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Net getrouwd: Koning Nick Willems en koningin Hanny Coop-

mans, 6 mei 2004 (Foto: Leopold Hermans)
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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

TER INLEIDING
Een nieuwe jaargang, een nieuwe hoofdredacteur! Zoals jullie hier 
onder kunnen zien: mijn naam is Peter van Kuijen , 58 jaar oud. Ik 
ben ruim zesentwintig jaar gildebroeder bij het Sint-Catharinagilde 
Tongelre als tamboer en beheer er het (oude) archief. Ook maak ik 
sinds drie jaar deel uit van de overheid en ben eveneens de eindre-
dacteur van ons eigen maandblad ’Da Ge Ut Moar Wit’. Intussen 
ben ik 35 jaar getrouwd met Henny en wij hebben vier kinderen. 
Verder houden drie kleinkinderen (binnenkort vier!) mij gezellig 
bezig. Mijn dagelijks werk als magazijnbeheerder aan de TUE te 
Eindhoven, bestaat uit het bereiden van materialen voor bewerking. 
Genoeg nu over mezelf!
Mijn voorganger, Ad Dams, is om persoonlijke redenen uit de redac-
tie getreden. Sinds 1996 heeft hij samen met Jacques Govers het 
hoofdredacteurschap vormgegeven. Zij hebben het blad gemaakt 
zoals het nu is en dat is best een compliment waard!  De hele redac-
tieraad wil langs deze weg Ad heel veel dank zeggen voor het vele, vele 
werk dat hij voor ’De Gildetrom’ heeft gedaan. Ad het ga je goed! 
Als ik nu deze inleiding schrijf, dan heb ik intussen een hele berg 
kopij verwerkt voor dit eerste nummer van 2005. Ik moet eerlijk zeg-
gen dat, toen ik al die kopij onder ogen kreeg, ik toch wel een beetje 
de bibberatie kreeg. Goed, ik ben er doorheen gekomen en dat zullen 
jullie verder wel zien. 
Nu een paar zakelijke mededelingen. In de voorgaande jaren werd 
onder de inleiding een lijst met namen gepubliceerd van personen 
die aan dat betreffende nummer hadden meegewerkt. Nu is in het 
verleden gebleken dat er namen waren, die niet vermeld zijn, terwijl 
ze wel een bijdrage geleverd hadden. Om dit in het vervolg te voor-
komen wordt deze naamlijstniet meer opgenomen.
Voor de schrijvers van kringnieuws een verzoek: houdt het artikel 
kort en krachtig en vermeldt geen uitslagen van gildedagen e.d., het 
wordt anders een saaie bedoening! Lever alles digitaal aan, want het 
is niet de bedoeling dat de redactie alles moet overnemen, dat kost 
teveel tijd! Tenslotte wil ik jullie vragen om de I.M. apart aan te leve-
ren en niet tussen de andere berichten door. Dit geldt ook voor de 
kringredacteuren, het werkt volgens mij dan veel gemakkelijker.
Beste mensen, mijn eerste voorwoord of ter inleiding is een feit. Lees 
dit blad met aandacht en geniet van de vele variaties die de schrijvers 
jullie bieden. Tot de volgende keer!
         

Peter van Kuijen

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2005:

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 12,50.

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.
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HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar een vijf euro om een advertentie van vier regels in ’De 
Gildetrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. 
U kunt de tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:
Administratie De Gildetrom, Dr. de la Courtstraat 71, 5421 JG 
Gemert. Voeg het geld in contanten er bij.
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Langs de spekkast bij ons thuis in 
Hilvarenbeek hing een schilderij-
foto van Henri Belletable, oprich-
ter van de aartsbroederschap van 
de Heilige Familie. Mijn moeder, 
die mij leerde bidden en mij voor 
eeuwig het geloof bijbracht door 
middel van dat diepgevoelde ritu-
eel van het bekruisen van het 
brood, had iets met deze in 1813 
in Venlo geboren kapitein van de 
genie. Was er bij ons thuis, groot 
gezin in de Kempen, poep aan de 
knikker, dan bad ze tot Henri 
Belletable, die mijn moeder in 
haar zorg voor al die jong tot grote 
steun is geweest.

