragen voor een uitstekende sfeer binnen het gilde. In gilde 

Sint Sebastiaan heeft het begrip broederschap daardoor een 

werkelijke betekenis. Die goede sfeer heeft er ook voor 

gezorgd dat het gilde flink in ledental is gegroeid. Tijdens het 

hoofdmanschap van Toon heeft Sint Sebastiaan verder een 

nieuw gildehuis in de gedaante van het Hof van Solms en een 

nieuwe gildetuin aan de Wintelresedijk verkregen. In beide 

situaties heeft hoofdman van Overdijk een sterke rol gespeeld. 

Daarnaast is Toon de grote animator achter de Stichting Gil-

demonument, welke stichting zich de laatste jaren met succes 

beijverd voor het oprichten van een gildemonument. Een 

monument dat een gildedorp Oirschot waardig is. Het grote 

publiek kan sinds 1995 de bloemen- en plantenmarkt bezoe-

ken die op Koninginnedag op de Oirschotse markt wordt 

gehouden. Dit evenement wordt georganiseerd door gilde 

Sint Sebastiaan, waarbij een deel van de opbrengst ten goede 

komt aan het goede doel. Het was ook hier hoofdman Toon 

van Overdijk, die met het idee kwam en Oirschot zo weer wat 

levendiger maakte. Tijdens de feestavond kreeg de hoofdman 

een zilveren herinneringsspeld aangeboden alsmede een 

staatsieportret van hemzelf in groot ornaat. In toespraken 

door de hoofdmansdeken, de eredeken en een spreker 

namens de overige Oirschotse gilden werd hem de nodige lof 

toegezwaaid. In zijn bedankwoord prees Toon van Overdijk 

zijn gildebroeders voor hun inzet voor gilde Sint Sebastiaan. 

Het gilde spreekt de hoop en het vertrouwen uit dat Toon van 

Overdijk ook de komende jaren zijn rol als hoofdman met 

verve zal blijven vervullen.

Koninklijk gilde schiet koning
Op 14 september 2003 had bij het Koninklijk Handboog-

schuttersgilde Sint Sebastiaan van Willem III uit Tilburg het 

koningschieten plaats. Nadat alle ceremonieën op deze stra-

lende dag hadden plaats gehad, probeerden de 17 meedin-

gende schutters de vogel omlaag te halen. Na een spannende 

strijd lukte dit met het 111e schot. A. van de Vrande mag zich 

de volgende drie jaren koning van het gilde noemen. 

Oirschotse en Beerse gilden andermaal op zoek naar 
samenwerking

Kort na de gemeentelijke herindelingen in Noord-Brabant 

hebben de Oirschotse en Beerse gilden op initiatief van hun 

burgemeester de eerste pogingen ondernomen om tot een 

nauwere samenwerking te komen. Dit is helaas tot niets uit-

gelopen, omdat er op dat moment de tijd nog niet rijp was 

om toenadering te zoeken en de noodzaak daartoe ook ont-

brak. Vervolgens hebben de vier Beerse gilden het initiatief 

genomen om de gezamenlijke organisatie van het Europees 

koningschieten in 2006 op te pakken. De neuzen stonden 

ook toen nog niet voldoende dezelfde kant op om zo’n orga-

nisatie ter hand te nemen. De partijen gingen weer uit elkaar. 

Dat betekende echter niet dat er geen contact meer was. In 

de loop der jaren werden op bescheiden schaal onderlinge 

afspraken gemaakt. De jaarlijkse verschieting om het de 

Kroon wisselschild en de kampioen van Oirschot staan al 

enkele jaren op de agenda van de acht gilden. Daarnaast 

werd afgesproken elkaars koningschieten te bezoeken, waar 

we inmiddels wederzijds vertrouwde gasten zijn geworden. 

De tijd staat niet stil en per slot van rekening zijn we gewild 

of ongewild een gemeente geworden. De Oirschotse gilden 

hebben daarom het initiatief genomen om andermaal met de 

Beerse gilden aan tafel te gaan zitten. Er was stof en voorstel-

len genoeg om te bespreken. Toch is er nog steeds van weers-

kanten enige aarzeling om tot concrete afspraken en initiatie-

ven te komen. Wel wordt in overweging genomen de verschie-

ting om het de Kroon wisselschild en de kampioen van 

Oirschot op te krikken tot een verbroederingsdag, waarbij 

ook vendeliers, tamboers en bazuinblazers aanwezig zullen 

zijn. Verder werd afgesproken de volgende vergadering in 

januari 2005 te houden.

Gilde O.L. Vrouw West- en Middelbeers

Nieuwe vaandrig bij Onze Lieve Vrouw en de Heilige 
Willibrordus te Wintelre

Op maandagavond 26 januari was een vijftigtal gildebroeders 

en -zusters verzameld in de gildekamer om de ’Verkoop van 

het vaandel’ bij te wonen. Een oude bepaling wil, dat wanneer 

een vaandrig te kennen geeft, met zijn functie te willen stop-

pen, deze functie te koop wordt aangeboden en aan de hoog-

ste bieder (na beraad) wordt gegund. Slechts vier gildebroe-

ders hadden het al eens ooit meegemaakt, 43 jaar geleden 

toen de huidige vaandrig ’het vaandel kocht’ voor 34 gulden. 

Hij nam het over van een gildebroeder die op een onbewaakt 

moment te veel bood, maar het uiteindelijk toch niet zag zit-

ten. Graag had Thomas van Eeten sr., de scheidende vaan-

drig, de 50 jaar vol gemaakt, maar om medische redenen 

moet hij hiervan afzien. De hoofdman opende de verpachting 

met het voorlezen van art. 2 uit het huishoudelijk reglement: 

„Bij het openvallen van de vaandeldragersfunctie zal het vaan 

door de Overheid aan iemand van het Gilde geschonken ofwel 

verpacht worden. Dit volgens goeddunken van de Overheid. 

Het vaan blijft te allen tijde het eigendom van het Gilde. De 

vaandeldrager zal zijn functie naar genoegen en zo lang dit de 

overheid nodig acht moeten waarnemen”.

Een uitgebreid overzicht van rechten en plichten van de 

vaandrig was eerder al aan alle gildebroeders toegezonden.

Veel kandidaten waren er niet, slechts 5 gildebroeders brach-

ten een bod uit waarvan uiteindelijk Henk van Asten en Fons 

van de Sande overbleven.

Bij 170 euro klonk het „eenmaal andermaal verkocht” en was 

Henk van Asten de nieuwe vaandrig, want de hoofdman 

deelde mee dat, gezien de staat van dienst van Henk er geen 

nader beraad plaats zou vinden en hij verzocht de oude vaan-

drig, Henk de sjerp om te hangen en hem het vaandel te 

Kwartier van Oirschot

De zeer actieve familie Daas van Gilde O.L. Vrouw uit West- en Middel-

beers. Kees en Ine als handboogschutters op doel. Hun kinderen Clement 

als vaandrig, Armand als vendelier, Maurice, Lucien en Laurent als 

tamboer. 
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overhandigen. Ouderling Piet van Mol (82) en 57 jaar lid van 

het gilde moest nog even kwijt dat dit zijn zesde vaandrig was 

te weten Jan Klessens, Marinus van de Velden, Toon van Ger-

wen, Huub van Hees en tot nu Thomas van Eeten.

Henk wordt door de gildebroeders en -zusters uitbundig 

gefeliciteerd en succes toegewenst waarna de hoofdman de 

bijeenkomst sluit.

Huldiging jubilarissen Sint Catharina en Barbara gilde 
Mierlo

Op zaterdag 24 januari j.l. huldigde het gilde Sint Catharina 

en Barbara uit en in Mierlo twee gildebroeders ter gelegen-

heid van hun veertigjarig jubileum. Beide gildebroeders, 

Johan van den Berg en Wim Janssen, traden veertig jaar gele-

den toe tot het gilde, dat op dat moment een wat ’slapend’ 

bestaan leidde. Mede door hun toedoen, Johan was o.a als 

schrijver en regerend deken actief, terwijl Wim vele jaren met 

verve de taak van Schrijver vervulde, ’ontwaakte’ het gilde, 

zodat het nu een weer alleszins actieve rol in het Mierlose 

speelt. Dit moge ook blijken uit de taakstelling van het gilde 

voor 2005: De organisatie van de Kringgildendag Kempen-

land, een evenement, waarvoor meer dan vijftig gilden uit de 

Kempen naar Mierlo zullen komen. Vanzelfsprekend is het 

gilde al druk bezig met allerlei voorbereidingen en ook de 

beide jubilarissen zetten daarbij hun beste beentje voor. Voor-

afgaande aan de receptie te hunner ere werd aan Johan, Wim 

en hun echtgenotes de vendelgroet gebracht, waarna talrijke 

aanwezigen in het gildehuis hun gelukwensen aanboden. 

Natuurlijk werden daarbij ook hun verdiensten gememo-

reerd en gewaardeerd, onder meer door broeder Thieu van 

der Voort van Kring Kempenland, die hen tevens met goud 

en zilver onderscheidde. Johan dankte in een kort en geestig 

terugblikkend woordje. Daarbij sprak hij de hoop uit nog 

minstens veertig jaar door te mogen gaan, zo niet alleen, dan 

toch samen met Wim. Al met al een goed bezochte en 

geslaagde huldiging, waaraan allen met veel plezier zullen 

terugdenken.

Vele huldigingen in jubileumjaar Sint Jorisgilde Budel
In het afgelopen jubileumjaar van het Sint Jorisgilde Budel 

zijn er diverse leden in het zonnetje gezet. Het gilde vierde 

afgelopen jaar het feit dat het 50 jaar geleden heropgericht 

werd. Twee van de oprichters destijds zijn nu nog steeds lid 

van het gilde, en werden daarom aan de vooravond van de 

eigen Kringgildendag Kring Kempenland onderscheiden 

door het gilde. De zilveren onderscheiding van het eigen 

gilde was reeds in hun bezit, en werd nu opgevolgd door de 

gouden draagspeld van het gilde voor de gildebroeders Toon 

Zentjens en Nic Kennis. Beide gildebroeders stonden aan de 

wieg van kruisboogvereniging Nooit Gedacht, de vereniging 

die de basis legde voor de heroprichting van het Sint Joris-

gilde in 1953. Gedurende hun lange lidmaatschap hebben 

beiden ruim veertig jaar deel uitgemaakt van de overheid. 

Voor hun bewezen inzet werden beiden bij het veertigjarig 

jubileum al benoemd tot erelid/lid van verdiensten. Beiden 

jubilarissen verrasten het gilde met een speciaal zilveren her-

denkingsschild dat zij uit beider naam aanboden aan het 

gilde. Tijdens diezelfde avond werd er nog een derde gilde-

broeder onderscheiden. Het ging hierbij om Rens van Hun-

sel, die al ruim 40 jaar actief is als gildebroeder bij het Sint 

Jorisgilde te Budel. Van die ruim 40 jaar heeft hij 25 jaar lang 

deel uitgemaakt van de overheid, waarin hij over perioden 

zelfs dubbele bestuurstaken heeft vervuld. Verder is hij al vele 

jaren actief als instructeur voor de tamboers en bazuinbla-

zers, en heeft hij grote invloed gehad op het verjeugdigen van 

ons gilde. Kortom een gildebroeder die het gilde mede heeft 

gevormd tot wat het nu is geworden. Rens was reeds bij zijn 

terugtreden als Regerend Deken tot lid van verdienste 

benoemd. Tijdens een speciaal ingelaste ledenvergadering 

werd hij door het gilde nu benoemd tot erelid van het Sint 

Joris-gilde Budel. Op 22 november kreeg Rens tijdens een 

plechtig investituurkapittel te Antwerpen de versierselen uit-

gereikt behorende bij de gouden medaille in de orde van de 

Nobele Papegay. Bij de officiële afsluiting van het feestjaar, 

tijdens het inmiddels traditionele ’oliebollentrommen’, werd 

tot slot de kapitein van het gilde nog eens in de bloemetjes 

gezet. Tijdens de najaarsvergadering in oktober werd hij met 

een smoes even weggehaald van de vergadertafel. Er was 

immers een verzoek van een aantal gildebroeders en -zusters 

binnengekomen om hem voor te dragen tot benoeming als 

lid van verdiensten. Charles is als jonge knaap toegetreden 

tot het gilde en gaat het gilde al vele jaren met fierheid voor 

als kapitein. Tevens maakt hij al vele jaren deel uit van de 

overheid en levert nog altijd een zeer actieve en positieve bij-

drage aan het gilde. De vergadering stemde erin toe om de 

titel ’lid van verdienste’ toe te kennen, maar dit op feestelijke 

wijze pas bekend te maken tijdens het oliebollentrommen. 

De benoeming bleek goed geheim gehouden te zijn blijkens 

de blij verraste reactie van een stralende Charles zo op de 

drempel van het jaar. Het Sint Jorisgilde kan dan ook terug-

kijken op een prachtig jubileumjaar, met als hoogtepunt de 

organisatie van de Kringgildendag Kring Kempenland.

Gilde Maarheeze ’duikt’ in eigen geschiedenis
De laatste jaren hebben verschillende nieuwe leden zich aan-

gemeld bij het gilde Sint Joris-Sint Barbara uit Maarheeze. 

Het bestuur heeft dan ook gemeend dat het zinvol zou zijn 

om een avond te organiseren voor de eigen leden met als 

thema de geschiedenis van het eigen gilde. Onder grote 

belangstelling werd deze avond dan ook onlangs georgani-

seerd. In het gildehuis werd een kleine tentoonstelling opge-

steld waar alle in het bezit zijnde attributen werden uitge-

stald. (Ere)lid Bert Mulder nam de niet eenvoudige taak op 

zich om een en ander te vertellen over de geschiedenis van 

het gilde en de aanwezige voorwerpen. Mulder heeft in het 

verleden reeds veel onderzoek gedaan naar de historie van 

het gilde door onder andere het bezoeken van archieven en 

het bestuderen van bestaande literatuur. Zijn bevindingen 

zijn door hem vastgelegd door middel van foto’s en geschrift. 

Met behulp van projectiebeelden van voorwerpen, oude 

geschriften, keurmeestersletters enz. werd onder andere het 

oudste in het bezit zijnde voorwerp gedateerd. Dit is de nog 

steeds in gebruik zijnde zilveren koningsvogel welke stamt uit 

1512. Deze en nog een andere vogel zijn o.a. tentoongesteld 

ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Den Bosch in 

1985 op een tentoonstelling waar zilver getoond werd, 

gemaakt in Den Bosch. Deze vogel geeft in ieder geval aan 

dat het gilde reeds in 1512 bestond. Naast deze oude vogels 

zijn van historisch belang de nog in het bezit zijnde 200 à 250 

jaar oude vlechtwerksjerpen welke worden beschreven in het 

boek ’Vlechtwerksjerpen van de Noord Brabantse schutters-

gilden’. In 1991 zijn een drietal gerestaureerd en een sjerp 

Kempenland

Huldiging Charles de Laat 
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heeft 3 maanden op een tentoonstelling gelegen in Brussel in 

1992. Verder werd over de gang van zaken (voor zover 

bekend) van het gilde in de loop der eeuwen een en ander uit 

de doeken gedaan. Het gilde beleefde tijden van grote activi-

teit maar ook tijden dat het voortbestaan aan een zijde draadje 

heeft gehangen. Na de inleiding konden de aanwezige vragen 

stellen en het tentoongestelde bewonderen. Een zeer 

geslaagde avond en het bestuur overweegt dan ook om in het 

voorjaar voor de Maarheezer bevolking en andere belangstel-

lenden een zelfde tentoonstelling in te richten gekoppeld aan 

een ledenwerf actie.

Drie jubilarissen op Catharinadag in Tongelre
Op de jaarlijks teerdag, Sint Catharina 25 november, werden 

dit jaar drie jubilarissen gehuldigd. Harrie van Dommelen is 

50 jaar bij het gilde. Hij kwam bij het gilde om te schieten, 

iets wat hij zijn hele verdere loopbaan is blijven doen. Daar-

naast was hij  jongste koning. Op 18-jarige leeftijd schoot hij 

zich, in marine-uniform, koning. Hij moest die avond nog 

terug naar Den Helder. 

Hij is jarenlang lid geweest van de Schietcommissie van 

Kring Kempenland. Hij ontving van de Kring de gouden 

kringonderscheiding. Van de schutters ontving hij een zilve-

ren Catharinarad, met een opgelegd geweer. Van het gilde 

ontving de zilveren draagspeld voor 50 jaar gildebroeder-

schap. Behalve schutter is hij ook de mentor van nieuwe 

schutters en van diegenen die zich ’techneut’ noemen bij 

werkzaamheden op het schietterrein. Peter van Kuijen werd 

gildebroeder, omdat zijn zoontje wilde leren trommen. Hij 

werd daarom zelf ook maar tamboer. En de leerling tamboer 

werd tamboer, en later instructeur van de tamboers. Iets wat 

hij met veel verve doet. Hij is het archief gaan beheren, is lid 

van de overheid van het gilde, is voorzitter en een van de 

schrijvers van de PR club die maandelijks het gildeblad ’Da 

ge ût moar wit’ verzorgt. Ook ons jaarboek wordt onder zijn 

leiding, hij is de hoofdredacteur, uitgegeven. Naast alle 

andere cadeau’s ontving hij van het gilde de zilveren draag-

speld voor 25 gildebroederschap. Als laatste dan iemand die 

wars is van alle publiciteit, onze gildeheer. Vijf en twintig jaar 

lang heeft hij datgene gedaan wat een gildeheer moet doen, 

n.l. er zijn voor het gilde en de gildebroeders als het nodig 

was. Hij ontving een nieuw draagschild, het vorige was gesto-

len, en een draagspeld voor 25 jaar gildebroederschap. Alle 

jubilarissen en hun partners ontvingen een wijn c.q. bierglas, 

met daarop een gegraveerde Catharinabeeltenis. 

Geslaagd jeugd uitstapje Sint Jansgilde Soerendonk
Op zaterdag 27 december om 13:00 verzamelde zich een 

20-tal jeugdleden, waaronder veelal nieuwe jeugdleden, van 

het Sint Jansgilde Soerendonk bij het gildehuis ’De Bout’ 

voor het jaarlijkse jeugd-uitstapje. Voor de jeugd was het nog 

een verrassing waar we dit jaar heen zouden gaan, maar al 

snel werd het duidelijk dat we naar zwembad ’De ijzeren 

man’ te Weert gingen, ze hadden immers de zwemspullen 

toch niet voor niets meegenomen. Dol enthousiast gingen de 

kinderen dan ook enkele minuten na binnenkomst in het 

zwembad het water in, en van de glijbaan af in het subtro-

pisch zwemparadijs. Ook de meegekomen begeleiders die 

even een frisse duik in het water wilden nemen moesten het 

ontgelden en werden veelvuldig kopje onder geduwd door de 

enthousiaste jeugd. Na een kleine maar welkome versnape-

ring vertrokken we omstreeks 5 uur terug richting huis. In 

Soerendonk aangekomen werden de hongerige magen al snel 

gevuld met de nodige friet met en frikadellen. Nadat ieder 

zijn honger gestild was gingen we van start met het spelen van 

een tiental oud-hollandse spellen en moesten er ook nog de 

benodigde raadsels opgelost worden. Om 21.00 uur ging 

iedereen moe maar tevreden naar huis en konden we terug 

kijken op een geslaagd jeugduitstapje. 