Dát moet ik Henri Belletable 
nageven, maar mij heeft hij nooit 
kunnen bereiken. Hij zag mij er te 
streng uit, de afstand tot mijn 
beleving van heiligheid was te 
groot als gevolg van zijn militaire 
uniform. De militairen die wél tot 
mijn verbeelding spraken, waren 
de Zouaven met hun pofbroeken 
die ik kende uit de boeken van 
Karl May. Het gevoel dat ik van 
oudsher heb met heiligen is in de 
allereerste plaats volks. Zó volks, 
dat er heiligen waren voor heel 
het leven en als ze er niet waren, 
ze werden uitgevonden. Zoals de 
heilige Ajakkes, patroon van de 
bedpissers. 

Henri Belletable heeft het nooit 
tot grote bekendheid onder het 
gelovige volk gebracht, terwijl de 
redemptoristen, volkspredikers 
bij uitstek, toch zo hun best heb-
ben gedaan. Zij waren de propa-
gandisten van de Heilige Familie. 
Met hun populairste en meest 
bekende heilige, Gerardus 
Majella, is de redemptoristen dat 
wel gelukt. 

Beeldje van Gerardus
Ook bij ons thuis stond een 
beeldje van deze in Napels gebo-
ren redemptorist, patroonheilige 
van hopeloze zaken. Deze specia-
lisatie geeft aan waarom ze hem 
bij ons thuis in huis hadden. Het 
beeldje stond overigens in de goej 
kaomer, waar je bijna niet kwam, 
want de keerzijde van dat beeldje 
was wel dat het jou confronteerde 

met de minder gelukkige zaken 
des levens: ongeluk, verdriet, 
dood. Hopeloze zaken stopte je 
weg in de goej kaomer. 

In gevallen van écht grote nood 
deed je een beroep op Gerardus 
Majellla. Je kon het gebed tot 
hem stimuleren door gebruik te 
maken van het zeer uitgebreide 
devotionaliarepertoire, variërend 
van het eenvoudige devotie-
prentje tot een medaille of kaar-
sen. Deze tot in de hemel rei-
kende spin off hadden de 
 redemptoristen keurig voor 
elkaar. 

Het beeldje, een gipsen replica 
van het beeld dat in 1893 in de 
bedevaartskerk in Wittem werd 
geplaatst, sprak niet echt aan. Het 
deed mij net zo weinig als Henri 
Belletable. De voorstelling van 
Gerardus Majella als jongeman 
was mij te zoet. Met heel zijn ver-
stand keek hij naar een kruis in 
zijn handen, symbool van zijn 
godsdienstigheid. Uit het vestjes-
zakje van Gerardus Majella bun-
gelde een rozenkrans. Een stel 
lelies completeerde het geheel.  

Antonius, Maria en Jozef
Nee, dan Antonius van Padua, 
die een ereplaats had in ons huis 
in Hilvarenbeek. Op veel plaatsen 
was het beeld beschadigd. Anto-
nius miste een teen, had een buts 
op zijn hoofd en een afschilfe-
rende pij van het intensieve 
gebruik. Heilige Antonius beste 
vrind, maak dat ik asjeblieft mijn 
fietssleuteltje vind. Duizenden 
keren hebben wij dit gebeden. En 
het werkte, het werkt nog steeds. 
Heilige Antonius beste vrind, 
maak dat ik asjeblieft mijn auto-
sleuteltjes terugvind. Dezelfde 
auto waarin een medaillon van 
Christoffel is bevestigd.

Natuurlijk, de belangrijkste plek 
was ingeruimd voor Maria, een 
beeld in hemelsblauw onder een 
stolp. Wanneer ik daar aan denk, 
voel ik de ruiten in mijn knieën na 
het bidden van de rozenkrans op 
de kokosmatten. Maria, die het 
gezin Spapens al bij de voordeur 
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DE SPECIALE BAND TUSSEN 
DE GULD EN HUN HEILIGEN

Tijdens de Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van 
Schuttersgilden op 9 oktober 2004 in het provinciehuis, hield Paul 
Spapens een lezing over de gildenheiligen. Een enigszins aangepaste 
versie van dit verhaal staat hieronder. (deel 1)

Paul Spapens
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beschermde, sinds daar kort na 
de bevrijding een terracotta tegel 
van Maria met het Kindje Jezus 
was ingemetseld. 

De heiligengalerij bij ons thuis 
werd gecompleteerd door een 
beeld van Sint-Jozef, die als 
patroon van de arbeiders steun 
en toeverlaat van mijn vader is 
geweest. Tot slot was er nog een 
beeld van de Heilige Familie, 
Jezus, Maria en Jozef, het voor-
beeldgezin dat moest worden 
nageleefd. 