Piet Bax, Sint Martinusgilde Luijksgestel, 
onderscheiden

Zaterdag 22 november 2003 hield het Sint Martinusgilde uit 

Luijksgestel haar jaarlijkse teeravond. Het was een gezellig 

Bert Mulder

Harrie van Dommelen ontvangt van de Kring de gouden kringonder-

scheiding

Peter van Kuijen ontvangt uit handen van Piet van de Wiel een 

presentje namens de tamboers van het gilde

Opgetogen jeugdleden Sint Jansgilde
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samenzijn met enkele verrassingen. Gildebroeder Piet Bax 

werd deze avond onderscheiden met de gouden kringonder-

scheiding van Kring Kempenland. Een delegatie van Kring 

Kempenland was hiervoor naar Luijksgestel gekomen om 

Piet de onderscheiding op te spelden als dank voor zijn vele 

werk en inzet binnen het Sint Martinusgilde, maar ook bin-

nen de Kring. Piet is al 25 jaar bestuurslid en wapenmeester 

van het gilde en in deze functie is hij verantwoordelijk voor 

alle technische zaken met betrekking tot het schieten. Op het 

gebied van wapens en munitie kunt ge dan Piet ook niks meer 

wijs maken. Het schieten met zwaar kaliber is het oogappeltje 

van Piet. Piet is dan ook lid van de zwaar-geweer-commissie 

in kring Kempenland. Mede door toedoen van Piet Bax is het 

onderdeel ’Brabander’ van de grond gekomen. Deze disci-

pline wordt in de kring Kempenland in toenemende mate 

beoefend tijdens o.a. gildedagen of schietwedstrijden. Daar-

naast is Piet medeorganisator van een nieuwe competitie in 

de kring, het ’Brabants geweerschieten’. Ook het bestuur van 

het Sint Jorisgilde uit Bergeijk was naar Luijksgestel geko-

men met een wel zeer bijzonder cadeau. Al een aantal jaren 

houden de 5 Bergeijkse gilden (uit Bergeijk, Westerhoven, 

Riethoven en Luijksgestel) een gezamenlijke schietwedstrijd 

met als inzet de titel van Koning der Berg eijkse gilden. In 

2002 was het de beurt aan het Sint Jorisgilde om dit te orga-

niseren, doch dit gilde beschikt niet over een eigen terrein. 

Het Sint Martinusgilde was toen zo gastvrij om haar schiet-

terrein geheel belangeloos ter beschikking te stellen. Als dank 

hiervoor had het Sint Jorisgilde een bijzonder schilderij laten 

maken door haar eigen vaandrig, Daan Gielen. Daan had van 

het bekende Sint Martinusbeeld met bedelaar, zoals dat een 

ereplaats heeft in de plaatselijke Sint Martinuskerk, een 

prachtig schilderij gemaakt. Dit beeld was lange tijd geleden 

een geschenk van het Sint Martinusgilde aan de kerk. Het 

schilderij kreeg veel bewondering van de gildebroeders en zal 

zeker een mooie plaats krijgen in het gildehuis. Ook werden 

tijdens deze avond 2 gildezusters geïnstalleerd. Bregje Wil-

lems is al jaren als tamboer actief binnen het gilde. Zij was 

destijds de eerste ’vrouw’ binnen ons gilde en vanwege het 

bereiken van de achttienjarige leeftijd werd zij als gildezuster 

aangeboond. Maria van Eijck heeft zich het afgelopen jaar de 

kunst van bazuinblazen meester gemaakt en ook zij werd als 

gildezuster aangeboond. Kortom, steeds meer gildezusters 

treden toe tot het Sint Martinusgilde. Hierna werd de avond 

voortgezet tot in de kleine uurtjes.

Zilveren Brabantkruis 2003
Het is weer eind oktober en de wedstrijd kruisboogschieten 

om het Zilveren Brabantkruis bij het Sint Jorisgilde Gestel in 

Eindhoven gaat weer van start. Nadat zaterdag het schietter-

rein in orde was gebracht kon zondag 25 oktober begonnen 

worden met de wedstrijd. Het was dan ook al vroeg dat de 

eerste schutters zich meldden om, om negen uur met de 

wedstrijd te beginnen. Het was mooi weer; zo ook de twee 

volgende zondagen, een beetje zon en een beetje wind verder 

mooi stil weer. Alleen de laatste zondag was het weer minder, 

het regende een beetje. We begonnen die dag al met 4 schut-

ters die het maximale van 60 treffers hadden behaald, maar 

er konden er nog bijkomen. En dat was ook zo. Toen de laat-

ste kanshebbers geweest waren, waren er in totaal 10 schut-

ters die 60 treffers hadden en dus kampten voor het Zilveren 

Brabantkruis. In de eerste ronde op een plaatje van 5 cm 

vielen er al 4 af in de volgende rondes nog steeds tot dat er in 

ronde 7 nog 2 schutters over waren: Martien van Loon en 

Hendri van Berkel. Maar in de volgende ronde was het al 

beslist. Hendri van Berkel van de Sint Jorisgilde uit Diessen 

was de winnaar van het Zilveren Brabantkruis 2003. Bij de 

veteranen hoefde niet gekampt te worden. Piet Schellekens 

van het gilde O.L.V. Broederschap uit Oirschot was de enige 

met 60 treffers en hij won het Veteranenschildje. Het was al 

weer donker, toen de laatste schutters weer naar huis gingen 

en wij weer terug konden zien op een mooie wedstrijd. Op 31 

oktober, 7, 14 en 21 november 2004 zijn de kruisboogschut-

ters weer welkom op het schietterrein van Sint Jorisgilde 

Gestel achter het MEC en de Genneperwatermolen in Eind-

hoven.

O.L.Vrouw van ’s-Hertogenbosch op bezoek in 
Geldrop

De plaatselijke gilden en harmonieën werden uitgenodigd, 

om op 20 mei 2003 te komen praten met de parochiale werk-

groep vanwege de komst van ’De Zoete Moeder van ’s-Her-

togenbosch’. Die avond was er al een draaiboek beschikbaar 

van de dagindeling op dè dag en van de andere activiteiten, 

die in het kader van de komst van Maria gepland waren en 

worden afspraken gemaakt over het programma en de te ver-

richten taken. En dit alles omdat herdacht wordt, dat het 

beeld van Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch op 27 

december 1853, na een gedwongen verblijf van 225 jaren in 

Brussel naar huis terugkeerde, na het herstel van de bis-

schoppelijke hiërarchie in Nederland. De Zoete Moeder zal 

een rondgang maken langs vijf plaatsen in ons bisdom en 

daarbij Geldrop, Nijmegen, Tilburg, Uden en Vlijmen aan-

doen. Op 18 oktober omstreeks 17.30 uur zou Maria komen. 

Rondom de Sint Jozefkerk op Braakhuizen is het druk, met 

leden van vele verenigingen, naast vele gelovigen en nog meer 

belangstellenden die hier zijn verzameld. Ook de pers, Radio-

Brabant, KRO/RKK televisie en de schrijvende pers, is aan-

wezig nu de kerkelijke ’koningin’ wordt verwacht. Om 18.00 

uur komt een bestelauto vooraf gegaan door de secretaris van 

het kerkbestuur het kerkplein oprijden, met respect maakt 

een ieder plaats om de doorgang naar de kerkingang bereik-

baar te maken. Iemand roept: „Maria komt met een bus”. De 

bus wordt voor de ingang geparkeerd, zodat alles uitgeladen 

kan worden, maar zo dat de mensen het niet kunnen zien, 

een soort ’Het geheim van de kathedraal van Den Bosch’. 

Maar er moet ook veel mee, een draagstoel, het houten der-

tiende-eeuwse beeld en de kleding. De broederschap van 

Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, die de dagelijkse zorg 

heeft voor het beeld moet de tijd hebben om zichzelf en 

Maria klaar te maken voor de tocht door Geldrop. Koster 

Bas Leijten geeft, omgeven door een zwerm journalistiek 

bedrijvende mensen, instructies om het programma goed te 

laten verlopen. Met onder meer de mededeling dat het een 

waardige processie moet zijn en niet een ’buurt- of klets-

tocht’. Dan zwaaien de kerkdeuren open en kunnen de 

belangstellenden naar binnen. Fanfare Euphonia, daarachter 

de gilden Sint Catharina en Barbara Geldrop en Sint Joris 

Zesgehuchten gaan gezamenlijk onder leiding van kapitein 

Jean Coenen de kerk in en wachten in de zijbeuk naast de 

kerkbanken. Ook scouting Don Bosco en het Geldrops 

Muziekcorps trekken de kerk binnen, dan volgen de parochia-

nen, die in de kerkbanken plaats nemen. Maria staat naast het 

altaar opgesteld. Er is een korte plechtigheid met een inleiding 

door pastoor Feli Spooren. Deze dag heeft als thema meege-

kregen ’Zie daar Uw Moeder’. Vervolgens is er een gebed door 

Monseigneur Hurkmans, de bisschop van ’s-Hertogenbosch. 

Piet Bax onderscheiden
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Daarna wordt de volgorde van de processie afgeroepen. 

Voorop koster Bas Leijtens gekleed als misdienaar, met toog 

en superplie, gevolgd door de gezamenlijke gilden van Gel-

drop en een afvaardiging van de Mierlose gilden, de fusiege-

meente van Geldrop, dan fanfare Euphonia van Zesgehuch-

ten, de acolieten van de parochie Geldrop met kruis en flam-

bouwen. De jeugd van Geldrop, die al eerder aan de 

kindermiddag hebben deelgenomen rondom het thema 

’Maria en Kind’, de bedevaartgroep Geldrop - Handel, scou-

ting Don Bosco, misdienaars met bloemen, acolieten met 

wierook en dan de broederschap van Onze Lieve Vrouw van 

’s-Hertogenbosch met het wonderbeeld. Daarachter volgen 

de diaken met het evangelieboek, priesters, de bisschop, 

parochianen en gelovigen, de laatsten voorzien van bran-

dende kaarsen, waarna de harmonie het Geldrops Muziek 

Corps de stoet sluit. En zo trekt een lange processie door de 

door belangstellenden omzoomde Geldropse straten. Op ter-

rassen gaan de mensen staan uit respect of omdat ze niets van 

het schouwspel willen missen. De brandende kaarsen in de 

vallende schemering accentueren het lange lint van mensen 

in de processie, zodat het lijkt alsof er geen einde aan komt. 

Bij de H. Brigidakerk in het Centrum van Geldrop is het al 

zwart van de mensen. De deuren van de kerk zwaaien open 

zodat de processiegangers naar binnen kunnen. Het beeld 

wordt naast het altaar geplaatst. Dan volgt een plechtige 

Eucharistieviering door Mgr. A. Hurkmans. In zijn preek 

roept hij op tot verzoening en bezinning, want de mens ver-

vreemdt en raakt los van God. Deze dag moet een vertrek-

punt worden voor een nieuw begin. Na de dienst begeleiden 

de gilden de bisschop en de priesters naar het Cultureel Cen-

trum Hof dael, waar voor iedereen koffie of thee staat. De 

gilden van Sint Joris Zesgehuchten en die van Sint Catharina 

en Barbara Geldrop zullen gedurende de avond wisselend 

zorgen voor vier gildenleden, die de rust in de kerk moet 

bewaren. Dit omdat de kerk nog tot middernacht open blijft 

om eenieder in de gelegenheid te stellen Maria te bezoeken. 

Tussentijds, zijn er nog drie momenten van meditatie. De 

gildeleden gaan bij het beeld van Maria staan, om te waken 

over het beeld en om mensen te helpen, die een kaars willen 

opsteken bij Maria, dit wordt bijzonder gewaardeerd blijkt 

later. De broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den 

Bosch, onder voorzitterschap van een dame, is ook naar Hof-

dael vertrokken en laat de zorg met vertrouwen over aan de 

gildeleden in de kerk. Zij komen om 23.30 uur terug om hun 

taak weer op zich te nemen. Deze broederschap heeft meer 

dan duizend leden, en een werkgroep van ca. tien personen, 

die voor de dagelijkse zorg instaan, waaronder een lid van 

provinciale staten van Noord Brabant.De avond wordt beslo-

ten door de completen, het liturgisch nachtgebed van de 

Kerk. Hierna wordt Maria naar de ruimte onder de kerkto-

rens gebracht. Gildebroeders van Sint Joris zorgen dat de 

deuren gesloten blijven voor ongewenst bezoek. Even later 

arriveert de bestelbus, die Maria naar huis zal brengen, zodat 

op zondagmorgen in de Sint Jan, niemand haar zal behoeven 

te missen. Neen, de meesten zullen niet eens weten, dat 

Maria een avond op reis is geweest. De aanwezigen in de kerk 

verlaten intussen via de zijuitgangen de kerk. Hiermede loopt 

een bijzondere dag voor de Geldropse gemeenschap en voor 

vele gildenleden ten einde. 

Gildetentoonstelling Geldrop-Mierlo
Geheel vrijwillig zijn de Gemeente Geldrop en Mierlo per 1 

Januari 2004 samengevoegd tot één gemeente Geldrop 

Mierlo. Reden voor de 4 gilden in deze nieuwe gemeente 

Geldrop-Mierlo om een aantal acties te ondernemen waar-

onder een gildetentoonstelling.

Daarom trokken zij op zondag 14 december onder aanvoe-

ring van hun kapiteins gezamenlijk op van het Hofdeal door 

het centrum naar het Kasteel van Geldrop om de opening 

van die gildetentoonstelling extra luister bij te zetten. Daar 

aangekomen stelden de gildes in een grote ruit op en brach-

ten zij gezamenlijk een vendelgroet aan: Geldrops burge-

meester Leijten, Mierlo’s loco burgemeester Van de Tillaar en 

aan de voorzitter van Het kasteel T. v. Engelen. In korte toe-

spraken, welke in de trouwzaal werden uitgesproken, ver-

klaarden zij deze zo spontaan opgezette tentoonstelling voor 

geopend, waarna een glas werd geheven. De expositie was tot 

stand gekomen met mede werking van Peter Verstappen, gil-

debroeder van het Sint Catharinagilde in Tongelre welke een 

belangrijk deel van zijn museum verzameling had ingebracht. 

De 4 gildes presenteerden een keur aan vaandels, gildezilver, 

patroonsbeelden, gildewapens en uniformen. Als sluitstuk 

van deze dag hield de historicus en gildebroeder Jean Coenen 

een lezing met als onderwerp ’Verleden en heden van de Bra-

bantse gilden.’ De tentoonstelling heeft om en nabij de 1000 

bezoekers mogen ontvangen, voorwaar geen slecht resultaat.

Gemeenten Geldrop en Mierlo fuseren
De gemeenten Geldrop en Mierlo hebben besloten samen te 

gaan. Er wordt een bedrag van 1 25.000,- beschikbaar 

gesteld voor fusiefeesten. De oproep van de gemeenten om te 

subsidiëren voorstellen in te dienen brengt de beide Gel-

dropse gilden Sint -Catharina en Barbara Geldrop en Sint 

Joris Zesgehuchten en de beide Mierlose gilden Sint Catha-

rina en Barbara Mierlo en Sint Sebastiaan Mierlo samen. Er 

worden voorstellen gedaan, die boven het budget uitgaan, 

maar een bekende uitdrukking, zeker in gildekringen ’niet 

geschoten is altijd mis’ doet opgeld. Er is een vereniging die 

gevraagd heeft om een tent voor één dag t.b.v. een samen 

(hard)loopevenement. De voorstellen van de gilden doen de 

gemeentebesturen besluiten om de gilden te vragen of die het 

voortouw willen nemen om aanvullende activiteiten te orga-

niseren, zodat de tent meerdere dagen kan worden benut. De 

overleggroep van de vier gilden heeft drie personen afgevaar-

digd, die dit op zich zullen nemen. Zij benaderen harmo-

nieën, fanfares, zangkoren, een dansschool en toneelgezel-

schappen. Er wordt voor vier dagen een programma samen-

gesteld, waarbij verschillende muziek- en zanggezelschappen 

optredens verzorgen. In dit programma is ook ’de samenloop’ 

opgenomen, waarbij de gilden aanwezig zijn, om met hun 

vendeliers en ondersteund door het tromgeluid van de tam-

boers, een erehaag te vormen voor de lopers, die de tocht 

hebben volbracht. De inrichting van de tent is door behulp-

zame gildeleden van de vier verenigingen verzorgd. De heer 

Frits Crooijmans, hoofdman en keizer van Sint Catharina en 

Barbara Geldrop, is als voorzitter van het organisatiecomité 

dagelijks in de weer om alle leveranciers te ontvangen, decors 

aan te passen, contact te houden met de gemeentebesturen 

en het programma van de dag aan te kondigen en af te slui-

ten. Naast het werk van het opbouwen, het veranderen en het 

afbreken aan het einde van deze vierdaagse, dat veelal door 

leden van de vier gilden wordt verricht is er op de afsluitings-

avond op 30 december ook een presentatie door de vier gil-

den. De vier gilden trekken door het centrum van Geldrop 

gezamenlijk op naar de feesttent achter het gemeentehuis van 

Geldrop waar de tamboers bij de binnenkomst de tent vullen 

Een  klein gedeelte van de tentoonstelling
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met hun muzikale klanken terwijl de overige gildeleden van 

de vier verenigingen het podium in kleur zetten. Vier vende-

liers zorgen voor een vendelhulde in de tent, waarna de eed 

van Trouw namens de vier gilden wordt afgelegd door Tonny 

Schönhoff ten overstaan van de burgemeesters (nu nog voor 

één dag) mevrouw Nellie Jacobs-Aarts van Mierlo en de heer 

Cees Leijten van Geldrop. Dan wordt door de beide gemeen-

tebesturen, die ook vrijwel voltallig aanwezig zijn, een herin-

neringsschild aangeboden vanwege de fusie, aan elk van de 

vier gilden en daarnaast een wisselschild, dat ieder jaar zal 

worden verschoten in een gezamenlijke activiteit van de vier 

gilden. De gilden bieden de gemeentebesturen een grens-

steen (van ca. 2000 kg) aan, die een plaats moet krijgen op de 

oude grens tussen Geldrop en Mierlo langs de doorgaande 

provinciale weg. Maar de rekening voor de schenking van die 

steen aan de gemeentebesturen gaat naar diezelfde gemeen-

tebesturen, die het budget beschikbaar stelden. Daarna is het 

tijd voor een muzikale avond door harmonie Sint Lucia uit 

Mierlo, muziekkorps Euphonia uit Zesgehuchten (Geldrop) 

en blaaskapel de Vlerken tot besluit van deze fusiefeesten en 

het markeert tevens het begin van de nieuwe gemeente Gel-

drop - Mierlo.

Onderscheiding bij Sint Jan Baptist Duizel
Tijdens het Sint-Jansfeest vorig jaar juni in Duizel, werd gil-

debroeder John Cox onderscheiden, wegens het 25-jarige 

lidmaatschap. In het gilde is het traditie de leden te onder-

scheiden op het eerstvolgende Sint Jansfeest, volgende op de 

eigenlijke datum van het 25-jarige lidmaatschap. De jubilaris 

kwam als 12-jarige bij het gilde, op 30 januari 1978 en was 

aspirant tot 27 januari 1981, toen hij op de algemene verga-

dering tot volwaardig lid werd benoemd. Meteen bij zijn aan-

treden volgde hij de opleiding tot tamboer en is dit tot heden 

gebleven, met een onderbreking van 3 jaren: hij werd op 25 

juli 1998 koning voor een periode van 3 jaren. De jubilaris is 

ook een verdienstelijke schutter en hij zou graag zijn konings-

titel, waarop hij erg trots was, hebben geprolongeerd, hetgeen 

hem helaas niet gelukte. Voor het gilde is hij een zeer voor-

beeldige gildebroeder. Altijd aanwezig en immer bereid mee 

te werken en zonodig de handen mee uit de mouwen te ste-

ken. Hij is de zoon van erevaandrig Martien Cox en gilde-

zuster Lies Cox-Fleerakkers. Nadat zijn vader na 25 jaar, 

wegens gezondheidsredenen, het vaandel niet meer kon dra-

gen, werd dit overgenomen door zijn zoon Ger. Beide ouders 

en de 2 zonen zijn erg actief binnen het gilde. Bij de huldiging 

tijdens het Sint Jansfeest kreeg de jubilaris door de hoofdman 

de eigen gildenonderscheiding, in de vorm van een zilveren 

speld, opgespeld. De zilveren speld bevat de afbeelding van 

de ’contente mens’. Een in de gemeente Eersel bekend  

figuur, die de tevredenheid van haar inwoners verzinne-

beeldt. 

Nieuwe koning bij het H.Kruisgilde Gerwen
Op zaterdag 13 september werd 

bij het H.Kruisgilde de jaarlijkse 

teerdag met koningschieten 

gehouden. De gildebroeders 

verzamelden zich al vroeg om in 

optocht naar de kerk te vertrek-

ken voor de Eucharistieviering, 

waarin werd voorgegaan door 

pastoor Groot. Na de gebruike-

lijk hernieuwing van de eed van 

trouwen een vendelhulde aan 

de pastoor, trok het gilde naar 

het gildehuis aan het Lankveld, 

waar intussen de koffietafel 

gereed stond. De traditionele 

koude ribben en warme worst 

waren in ruime mate aanwezig, 

zodat niemand zich te kort behoefde te doen. De vorig jaar 

afgetreden koning Jan Polman maakte van de gelegenheid 

gebruik om zijn fraaie koningschild aan te bieden. Door de 

schietcommissie werd intussen de schutsboom in gereedheid 

gebracht en kon de loting voor de schietvolgorde worden 

gehouden. Nadat het gilde driemaal om de schutsboom was 

getrokken werd de regerende koning van zijn waardigheden 

ontdaan en werd de ko ningsmantel onder de boom opgehan-

gen. Zoals ge woon lijk was er onder de ruim 20 deelnemers 

een felle strijd te verwachten en werd er vooraf al driftig 

gebruik gemaakt van de ’psychologische oorlogsvoering’ . 

Naarmate de vogel steeds meer tekenen van verval begon te 

tonen werd het alsmaar stiller onder de boom totdat bij het 

85e schot de laatste resten van de vogel door Cor Bastiaans 

naar beneden werden ge haald, hetgeen hem een aantal jaren 

geleden ook al eens was gelukt. Na beraad onder de boom 

door de overheid werd hij als koning geaccepteerd en kon de 

officiële installatie beginnen. Nadat de nieuwe koning door 

zijn mede-gildebroeders, onder het genot van een glas speciaal 

gildebier, uitbundig was toegezongen werd nog een bezoek 

gebracht aan de plaatselijk horeca om de nieuwe koning te 

presenteren. Tenslotte waren de gildebroeders vergezeld van 

hun partners om 20.00 uur weer present in het gildehuis voor 

de zoals gewoonlijk voortreffelijk verzorgde avondmaaltijd, 

waarbij nog vele plezierige herinneringen aan het Europees 

Koningschieten in Vöcklabruck werden aangehaald. De gilde-

broeders van het Heilig Kruis kunnen weer terug zien op een 

alleszins geslaagde teerdag. 

Nard de Greef waardig koning Onze Lieve 
Vrouwegilde Zeelst

Als een sprong in de lucht in vreugde uitgedrukt had kunnen 

worden, dan zou die vreugde heel groot geweest zijn. Maar 

Nard de Greef, oud-opperdeken, 65 jaren jong en woonach-

tig in de Biezenkuilen sprong op kermismaandag 4 augustus 

ontzettend hoog en dat was volkomen terecht. Vijf gilde-

broeders hadden zich gemeld om onderling uit te maken wie 

zich de komende drie jaar tot koning zou laten kronen; de 

vorige koning Theo Senders wilde zijn titel graag prolonge-

ren, zijn broer Jes had ook grote plannen en wilde na kapitein 

Fusiefeesten Geldrop-Mierlo

Links de jubilaris, in het midden de ouders en rechts broer vaandrig Ger

De nieuwe koning Cor Bas-

tiaans staat op het vaandel



wel eens het koningschap op zich nemen, Toon v.d. Heuvel 

wilde na een aantal jaren vaandeldrager zijn ook een stapje 

hogerop, Mack v.d. Gevel wilde als jongste iedereen de loef 

afsteken en Nard de Greef wilde zich na een paar jaar afwe-

zigheid weer in de overheid schieten. Ondanks het warme 

weer waren veel belangstellenden naar het schietterrein geto-

gen en nadat wethouder Peter Smetsers het eerste schot 

(misser) had gelost kon de echte strijd losbarsten. Alle schut-

ters verkeerden in een blakende vorm en langzamerhand 

werd de gipsen vogel beetje bij beetje kleiner gemaakt. Mack 

v.d. Gevel leek na een voltreffer van Toon v.d. Heuvel de beste 

kansen te hebben maar hij miste op een haar na en bij het 

vijfenveertigste schot mocht Nard de Greef proberen het 

laatste restje naar beneden te halen en dat deed hij onder luid 

gejuich van de vele toeschouwers. Hij onderging alle eerbe-

toon als een routinier en uiteraard deelde ook zijn vrouw Jet 

in de vreugde. 

Op weg terug naar Zeelst werd de nieuwe koning op de pas-

torie aan het kerkelijk gezag voorgesteld en daarna werd de 

triomftocht voortgezet richting centrum. Dinsdagmorgen 

werd de koning traditioneel thuis uitgehaald door de overige 

gildebroeders en –zusters en in de loop van de dag werd in 

het centrum het gildefestijn afgesloten.

Op zaterdag 2 augustus hadden inmiddels ook al schietwed-

strijden plaats gevonden: de wisselbeker bij de gildebroeders 

voor het schieten op de gipsen vogel werd na 110 schoten een 

prooi voor Jeroen van Gerwen en bij de gildezusters kwam de 

beker terecht bij Anne-Mieke van Gerwen die na het drieën-

vijftigste schot de vogel naar beneden haalde. Bij het kruis-

boogschieten op de wip om het Onze Lieve Vrouweschild 

bleken vijf schutters alle 15 schijfjes geraakt te hebben en 

uiteindelijk wist Herman de Greef (zoon van!) aan het lang-

ste eind te trekken. 

Jac Hoevenaars nieuwe koning Sint Nicolaasgilde
Jac Hoevenaars is de nieuwe 

koning van het Sint Nicolaas-

gilde uit Valkenswaard. Tijdens 

de jaarlijkse teerdag op 21 sep-

tember schoot hij na 32 schoten 

de houten koningsvogel naar 

beneden. Hoevenaars is nu voor 

de derde maal koning, eerder 

droeg hij deze eretitel in het sei-

zoen 1989-1991 en 1995-1997. 

Zijn vrouw, Ria Hoevenaars-

Faassen, is voor de veertiende 

maal koningin binnen het Sint-

Nicolaasgilde. Drie maal aan de 

zijde van haar man, maar ook 

nog elf keer voor andere konin-

gen die, bij gebrek aan een eigen 

geschikte kandidate, haar tot 

koningin verkozen. Een ervaren koningspaar dus voor het 

Sint Nicolaasgilde in de komende twee jaar.

Jubilarissen Sint Nicolaasgilde
Tijdens de jaarlijkse teerdag van het Sint Nicolaasgilde Val-

kenswaard, afgelopen zondag, zijn vier jubilarissen in het 

zonnetje gezet. ’s Ochtends was burgemeester Hans Haas 

met drie wethouders aanwezig, om namens de gemeente Val-

kenswaard de jubilarissen toe te spreken en ’s avonds werd de 

huldiging nog eens dunnetjes overgedaan binnen het gilde 

zelf. Ria Hoevenaars-Faassen (de nieuwe koningin) is veertig 

jaar lid van het gilde en verzorgt de kostuums en heeft vele 

andere zorgende taken binnen het Sint Nicolaasgilde. Pierre 

Houben (secretaris van het gilde), Peter Lavrijssen (de zaal-

houder waar het gilde thuis is) en Piet van Geel (oud instruc-

teur van de voormajige dansgroep van het giIde werden 

gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.

Rode accenten bij een groene gildedag
Als er twee gilden in een dorp zijn, kunnen deze best goed 

samenwerken, hetgeen van broeders ook wel verwacht mag 

worden, maar zullen er toch altijd, zelfs behalve de kleur ver-

schillen blijven bestaan, die zo af en toe een extra-accent krij-

gen. Dat was ook bij de optrekdag van het gilde van Sint 

Antonius en Sebastiaan Gemert het geval. Sinds maart vorig 

jaar wordt het gildehuis Hotel de Keizer verbouwd. Sinds-

dien heeft het gilde voor de vergaderingen een goed onder-

dak gevonden. Moeilijk was alleen het opbergen van de attri-

buten, het archief en de andere materialen, welke een gilde 

doorgaans nodig heeft. Daarvoor werd bij gildebroeders en 

de gemeente een tijdelijke oplossing gevonden. Als bekend is, 

dat de werkzaamheden zeker bij de aanvang van het nieuwe 

jaar afgerond zullen zijn, behoef je geen zorg te hebben voor 

een lokaal voor de optrek/teerdag. Het liep echter even 

anders, want eerst een week na de optrekdag zal de herope-

ning plaatsvinden. Als er op een laat tijdstip nog vervangende 

ruimte moet worden gezocht, vang je wel eens bot. Dat was 

ook nu het geval. Slechts één lokaliteit in Gemert was beschik-

baar. Laat dat nu juist die ene zijn, waar ook het zustergilde 

Sint Joris één van de 36 huurders is. De problematiek van het 

lokaal was al aanleiding voor een uitgebreid krantenartikel 

met de kop ’Twee gilden uit Gemert verbroederen uit nood’. 

Op 24 januari vond de optrekdag plaats. Alle regelingen 

waren getroffen. Geen hinderpaal werd ondervonden. Aan 

het rode gildehuis mochten van de eigenaar zelfs groene vlag-

gen worden gehangen. Dit was ook nog het geval toen het 

gilde naar de kerk optrok voor de gildemis. Maar in de kerk 

begonnen de rode accenten. Pastoor C. van Lamoen deelde 

mee, dat in de sacristie een rood lampje brandde boven de 

groene lampjes van het licht. Dit rode lampje duidde aan, dat 

de verwarming defect was. Het was maar gelukkig, dat gilde 

en de vele kerkgangers daarop gekleed waren. Toen het gilde 

terugkwam aan het gildehuis was een groene vlag vervangen 

Wethouder Peter Smetsers huldigt de nieuwe koning Nard de Greef

Ria en Jac Hoevenaars

De jubilarissen v.l.n.r. mevr. R. Hoevenaars-Faassen (40 jaar), 

P. Lavrijssen, P. Houben en P. van Geel (allen 25 jaar)

Peelland
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door een rode, hingen rode ballonnen aan de beide andere, 

was het gildehuis en zelfs de feestzaal behangen met rode 

ballonnen. Kapitein, koningspaar en bestuursleden van het 

zustergilde stonden in vol ornaat voor het gildehuis het feest-

vierende gilde op te wachten, niet om te verhinderen om het 

huis te betreden, maar meer als ontvangstdelegatie in het 

rode domein en toch ook wel een milde spot vanwege de 

nood dit huis te gebruiken! Onder deze omstandigheden 

moest een vendelgroet gebracht worden aan de 4 jubilarissen 

van het gilde. Zij zelf stonden met hun rug naar het gildehuis 

en ondergingen de invloed van het rood niet. In de feestzaal 

stond op elke tafel het ’rooi reglement’. Als het groene gilde 

daarmee wilde instemmen - en dat gebeurde toch een beetje 

afwijkend door hun kapitein - dan mocht gebruik van de zaal 

worden gemaakt. Deze milde voorwaarden waren geen enkel 

beletsel voor de voortgang van het feest. Ludiek mag het wel 

genoemd worden. En geef de ’rooi’ eens ongelijk. Het was 

een apart accent aan een ’groene’ feestdag.

Tijdens de receptie voor de nieuwe deken werd er nog eens 

hartelijk om gelachen en is er meer dan één glas op gedron-

ken. Zo kan het ook en is het goed!

Financiële bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds voor 
nieuw vaandel

Al geruime tijd bestonden bij het Sint Leonardusgilde te 

Beek en Donk plannen om het standaardvaandel te vernieu-

wen. Het was hard nodig aan vervanging toe, maar de finan-

ciële middelen ontbraken. Inmiddels heeft het gilde, dankzij 

de Luikse Markten, wat geldmiddelen vrij kunnen maken en 

met een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds zou 

het dit jaar mogelijk moeten zijn dit plan te realiseren.. 

Op 4 november 2003 ontving men een positief bericht van 

Prins Bernhard Cultuurfonds, dat bereid was, een bedrag van 

1 750,- ter beschikking te stellen. Het vaandel is inmiddels 

gereed en het zal tijdens de jaarvergadering op 14 februari a.s. 

officieel worden aangeboden. Graag wil het gilde het Prins 

Bernhard Cultuurfonds hartelijk bedanken voor de financiële 

bijdrage. Dit fonds maakt door haar subsidie het steeds moge-

lijk maakt ons cultureel erfgoed in stand te houden. De jaar-

lijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds (voor-

heen Anjerfonds) bevelen wij dan ook van harte aan.

Gildebroeder Mark van Rixtel in het zilver
Tijdens de viering van het 

patroonfeest van de H. Leonar-

dus op 6 november j.l. werd 

Mark van Rixtel, jongste gilde-

broeder, extra in de bloemetjes 

gezet. Het was 25 jaar geleden 

dat Mark, toen nog maar amper 

tien jaar jong, toetrad tot het 

Sint Leonardusgilde van Beek 

en Donk. Hij wilde al snel in de 

voetsporen treden van zijn vader 

Frits, die aan de wieg heeft 

gestaan van het Leonardusgilde 

toen dat weer nieuw leven werd 

ingeblazen. Ook zijn iets oudere 

broer Geert-Jan was toen al een 

jaar bij het gilde.

Mark heeft in die 25 jaar als actief tamboer het gilde veel 

diensten bewezen. Zijn opleiding genoot hij bij de drumband 

van de Harmonie O en U en de vele eerste en tweede prijzen, 

die hij wist binnen te halen tijdens kringgildefeesten en toer-

nooien, zijn een bewijs dat Mark een goede muzikale basis 

heeft en als tamboer over een uitstekend ritmegevoel  

beschikt. Mark ontving uit handen van hoofdman Jan Huij-

bers de zilveren draagspeld van verdienste voor zijn 25-jarig 

lidmaatschap opgespeld en ook zijn vriendin Ilse werd in de 

hulde betrokken door overhandiging van een mooie bos bloe-

men. Zijn gilde hoopt van harte dat Mark nog vele jaren gil-

debroeder blijft en dat ze nog dikwijls met hem als tamboer 

op mogen trekken naar de verschillende festiviteiten.

Koninklijke onderscheiding bij Sint Servatiusgilde 
Lieshout

Voor zijn vele verdiensten in het gildewezen in het algemeen, 

maar bijzonder voor zijn inspanningen binnen het Sint Ser-

vatiusgilde is benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau 

de heer A.G. Gevers uit Mariahout. Hij heeft zich onder 

meer verdienstelijk gemaakt en ingezet voor de reactivering 

van het Sint Servatiusgilde, bij de bouw van o.a. de dorps-

pomp, de totstandkoming van de Sint Servatiuskapel en de 

realisatie van het nieuwe gildeterrein met ’t Paviljoen. Sinds 

1978 is Toon Gevers voorzitter en vanaf 1980 tot op heden is 

hij hoofdman van het gilde.

Gildeheer Sint Servatiusgilde Lieshout 60 jaar priester
Zondag 7 september 2003 is tijdens een plechtige eucharistie-

viering in de Sint Servaaskerk onder grote belangstelling het 

60-jarig priesterjubileum gevierd van pastoor Piet Strijbos 

onder de titel ’Omzien in grote dankbaarheid’.

Het Sint Servatiusgilde en het gilde Sint Jan Baptist uit Duizel 

hebben hun gildeheer voorafgaande aan de viering gezamen-

lijk een vendelgroet gebracht en hem begeleid naar de kerk. 

Met vele priestervrienden en parochiepastoor Jan Ceelen ging 

pastoor Piet Strijbos voor in de viering, ondersteund door 13 

koren. Na de viering was er een serenade door harmonie Sint 

Ceacilia en door een erehaag van gildebroeders ging de jubi-

laris naar Brouwershuys Moorees voor een druk bezochte 

receptie Wij wensen hem nog vele gezonde jaren toe.

Hugo Donkers jongste koning sinds 1400
Maandag 8 september 2003 heeft op het gildeterrein van het 

Sint Servatiusgilde het jaarlijkse koningschieten plaatsgevon-

den. De eerste koningsvogel werd naar beneden gehaald door 

gildelid Piet Swinkels met het 142e schot. Hij is daarmee de 

nieuwe erekoning. Op de tweede vogel schieten alleen gilde-

broeders mee, die ook in de eerste ronde hebben meegescho-

Tamboer Mark van Rixtel

Piet Strijbos geflankeerd door de vaandrigs van het Sint Servatius- en 

het Sint Jan Baptistgilde

Koning Hugo Donkers met vader Ad Donkers



ten. Bij het 208e schot werd de 19-jarige Hugo Donkers de 

jongste koning, zover het gilde kan nagaan, en kiest hij zijn 

vriendin Marieke als koningin. Koning Hugo is tamboer en 

vendelier. Zijn vader, Ad Donkers, was volgens loting na zijn 

zoon aan de beurt! Dat de gilden van tradities houden blijkt 

wel uit het feit, dat met dit koningschieten twee maal  

vader/zoon meededen.

Twee zilveren bestuursleden bij Sint Servatiusgilde 
Lieshout

Op de jaarvergadering van het Sint Servatiusgilde uit Lies-

hout, op 21 oktober 2003 zijn twee leden van de overheid 

gehuldigd voor hun 25-jarig bestuursjubileum. Sinds 1978 

maken voorzitter Toon Gevers en deken/schatbewaarder Sjaak 

Vorstenbosch deel uit van de overheid. Voor hun inzet ontvin-

gen zij een draagspeld in de vorm van een sikkel. Op deze 

speld staat een Sint Servatius, het getal 25, en een hamer het 

symbool voor de functie van de voorzitter en een geldkistje als 

symbool voor de functie van schatbewaarder. De echtgenotes 

van de jubilarissen ontvingen ieder een ruiker bloemen voor 

het gemis van hun mannen in al die jaren. De vergadering 

hoopt op een nog jarenlange inzet van Toon en Sjaak.

Nieuw hoofdvaandel
Zondag 23 november 2003 heeft 

het Schutsgilde Sint Catharina 

uit Helmond een nieuw hoofd-

vaandel in ontvangst mogen 

nemen. Tijdens een plechtige 

eucharistieviering in de Sint 

Lambertuskerk, waarin cele-

brant pastoor Ard Smulders 

voorging, is het vaandel gewijd. 

Het vaandel, dat is ontworpen en 

vervaardigd door mevrouw Erika 

Smulders, is na de mis in een 

feestelijke optocht naar hotel 

West-Ende gebracht waar het 

officieel is overhandigd door de 

schenkers van het vaandel aan 

vaandeldrager Ted Hegeman. 

Oude deken Eef Luyben: „Onze drie gildevrienden hebben 

vorig jaar tijdens Catharinadag bekend gemaakt dat ze ons 

gilde een nieuw vaandel zouden schenken. De gildevrienden 

steunen ons gilde van harte en we zijn dan ook erg gelukkig 

met de nieuwe aanwinst”.  Het oude vaandel was dringend aan 

vervanging toe, omdat het slijtage vertoonde. Op het vaandel 

staat de patroonheilige van het gilde op een groen veld, dat het 

bovenaanzicht van een hoek van het Helmondse Kasteel sym-

boliseert. In de ronde hoek is het gebroken rad van het gilde 

afgebeeld. Het ontwerp is compleet gemaakt met het Hel-

mondse wapen en het oprichtingsjaar van het gilde.

Teerdag 2003 Sint Willibrordusgilde Bakel
Op vrijdag 7 november, de jaarlijkse teerdag, ging speciale 

aandacht uit naar Piet van den Breemer, omdat hij 40 jaar lid 

was van het gilde. Na de gebruikelijke ceremonies werden 

Piet en zijn echtgenote in de bloemetjes gezet en de voorzitter 

memoreerde, dat Piet als ’Hollander’ toch bij het gilde had 

mogen komen. Hij was nog maar 2 jaar lid, toen hij zich voor 

3 jaar tot koning schoot. In 1970 werd hij tot kapitein geko-

zen, maar in 1974 hield hij het voor gezien omdat zijn disci-

pline niet overeen kwam met de gemoedelijke Brabantse 

mentaliteit. Verder was Piet jarenlang lid van de vendelcom-

missie in de kring en heeft hij mede aan de wieg gestaan van 

de heroprichting van het gilde in Oploo. 110 Keer was hij 

jurylid op gildefeesten bij het vendelen en hij was actief bij de 

archiefcommissie zowel binnen het gilde als in kring Peel-

land. De kleinkinderen van Piet brachten hem een vendel-

groet compleet met vendelgebed die zij hadden ingestudeerd 

samen met hun vader, vendelier Wil Jacobs. Ook een prach-

tig schild in de vorm van een vendel werd hem door deze 

zelfde familie aangeboden. Door het gilde werd hem het 

gebruikelijke tinnen bord aangeboden en voor zijn echtge-

note een ruiker bloemen. Vele gildebroeders en andere 

belangstellende kwamen hem op de druk bezochte receptie 

feliciteren. Op de aansluitende feestavond, die werd geopend 

door de cabaretgroep ’Striepke Veur’, kwam de heer Beerens 

van verpleegtehuizen De Zorgboog het schildje terugbrengen 

dat hij op het jaarfeest verdiend had met het afschieten van 

de vogel. Tevreden kunnen zij terug zien op een geslaagde 

teerdag die ook werd bijgewoond door beschermvrouw Nel-

leke Koppens en diaken Thijssen. 