Een afwijkend beeld
Deze santenkraam was helemaal 
niet uitzonderlijk, je trof hem aan 
in elk Brabants huis. Wie katho-
liek is opgegroeid, weet hoe moei-
lijk het is om los te komen van de 
met rituelen omgeven materiële 
cultuur. Een Brabantse woning of 
boerderij zonder deze vertrouwde 
verschijningen was ondenkbaar. 
Ik denk er met liefde en geloof 
aan terug. 
  
Het enig afwijkende van het 
gemiddelde was een beeld van 
een heilige tot wie een gezinslid 
een speciale devotie had. Dit per-
soonlijke geloof bracht een flinke 
variatie op het thema, verschil-
lend van huis tot huis: van Sinte 
Anneke tot Clara, van Gemma 
Galgani tot Lidwina, van Berna-
dette of Rochus tot het Klèèn 
Treesje. 

Het waren heiligen die door hun 
plaats in het gezin heel eigen 
waren. Daardoor konden die 
onnoemelijk krachtige schietge-
bedjes ontstaan, als ’Heilige 
Antonius beste vrind’ en in de 
oorlog, om de gruwelijke gevaar 
van de Vliegende Bommen af te 
wenden, ’Zalig Peterke, gift ’m 
nog een meterke’. Dat baden ze 
in Tilburg tot Peerke Donders. 
Daardoor kwam dat vliegend tuig 
gevaarlijk dicht bij Hilvarenbeek. 
Op hun beurt baden ze daar: 
’Onze Lieve Vrouwke, gift ’m nog 
een douwke.’

Beelden die je slechts mondjes-
maat in het Brabantse huis of 
boerderij aantrof, waren van de 
heiligen Agatha, Ambrosius, Bar-
bara, Bavo, Brigida, Catharina, 
Cecilia, Crispinus en Crispinia-
nus, Dionysius, Jacobus, Johan-
nes de Doper, Joris, Leonardus, 
Lucia, Margaretha, Martinus, 
Matthias, Mauritius, Monulfus 
en Gondulfus, Nicolaas, Odulp-
hus, Sebastiaan, Servaas, Theo-
baldus en Willibrordus. 

Gildenheiligen
Dat waren, over het algemeen, 
helemaal geen volkse heiligen. En 
toch kende je ze, hun spannende 
en vaak gruwelijke levensverha-
len, je wist hoe ze er uitzagen. Dat 
danken we aan de gilden; het zijn 
gildenheiligen. In hun altaren in 
de Brabantse kerken staan de 
beelden van de heilige schutspa-
tronen. Ze worden meegedragen 
in de optochten en processies. Zo 
maakte je kennis met het feno-
meen van de gildenheilige. 

De relatie tussen de gilden en de 
heiligen gaat terug tot de middel-
eeuwen. De middeleeuwse heilige 
is niet langer dezelfde als de mar-
telaar van de vroegchristelijke 
oudheid. Naast een getuige en 
een stichtend voorbeeld is de 
middeleeuwse heilige een bemid-
delaar, een voorspreker bij God. 
Hoe meer wonderen, hoe geloof-
waardiger, hoe dichter bij God 
hoe krachtiger als bemiddelaar. 

Bemiddelaarster bij uitstek was 
Maria. Daarom stelden vele gil-
den zich onder de Moeder Gods. 
In Brabant kennen we tien Onze 
Lieve Vrouw-gilden en drie gil-
den waarvan Onze Lieve Vrouw 
het patroonschap deelt met 
Catharina (in Erp), met Antonius 
(in Linden) en in Wintelre (met 
Willibrordus). 

De heiligen van de Brabantse gil-
den gelden onder de heiligen als 
de krachtigste bemiddelaars. 
Deze heiligen waren in de mid-
deleeuwen helpers tegen ziekten, 
duivelse verzoekingen, een onver-
wachte dood. De heilige 
beschermde landen en steden, 
rangen en standen, verenigingen 
en beroepsgroepen. In deze mid-
deleeuwse tijd, in deze sfeer, in 
dit klimaat, ontstonden de schut-
tersgilden. Groeperingen, broe-
derschappen die schut (bescher-
ming) wilden bieden aan de 
gemeenschap en op hun beurt 
weer beschermd werden (en wor-
den) door hun schutspatroon.