Drie koningen uit Aarle-Rixtel
In Aarle-Rixtel zijn er twee gilden. Toch telt het dorp drie 

koningen. Het Sint Catharinagilde Helmond heeft namelijk 

een koning die in Aarle woonachtig is. Daardoor is een uniek 

driemanschap ontstaan. Op de foto ziet u v.l.n.r. koning Gerard 

van Ganzenwinkel van het gilde Sint Margaretha, koning 

Hans van den Heuvel van het Onze Lieve Vrouwegilde en 

koning Ted Hegeman van het Sint Catharinagilde Helmond.

Ted Hegeman kringkoning van Peelland

Het nieuwe vaandel van Sint 

catharina Helmond

Piet toont trots zijn nieuwe schild

De drie koningen uit Aarle-Rixtel

Koning Ted Hegeman (r.) en staande deken Martien van Santvoord
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Tijdens de jaarlijkse kringdag op 1 juni heeft koning Ted 

Hegeman van het Sint Catharinagilde zich tot kringkoning 

geschoten van de kring Peelland. Bij het 160ste schot, na acht 

rondes, wist hij het koningskruis te bemachtigen en daarmee 

de koningseer naar Helmond te halen. Op de foto de ’verse’ 

kringkoning direct nadat hij de felicitaties van staande deken 

Martien van Santvoord in ontvangst had genomen.

Kiezen nieuwe deken en huldiging oud-dekens bij 
Grüjn Skut Gemert

Het was deze keer wel een heel vroeg begin van de gecombi-

neerde optrek/teerdag van het gilde van Sint Antonius en 

Sebastiaan Gemert. Gouden jubilarissen worden aan hun 

woonhuis afgehaald en dat betekende, dat het gilde het kapi-

teinsontbijt nuttigde en de vendelgroet aan de kapitein al 

vóór 8 uur ’s morgens bracht om aansluitend van de grens 

met Erp in ijltempo naar het kerkdorp De Mortel te rijden 

om vandaar met de gouden jubilaris - voorzitter Jan Penninx 

- op te trekken naar de kerk in Gemert. Helaas regende het 

op zijn gloriedag even hard als vijftig jaar geleden toen hij als 

nieuwe deken naar zijn woonhuis werd gebracht. Halverwege 

werd de tocht maar beëindigd en reed men per auto naar 

Gemert. Het was maar goed dat dit gebeurde, want in de 

kerk was de verwarming defect en daarom behoorlijk koud. 

De woorden van Pastoor Van Lamoen verwarmde wel het 

hart, doch niet het lijf. De vendelgroeten aan de pastoor en 

de burgemeester werden rijkelijk gezegend. De eerste warmte 

kwam de broeders tegemoet bij de burgemeester in het 

gemeentehuis. De natte tromvellen konden even verwarmd 

worden om de ’heesheid’ van het geluid terug te dringen. 

Voor het tijdelijke en niet meer helemaal groene gildehuis 

’De Kroon’ werden de jubilerende broeders - Pieter Penninx 

60 jaar lid, Jan Penninx 50 jaar lid, Jan Donkers en Antoon 

Brouwers 25 jaar lid - gehuldigd met een vendelgroet.

Na een ’rood’ intermezzo, waarbij toestemming voor het 

gebruik van de rode gildezaal werd verleend, kon de nieuwe 

deken 2004 gekozen worden. Met grote meerderheid werd 

de 21-jarige Peter Brouwers, zoon van vendelier Piet Brou-

wers, als zodanig gekozen. Voorzitter Jan Penninx huldigde de 

jubilarissen en reikte speldjes aan hen uit om daarna zelf 

gehuldigd te worden door de vice-voorzitter Theo van den 

Elsen, die dat gepaard liet gaan met een zilveren schild. 

Kringvoorzitter Loek Swinkels van de Kring Peelland had 

een oorkonde voor de diamanten Penninx, een onderschei-

ding met oorkonde voor de gouden Penninx en feliciteerde 

de zilveren jubilaris Jan Donkers, een vroegere medewerker 

op zijn bedrijf, en Antoon Brouwers met wiens naam hij asso-

ciaties had i.v.m. zijn bierbedrijf. Een zoon van de diamanten 

jubilaris was er discreet op gewezen zijn rode stropdas in zijn 

zak te stoppen, want rood staat op een groene optrekdag niet. 

Cadeaus waren er voor het gilde, te weten een nieuw vendel, 

een zilveren schild en enveloppen met inhoud. De erwten-

soep sloot het eerste deel van de dag af. Nog voor het vertrek 

naar het woonhuis van de nieuwe deken werd de eredeken 

van het gilde, Lau Huijbers, geëerd met een vendelgroet. Tij-

dens de installatie - nog steeds met de assistentie van twee 

buurmeisjes - en de tocht naar het gildehuis was het nog 

droog ook. Zeventien maal kwamen aanwonenden uit hun 

huis om de nieuwe deken te feliciteren en hem en het gilde 

een drankje aan te bieden. Dit jaar moesten twee hospessen 

worden geëerd met een vendelgroet vanwege de tijdelijk 

geboden gastvrijheid voor vergaderingen en deze optrekdag. 

De goede maaltijd voor een vandaag wel heel erg groot gezel-

schap legde de goede ondergrond voor de aansluitende feest-

avond. Een verrassing en unicum was deze keer het herstel 

van de oude traditie, dat de tamboers op hun trommen het 

ritme van de dans aangeven, iets wat vroeger gedurende de 

gehele teerdag gebeurde. En toch was het zondag heel druk 

in de kerk voor de H.Mis voor de overledenen. De optrekdag 

2004 was een bijzondere. Daarom verdient hij vastgelegd te 

worden in woord en beeld. Een Gemertse optrekdag in cij-

fers: negen vendelgroeten door 7 vendeliers en 7 tamboers, 

vier maaltijden, 6 km. lopen, 17 tractaties, 160 jaar gilde-

trouw door 4 jubilarissen, ontelbaar vele woorden en grote en 

kleine glaasjes. De gilde viert nog steeds!

Even voorstellen: nieuwe redacteur Kring Maasland
Mijn naam is Jack Monde en ik 

ben sinds 1 januari van dit jaar 

de nieuwe correspondent/ 

redacteur van Kring Maasland 

voor de Gildetrom. Inmiddels 

ruim 23 jaar gelukkig getrouwd 

met Lisan en vader van vier gave 

kerels. Samen met mijn jongste 

zoon Rens (13) ben ik sinds 

anderhalf jaar verbonden aan 

het Sint Barbaragilde in Veghel. 

In december zijn we beiden offi-

cieel geïnstalleerd. 

In het dagelijkse leven ben ik 

werkzaam als communicatie-

manager bij Katholiek Nieuwsblad Communicatieservice, 

kortweg KNC. In deze functie ben ik niet alleen verantwoor-

delijk voor de marketing en commerciële activiteiten van 

KN, maar tevens voor dergelijke activiteiten ten behoeve van 

enkele andere stichtingen en ondernemingen, waaronder de 

Stichting Nationaal Monument Sint Jan, die de restauratie 

van de Bossche Sint Jan kathedraal mede mogelijk maakt. 

Daarvoor was ik o.a. werkzaam bij de overheid en als blad-

manager bij een regionale uitgever van huis-aan-huisbladen 

en redacteur van enkele businessmagazines. 

Erfgoed

Het meest bijzondere aan het gilde vind ik toch het behoud 

en het uitdragen van het rijke cultuurhistorische erfgoed en 

de aangename, sociale band tussen de gildebroeders onder-

ling. Ik denk dat het aspecten zijn die je in deze tijd best mag 

koesteren en die bovendien onder de aandacht gebracht 

mogen worden van een groter (lees vooral ook jonger) 

publiek. Voor mij tevens een reden om onlangs ’ja’ te zeggen 

tegen de functie van Gildetrom redacteur. Verder vind ik het 

gildeschieten, zowel met kruisboog als geweer, een erg leuke 

bezigheid, alhoewel het zaak is mij hierin nog verder te 

bekwamen, anders streeft zoonlief mij straks glansrijk voorbij 

in de competitie. 

Eigen gilde in beeld

De redactiefunctie bij de Gildetrom is dus een andere leuke 

kant van het gildeleven. De tot op heden ontvangen reacties 

en ingezonden artikelen geven me in ieder geval niet de 

indruk dat ik het in m’n eentje moet doen. En ik zou zo zeg-

gen: er kan wat mij betreft nog meer bij! Want wat is er nou 

leuker dan een bijdrage in woord en beeld van uw eigen gilde 

in de Gildetrom. Aanleveren van kopij en foto’s bij voorkeur 

digitaal via e-mail, want dat medium is hiervoor echt ideaal. 

Ik zie de bijdragen van onze gildebroeders uit de kring Maas-

land dan ook graag tegemoet.

Huldiging gildebroeder Gerard Moonen
Op de jaarvergadering van zaterdag 3 januari 2004 is gilde-

broeder Gerard Moonen gehuldigd wegens zijn 25-jarig lid-

maatschap van de O.L.V. Schuts in Elshout.

Naast zijn koningschap in1985 is Gerard vanaf 1987 stan-

daardrijder. En nog steeds met hetzelfde paard, een Friese 

hengst die inmiddels reeds 20 jaar oud is. Met het standaard-

rijden heeft Gerard in al die jaren maar liefst 29 prijzen  

Maasland

Jack Monde



als zilverschilden gewonnen. Gerard is een actieve gildebroe-

der, die altijd aanwezig is op vergaderingen, gildedagen en 

processies. Daarbij pleegt hij ook nog het onderhoud van het 

park bij de Genadekapel van de Wonderbare Moeder. Als 

blijk van waardering ontving hij van de hoofdman een zilve-

ren Maria speldje alsmede een model dekenstok met een 

verzilverde standaardrijder.

Peter van Loon koning in Oisterwijk
Op bladzijde 97 van de vorige jaargang drukten wij een 

bericht af over Peter van Loon, die zich koning had gescho-

ten. Daarbij werd abusievelijk de verkeerde foto afgedrukt. 

Hierbij dus de echte foto van de echte Peter van Loon.

Robijnen jubilaris bij het Essche Sint Willebrordusgilde
Tijdens de najaarsvergadering 

van het Essche Sint Willebror-

dusgilde op 28 september jl. 

werd uitvoerig stilgestaan bij 

40-jarig lidmaatschap van Frans 

van Eijndhoven. Een deputatie 

van de overheid van kring Maas-

land onder leiding van kring-

hoofdman Jack Goudsmits was 

hiervoor speciaal naar Esch 

gekomen. De kringhoofdman 

prees Frans voor het feit dat hij 

gedurende 40 jaar het gilde 

heeft gediend als tamboer en 

daardoor letterlijk het tempo 

van het gilde aangaf. Ook het 

onderhoud van het schutsterrein is bij hem in goede handen. 

Als blijk van waardering krijgt Frans de kringonderscheiding 

in zilver opgespeld. Vervolgens richt hoofdman Wim van der 

Pasch het woord tot de jubilaris. Hij typeert Frans als iemand 

die niet graag op de voorgrond staat maar toch door zijn 

specifieke humor een bindende factor is binnen de tamboer-

groep. Daarnaast heeft Frans ook schutterskwaliteiten. Dit 

blijkt uit het feit dat hij meerdere malen de onderlinge schut-

terscompetitie klasse B wist te winnen. Hoogtepunt in de 

gildeloopbaan van Frans is zeker de deelname aan de gilde-

reizen naar Rome zowel in 1975 als in 1990. Namens het 

gilde ontvangt Frans het zilveren jubileumschildje.

Adryo Toorians koning van gilde Sint Ambrosius Loon 
op Zand

Het vochtige ochtendlicht lacht gilde Sint Ambrosius toe op 

zaterdag 31 mei 2003. Het Loonse gilde begint aan zijn vier-

jaarlijks habitueel, het Koningschieten, een bonte optocht 

verlaat Loon op Zand. De koningsvogel gaat voorop, gevolgd 

door de vaandeldrager met het vaandel vol eeuwenoude sym-

boliek. De rood-wit-blauwe kopgroep trekt de aandacht: ven-

deliers wagen hun kunsten en de tamboers maken de muziek. 

Tot slot vormt het bisschoppelijke paars en ’t honinggeel een 

gebroederlijke stoet. Het gilde gaat op weg naar het Kraan-

ven, waar de wind zachtjes over de weilanden fluistert. 

Hoofdman Jan van Riel begroet het gilde in zijn lommerrijke 

tuin. Jan houdt een terugblik over vier jaar en doet een oproep 

tot echte vriendschap. Zachte broodjes wachten op kanten 

slopen, in een oude houten trog, om opgegeten te worden. 

Gastvrouw Marie-José van Riel schenkt koffie uit een aarde-

werken kan, het bier is verassend koel en de Kaapse Pracht 

krachtig. Zoemende insecten bezoeken lupinen, digitalis en 

rododendron. Vogels zingen, kikkers kwaken, in de verte hin-

nikt een paard. De zonnegod weerkaatst zijn licht in de 

nieuwe, door het gilde gemaakte, koperen trommen. Jacquet-

ten en hoeden met veren wachten samen met gekleurde ven-

dels in de groene heg om gedragen te worden terug naar 

Loon op Zand. Koeien loeien en blaffende honden weten 

zich geen raad met het ongewone rumoer in het anders zo 

rustige Kraanven. De drank heeft reeds effect, in de chaos 

zijn de tongen losgemaakt. Terug in Loon op Zand is er 

opnieuw koffie gezet en staat de brandewijn klaar in de gast-

vrije woning van gildekoning John van Gompel. Aan het eind 

van zijn periode onthalen John en zijn vrouw Leonie het gilde 

met een veelvoud aan lekkernijen. Daarna vertrekt gilde St. 

Ambrosius samen met zijn zustergilden in een lange stoet 

naar de gildenwei bij het kasteel. Onder tromgeroffel krijgt de 

koningsvogel van warm cederhout zijn plaats op de hoge 

schutsboom. Als in een sprookje doet de oude koning zijn 

kleren af, het gilde is koningsloos. De spanning is voelbaar, 

wie zal de nieuwe koning worden? Hoge heren vrijen de 

vogel: burgervader Jan Weierink, beschermheer Charles Ver-

heyen, hoofdman Jan van Riel en de oude koning John van 

Gompel. De nog alerte schutter Rob van Meetelen verwisselt 

de bladen van een linkse en een rechtse boog. Daarna strij-

den de schutters om het oude voorrecht de nieuwe koning te 

worden. Een hoge buizerd beschouwt het strijdtoneel en de 

kermismuziek dringt door tot in de oren. Geuren van koeien-

vlaai vermengen zich met suikerspinnen, pijpkaneel, ver-

schraald bier, sigaren en verschroeid gras. Belangstellenden 

doen zich tegoed aan bier, wijn en fris en koesteren zich in de 

Gerard Moonen ontvangt speld

Peter van Loon

Frans van Eijndhoven

De nieuwe koning van gilde St. Ambrosius wast zijn handen. Van links 

naar rechts: Jan van Riel, Theo Schoenmakers en Adryo Toorians



zomerzon. Dorpsgenoten lopen rond het schuttersveld, 

pubers zijn nieuwsgierig naar de branie en de praat van de 

feestende schutters. Het patriarchaat zit immers vol katten-

kwaad. Als Ad Dankers de eerste vleugel er afschiet hoopt 

zijn dochter dat het de wekker is. John van Gompel besluit de 

vleugel met het horloge er af te schieten, en dat doet hij. John 

heeft immers niet voor niks vele koningskruizen geschoten. 

De strijd gaat door totdat drie zonnestralen een broeder 

inspireren, hij legt vol overtuiging aan en schiet het laatste 

stuk van de vogel er af. Adryo Toorians heeft zich geschoten 

tot de 38e koning van gilde Sint Ambrosius! Het gilde wordt 

door emoties overvallen. Adryo stamelt ’Onze pa staat in de 

hemel te dansen op zijn tenen’, zijn broer moet van vreugde 

huilen, zijn zuster omhelst hem innig, het gilde juicht. Terwijl 

de overheid beraadslaagt of de nieuwe koning geaccepteerd 

wordt maakt Adryo zich gereed om het koningschap te aan-

vaarden. Na de rituelen van het zilveren muntstuk, de han-

denwassing en het betreden van het gildenvaandel vertrekt 

het gilde in optocht naar de pastorie, waar gildeheer René 

Aarden, namens de kerkelijke overheid, de nieuwe koning 

met zijn gilde ontvangt. Vier maanden later draagt gildezuster 

Joke van Gils samen met koning Adryo Toorians op de statie-

dag een koningsballade voor en zingt hij:

„Ik ga een goede koning zijn,

ik ga mijn best doen, echt waar.

Dat doe ik mijn hele ambtstermijn

Het eerste, tweede, derde en ook het vierde jaar.”

Martien van de Loo nieuwe koning Sint Joris & Sint 
Catharina Gemonde 

Het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde kan terug-

zien op een geweldig geslaagde dag. Met stralend weer en 

onder grote belangstelling werd er op 5 oktober j.l. sportief 

gestreden om de vacante koningstitel. De gildebroeders en  

-zusters waren al vroeg uit de veren voor de belangrijkste dag 

van het gildejaar. Om 8.15 uur vertrokken ze, met in hun 

midden de houten koningsvogel, naar de ’oude’ koning om 

deze op te halen voor de gildemis. Tijdens de mis werd de 

vogel door pastor Rodeijns gezegend en werd aan de voorzie-

nigheid gevraagd om te zorgen voor een goede koning. Bij 

gildehuis ’De Schuif’ werden de reglementen en de rechten 

en plichten van de koning voorgelezen en werd geloot voor 

de volgorde van het schieten. Onder een mooi najaarszon-

netje ging het in optocht door het dorp naar de Schutsboom 

aan de Lariestraat. Na het bevestigen van de vogel werd de 

boom gevrijd en mochten burgemeester Pommer en pastor 

Rodeijns namens de wereldlijke en kerkelijke overheid de 

eerste schoten lossen. Nadat de genodigden elk een schot 

hadden gelost was het de beurt aan de gildebroeders en -zus-

ters. 17 Gildebroeders en -zusters deden mee aan het koning-

schieten. Na 200 schoten begon de vogel tekenen van verval 

te vertonen en werd het steeds spannender onder de schuts-

boom. Bij het 221e schot kwam de helft van de vogel naar 

beneden, en met het 230e schot haalde Martien van de Loo 

de laatste restanten naar beneden en werd hij voor de derde 

keer koning. Na de officiële installatie en de vendelgroet was 

het de beurt aan de nieuwe koning om het koningsbier aan 

de aanwezigen uit te schenken. Op kermisdinsdag is de 

nieuwe koning ’s morgens opgehaald om tijdens de gildemis 

ge kroond en aan de Gemondse bevolking te worden gepre-

senteerd. Na de gildemis gingen de beide Gemondse gilden 

in optocht door het dorp. Niet alleen de plaatselijke horeca 

werd met een bezoek vereerd, ook bij de bewoners van het 

nieuwe steunpunt werd een vendelgroet gebracht.

Installatie nieuwe gildebroeders Sint Barbaragilde 
Veghel

Op zaterdagavond 13 december 2003 werd door het Veghelse 

gilde het feest van haar patrones Sint Barbara gevierd. Na een 

hartelijk welkom door de staande deken in café ’Het Hart’ 

aan de Markt in Veghel, vertrokken de gildebroeders en -zus-

ters naar de Lambertuskerk. De eucharistieviering aldaar 

werd voorgegaan door vervangend gildeheer H. van Genug-

ten , omdat gildeheer vicaris Verhoeven nog herstellende was 

van een operatie. Tijdens de mis werden maar liefst vijf gilde-

broeders en één jeugdgildebroeder geïnstalleerd.

Nadat zij door koning Jan van Lankveld hun hoed hadden 

aangereikt gekregen, werd de belofte van trouw door staande 

deken John Rams afgenomen bij achtereenvolgens Rob 

Govers, Jacques Broekman, Gijs v.d. Bogert, Paul Wonders, 

Jack Monde en jeugdgildebroeder Rens Monde, zodat zij nu 

officieel bij het gilde horen. Tevens werd deze avond een 

nieuw aspirant gildebroeder verwelkomd, zodat gesproken 

mag worden over een in deze tijd toch opmerkelijke belang-

stelling voor het Veghelse gilde. Na de viering ging het gezel-

schap naar de café ’De Stapperij’ alwaar, mede door de vro-

lijke liedjes van het trio Betozzie, tot de late uurtjes van een 

geanimeerde teeravond werd genoten.

Staatsiedag Sint Catharina-Sint Jorisgilde
Op zaterdag 22 november jl. vierde het gilde Sint Catharina-

Sint Joris in Rosmalen niet alleen de jaarlijkse staatsiedag 

maar tevens het feit dat er twee jubilarissen waren: Rien Vos, 

40 jaar lid van het gilde en Frans van Hirtum, 25 jaar lid van 

de overheid van het gilde. Na een H.Mis in de Lambertus-

kerk met gildeheer pastor Schepers volgde er een vendelgroet 

voor zowel de jubilarissen, als het kerkelijk en burgerlijk gezag 

en vertrok men in optocht naar de Gedachteniskapel om 

daar de overleden gildebroeders en -zusters te eren. Vervol-

gens ging het gezelschap naar café De Kep voor koffie en 

huldiging van de jubilarissen.

Rien Vos was eerst 15 jaar tamboer bij het gilde en nam na 

het overlijden van zijn vader diens taak als vaandeldrager 

over, hetgeen hij nog steeds met succes doet. Hij noemt zich-

zelf bescheiden een eenvoudig gildelid, maar staat wel altijd 

klaar voor z’n gilde. Hij werd door hoofdman Henk van Hel-

voirt onderscheiden met de zilveren herdenkingsspeld. Tevens 

kreeg hij van de hoofdman van kring Maasland  

J. Goudsmits een zilveren kringonderscheiding opgespeld en 

een bijbehorende oorkonde overhandigd. Rien liet weten, Koningsbier van koning Martien van der Loo

Gildebroeders op altaar Lambertuskerk



supertrots op deze onderscheiding te zijn. Jubilaris Frans van 

Hirtum is 28 jaar lid van het gilde en werd gehuldigd voor 

zijn 25 jaar lidmaatschap van de overheid. Frans is een goede 

schutter en was twee maal vier jaar koning van het gilde. 

Tevens was hij 20 jaar lid van de schietcommissie van kring 

Maasland en 10 jaar lid van de schietcommissie van de fede-

ratie. Ook was hij nog 19 jaar voorzitter van de schietcommis-

sie van het gilde. Ook Frans werd door hoofdman Henk van 

Helvoirt onderscheiden met de zilveren herdenkingsspeld 

van het gilde. De twee gildebroeders waren zeer vereerd met 

de aanwezigheid van veel gildebroeders en gildezusters van 

zowel binnen als ook buiten het eigen gilde die hen kwamen 

feliciteren. Beiden kregen veel bloemen en presentjes aange-

boden. Om 20.00 uur werd in cultureel centrum De Bron de 

teerdag onder het genot van een hapje en een drankje tot in 

de kleine uurtjes voortgezet. Frans en Rien schonken het 

gilde tot besluit een schilderij waarop de toekomstige konin-

gen van het gilde kunnen worden bijgeschreven. Dit gebaar 

werd zeer op prijs gesteld. Het gilde kijkt dan ook tevreden 

terug op een mooie en gezellige dag.

Huwelijk bij Sint Hubertus Berkel
Erik Adams trad in het huwelijksbootje met Debby Trip op 

30 mei 2003. Erik is van jongsaf vendelier geweest. Onder 

een stralende zon was de kerkelijke inzegening in de kerk te 

Berkel. Tot zijn verrassing was het gilde met de vendelgroep 

aanwezig om de plechtigheid op te luisteren. Na de plechtig-

heid werd op het kerkplein de vendelgroet ge bracht en een 

cadeau overhandigd. Het jonge paar vertrok naar de feestzaal 

en het gilde naar het gildeterrein, waar de bruidegom voor 

een natje en een droogje had gezorgd.

Kerstman op bezoek in Udenhout
De gildebroeders en -zusters van het Udenhoutse gilde Sint 

Antonius-Sint Sebastiaan hebben op zondag 14 december j.l. 

in hun gildehuis bezoek gehad van de kerstman. De kerst-

man kwam tere ere van het kerstsurprise schieten. Het schie-

ten met het geweer was het begin van een mooie middag. Alle 

deelnemers hadden een surprise gemaakt en ingeleverd. 

Door enkele leden was het gildehuis extra aangekleed met 

kerstboom en lichtjes. Andere leden hadden voor glühwein 

en worst gezorgd. Er was verder een kerststol en bitterkoekjes 

en natuurlijk veel drank. De uitslag van het schieten was van 

belang voor het verkrijgen van een surprise. De kerstman was 

in het gildehuis aanwezig om de surprises uit te delen. Bij 

elke surprise hoorde een gedicht. Iedereen had hieraan vol-

daan. De gedichten waren op rijm, of zomaar wat woorden 

die betrekking hadden op broederschap, vriendschap of 

andere mooie woorden die gingen over de verbondenheid bij 

het gilde. De surprises bestonden uit een grote verscheiden-

heid aan cadeaus zoals kandelaars, kaarsen, snoep, drank, 

schalen etc. Er zat zelfs een pas geschoten fazant bij. Niet 

geheel toevallig was deze surprise voor de kerstman zelf. Het 

was een prachtige middag met veel lol, gezelligheid en gemoe-

delijkheid. Ook de kerstman was er zeer tevreden mee.

Nieuwe koning in Nuland
Op kermismaandag 1 september 2003 werd door het gilde 

Sint Antonius Abt uit Nuland het jaarlijkse kermisschieten 

gehouden. Echter dit jaar vond ook het koningschieten plaats 

wat eens in de twee jaar gehouden wordt. Zoals gebruikelijk 

begon de dag met een H.Mis. Tijdens de Mis werden drie 

nieuwe gildebroeders ingevendeld als nieuwe lid. Theo van 

Santvoort, Gerard van der Biezen en burgemeester Peter 

Boelens waren de gelukkigen. Hierna werd de vendelgroet 

gebracht bij de kerk en de pastorie voor de kerkelijke over-

heid. Na een kleine rondgang door het dorp werd bij het 

oude gemeentehuis ten overstaan van nieuwbakken gilde-

broeder burgemeester Boelens de vendelgroet gebracht voor 

de wereldlijke overheid. Na dit gebeuren ging het richting 

’Het Gulden Schot’ alwaar het eigenlijke gebeuren kon 

beginnen: het koningschieten. Na te zijn welkom geheten 

door Hoofdman Theo Hanegraaf, die hoopte dat burgemees-

ter Boelens het ere-dekenschap als een waardig gildebroeder 

zou dragen en uitdragen, werd hem door nog regerend 

koning Antoine van der Schoot de tekenen van ere-deken 

omgehangen. Vaandrig Jan Heijmans had de eer om hem met 

het vaandel in te vendelen. Uiteindelijk kon men beginnen 

met datgene waarvoor de meesten aanwezig waren, het schie-

ten op de vogel. Mede dankzij het goede weer was het gezel-

lig druk, niet alleen bij de schutters onder de schietbomen, 

maar ook bij de toeschouwers. Na een spannende strijd die 

vele oeh’s en aah’s ontlokte aan de toeschouwers was het 

uiteindelijk Henk Hanegraaf die van de 10 schutters na 188 

schoten de vogel naar beneden wist te halen.

Voor degene die niet deelnam aan het koningschieten was er 

de gelegenheid om mee te doen aan het Prijsvogelschieten 

(winnaar: Wilbert van Rosmalen). Tevens was er voor de 

dames de gelegenheid om middels het schieten op een vogel, 

Dagkoningin te worden (winnares: Angelique Hanegraaf).

Gildebroeder Johan Vriens en de kerstman

De nieuw ingevendelde gildebroeders. V.l.n.r.: hoofdman Theo Hanegraaf, 

Gerard van der Biezen, burgemeester Peter Boelens, Theo van Santvoort 

en koning Antoine van der Schoot

De 3 winnaars van de dag: V.l.n.r.: Winnaar prijsvogelschieten Wilbert 

van Rosmalen, nieuwe koning Henk Hanegraaf en dagkoningin Ange-

lique Hanegraaf



Brabantse kampioenen in Nuland
Op 21 september j.l. vonden de kampioenswedstrijden Trom-

men, Vendelen, Bazuinblazen en Standaardrijden van de 

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden plaats bij het 

Onze Lieve Vrouwegilde in Aarle-Rixtel. Verreweg de meeste 

tamboers, vendeliers, bazuinblazers en standaardrijders van 

gilden uit geheel Brabant nemen deel aan deze wedstrijden 

en strijden om de eer van de eerste plaats, nl. kampioen in de 

betreffende klasse.

Gelukkig waren de weergoden ons die dag goed gezind, 

iedereen had het naar zijn zin en dus werd er ook zeer goed 

gepresteerd. De Nulandse gildebroeders wisten heel goed te 

presteren en namen maar liefst 6 prijzen mee naar Nuland: 

Daniël van Rosmalen, Dennis Tielemans, Antoine van der 

Schoot (kampioen), Wilbert van Rosmalen, Gerry van der 

Schoot en bij het Groepstrommen klasse A de kampioenen 

Antoine van der Schoot, Wilbert van Rosmalen, Jarno de 

Haas, Gerry van der Schoot en Dave Bijveld.

Nulands gilde ook in Beers in de prijzen
Op zondag 24 augustus nam het Nulandse Sint Antonius 

Abtgilde deel aan de Vrije Gildendag te Beers in het Land 

van Cuijk. Deze dag werd voortreffelijk georganiseerd door 

het plaatselijke Anthoniusgilde vanwege haar 600-jarig jubi-

leum. Voornamelijk gilden uit Kring Land van Cuijk, 35 in 

totaal, namen deel aan deze gildendag die op enkele fronten 

toch iets anders verliep dan men gewend was in de eigen 

Kring Maasland. Maar dat nam niet weg dat het Nulandse 

gilde daardoor minder zou presteren. Integendeel! Dat het 

Nulandse Gilde ook buiten de eigen Kring haar mannetje 

staat en daardoor een geduchte tegenstander is voor veel gil-

den blijkt wel uit het feit dat ze in totaal met maar liefst 8 

zilveren schilden huiswaarts keerde, waaronder de 3e prijs in 

het Algemeen Klassement.

Jaarlijks treffen Oisterwijkse gilden
Als de dagen korten en de eigen en de regionale competities 

zijn afgehandeld, is het tijd voor het jaarlijkse treffen van de 

vijf Oisterwijkse gilden uit de kernen Oisterwijk, Moergestel 

en Heukelom. Zondag 19 oktober was de dag. Ooit gestart op 

initiatief van burgemeester Y. Kortmann, na de gemeentelijke 

herindeling, is dit jaar het gilde Sint Joris uit Moergestel de 

gastheer. Op de schuts nabij het Draaiboomke worden kort 

na de middag groepjes van vier samengesteld. Deze zogeheten 

viertallen schieten met de kruisboog om de beurt op de wip. 

Per persoon 15 schoten, zodat per team maximaal 60 punten 

behaald kunnen worden. Alle gilden uit de gemeente zijn 

boogschutters met uitzondering van Sint Joris en Sint Sebas-

tiaan uit Heukelom, waar met geweer wordt geschoten. U 

begrijpt de handicap van deze gildebroeders- en zusters die 

20 man/vrouw sterk waren aangetreden. Dit mag overigens de 

pret niet drukken, maar dat aan het eind van de middag de 

gemeentelijke wisselbeker naar het Sint Catharinagilde gaat is 

dan ook geen wonder. Het mag dan wel een prestatie van 

formaat genoemd worden als zij desondanks tweede worden 

met een gemiddelde van maar liefst 4.6! Knap werk dus, ter-

wijl koning Harrie Schellekens en Noud van Vugt persoonlijk 

acht punten scoren, dus lang niet gek. Met genoegen kunnen 

de gezamenlijke gilden terugkijken op dit treffen en is meteen 

de opmaat gezet voor het volgend jaar als de boogschutters 

aan het geweer moeten in Heukelom. We zijn op voorhand 

benieuwd wie dan gaat winnen.

Sint Hubertusgilde uit Loon op Zand in een geheel 
nieuw uniform

Het gilde-uniform van het gilde Sint Hubertus bestond al 

vele jaren uit een leren vest, groene pofbroek, groen hemd, 

afgewerkt met witte kanten borststrook en witte manchetten, 

paarse kousen, zwarte schoenen, een bruine hoed met veer. 

Zo waren de gildebroeders al vele jaren in Loon op Zand, 

bekend. Daarnaast hadden de hoofdman, de koning en de 

zilverdragers een geheel ander uniform; nl. zwart kostuum 

met zwarte hoed en veer. Vaak was het de vraag of deze wel 

bij hetzelfde gilde hoorden. De laatste jaren zijn nogal wat 

dames lid geworden van het Sint Hubertusgilde. Hierbij 

kwam opnieuw de vraag: wat voor uniform? Omdat veel gil-

debroeders in omvang zijn toegenomen en het huidige uni-

form niet meer paste, maar vooral om de herkenbaarheid te 

vergroten, is besloten over te stappen naar een geheel nieuw 

uniform. Hierbij is uitgegaan van de doelstelling: één uni-

form. Voor alle gildebroeders hetzelfde, ongeacht de functie. 

Er werd een uitgebreide studie gemaakt , om te komen tot 

een kostuum, dat geschikt is voor alle tijden van het jaar en 

voor alle activiteiten die bij een gilde horen, zoals vendelen, 

trommen, schieten, jeu de boules, enz. Hierin zijn ze geslaagd. 

Het nieuwe uniform bestaat uit een groen jasje met het logo 

van Sint Hubertus op de linkerborst, met een bruine oplig-

gende kraag (model van een jagerskostuum) een zwarte lange 

broek met smalle groene bies, een wit overhemd met zwart 

strikje, en een zwarte hoed met een groene smalle band en 

een heel strakke veer met jagersembleem, en zwarte schoe-

nen. Op zondag 14 september j.l. werden de nieuwe unifor-

men gepresenteerd en gezegend tijdens een plechtige H.Mis 

door pastoor Luijckx. Hierbij waren de Brabantse Sint 

Hubertusgilden aanwezig, vanwege hun jaarlijkse Verbroede-

ringsdag. Gezien de reacties van collega-gilden en de Loonse 

bevolking, is het nieuwe uniform een hele verbetering.

Installatie vier gildebroeders bij Sint Barbaragilde 
Dinther

Op zondag 7 december 2003 werden in de Sint Servatiuskerk 

te Dinther vier aspirant leden geïnstalleerd tot gildebroeder. 

Om 11.15 uur werden de gildeheer deken J. Jansen o.praem. 

en schutsbroeder A. Schoonen o.praem. afgehaald op de pas-

torie. Van hieruit vertrokken we naar de kerk voor de plechtige 

gildemis ter ere van de patroonheilige Barbara en tot intentie 

van de overleden gildebroeders en allen die met dit gilde ver-

bonden zijn. De H.Mis werd opgeluisterd door het gildekoor. 

Harry Bergh, Will van Oorschot, Harrie van de Ven en Carl 

Verhoeven werden geïnstalleerd als gildebroeder. Dit is een 

groot aantal, wat dan ook plaats van de broederschap binnen 

de gemeenschap en de waardering voor het gilde onder-

schrijft. Na de H.Mis was er een receptie voor familie leden 

en genodigden van de geïnstalleerde gildebroe ders in het gil-

dehuis. Hier werden de worstebroodjes traditioneel aangebo-

den door Eugène van Bouwdijk Bastiaanse sr.

Schutsvrouwe
Mevrouw J. van Gorp-van de Ven werd op deze dag geïnstal-

leerd tot schutsvrouwe van het gilde. Zij was in de periode, 

toen ze burgemeester was, altijd zeer nauw betrokken bij het 

gilde. Vandaar ook haar verkiezing tot schutsvrouwe van het 

gilde. Ook werden op deze dag de prijzen uitgereikt van de 

geweer- en kruisboogcompetitie aan Gerben Verkuijlen, Ad 

van Zutphen, Harry van Zutphen, Jo Manders, Jacques van 

der Meijden en Maarten Heijmeriks.

De installatie van de vier nieuwe gildebroeders



De herberg is vol ...
’... maar de worst is warm’ is de zin, ontelbare keren uitge-

sproken op zaterdag 20 december door de gildebroeders en 

-zusters van Sint Joris en Sint Sebastiaan tijdens de kerst-

tocht te Enschot. Na maanden van voorbereiding ging deze 

tocht in de late namiddag van start vanuit de Sint Caecilia-

kerk, in samenwerking met de parochies Berkel en Udenhout 

die op toerbeurt tekenen voor de organisatie. Langs de gehele 

route van twee kilometer was er door omwonenden versie-

ring en verlichting aangebracht en waren op verschillende 

plaatsen muzikale rustpunten ingericht. Dit alles door de 

belangeloze medewerking van zeer velen, van harmonie tot 

zangkoren, al dan niet als herders en koningen uitgedost, en 

muziekgroepjes die zorgden voor een warme sfeer op deze 

wel erg gure en natte avond, want dat was het enige dat de 

organisatie niet heeft kunnen regelen, helaas. Talloze vuur-

korven zorgden voor enige warmte en deden goede diensten. 

Een schaapskudde met herders en honden en ook de kameel 

en het ezeltje maakten de taferelen van het oude kerstverhaal 

tot een welhaast tastbare werkelijkheid. Gelukkig was de 

belangstelling erg groot en minstens 2500 personen, groot 

maar ook klein, liepen de uitgezette route. Onder hen ook de 

bisschop van Den Bosch mgr. A. Hurkmans, die desgevraagd 

zei, zeer onder de indruk te zijn van de geweldige sfeer en de 

betrokkenheid van de omwonenden in alle straten aan de 

route. ’Vooral de in grote getale aanwezige jeugd geeft hoop 

voor de toekomst en dat deze tocht een waardige voorberei-

ding moge zijn voor de komende kerstdagen’, aldus monseig-

neur Hurkmans, die zich het aangeboden stuk worst bij de 

herberg van het Gilde evenals de duizenden andere passan-

ten goed liet smaken. Honderd vijf en twintig kilo (!) warme 

worst kon worden uitgedeeld door het gilde, hetgeen blijkens 

de vele reacties in deze natte en koude omstandigheden zeer 

op prijs werd gesteld. Om daarna het laatste stuk van de tocht 

voort te zetten op weg naar weer de Sint Caeciliakerk, waar 

een korte dienst bij de levende kerststal deze tocht afsloot. 

Het gilde wenste ook iedere passant „Een zalig kerstfeest en 

een goede start van 2004”, hetgeen wij hierbij ook onze lezers 

van harte toewensen.

Overdekte kruisboogbanen voor Sint Jan
Het gilde Sint Jan Baptist heeft sinds kort vijf computerge-

stuurde overkapte kruisboogbanen in gebruik. Voor deze 

gelegenheid was pastoor Groos naar het sportpark Eikendijk 

gekomen om de uitbreiding in te zegenen. Met een druk op 

de knop zette wethouder Roelen de banen in werking. Hij 

prees de zelfwerkzaamheid van de leden en vrienden van het 

gilde. Pastoor Groos las een bijbeltekst voor en een inzege-

ninggebed. „Laat er vrede heersen in dit huis” zo luidde zijn 

boodschap. Vervolgens trok hij al zegenend door het met gil-

debroeders en vrienden gevulde complex. Hoofdman Goor-

den sprak de wens uit dat de modernisering van het complex 

zal bijdragen tot een verdere groei van het gilde. Tevens hoopt 

het Kaatsheuvelse gilde, er andere bevriende gilden gastvrij 

te kunnen ontvangen.

Tot voor kort moest na elk schot de standplaats verlaten wor-

den om het resultaat te bekijken en de pijl uit het blazoen te 

trekken. Hetgeen vice versa telkens veertig meter is. In tegen-

stelling tot de handboog kan men met de kruisboog niet met 

meerdere pijlen schieten. Ook uit oogpunt van veiligheid was 

dit alles behalve een ideale situatie. Daarnaast hadden zon, 

regen en wind vrij spel op de baan waarbij soms het blazoen 

voor de helft door een schaduw was bedekt. Dit alles ging ten 

koste van het resultaat. Doordat het transport systeem boven 

langs het plafond loopt beschikt men over een schitterende 

ruimte die bij statiedagen en andere bijeenkomsten ingezet 

kan worden.