Wordt vervolgd. ■



„Ik ben nu voorzitter van deze kring 
van gilden in Noord-Brabant. Ook 
ben ik al twintig jaar lid van het Sint 
Joris Gilde in Oostelbeers. Eenmaal 
heb ik bij dit gilde vijf jaar het 
koningsschap gehad van Sint Joris 
Oostelbeers, van 1993-1998. In 
1998 ben ik gekozen in het kringbe-
stuur als vice-voorzitter. Daarin had 
ik bijna zeven jaar zitting. Toen de 
huidige voorzitter moest stoppen, 
omdat hij de leeftijd van 70 jaar had 
bereikt, startte een zoektocht naar 
een nieuwe voorzitter. In de voor-
jaarsvergadering van de kring werd 
een commissie samengesteld die 
naar nieuwe kandidaten uit moest 
kijken. Er werd zelfs een profiel-
schets van de nieuwe voorzitter 
samengesteld. De commissie leverde 
een persoon aan, die helaas ook weer 
afhaakte. Toen waren er twee be -
stuursleden uit het kringbestuur zelf, 
waaronder ikzelf, die zich aanmeld-
den als kandidaat voor het voorzit-

terschap. Er waren 38 gilden aanwe-
zig en ik werd met 20 stemmen 
gekozen in het kringbestuur. Het 
hoogste orgaan van de gilden is het 
Federatiebestuur, met daarin alle 
voorzitters van de kringen. Die bepa-
len de regels, bijvoorbeeld dat het 
vaandel een bij een meter moet zijn. 
De kringbesturen dragen dat dan 
weer uit. De kringvoorzitter moet 
iemand zijn die al wat ouder is, 
iemand die weet om te gaan met de 
mensen en de diverse commissies.”

Modernisering
„Het gilde was vroeger een groep 
mensen die het dorp beschermde 
tegen invloeden van buitenaf. Zij 
hadden kruisbogen en later geweren. 
Sint Joris is al in 1600 opgericht. Het 
gilde heeft heel veel tradities. Door 
de jaren heen is het steeds meer 
gegroeid. Je hebt diverse disciplines 
in het gilde, zoals volksdansen, schie-
ten, bazuinblazen, stokdansen en 

vendelen; het ronddraaien van het 
vendel, dat is echt een vaardigheid. 
Een gildedag begint met ontvangst 
door de hoofdlieden: de keizer, de 
koning, de hoofdman, de schatbe-
waarder en de schrijver. De andere 
bestuursleden heten raadsleden. Na 
de ontvangst beginnen we met de 
Heilige Mis. Na die mis is er voor de 
hoofdmannen een koffietafel. Dan is 
er de ontvangst door het gemeente-
bestuur, waarna we in optocht door 
het dorp trekken. ’s Middags om 12 
uur komen alle gildebroeders bij 
elkaar op het feestterrein voor de 
zogenaamde grote opmars. En dan 
hernieuwen we de eed van trouw aan 
het wereldlijk gezag. Pas daarna 
beginnen de wedstrijden in de ver-
schillende disciplines. Daarin strij-
den we altijd om zilveren schildjes. 
Buiten deze wedstrijdschildjes zijn er 
personen die vanwege hun functie 
een apart zilveren schild dragen, 
zoals bijvoorbeeld de koning en de 
keizer. De grootte van het schildje 
geeft de status van de persoon aan. 
Zo heeft de keizer een heel groot 
schild en de koning moet het met 
wat minder doen. Het gilde als ’grote 
zuippartij’ is al lang achterhaald. Wij 
streven naar netheid, bijvoorbeeld 
prijzen afhalen in gildecostuum. 
Dames willen er ook steeds meer bij. 
Dat kan wel, maar bij het ene gilde 
gaat dat beter dan bij het andere. Het 
gilde in Oostelbeers heeft nog geen 
vrouwelijke leden, daar is het nog 
niet aan toe. Dat moet heel langzaam 
rijpen. Ik vind die modernisering 
goed. Wij als kringbestuur hebben 
trouwens geen stem in de verschil-
lende gildebesturen. Die zijn volledig 
autonoom.” 