Ben Kuijpers 25 jaar vaandrig 
Vaandrig Ben Kuijpers heeft het vaandrigschap van het Sint 

Barbaragilde Ravenstein dit jaar 25 jaar in zijn bezit. De 

vaandrig is binnen het gilde een der voornaamste functies. Zo 

hernieuwt de vaandrig elk jaar de eed van trouw, heeft hij een 

ereplaats bij het schieten. De vaandrig is binnen het Raven-

steinse gilde te herkennen aan het vaandel met de afbeelding 

van Sint Barbara en de rode sjerp. De invulling die Ben Kuij-

pers als vaandrig aan het vaandrigschap heeft gegeven is van 

dien aard, dat het bestuur hem decoreerde met een zilveren 

speld in de vorm van het vaan. Dit gebeurde op 4 december, 

de naamdag van de patrones van het Ravensteinse gilde, de 

Heilige Barbara. Deze dag wordt elk jaar door het gilde 

gevierd. Nadat het gilde de koning had uitgehaald ging het 

gilde met vliegend vaan en slaande trom naar de kerk. Aldaar 

werden door de broeders kaarsen aangestoken voor het beeld 

van de Heilige Barbara. De vendelgroet na de mis werd van-

wege een avondwake verplaatst naar de huis van de koning. 

Alwaar de broeders ook het koningsbier aangeboden kregen. 

Terug in het teerhuis ’Stadsherberg De Keurvorst’ sprak 

Nico Verhoeven zijn jaarrede uit. Afgesloten werd de avond 

met een hapje en een drankje.De herberg tijdens de kersttocht in Enschot

Pastoor Groos zegent de nieuwe kruisboogbanen in

Land van Cuijk

Ben Kuijpers 25 jaar vaandrig



Soester gilde luistert jubileum Paus Joannes Paulus II op
Het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde 

van Soest heeft op zondag 19 oktober vanuit de Kring Land 

van Cuijk de Noordbrabantse Federatie van Schuttergilden 

vertegenwoordigd bij de traditionele Pausmis b.g.v. de Paus-

keuze van Paus Joannes Paulus II. Dit jaar werd gevierd dat 

hij 25 jaar geleden tot Paus werd gekozen. Gezien de restau-

ratie van de Jacobuskerk, werd de Pausmis dit jaar nog een 

keer gehouden in de Teresakerk aan het Westeinde in Den 

Haag. Rond 8.15 uur stapten de gildebroeders in de bus. Met 

een korte pauze onderweg waren ze ruimschoots op tijd in de 

buurt van de kerk om rond 10.15 uur de kerk met bazuinge-

schal en tromgeroffel binnen te trekken. Er moest stipt vol-

gens het opgestelde draaiboek worden gewerkt, omdat er 

naast het gilde nog tal van andere koren en muziekgezel-

schappen een bijdrage aan de viering moesten leveren. Vele 

bisschoppen waren naar Den Haag gekomen om tezamen 

met de Apostolisch Nuntius de viering te celebreren. Wegens 

verblijf in Rome van de kardinaal, hield mgr. Hurkmans de 

overweging. Tijdens de consecratie werd de groet met het 

vaandel gebracht en na afloop van de viering trok het voltal-

lige gildekorps weer naar buiten om op het voorplein nog een 

muzikale bijdrage te verzorgen aan de kerkgangers die de 

kerk verlieten. Onder hen ook de Minister van Buitenlandse 

Zaken, de heer De Hoop Scheffer. Met de bus werd vervol-

gens naar de Nuntiatuur gereden om aldaar een muzikale en 

vendelgroet te brengen aan de Apostolisch Nuntius en de 

aanwezige bisschoppen. Het was die dag stralend weer, dus 

de gildepresentatie kon optimaal worden ingevuld. Bij de 

Nuntiatuur was weer gezorgd voor een broodje, een kopje 

koffie en een versnapering. De korpsleden ontvingen weer 

een rozenkrans. Een zeer geslaagde dag die verder in en rond 

het eigen gildehuis in Soest zelf werd vervolgd met een suc-

cesvolle korpsmiddag, waarbij ook echtgenoten, partners en 

kinderen aanwezig waren.

Wim van den Breemer koninklijk onderscheiden
Bij zijn afscheid als bestuurslid van het Soester Groot Gaes-

beeker Gilde na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering op 

10 december werd Wim van den Breemer verrast met een 

koninklijke onderscheiding die hem door de burgemeester 

van Soest, de heer Janssen werd uitgereikt. Wim van den 

Breemer maakte 30 jaar deel uit van het gildekorps en meer 

dan 20 jaar was hij ook bestuurlijk actief, waarvan in de peri-

ode 1991-1995 ook als ouderman (voorzitter). Wim werd 

gedecoreerd met de versierselen van het Lidmaatschap van 

de Orde van Oranje Nassau. 

Wim van den Breemer is het eerste bestuurslid dat in de 

komende jaren plaats maakt voor een verjonging van het 

bestuur. Veel bestuursleden die inmiddels al weer zo’n 20 jaar 

deel uitmaken van het gildebestuur hebben aangegeven in de 

komende jaren niet meer herkiesbaar te zijn. Inmiddels zijn 

verschillende assistenten aan het bestuur toegevoegd die 

worden ingewerkt om hun plaatsen te gaan innemen. In 

Soest betekent een bestuurslidmaatschap een veelheid aan 

activiteiten die moeten worden uitgevoerd en waarvoor men 

verantwoordelijk is. Het is niet alleen het goed laten functio-

neren van het gilde, maar men is ook belast met de organisa-

tie van de jaarlijkse gildefeesten, het exploiteren van een eigen 

Gildehuis met verschillende zalen, het exploiteren van de 

landerijen en het in stand houden van een groot gildekorps. 

Bij tal van gebeurtenissen in de plaatselijke gemeenschap is 

het gilde betrokken. De ledenvergadering benoemde Frank 

Spijker en Chris Uijland als nieuwe bestuursleden, nadat 

Gijs Kok de functie van bode voor de komende jaren zal gaan 

vervullen na het overlijden van Fons van Schalkwijk. Het 

bestuursbeleid werd volledig ondersteund door de meer dan 

70 aanwezige gildebroeders bij de ledenvergadering.

Sint Jacobusgilde Zeeland
Op 16 november werd voor de vierde keer in 2003 een Mari-

aviering opgeluisterd. In de parochiekerk werd door o.a. mgr. 

P. van Veldhoven uit Venhorst het Mariabeeld met zilver 

gekroond. Na de plechtige H. Mis trok een processie naar de 

Mariakapel aan de Kapelweg, waar de replica van het Maria-

beeld eveneens van een kroon werd voorzien. Al met al een 

waardige afsluiting van het Mariajaar. 

De maand december stond bijna helemaal in het teken van 

de verkoop van eigen geteelde kerstbomen. Door de massale 

inzet van gildebroeders en -zusters en anderen veranderden 

honderden en honderden bomen van eigenaar. Vier zaterda-

gen in weer en wind maakten het voor de werkenden tot een 

vooral gezellig en fijn gebeuren, waarbij koffie en appelflap-

pen, snert en roggebrood met spek enz. de dagen deden 

omvliegen. Op zondag 21 december werd in besloten kring 

de oudste gildebroeder gehuldigd. Cees Jans, zeer trouw gil-

debroeder en schutter, werd 90 jaar oud. Een afvaardiging 

van de overheid bood Cees een beeldje van een schutter aan 

alsmede een speciale oorkonde. Cees, die nog erg vitaal is, 

was diep geroerd door deze felicitatie. Een zeer kort - maar 

wel belangrijk - onderdeel vormde de oliebollenverkoop op 

zondag 28 december. O.l.v. bakker Wil van der Coer werd al 

vroeg met bakken begonnen en vanaf half een togen gilde-

Vendelgroet na de Pausmis

Wim van den Breemer koninklijk onderscheiden

Kroning door pastoor Bougie en mgr. Van Veldhoven



broeders en -zusters met kisten vol zakken oliebollen op pad. 

Niet alleen in de kom, maar ook achteraf, werden in de regen 

oliebollen aangeboden en gekocht. Rond 16.00 uur waren 

alle straten en wijken bezocht en de oliebollen op. Via deze 

weg ook eens extra dank aan alle medewerkenden, zonder 

wie er niets mogelijk is.

Een nieuwe start

Het jaar 2004 werd traditiegetrouw begonnen met een Nieuw-

jaarsreceptie op zondag 4 januari. Op enkele ziekmeldingen na 

was vrijwel iedereen aanwezig met partner. De staande deken 

heette iedereen welkom en dankte allen voor het voorbije jaar. 

Daarna sprak gildeheer pastoor Bougie iedereen toe. Als ver-

rassing bood gildezuster Josien van Loy een splinternieuw 

schild aan, dat zij beschikbaar stelt voor de gildezuster, die bij 

het koningschieten de titel van Prinses behaalt. Een prachtig 

initiatief. Met koffie, thee, oliebollen en veel buurten werd deze 

eerste bijeenkomst rond 16.00 uur besloten.

Rijsbergse schutterijen zoeken elkaar voor het eerst 
echt op

Met de bedoeling tot verbroedering. Het zijn de gilden Sint 

Joris, Sint Bavo en de schietverenigingen Sint Hubertus en 

Sint Willibrordus. Ze bonden het voorbije jaar de strijd 

onderling tegen elkaar aan. De prijsuitreiking vond zaterdag 

13 december 2003 plaats in de Snaphaan, dat het gildelokaal 

is van Sint Bavo. Ze hadden over het algemeen weinig tijd 

voor elkaar vanwege hun eigen besognes het hele jaar door. 

Alle vier schieten ze in een afzonderlijke kring of verbond 

waarin diverse schutterijen uit andere plaatsen, zelfs van over 

de grens, het tegen elkaar opnemen. Alle vier hanteren ze ook 

een ander wapen. Bij het cloveniersgilde Sint Bavo is dat de 

flobert (geweer), gilde Sint Joris de grote kruisboog (ook wel 

Sint Jansboog genoemd), de schietverenigingen gebruiken bij 

hun sport als wapen de kleine kruisboog en de luchtbuks. 

Dat zijn respectievelijk Sint Hubertus en Sint Willibrordus.

Verbroederen

Samen zaten ze deze zaterdagavond in het gildelokaal de 

Snaphaan van Sint Bavo bij elkaar. Daar vond de prijsuitrei-

king van het eerste verbroederingstoernooi plaats. Dat zoe-

ken immers de vier Rijsbergse schutterijen, met elkaar ver-

broederen. Daarvan was het tot nu toe nog maar weinig 

gekomen. Gevonden werd dat men daartoe toch eens moest 

overgaan. Maar hoe? Afgesproken werd om het te bewerk-

stelligen in de vorm van een onderlinge verschieting. De gil-

debroeders hadden daar wel zin in. Niet minder dan 127 

schutters zouden eraan deelnemen. Uiteindelijk bleven er 

daarvan bijna 90 tot het laatst toe over. Het betekende dat de 

schutter naast het wapen, waar hij gewoonlijk mee schiet, ook 

dat van de andere schutterijen moest hanteren.

Bijzaak

Er waren daarom vier verschietingen verdeeld over hetzelfde 

aantal sterk van elkaar verschillende schietbanen. Er zijn 

immers binnen-, ondergrondse en banen in de buitenlucht 

die bovendien alle vier anders van lengte zijn. De omstandig-

heden waarin geschoten wordt zijn daarom overal anders. De 

schutters traden aan in de categorie A, B en C. Bij de eerste 

werd Theo Antonissen (Hubertus) winnaar, bij de tweede 

Johan Vermeeren (Willibrordus) en was dat Martin Aerts 

(Willibrodus) bij de derde categorie. De verschieting was 

zodanig opgezet dat niet de beste schutters met de hoogste eer 

konden gaan sleeën. Iedereen maakte daartoe kans, niets staat 

vooraf vast. Maar het ging in feite niet direct om de prijzen, 

die waren bijzaak. Een gezamenlijk fijn optrekken, zowel in 

verenigingsverband als in persoonlijk opzicht, de aanwezig-

heid van onderling respect en waardering met daarnaast 

elkaar zo nodig de helpende hand bieden, staan voorop.

Doorgaan 

Al wat hiervoor geschreven staat kwam uit de monden van 

Geert Boot (gilde Sint Bavo), Kees Martens (gilde Sint Joris), 

Kees Huijbregts (Sint Willibrordus) en Leo van de Elshout-

van Sint Hubertus. Alle vier spreken van een zeer geslaagde 

activiteit die ze met en onder elkaar hebben gehouden. Het zal 

dan ook niet bij dit eerste verbroederingstoernooi blijven. Die 

krijgt vanwege het succes en de doelstelling die er achter steekt 

in de toekomst dan ook een vervolg. Tot in de late uurtjes was 

het een gezellige bedoening in de Snaphaan. Vernomen werd 

tenminste dat daar pas om 03.00 uur de lamp uit ging. De 

eerste onderlinge verschieting was een schot in de roos.

Kringonderscheiding voor keizer
Het gilde Sint Jan te Wernhout mocht er tijdens de tweede 

teerdag op 14 januari 2004 getuige van zijn, dat hun keizer 

een kringonderscheiding in ontvangst mocht nemen.

In hun gildelokaal waren op deze woensdagmiddag zo’n 65 

gildebroeders met hun partners aanwezig. Tegenover de 

geachte aanwezigen somde de voorzitter van de kring Baro-

nie en Markiezaat een aantal gebeurtenissen op, die het gilde 

zijn gepasseerd in het afgelopen jaar. Daarna ging hij terug 

naar 1 juni 1928, de geboortedag van gildebroeder A. de 

Beer. De voorzitter noemde het voor het gilde ook een heu-

gelijke dag. Toon zou later op 35-jarige leeftijd lid worden van 

het gilde Sint Jan te Wernhout. Hier bleef het niet bij. Na zes 

jaar lid te zijn schoot Toon 1970 voor de eerste keer koning. 

Hij was een eche schutter; hij heeft dat nog driemaal her-

haald. Het was 26 september 1978 dat Toon toen keizer 

schoot. Dit word je voor het leven. Dit had Toon heel goed 

begrepen en heeft dit in de achterliggende jaren ook getoond 

binnen zijn gilde. De inzet voor zijn gilde, zo stelt hij, is bij-

zonder groot. De voorzitter noemde de jaarmarkt waar Toon 

17 jaar voorzitter van is. Een goede bron van inkomsten voor 

het gilde. Een echt verenigings- en verbroederingsmens. Dat 

heeft geleid tot de uitwisseling met het Sint Willibrordusgilde 

te Rijsbergen. Ook buiten zijn eigen gilde heeft hij zich inge-

zet, met name voor het kringbestuur. Toon is zo’n 17 jaar lid 

geweest van het kringbestuur Baronie en Markiezaat. De 

invulling hiervan was een manier die Toon eigen is. Een gil-

debroeder waarop je kunt bouwen. Een man van weinig 

woorden maar veel daden. Het gilde Sint Jan is trots op zo’n 

gildebroeder en heeft voor zijn verdiensten in de afgelopen 

40 jaar een kringonderscheiding aangevraagd. De voorzitter 

stelde iedereen gerust en kon het gilde vertellen dat het ver-

zoek van de onderscheiding door het bestuur was gehono-

reerd. Het is hem dan ook een eer, Toon de oorkonde met 

bijbehorende te overhandigen. In de voormiddag was Toon 

door zijn eigen gilde ook al in het zonnetje gezet. Hem is toen 

een foto, waarop hij staat afgebeeld in zijn keizerkostuum, op 

groot formaat uitgereikt. Na het uitreiken van de kring onder-

scheiding en het ontvangen van de felicitaties werd de dag op 

een gilde-wijze voortgezet. ■

Cees Jans, Cor v.d. Loy en Adriaan v.d. Coer bekijken de oorkonde

Baronie en Markiezaat



IN MEMORIAM

Sint Leonardus, Beek en Donk
Voor de tweede keer 

in een tijdsbestek 

van een half jaar 

werd het gilde Sint 

Leonardus te Beek 

en Donk gecon-

fronteerd met het 

overlijden van een 

gildebroeder. Op 30 

december j.l. kwam 

op 68-jarige leeftijd 

een einde aan het 

veel bewogen leven van de zeer gewaar-

deerde gildebroeder en zilverdrager Leo 

Verschuren. Ruim een jaar geleden werd 

een ongeneeslijke ziekte vastgesteld, 

maar Leo wilde overleven en streed als 

een leeuw met het volle vertrouwen in 

een goede afloop. Helaas, het heeft zo 

niet mogen zijn, maar dankzij een 

gezonde leefwijze en de liefdevolle ver-

zorging door zijn vrouw Tilly, wist hij 

toch nog een jaar aan zijn leven toe te 

voegen. Leo was een bevlogen man, 

begaafd met veel talenten, die hij in alle 

opzichten goed wist te gebruiken. Inven-

tief en creatief als hij was, heeft hij zijn 

vele ideeën tot ontwikkeling gebracht tot 

welzijn van iedereen waarmee hij te 

maken had. Zijn gilde verliest in hem een 

gildebroeder, die altijd en voor iedereen 

klaar stond. In 1992 heeft Leo zich tot 

koning van het gilde geschoten en voor 

niemand was het een bezwaar na een jaar 

hem in onze gelederen op te nemen. Al 

heel gauw ontpopte hij zich als een gilde-

broeder met gevoel voor tradities, voor 

eenvoud, voor samenhorigheid binnen 

het Sint Leonardusgilde. Oprechtheid, 

sociale bewogenheid en gastvrijheid 

waren karakteristiek voor hem. Trouw, 

broederschap en dienstbaarheid stonden 

bij hem hoog in het vaandel geschreven. 

Op zaterdag 3 januari jl. na een plechtige 

uitvaart in een overvolle kerk, hebben ze 

hun gildebroeder naar zijn laatste rust-

plaats gedragen 

Sint Hubertus, Berkel
Op 12 mei 2003 is Corry van Amelsfort 

overleden, gildezuster van het Sint 

Hu bertusgilde Berkel. Wij wisten, dat zij 

ongeneeslijk ziek was, toch kwam het 

bericht van haar overlijden nog onver-

wacht. Corry was lang zeer actief in de 

kledingcommissie. Op 17 mei heeft haar 

gilde met gilde-eer van haar afscheid 

genomen.

Onze Lieve Vrouwe Broederschap, 
Biest-Houtakker

Op 25 augustus 2003 overleed Sjaak 

Vriens (73), na een kortstondig ziekbed, 

voorzien van het H. Sacrament der zie-

ken. Sjaak was een man van de Biest Hij 

was er geboren en getogen. Sjaak was 

actief lid van het gilde, waarop altijd 

gerekend kon wor-

den. Hij was 42 jaar 

gildebroeder. De 

tekst die de familie 

op de rouwkaart 

had laten zetten, 

was kenmerkend 

voor Sjaak; „Geslo-

ten ogen houden 

verdriet verborgen; 

alleen fronsende 

wenkbrauwen en 

bevende lippen verraden de innerlijke 

pijn geuit door een traan.” 

Op 17 mei 2003 

overleed Grard van 

den Heuvel (75), 

voorzien van het H.

Sacrament der zie-

ken.

Grard was 45 jaar 

gildebroeder. Hij 

voelde zich nauw 

betrokken bij het 

gilde en was lange 

tijd een contactpunt 

voor het gilde, omdat bij Grard en Miet 

het gildehuis was. Grard was een gilde-

broeder in hart en nieren, drong zich niet 

op maar was wel altijd aanwezig bij gilde-

dagen. De passende woorden voor Grard 

waren dan ook: voor wie leeft in eenvoud, 

is het leven eenvoudig.

Op 31 december 

2003 overleed Cees 

Timmermans (73), 

voorzien van het H.