Verbroedering
„Vroeger ging het gildeschap over 
van vader op zoon. Tegenwoordig 
hoef je je alleen maar aan te melden. 
Sint Joris Oostelbeers heeft zo’n 70 
leden. En daarmee zijn we zelfs een 
van de grootste. We geven opleidin-
gen in bazuinblazen, vendelen en 
trommen. De verbroedering, het met 
elkaar omgaan, is het mooiste. Je 
praat bij het gilde zo makkelijk met 
elkaar over problemen. Ook bijvoor-
beeld het bezoeken van zieke gilde-
broeders is een heel close aangele-
genheid. Het lukt ons aardig om 
nieuwe leden te werven en te behou-
den. Soms worden we er op aange-
vallen dat we uit de tijd zouden zijn, 
maar dat is niet zo. Een dorp gaat 
prat op zijn gilde en andersom. In 
ons driemaandelijks blad ’De Gilde-
trom’ noemt burgemeester Speetjes 
de gilden ’de culturele kroonjuwelen 
van Brabant’. Het is ook prachtig.” ■

(Bron: w / Oirschots Weekjournaal)
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JAN VAN RIEL NIEUWE 
VOORZITTER  KRING KWARTIER 
VAN OIRSCHOT

Jan van Riel (1941), lid van het gilde Sint Joris, is sinds kort voorzitter 
van het kringbestuur van de Kring Kwartier van Oirschot. Het Week-
journaal sprak met hem over gilden in het algemeen, zijn jaren bij het 
Sint Joris Gilde in Oostelbeers en over zijn nieuwe functie.

Door Lilianne van den Berkel

Interview
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ESSCHE PASTOOR EN 
GILDEKEIZER FUN-
GEERDE TEVENS ALS 
NOTARIS

In de loop van enkele jaren wordt er steeds meer  
bekend over de manier van leven en werken van de eer-
ste keizer van het Essche Sint-Willebrordusgilde, Cas-
par van der Herstraten. Hij was pastoor van Esch van 
1595 tot 1633 en schoot zich in 1610 tot keizer van het 
Sint Willebrordusgilde. Het gilde is nog altijd in bezit 
van zijn keizerschild. Na zijn overlijden werd hij begra-
ven in de kerk van Esch. In ’De Gildetrom’ jaargang 
1999 aflevering 2 werd reeds vermeld dat zijn grafzerk 
werd teruggevonden op het R.K. kerkhof te Heeswijk 
en hoe deze daar vermoedelijk is terechtgekomen. In 
’De Gildetrom’ jaargang 2002 aflevering 1 is vermeld 
dat de grafzerk weer is teruggeplaatst in de vloer van de 
15e eeuwse kerktoren van Esch die nu fungeert als 
Mariakapel.
Een aantal feiten uit het leven van deze pastoor zijn 
bekend. Hij werd in 1612 lid van de Illustere Lieve 
Vrouwe Broederschap in ’s-Hertogenbosch. De ziel-
zorg voor de Esschenaren deelde hij met kapelaan 
Johannes Adriani. Uit het koningszilver van het gilde 
blijkt dat deze eveneens geen onbekende is voor het 
gilde. Op een koningsschild uit 1611 staat vermeld: 
„Heer Ian Arians Capelaen tot Esch” Op het schild 
staat een afbeelding van Sint Jan de evangelist met kelk 
en slang, de patroonheilige van de schenker. Ook in 
1613 schoot hij zich tot koning van het gilde. Dit schild 
is in het bezit van het Noordbrabants Museum in Den 
Bosch. Deze Johannes Adriani was in 1620 nog kape-
laan in Esch. 
Uit de kerkvisitatie van 1623 bleek dat Caspar in ieder 
geval van netheid hield. „De kerk werd proper en net 
gehouden en de kerkrekeningen en armenrekeningen 
sloten met een aanzienlijk batig saldo”.
In de bibliotheek van de Theologische Faculteit te Til-
burg bevindt zich de ’Pastorale’ van de Essche pastoor.
De Pastorale was zijn liturgisch boek voor de bediening 
van de sacramenten. Op het eerste schutblad heeft hij 
eigenhandig zijn naam geschreven, met daar aan toege-
voegd ’Antw. 1602’. Blijkbaar heeft hij het boek in dat 
jaar in Antwerpen gekocht bij de bekende drukker en 
uitgever Plantijn-Moretus. In het boek staan geen 
namen van eventuele andere eigenaars. Het boek is 
met leer overtrokken en heeft twee koperen slotjes. Op 
het titelblad staat een kopergravure die Christus als 
goede herder voorstelt.
In de zeventiende eeuw kon een testament nog rechts-
geldig passeren voor een pastoor en 2 getuigen. Veel 
pastoors traden wat testamenten betreft als notaris op. 
Pastoor Van der Herstraten gebruikte hiervoor de 44 
lege bladzijden achter in zijn Pastorale. De plaats waar 
de testamenten werden gemaakt was soms ten huize 
van de erflater. Soms ook gebeurde het in de kerk en 
dan wordt in het testament gezegd dat ze in tegenwoor-
digheid van het Heilig Sacrament des altaars versche-
nen. In de periode 1603 t/m 1629 zijn in totaal 21 tes-
tamenten in het boek opgetekend.
Na de val van ’s-Hertogenbosch in 1629 breekt een 

moeilijke tijd aan voor de katholieken. Geestelijken 
werden verjaagd of doken onder, zo ook deze Caspar. 
Hij zocht zijn toevlucht in het huis Swanenborch. Dit 
huis was omgracht en eigendom van Wolfaert Ende-
voets. De bewoners van het nabij gelegen mannengast-
huis waakten over de veiligheid van de pastoor door de 
vlonder over de gracht ’s avonds weg te halen en ’s mor-
gens weer neer te leggen. ■        

MET DE HOED 
IN DE HAND... 
CHAPEAU!

De hoed op in de kerk of juist niet? De schutters-
gilden worden het er niet over eens. De hele mis 
ophouden en tijdens de consecratie toch even af? 
Eigenlijk weten ze niet goed raad met de discus-
sie. Militairen verschijnen blootshoofds in een 
kerk en omdat gilden in het verlengde daarvan 
teruggaan tot een semi-militaire oorsprong, zou 
het géén dilemma moeten zijn... Maar over hoe-
den valt héél veel meer te zeggen.

Door Frans X. van Miert 

De schrijver Geerten Meijsing - fervent hoedendrager 
- noteerde kortgeleden een alleraardigste beschouwing 
over hoeden. In zijn algemeenheid dan. Meijsing windt 
er zich nogal over op dat het dragen van hoeden sinds 
de jaren zestig van de vorige eeuw uit de mode is geraakt. 
John F. Kennedy zou de ’aanstichter’ zijn van de 
gewoonte om voortaan maar overwegend blootshoofds 
in het openbaar te treden. Tot die tijd droegen presiden-
ten en ministers altijd een hoed. Kortom, de zeden zijn 
losser geworden...

„Loopjongens, arbeiders, vissers en scheepsvolk dragen 
petten. Men draagt een hoed om volledig gekleed te 
zijn. Niet om op te vallen. Met het verloren gaan van de 
hoed in het algemeen, is een groot deel van de dage-
lijkse etiquette verdwenen”. Aldus Meijsing. Daardoor 
gingen ook de specifieke hoedenwinkels ter ziele om 
plaats te maken voor snackbars, jeansshops and so on. 
Meijsing heeft wel een beetje gelijk. Het hoeden-ritueel 
stoelt op respect, we zeggen immers bij bepaalde pres-
taties: „Daar neem ik mijn hoed voor af”. Of een beetje 
sjieker met krachtige stem „chapeau!”.

Halleluja
Iedereen weet dat de hoed als hoofddeksel niet echt een 
bescherming vormt tegen barre weersomstandigheden, 
bij sterke wind moet je hem immers vasthouden. Hij 
dient dan ook vooral om te groeten. En als statussym-
bool natuurlijk, want petten zijn voor... nou ja. Zelfs als 
je de handen vol hebt aan een paraplu en een pakket 
onder de andere arm, dan nog tikt de hoedendrager - 
hoe dan ook - even met de hand aan de hoed. Zonder 
die ballast wordt de hoed als groet half opgelicht.
In het opvoedkundig boekje ’De Wellevendheid’ uit 
1913 vindt de Bossche bisschop A.F. Diepen die half 
gelichte hoed maar niks. Citaat: „Alsof men vreest er 
iets uit te verliezen. Ook past het niet te salueren als bij 
militairen of den hoed recht in de hoogte te heffen alsof 
men een ’hoera’ wilt uitbrengen. Men neemt den hoed 
telkens geheel af en wel zóó, dat de rechterarm daalt en 
aan den elleboog een meer of minder grooten stompen 
hoek vormt.” Dat is toch stijver dan zo’n zwierige révé-
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rence zoals je die in de opera’s en klassieke toneelstuk-
ken ziet. Die brede armzwaai waarbij de hoed half ach-
ter de rug verdwijnt, danwel wijd met gestrekte arm 
naar rechts. Maar ja, acteurs...
Het oplichten moet volgens Diepen met de rechterhand 
gebeuren. Tenzij men de te groeten persoon aan de rech-
terzijde passeert. In dat geval doet de linkerhand het 
werk, anders zou je je eigen gezicht afschermen. Terwijl 
het toch de bedoeling is dat je de passant even in de ogen 
kijkt. Daan Zonderland schreef in een boek voor de 
jeugd eens een versje of was het bedoeld als liedje?: 
„Dus voor die hoed Halleluja, of desgewenst Hoera! Hoera! 
Dus voor die hoed Halleluja, of anders Gloria!”