Sacrament der zie-

ken, toch nog onver-

wachts. De herinne-

ringen aan Cees zijn 

in drie woorden uit 

te drukken; een-

voud, ambacht en 

traditie. De linde-

houten vogels, die hij maakte voor het 

koningschieten van het gilde; alles puur 

natuur met degelijkheid en stevigheid als 

uitdaging. Hij was 2x 4 jaar koning van 

het gilde en was zeer áctief betrokken bij 

het gilde. Cees begon als wildmanneke 

bij Sint Sebastiaan in Hilvarenbeek, was 

zelf vendelier en heeft veel vendeliers het 

vendelen geleerd. Cees is een van de gil-

debroeders, die steeds de tradities van 

het gilde in stand hield en mondeling 

overdroeg aan andere gildebroeders. Hij 

bracht de drie pijlers van het gilde trouw, 

dienstbaarheid en broederschap steeds 

in de praktijk. Voor zijn inzet, kreeg Cees 

in 2000 de kringonderscheiding opge-

speld.

O.L. Vrouwe Schuts, Elshout
Op 22 november j.l. is overleden op 

52-jarige leeftijd gildebroeder Cees 

Samuels. Ofschoon Cees pas vanaf 2001 

lid is van het gilde, was hij een actieve 

gildebroeder en schutter, iedereen kon 

een beroep op hem 

doen, hij stond altijd 

klaar. De gildebroe-

ders hebben op 27 

november na een 

plechtige uitvaart 

afscheid genomen 

van Cees, en hem 

begeleid naar zijn 

laatste rustplaats op 

de algemene 

begraafplaats te 

Drunen, waar de begrafenis plaatsvond 

volgens de gebruikelijke ceremoniën.

Sint Joris en Sint Sebastiaan, 
Enschot

Op dinsdag 20 januari j.l. overleed in Til-

burg mevrouw Antoinette Smits-Dries-

sens, het oudste lid van het Sint Joris en 

Sint Sebastiaangilde. Zij bereikte een 

gezegende leeftijd van 93 jaar en was vrij-

wel tot het laatst betrokken bij ’haar’ 

gilde. Op maandag 26 januari is zij met 

gilde-eer vanuit de Sint-Ceciliakerk te 

Enschot naar haar laatste rustplaats aan 

de Hoflaan in Tilburg gebracht. Op 20 

juli 2000 vierde Antoinette haar 50-jarige 

lidmaatschap van het gilde en werd zij 

onderscheiden met de zilveren speld. In 

de jaren vijftig van de vorige eeuw waren 

Antoinette en haar man Anton uitbaters 

van café De Schutsboom aan de Bos-

scheweg. Achter dit café waren schuts-

bomen opgesteld en het gilde was er 

jarenlang thuis. Ondanks het feit dat het 

gilde in 1961 verhuisde naar het buiten-

gebied en Antoinette het café verliet na 

het overleden van haar man, bleef de 

band met gilde onverkort gehandhaafd. 

Antoinette en haar man (deken schrijver 

en deken schatbewaarder) hebben veel 

betekend voor het Sint Joris en Sint 

Sebastiaangilde. Ook in een periode 

waarin het wat moeilijker ging. De ereti-

tel ’Moeke Smits’ droeg zij dan ook met 

verve. Haar afscheid was voor het gilde 

een groot verlies. 

Sint Joris, Gemert
In de ochtend van 

21 december ont-

ving het Sint Joris-

gilde Gemert het 

bericht van het 

overlijden van hun 

geliefde gildebroe-

der Jan van Kessel. 

Verbazing, ongeloof 

en verdriet zijn dan 

de reacties die bij je 

opkomen. Jan stond 

midden in zijn gezin, midden in de 

samenleving en midden in zijn hobby’s 

waarvan de schut er één was. Als 

bestuurslid zette hij zich in om het goede 

van het gildebroederschap te koesteren, 

te ontwikkelen, te beschermen. En om 

ervan te genieten. Jan volgde de weg die 

een Sint Jorisgildebroeder dient te gaan. 

Strijdend tegen het kwaad en ruimte 

Leo Verschuren
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makend voor het goede. Jan hield zijn 

gildebroeders in de goede richting zodra 

zij als bestuur afdwaalden van de juiste 

richting. Daardoor kreeg hij respect bin-

nen en buiten het gilde. Zij hopen nog 

lang de vruchten te kunnen plukken van 

zijn goede voorbeeld en hebben hem met 

respect en gilde-eer naar zijn laatste rust-

plaats begeleid.

Sint Joris en Sint Catharina, 
Gemonde

Op donderdag 1 januari 2004 is Harrie 

Maas (84), gildebroeder van het gilde 

Sint Joris en Sint Catharina uit Ge monde, 

overleden. Harrie was gildebroeder sinds 

1958. Toendertijd ging hij met het gilde 

mee als geweerschutter en zilverdrager. 

In de periode 1985-1987 heeft hij de 

bestuursfunctie van oude deken bekleed. 

Hierna was Harrie nog jarenlang actief 

als drager bij begrafenissen. Enkele jaren 

geleden ging het helaas achteruit met 

zijn gezondheid. De dood van zijn zoon 

Kees kwam hij niet meer te boven. Op 

maandag 5 januari 2004 is Harrie met 

gilde-eer, na een druk bezochte uit-

vaartsmis in de Sint Lambertuskerk te 

Gemonde waar ook vertegenwoordigers 

van de gilden uit Kring Dommelgroep 

en de gemeente Sint Michielsgestel aan-

wezig waren, naar zijn laatste rustplaats 

gebracht.

Op zaterdag 20 december 2003 is Kees 

Maas (60), gildebroeder van het gilde 

Sint Joris en Sint Catharina uit Gemonde, 

na een kortstondige ziekte overleden. 

Kees was gildebroeder vanaf 1960. Kees 

heeft, in de periode 1970-1972 als jonge 

deken en in de periode 1989-1991 als 

oude deken, zijn dekenschap in ons 

bestuur volbracht. Op 25 april 2000 heeft 

Kees een kringonderscheiding ontvan-

gen vanwege zijn 40-jarig actief vende-

lierschap. Sinds 1 augustus 2003 was 

Kees met de Vut. Helaas heeft hij hier 

tekort van mogen genieten. Voor Kees en 

zijn familie was het een grote wens dat 

Kees door zijn gildebroeders werd begra-

ven. Op woensdag 24 december 2003 is 

Kees met gilde-eer, na een druk bezochte 

uitvaartsmis in de Sint Lambertuskerk te 

Gemonde waar ook vertegenwoordigers 

van de gilden uit Kring Dommelgroep en 

de gemeente Sint Michielsgestel aanwe-

zig waren, naar zijn laatste rustplaats 

gebracht.

Sint Martinusgilde, Gennep
In 1992 werd me -

vrouw R. Berger-

Vos de Wael 

ge vraagd, be scherm-

 vrouwe te worden, 

geen moment heeft 

ze getwijfeld. Ze was 

zeer vereerd dat het 

gilde haar juist 

vroeg. Altijd was ze 

hun een steun en 

toeverlaat. Zij overleed op 6 januari 

2003.

Bij alles wat het gilde deed was ze nauw 

betrokken, altijd aanwezig tijdens het 

jaarlijks koningschieten waar ze ook zich-

zelf koningin mocht noemen (dit als titel 

van de groep gildezusters). Ook bij gil-

dendagen, Sint Martinusfeest, het inha-

len van een nieuwe koning en vergade-

ringen, zij was er. De jaarlijkse barbecue 

bij haar thuis in de tuin zag ze als een 

feest van saamhorigheid, want het 

samenzijn vond zij heel belangrijk. Meer-

malen sprak ze uit: „Al zijn jullie nog zo 

klein in aantal, er heerst een echte band. 

Koester deze!”

Ook bij blijde gebeurtenissen en voor 

iedereen die het moeilijk had was ze er, 

om samen vreugde en verdriet te delen. 

Ook is zij degene geweest die de gemeen-

telijke gilden en schutterij bijeen riep om 

samen te werken. Hieruit ontstond het 

Gemeentelijke Koning schieten. Haar 

wens is ook dit in lengte van jaren voort 

te zetten. Zeker haar lekkere appeltaart 

zullen zij ook nooit vergeten.

Heilig Kruisgilde, Gerwen
Op 16 oktober ont-

vingen wij het 

droeve bericht dat 

onze gildebroeder 

Rein Kersten op 

67-jarige leeftijd 

was overleden. Wij 

wisten dat Rein een 

risicovolle operatie 

moest ondergaan in 

het ziekenhuis in 

Maastricht; niette-

min hadden wij en ook hijzelf goede 

hoop dat de ingreep goed zou verlopen. 

Onvoorziene complicaties hebben er 

echter toe geleid dat Rein na een aanvan-

kelijk succesvolle operatie helaas is over-

leden. Rein is meer dan 50 jaar lid 

geweest van het H.Kruisgilde, waarvan 

maar liefst 40 jaar als tamboer. Verder 

heeft hij ook geruime tijd een bestuurs-

functie binnen het gilde vervuld. In 1982 

heeft Rein zich nog tot koning gescho-

ten. 

Voor zijn vele verdiensten voor het gilde 

werd Rein in 2002 nog onderscheiden 

met de gouden medaille van de Kring 

Kempenland, alsmede de gouden eres-

peld van het H.Kruisgilde. Daarvoor 

was Rein al onderscheiden in de Orde 

van Oranje - Nassau, en was hij drager 

van gemeentelijke onderscheiding van 

de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-

wetten. Wij verliezen in Rein Kersten een 

trouwe gildebroeder, die als lijfspreuk 

had: „Gildebroeder ben je voor het 

leven”. Op 21 oktober hebben wij Rein 

onder grote belangstelling met gilde-eer 

uitgeleide gedaan, waarbij op zijn uit-

drukkelijk verzoek geen rouwuitrusting 

zou worden gebruikt en door de tam-

boers een normale mars zou worden 

geslagen. 

Sint Joris, Goirle
Op 17 november 

2003 is oud-hoofd-

man en erelid Piet 

Brock overleden 

(96). Piet was ruim 

67 jaar gildebroe-

der. Met het overlij-

den van Piet Brock 

verliest het gilde een 

markante gilde-

broeder. Hij werd 

lid op 13 juli 1936. Een aantal jaren was 

hij met zijn vader en 5 broers lid van het 

gilde, wat toen de ’Brockenguld’ werd 

genoemd. Twee van zijn broers waren 

tweemaal koning, Cees en Leonard. 

Deze laatste was ook tweemaal hoofd-

man. Nog steeds zijn 5 nazaten lid van de 

’Brockengilde’. Piet was deken van 1956 

tot 1960 en hoofdman van 1971 tot 

1981. Tijdens zijn hoofdmanschap werd 

een nieuwe vendeliersgroep opgericht en 

kregen tamboers en vendeliers een nieuw 

gildekostuum. Ook werd in deze periode 

in 1975 het eerste vrouwelijk lid aange-

nomen en in 1978 werden de statuten 

opgesteld. In 1986 bij zijn 50 jaar lid-

maatschap werd hij onderscheiden met 

de zilveren eremedaille verbonden aan 

de Orde van Oranje Nassau. Verder was 

hij drager van de kringonderscheiding 

van het Kwartier van Oirschot en ont-

ving hij een oorkonde van de kring bij 

50-, 60- en 65-jarig gildebroederschap. 

Het gilde is dankbaar voor zijn vele ver-

diensten, vooral ook zijn aandacht voor 

de jeugd zal ons nog lang bijblijven.

Sint Joris, Hoogeloon
Op de late avond 

van 26 oktober 

2003 is door een 

hartstilstand een 

abrupt einde geko-

men aan het leven 

van gildebroeder 

Piet Tholen (73). 

Piet was 34 jaar een 

trouw gildelid. Beu-

gelen en voetballen 

kijken waren zijn 

grootste hobby’s.

Sint Joris, Hooge Mierde 
Het Sint Jorisgilde Hooge Mierde heeft 

afscheid moeten nemen van een dierbare 

gildebroeder en gildezusters. Op 13 mei 

2003 overleed Johanna Maria van den 

Borne (91) temidden van haar kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij 

was ruim 43 jaar een alom gerespecteerde 

gildezuster.

 

Op 19 juni 2003 overleed na een langdu-

rig ziekbed de zeer gewaardeerde gildezus-

ter Gerda Huiswaard-Stolk (80). Ze was 

sinds 1976 samen met haar man lid van 

het gilde en ondanks haar handicap zoveel 

mogelijk bij alle gelegenheden aanwezig. R. Berger-Vos de Wael 

Rein Kersten

Piet Brock

Piet Tholen



Op 26 augustus 2003 overleed de 

gewaardeerde gildezuster Paula Luijten-

Vorselaars (78). Zij werd met gilde-eer te 

Hooge Mierde te rusten gelegd. Paula 

was ruim 27 jaar lid van het Sint Joris-

gilde en was zoveel als in haar vermogen 

lag bij de diverse gilde-activiteiten aan-

wezig. De laatste jaren was zij opgeno-

men in het Kempisch Verpleeghuis te 

Bladel waar zij overleed. Wij zullen haar 

missen. 

Op eerste Kerstdag 2003 moesten wij 

afscheid nemen van onze zeer markante 

gildebroeder Louis Hermans (88). 

Lowieke van Djuskes, zoals hij in de 

volksmond werd genoemd, overleed in 

Huize Kempenland te Bladel, waar hij 

reeds geruime tijd verbleef. Hij was op 

een week na 25 jaar lid van ons gilde en 

was tot op hoge leeftijd steeds bij alle 

gilde-activiteiten aanwezig. Op 30 

december 2003 werd hij met gilde-eer 

naar zijn laatste rustplaats op het  

parochiekerkhof te Hooge Mierde verge-

zeld. 

Op 7 januari 2004 hebben wij afscheid 

moeten nemen van onze gildezuster 

Trees van Gisbergen-van den Borne. Zij 

overleed in de gezegende leeftijd van 95 

jaar en was, aanvankelijk via haar echtge-

noot, ruim 53 jaar lang onze gildezuster. 

Treeske overleed op vredige wijze temid-

den van haar kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen en werd met gilde-

eer naar haar laatste rustplaats begeleid. 

Sint Monulphus en Gondulphus, 
Knegsel

Op zondag, 29 juni 

2003 werd het gilde 

opgeschrikt door 

het overlijden van 

gildebroeder Jos 

Geerts (60). Jos 

werd lid van het 

gilde op 16 juli 1969 

en niet lang daarna 

werd hij gevraagd 

om te gaan trom-

men. Dit heeft hij 

gedaan zolang zijn gezondheid het toe-

liet. Jos was op elk gildefeest aanwezig. 

Ook voor de schietsport had hij veel 

belangstelling en was ook altijd aanwezig 

op eigen schietwedstrijden. Hij was altijd 

bereid om mee te helpen; ook voor de 

jaarmarkt kon men altijd een beroep op 

hem doen. Op donderdag, 3 juli 2003 

heeft men in een plechtige H. Mis met 

gilde-eer in de parochiekerk van Knegsel 

op waardige wijze afscheid van hem 

genomen. Jos, bedankt voor alles.

Op 25 november 2003 is de oudste gil-

debroeder van het gilde, Janus Adriaanse 

(88), in verzorgingshuis Groenendaal te 

Vessem overleden. Janus werd lid van het 

gilde op 16 juli 1947 en in 1974 werd hij 

door de leden in de overheid gekozen. 

Op de jaarvergade-

ring van 16 februari 

1982 gaf hij te ken-

nen om zijn functie 

in de overheid neer 

te leggen. Op deze 

vergadering is hij 

tot eredeken geko-

zen. Zolang zijn 

krachten het toelie-

ten was hij op elk 

gildefeest aanwezig.

Sint Catharina en Barbara, Leende
Op zondag 18 januari 2004 is de oudste 

gildebroeder van het Sint Catharina en 

Barbaragilde Leende, Theo van de Kruis 

(85) in het verzorgingshuis De Weerde in 

Eindhoven overleden. Theo (Dorus) was 

dit jaar 49 jaar lid van het gilde. Jarenlang 

toonde hij zijn belangstelling voor het 

gilde, en bewerkte hij mede de grond van 

het gilde. Echter na zijn pensionering bij 

staatsbosbeheer ging zijn gezondheid 

sterk achteruit, hij raakte in de war en 

moest worden opgenomen. En na het 

overlijden van zijn vrouw, werd Dorus 

opgenomen in het verzorgingshuis De 

Weerde in Eindhoven. Door zijn handi-

cap, slechthorendheid, was contact met 

hem zéér moeilijk. Op donderdag 22 

januari is Dorus met gilde-eer begraven. 

Sint Anthonius abt, Lierop
Donderdag 1 janu-

ari, nieuwjaarsdag, 

is overleden gilde-

broeder Harrie Ver-

berne (74). Harrie 

was een van de 

jonge gildebroeders 

die in 1945 lid wer-

den van het gilde, 

om het na een stille 

(oorlogs)periode 

weer nieuw leven in 

te blazen. Bijna 60 jaar lid, waarvan 20 

jaar lid van het bestuur. In die functie 

heeft hij alles aangepakt om het gilde van 

dienst te zijn, onderhield het schietter-

rein, de schuilkeet, maakte de loden 

kogels voor het koningsschieten en ver-

vaardigde elke 2 jaar de koningsvogel. 

Hij was 4 jaar vendelier, was verdienste-

lijk als schutter en later liep hij trots in 

’zijn’ gilde als piekenier. Geld inzamelen 

voor het gilde zag Harrie als een eervolle 

taak, maar zijn lust en zijn leven was het 

coördineren van de halfjaarlijkse oud-

ijzeractie en door het jaar heen het opha-

len van oud-ijzer. Wat Harrie altijd spijtig 

heeft gevonden was, dat hij nooit koning 

is geweest. Hij werd in 1994 onderschei-

den met de titel ’ere-broeder in het 

groen’ en in 1995 koninklijk onderschei-

den met de eremedaille in zilver verbon-

den aan de orde van Oranje Nassau. Het 

gilde heeft Harrie begeleid naar zijn 

geliefde koepelkerk voor de uitvaart-

dienst om hem hierna naar zijn laatste 

rustplaats te brengen.

Maandag 24 

november 2003 

overleed op 

93-jarige leeftijd de 

oud-beschermheer 

van het gilde Sint 

Anthonius abt 

Lierop, de heer 

W.J.M. Keulen, 

oud-notaris te Hel-

mond. Hij was 

beschermheer van 

1959 tot 1978. Een vertegenwoordiging 

van het gilde is de familie Keulen per-

soonlijk gaan condoleren met dit verlies 

en heeft met het bijwonen van de uit-

vaartdienst en de begrafenis op waardige 

wijze afscheid genomen van haar oud 

beschermheer.

O.L.Vrouw van de Zeven Weeën, 
Lierop

Op 27 december 

overleed gildebroe-

der Peter van Heug-

ten (72). Peter was 

56 jaar lid van het 

gilde. Hij ging op 

16-jarige leeftijd op 

de fiets met nog 

enkele gildebroe-

ders van Lierop 

naar Liessel om het 

vendelen te leren. 

Tot aan zijn huwelijk is Peter actief ven-

delier gebleven. In 1997 heeft hij een 

kringonderscheiding ontvangen bij zijn 

50-jarig lidmaatschap. Zijn gilde verliest 

in Peter een toegewijd gildebroeder.

Sint Ambrosius, Loon op Zand 
Op 25 juli 2003 is 

geheel onverwacht 

gildebroeder Harrie 

van der Aa (65) 

overleden. In 1968 

is Harrie, in navol-

ging van zijn vader, 

lid geworden van 

gilde Sint Ambro-

sius. Harrie heeft 

gedurende 35 jaar 

veel voor het gilde 

betekend, hij was vele jaren de huisschil-

der van het gildehuis. Samen met zijn 

broer Ad heeft hij jarenlang als vanzelf-

sprekend het zilver onderhouden. Zijn 

eenvoudige, beminnelijke en eerlijke 

karakter maakte Harrie tot een zeer 

gewaardeerde gildebroeder. Het feit dat 

hij zo gewoon was en een echt gezellig-

heidsmens maakte dat velen een warm 

plekje voor hem hadden in hun hart. Dit 

bleek ook uit de zeer grote belangstelling 

tijdens beide afscheidsdiensten in de 

parochiekerk van Loon op Zand. Na 

afloop van de avondwake kon men per-

soonlijk afscheid nemen van Harrie in de 

Mariakapel. Enkele gildebroeders vorm-

den een erewacht naast de baar. Tijdens 

de plechtige uitvaartdienst op 30 juli 
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stond het rouwvaandel van het gilde 

opgesteld in het priesterkoor. Naar goed 

gildegebruik begeleidden we hem naar 

zijn laatste rustplaats op het parochie-

kerkhof.