Op bed
Een hoed mag je wel in een gang dragen en ook in een 
lift. Mits je daar niet toevallig samen met een dame 
gebruik van maakt. Verder geldt binnenshuis een abso-
luut taboe. Bij het volkslied, maar ook als een vlag gehe-
sen of gestreken wordt, zet men de hoed af. En dat 
hoort óók zo in een begrafenisstoet, bij een teraardebe-
stelling, een prijsuitreiking en als je de burgemeester of 
ander voornaam persoon een hand geeft. Dan gaat de 
hoed af. En leuker bijvoorbeeld is de bruiloft in de 
openlucht. Dat mag zonder hoed. Ja, er is overal aan 
gedacht bij de etiquette-regels voor het correct dragen 
van hoeden.
Zo hou je een afgezette hoed met de binnenzijde tegen 
het lijf, maar als je hem weglegt, komt de hoed op zijn 
kop te liggen. Om te voorkomen dat de rand gaat ver-
buigen. Wie zijn hoofddeksel op een bed legt, vraagt om 
moeilijkheden. Het brengt ellende, ongeluk, ruzie en 
wat al niet meer aan ongewenste narigheid. 

Geen hoge hoed op
De cowboy-achtige hoeden die je tegenwoordig vaker 
tegenkomt, zijn echter kennelijk niet bedacht voor het 
instandhouden van de etiquette, maar blijkbaar bedoeld 
om juist wèl op te vallen. Verbaas je dan ook niet dat 
dergelijke hoedendragers nauwelijks benul hebben van 
de juiste regels en er dan ook dagelijks tegen zondigen. 
Ze hebben er zogezegd ’geen hoge hoed van op’. Ofwel 
geen hoge dunk.

Nee, echte heren herken je aan een originele Homburg, 
die overigens nauwelijks meer te koop is. Het halfhoge 
model met een bescheiden gleuf en een zwart lint, heeft 
een stijve rand. Het werd rond 1860 op verzoek van de 
Engelse koning Edward VII ontworpen en destijds voor 
hem in het Duitse stadje Homburg gemaakt. Nog zo’n 
stijve rand, maar dan zo recht als een plank en vooral 
breed, kennen we ook van scouting. Die padvindershoed 
heeft bovendien vier deuken (daar bestaat nog een liedje 
over: „Mijn hoed die heeft vier deuken, vier deuken heeft 
mijn hoed”). Hij is exact afgekeken van de Canadese 
bereden politie. Zulke hoeden horen onlosmakelijk bij 
een uniform, ze zijn een onderdeel daarvan.
Vanuit die opvatting belanden we weer bij het gilde-
tenue. Waarom zou de gildehoed dan niet onder de 
gedragsregels van uniformdragers kunnen vallen? Maar 
ook die wijken in principe niet af van de correcte 
’omgang’ met een hoed. 