Sint Martinus, Luyksgestel
Op 20 oktober 2003 

ontvingen wij het 

droeve bericht dat 

op 93-jarige leeftijd 

was overleden onze 

gildezuster Marie 

Bax-Willems. Marie 

was getrouwd met 

onze gildebroeder, 

Marte Bax. Nadat 

Marte, nu al weer 

bijna 32 jaar gele-

den, is komen te overlijden, is Marie gil-

dezuster geworden van ons gilde. Al die 

tijd heeft ze het wel en wee van het Sint 

Martinusgilde met belangstelling 

gevolgd. Altijd moest ze even bijpraten 

met de gildebroeders en wat was ze trots 

toen vorig jaar haar zoon, Peter Bax, 

werd onderscheiden met de zilveren 

kringonderscheiding van Kring Kem-

penland vanwege zijn 40 jaar lidmaat-

schap van ons gilde. Marie kon genieten 

van de kleine en mooie dingen van het 

leven. Ze was een sterke vrouw, die tot 

enkele maanden geleden goed gezond 

was. Uiteindelijk kwam toch de dood 

voor haar als een verlossing. Haar rijk 

gevulde levensboek is nu gesloten. Op 

vrijdag 24 oktober 2003 hebben wij 

Marie met gilde-eer uitgeleide gedaan 

naar haar laatste rustplaats.

Sint Catharina, Moergestel
Op 5 januari 2004 

is gildebroeder Toon 

Klomp (79) overle-

den. Toon kwam in 

1983 op 59-jarige 

leeftijd bij het Gilde 

Sint Catharina te 

Moergestel. Humor 

stond bij hem hoog 

in het vaandel en 

mede daardoor is 

Toon altijd een 

gezellig en actief lid geweest. De laatste 

jaren kon Toon, door zijn gezondheid 

niet meer aan de actieve evenementen 

deelnemen. Echter de statie- en teerda-

gen sloeg hij, indien zijn gezondheid dat 

toeliet, nooit over. In zijn leven heeft 

Toon vele gedichten mogen schrijven. 

Een daarvan, welke hij ongeveer drie jaar 

voor zijn dood heeft geschreven, stond 

op zijn rouwkaart, en het luidt als volgt:

Als een atleet de finish bereikt

Heerst er vreugde en geen verdriet

Zo komt er een einde aan zelfs het mooi-

ste lied

Mijn einde zal ook eens gebeuren

Misschien kan ik dan geen handdruk 

meer geven

Daarom schrijf ik dit maar bij het leven

Eens slaat van rrrom bom bom

Mijn dodenmars op de omfloerste gilde-

trom

Gildebroeders vraag niet waarom

Maar als straks het vaandel nijgt

Bidt dan dat mijn ziel tot God opstijgt

Sint Sebastiaan en Barbara, 
Moergestel

E r e - h o o f d m a n 

Toon Giessen (84) 

overleed op 15 

augustus 2003. Op 

7 november 1968 

aangemeld als aspi-

rant gildebroeder, 

woonde hij pas in 

Moergestel, maar 

het gilde met hun 

kerkelijke dienst-

baarheid en oude 

tradities, dat sprak hem bijzonder aan. 

Op 15 september 1969 werd hij geïnstal-

leerd als gildebroeder, samen met tam-

boer Jan van Rooij. Zijn spreuk was: „bij 

een gilde ga je niet zomaar, bij een gilde 

ga je voor de rest van je leven”, en dat 

heeft hij ook gedaan. 35 Jaar was hij lid 

van het gilde Sint Sebastiaan en Barbara 

en met verve. Op de statiedag 1976 werd 

hij door enkele leden voorgesteld als de 

nieuwe hoofdman van het gilde. Het liep 

op dat moment allemaal een beetje min-

der en een sterke leider was nodig. In een 

bijzondere ledenvergadering werd hij 

zonder één tegenstem gekozen. Een 

hoogtepunt als Hoofdman was voor hem 

de uitnodiging voor het defilé en de per-

soonlijke ontmoeting met de Koningin 

op paleis Soestdijk. In de periode als 

hoofdman (van 1976 tot 1987) heeft hij 

het gilde uit een neerwaartse spiraal 

gehaald en nieuw leven ingeblazen. Na 

die periode werd hij unaniem benoemd 

tot erehoofdman van het gilde. In 1996 

kreeg hij zelfs een kringonderscheiding 

omdat hij meer dan 20 jaar deel uit-

maakte van het bestuur. De laatste jaren 

ging het wat minder met de gezondheid, 

maar op de statiedag en bij bijzondere 

gelegenheden gaf hij altijd acte de pré-

sence en wist met zijn charme altijd wel 

een gildezuster te mobiliseren die hem 

dan ophaalde en weer terug bracht naar 

de Reuselhof. Zelfs op de laatste statie-

dag was hij nog aanwezig. Het was alle 

gildebroeders een waar genoegen, hem 

in hun midden te hebben.

Sint Joris, Oirschot
Geschokt namen wij op 30 november 

2003 kennis van het overlijden van keizer 

Harrie Smits. Onopvallend is Harrie 

(70) van ons heengegaan. Harrie was 

iemand van weinig woorden, recht door 

zee, soms onbegrepen. Zijn daden echter 

dwongen respect af. De talloze prijzen 

die hij met kruis-

boogschieten vanaf 

1965 won, het  

behalen van de 

koningstitels in 

1978 en 1982 en 

natuurlijk de ver-

overing van de kei-

zerstitel in 1986. 

Op het keizers- 

teken, dat hij aan 

het gilde schonk 

wist hij het verdriet van het nog recente 

overlijden van zijn vrouw Annie en de 

vreugde van zijn overwinning treffend in 

een paar woorden te vatten: „Als koning 

gebroken, toch keizer geschoten”. Zijn 

rol bij het verkrijgen van het eerste schiet-

terrein van het gilde zullen we nooit ver-

geten, de leidende en inspirerende rol bij 

de bouw van het schuilhok en de keren 

dat hij het gras belangeloos maaide. Hij 

was een rustpunt in het gilde. Iemand 

met een grote bestuurlijke ervaring en 

visie. Hij was creatief en wist met weinig 

middelen grote resultaten te bereiken en 

dwong daarmee waardering af. Harrie 

was ook actief in tal van organisaties, 

waaronder de hometrainer wielervier-

daagsen in de jaren ’70, de activiteiten in 

de tent tijdens het Landjuweel in 1980 

met onder meer de Willem Ruis Show, 

het gildefeest in 1992 en de kruisboog- 

en handboogwedstrijden voor liefheb-

bers. Het ging al een tijd niet goed met 

zijn gezondheid, maar daar praatte hij 

niet over. Dat waren zijn zorgen, die hij 

niet wilde delen. Of misschien toch? Als 

hij weer eens onverwacht opbelde om 

even een luisterend oor te vinden. Hij 

wilde er altijd nog graag bij zijn, ook al 

ging dat steeds moeilijker en moest hij 

soms vroegtijdig afhaken, zoals bij het 

wildconcours in oktober van vorig jaar. 

Tijdens de teerdag op 16 juni 2003 heeft 

hij de kringonderscheiding ontvangen 

voor zijn enorme inzet voor het gilde. 

Lovende woorden stelde hij niet op prijs. 

Daarom onze laatste groet; „het gilde is 

gebroken, bedankt dat we samen hebben 

genoten”.

Sint Joris, Oostelbeers
Op 19 december 

2003 is gildebroe-

der Toon Timmer-

mans (83) overle-

den. Toon was  

reeds meer dan 43 

jaar lid van het  

gilde. Hij had 3 

hobby’s: zijn boe-

renbedrijf, buurten 

en het bijwonen van 

de teerdagen. Hij 

heeft er nooit een overgeslagen. Als het 

gilde financieel iets nodig had, dan deed 

hij op zijn eigen manier een bijdrage. Zo 

kocht hij op een teerdag een vaars van 

een andere gildebroeder en de opbrengst 

van het kalf was voor de guld, voor het 

Marie Bax-Willems

Toon Klomp

Toon Giessen

Harrie Smits

Toon Timmermans



nieuwe moedervaandel. Ook zijn eerste 

AOW was voor de guld. Het bijwonen 

van alle gilde-activiteiten ging de laatste 

jaren wel wat moeilijker voor hem, maar 

zijn Cor zorgde altijd voor een oplossing. 

Op 22 december 2003 hebben wij Toon 

te Oostelbeers onder grote belangstelling 

en met gilde-eer begraven. Toon bedankt 

voor alles wat je voor ons gilde gedaan 

hebt. 

Sint Anna Riethoven
Toch nog onver-

wacht is op 28 

december 2003 

onze eredeken Wim 

Das (72) overleden. 

In 1964 werd hij lid 

van het gilde. Van 

1966 tot 1971 was 

hij aspirant-vaan-

drig en animator 

van het toen 

opbloeiende gilde. 

Van 1971 tot 2002 was hij vaandrig. In 

1996 is hij onderscheiden met het Zilve-

ren schild van verdienste van Kring 

Kempenland vanwege zijn 25 jaar lid 

overheid. Bij het afscheid als vaandrig 

werd hij voor zijn grote verdienste 

benoemd tot eredeken van ons gilde. 

Het gilde was zijn lust en zijn leven. Tra-

dities en de kerk stonden bij hem hoog in 

het vaandel. Wim is op 2 januari na een 

druk bezochte plechtigheid met gilde-

eer begraven door het gilde dat hem zo 

dierbaar was.

Sint Catharina en Barbara, Schijndel
In de jaren zeventig 

werd in de archie-

ven van de  

gemeente een akte 

van 26 november 

1450 aangetroffen, 

waarbij Haywig, de 

vrouw van Walter 

van Beeck, bij testa-

ment een schenking 

van twee krom-

staarten (zilveren 

munten) deed aan de Schijndelse gilden 

Sint Catharina en Sint Barbara. Het is de 

eerste akte waarin de Schijndelse gilden 

werden genoemd. Het is deze historische 

Haywig, waaraan de huidige gilde-

broederschap de naam heeft ontleend, 

waarmede op 14 september 1991 Jet 

Geerkens in een dankviering in de  

parochiekerk van de H. Servatius aan de 

Markt werd ingehuldigd als Gilde-

vrouwe Haywig. Deze eretitel werd aan 

Jet toegekend wegens haar persoonlijke 

verdiensten voor de Schijndelse gemeen-

schap. 

In de gildebroederschap nam ze een bij-

zondere plaats in. Jet verzaakte nooit als 

het gilde zich manifesteerde. Als Vrouwe 

Haywig was zij duidelijk zichtbaar en 

begroette zij in het voorbijgaan op de 

haar bekende wijze, soms de optocht ver-

latende, de belangstellenden. Bij het 

jaarlijks koningschieten behoorde zij met 

de gildeheer tot de eersten om de boom 

te vrijen. 

De laatste keer dat de gildebroederschap 

haar in haar midden had, was bij de vie-

ring van de naamdag van de H. Catha-

rina in de gildekamer. Ze genoot van de 

sfeer en van de aandacht die zij kreeg en 

van het glaasje wijn; want daar kon ze zo 

lekker op slapen. Ondanks haar tanende 

gezondheid heeft Jet tot het laatst haar 

interesses en betrokkenheid bij de gilde-

broederschap behouden. Het zal moei-

lijk wennen zijn, dat zij er in het vervolg 

niet meer bij zal zijn. Maandag 5 januari 

hebben we haar, na een plechtige uit-

vaartdienst met gildeneer, neergelegd in 

haar graf. Na een laatste groet door de 

vaandrig met het vaandel, hebben we 

afscheid genomen van Jet. Wij zijn een 

kleurrijke Gildevrouwe armer geworden, 

maar een dankbare herinnering aan haar 

rijker.

Sint Joris, Tilburg
Het Sint Jorisgilde 

Tilburg heeft in 

2003 afscheid moe-

ten nemen van drie 

van zijn leden.  

Allereerst overleed 

op 25 maart, na een 

moedig gedragen 

ziekbed, gildebroe-

der Jan Pijnenburg 

(79). Jan was vanaf 

1983 lid van het 

gilde. Hij nam vol overgave deel aan de 

schietwedstrijden met voetboog en kruis-

boog.

Hij was een verdienstelijk schutter. Ver-

der verleende hij veel hand- en spandien-

sten bij het onderhoud van de doelen.

Tijdens de zomer-

vakantie werden alle 

leden van het gilde 

opgeschrikt door 

het bericht, dat het 

niet goed ging met 

Ad Haans (60). Ad 

is vanaf zijn intrede 

in 1995 altijd een 

trouw gildebroeder 

geweest. Hij was 

met hart en ziel bij 

alle activiteiten aanwezig en kon goed 

met kruis- en voetboog overweg. Ad was 

een rustige gildebroeder, die oor had 

voor iedereen. Het was een man, die van 

kleine dingen intens kon genieten. Het 

was niet lang na de vakantie, dat wij hem 

op 13 oktober met gilde -eer naar zijn 

laatste rustplaats hebben begeleid. Zijn 

ziekte sloopte hem meedogenloos in 

enkele maanden. We zullen hem missen 

op alle gildedagen.

Op 15 november is wij na een 47 -jarig 

lidmaatschap met gilde-eer afscheid 

genomen van gilde-

broeder en oud 

-hoofdman Michiel 

van den Hout. 

Michiel was een 

bekend personage 

in het Brabants gil-

dewezen. Hij heeft 

een prachtige staat 

van dienst en heeft 

in het Sint Jorisgilde 

veel functies ver-

vuld. Hij was onder andere hoofdman, 

eerste deken en koning. Daarnaast heeft 

hij ook in het kringbestuur van het Kwar-

tier van Oirschot zitting gehad. Michiel 

heeft zich op heel veel gebieden ingezet 

voor het gilde. Onder zijn bezielende lei-

ding is alle koningszilver gerestaureerd. 

Een van zijn grote wensen was de realisa-

tie van een eigen gildeterrein of gilde-

onderkomen. Juist in de periode, dat zijn 

gezondheid zienderogen achteruit ging, 

heeft het gilde medewerking gekregen 

van de gemeente Tilburg om een gilde-

terrein in te richten. Jammer genoeg kan 

Michiel de ingebruikneming hiervan niet 

meer meemaken, maar zijn gildebroe-

ders zullen bij die gelegenheid wel aan 

hem terugdenken. Zij blijven hem dank-

baar voor alles wat hij voor het gilde 

gedaan en betekend heeft.

Sint Joris, Udenhout
Op vrijdag 12 sep-

tember 2003 is Jos 

Verschuren van het 

gilde Sint Joris uit 

Udenhout overle-

den. Jos is 80 jaar 

oud geworden. Hij 

is in 1949 lid gewor-

den van het gilde en 

was daarmee één 

van de oudste leden. 

Als gildebroeder 

was Jos niet op de voorgrond te vinden, 

hij was bescheiden en eerlijk.

Het gilde heeft Jos op woensdag 17 sep-

tember naar zijn laatste rustplaats 

gebracht en daar hebben ze volgens de 

eeuwenoude tradities afscheid van hem 

genomen. Ze zullen hem missen.

Sint Sebastiaan, Westelbeers
Op 20 juli is in het Kempisch verpleeg-

huis te Bladel Piet van Hoof (53) overle-

den. Piet was een man van weinig woor-

den, maar wat hij zei kwam hij na. Hij 

was duidelijk in wat hij wilde en kon en 

dat was heel veel. Piet was een fanatiek 

kruisboog schutter tot hij ziek werd eind 

1982. Zijn gezondheid ging langzaam 

achteruit, maar hij bleef altijd positief. 

Hij kon genieten van de muziek, de 

natuur en de vele lichtjes om hem heen, 

maar het meest genoot Piet als hij een 

weekend naar huis mocht in Westel-

beers.

Dat zij allen rusten in vrede ■

Jet Geerkens

Jan Pijnenburg

Ad Haans

Michiel van den Hout

Jos Verschuren

Wim Das
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JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

•	Goud	en	Zilver
•	Reparaties
•	Veranderingen
•	Nieuw	werk
•	Eigen	ontwerp
•	Gildewerk
•	Graveren

	 John	Bijsterveld
 Meester Goudsmid/Edelsmid

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX  Liessel (0493) 34 25 68

Eenveelzijdigassortiment
voorschutterij,gilde,
muziekenshowband.
Comfortabeleuniformen
meteenperfectepasvorm
vooreenherkenbare
identiteiteneen
stijlvolle
presentatie.

SeezoUniformenB.V.St.Janstraat38-7256BCKeijenborgGld.
Tel.(0575)461641.(na17.00uur:(0575)461938).Fax(0575)462669

info@seezo.nl/www.seezo.nl

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk

Beeldengieterij TENAX
Voor verschillende Gildebeelden

en diverse andere beelden

Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch

Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74

IS JOUW MEE-LEZER 
NOG GEEN ABONNEE? 

HET BLAD VOOR JONG EN OUD !



Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Agenda

Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samenval-

lende gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een beroep 

op u om dit bij het organiseren van uw gildefeest te voorkomen. 

Met overeenstemming tussen de betreffende kringbesturen en 

gilden zijn maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel. 

Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vade-

mecum. Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde 

gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te 

verkrijgen.

GILDENFEESTEN IN 2004
16 mei

Kringdag Land van Cuijk, Sint Nicolaasgilde Haps

31 mei   

NBFS-toernooi kruisboog op de wip bij Sint Antonius Abt en 

O.L.Vr. v.d. Zeven Weeën  te Lierop.

06 juni       

Kringdag Kempenland, Sint Jan Baptistgilde Duizel. 

06 juni       

Kringdag Maasland, Sint Catharina & Sint Jorisgilde Rosmalen

13 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius en Sebastiaangilde Gemert.

27 juni    

Kringdag Baronie en Markiezaat Sint Ambrosiusgilde Gilze

11 juli 

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Jorisgilde Oostelbeers.

22 aug

Vrij gildenfeest Groot-Gaesbeeker- en Sint Agathagilde Soest

05 september    

NBFS-toernooi geweerschieten Sint Martinusgilde Luyksgestel.

12 september      

Vrij gildenfeest Sint Willebrordusgilde Heeswijk.

19 september    

NBFS-toernooi V-T-B-S Sint Willibrordusgilde Alphen

09 oktober   

Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering door Sint Matthias-

gilde Oploo.

17 oktober

Pausmis te Den Haag opgeluisterd door Sint-Hubertusgilde 

Berkel

GILDENFEESTEN IN  2005
22 mei    

NBFS-toernooi kruisboog op wip bij Sint Antoniusabtgilde Vor-

stenbosch.

05 juni

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Sint Barbaragilde 

Mierlo.

12 juni 

Kringdag Peelland, Sint Antonius Abt Lierop.

19 juni

Vrij gildenfeest Sint Theobaldusgilde Overloon 

19 juni 

Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde 

Alphen.

26 juni

Liefdadigheidsfestijn bij O.L.Vrouwe-Willibrordus te Wintelre.

21 augustus

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Joris Moergestel.

28 augustus

Vrije gildendag bij Gilde Salvator Mundi te Oeffelt.

04 september    

NBFS-toernooi geweerschieten bij Sint Hubertusgilde Berkel..

11 september    

Vrij gildenfeest, Sint Antonius & Abtgilde Deurne.

18 september   

NBFS-toernooi V-T-B-S bij Sint Barbaragilde Ravenstein

08 oktober

Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering Sint Martinusgilde 

Waalre.

GILDENFEESTEN IN 2006 :
07 mei

Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Antonius Abt Liempde

21 mei

Kringdag Peelland, Sint Hubertus Liessel

11 juni      

Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Barbaragilde Eersel.

25, 26 en 27 aug

Europees Schutters Treffen in Bernheze

03 sept

NBFS-toernooi geweerschieten, Sint Ambrosiusgilde 

Teteringen.

GILDENFEESTEN IN 2007:
20 mei

Kringdag Peelland, Sint Willibrordus Bakel

27 mei  

NBFS-toernooi kruisboogschieten op wip in Kring Kwartier 

van Oirschot 

(optie Sint Jorisgilde Diessen)

03 juni

Kringdag Kempenland, Sint Joris en Barbaragilde Maarheeze.

10 juni

Vrij gildenfeest Sint Sebastiaangilde Lage Mierde.                             

19 augustus

Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint Sebastiaangilde Hoog-

eloon