Teken van vrijheid
De algemene etiquette geldt voor alle hoedendragers. 
Monseigneur Diepen vermeldt allereerst dat je “eerst 
sigaar, sigarette of pijp uit de mond moet nemen” alvo-
rens iemand met de hoed te groeten. „Men doet deze 
eerst weg.” Klinkt nogal logisch. Wil je een hoger 
geplaatste voorbijganger buitengewone eerbied betui-
gen, dan neem je, op enige passen afstand, de hoed in 

de hand, maakt een lichte buiging en blijft met onbe-
dekt hoofd wachten tot hij of zij voorbij is. Kom daar 
vandaag eens om... Hoger geplaatst, hoezo? We zijn 
ge ëmancipeerd! Mede door de ontkerkelijking zie je 
ook niemand meer zijn hoed afnemen bij het passeren 
van een kerk, kerkhof of een langs de weg geplaatst 
kruisbeeld. Dat hoorde bij het katholicisme van de eer-
ste helft van de vorige eeuw. Uit het zicht verdwenen, 
want Van Dale vermeldt immers dat een hoed ook het 
zinnebeeld van vrijheid is. Dat lijkt moeilijk te rijmen 
met onderdanig eerbetoon. De hoed vormt, net als de 
schoenen, de omlijsting van de mens, poneert Diepen 
verder. Dus mag dit hoofddeksel niet besmeurd, vet of 
vlekkerig zijn. En vooral niet opzichtig, want dat zou de 
indruk kunnen geven van geldsmijterij en fatterig 
gedrag.

Op half zeven
De hoed hoort recht op het hoofd. Op één oor of ’half 
zeven’ getuigt van trots en overmoed en op het achter-
hoofd geplaatst, rijst al gauw het vermoeden van licht-
zinnigheid. Maar andersom, diep in de ogen, duidt vol-
gens Diepen op een gesloten hart. In films zie je dan 
ook altijd meteen wie de bandieten zijn. Ze kijken lou-
che net onder de hoedrand door terwijl hun ogen over-
schaduwd blijven. Wel erg stereotiep.
Bij dit alles dient het hoofd wel fier overeind gehouden 
te worden. Kaarsrecht straalt immers vastberadenheid 
uit, licht voorover gebogen welwillendheid, diep gebo-
gen eerbied en ondergeschiktheid. Altijd nog beter dan 
een achterover geworpen hoofd dat in lichaamstaal voor 
hoogmoed en zelfverheffing staat. Vond men in 1913... 
en vandaag bekeken eigenlijk ook nog wel.

Maar ja wat wil je, van al die fijne nuances is weinig 
meer over sinds hele generaties al decennia lang bloots-
hoofds lopen. Totdat er ineens een petjes-rage ontstond. 
Eerst met de klep in de nek, nu weer volgens de outfit 
van golfers met enorme klep naar voren. Voor een 
hoofddeksel geldt met recht de stelling die Heraclitus al 
500 jaar voor Christus te berde bracht: ’Panta Rhei, 
alles verandert voortdurend.’ Desalniettemin bewijst 
het spreekwoord „Met de hoed in de hand komt men 
door het ganse land” nog steeds zijn waarde! Respect en 
beleefdheid openen deuren. Ook in een maatschappij 
waar dat niet meer zo vanzelfsprekend is. Zo bezien is 
de hoed geen rariteit, maar al eeuwenlang een symbool 
voor beschaving. Mits de drager er ’naar behoren’ mee 
omgaat, dat wel. ■

Federatieve Agenda
De federatieve agenda, zoals die in de Gildetrom wordt 
gepubliceerd, is altijd een overzicht van de op de kopij-
sluitingsdatum bekende data. Na die datum ingediende 
wijzigingen en nieuwe data kunnen uiteraard pas wor-
den meegenomen in een opvolgende uitgave.

Gildencongres
Het gildencongres zal dit jaar plaatsvinden in het Bel-
gische Geel en wel op 7 mei 2005.
Het thema zal zijn ’Herkenbaarheid van de gilden en 
de sociale omgang met anders-validen’.

25 Jarig priesterjubileum Mgr A. Hurkmans
De bisschop heeft tegenover het federatiebestuur per-
soonlijk zijn dank uitgesproken over de wijze waarop 
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de gilden van de NBFS zijn priesterjubileum luister 
hebben bijgezet. Ook het federatiebestuur dankt graag 
alle gilden voor hun medewerking.

Hoofdliedendag
Met de commissie Hoofdliedendag is de uitslag van de 
enquête over de hoofdliedendag besproken. Met name 
wordt nog eens een beroep gedaan op de gilden om 
vooral ook jeugdige gildenbroeders te laten deelnemen 
aan deze dag. ■

Op 9 februari overleed onverwacht de president van de 
Oud-Limburgse Schuttersfederatie (OLS) drs. Frans  
Wolters. Het wegvallen van deze grote inspirator en 
organisator betekent een groot verlies van het schut-
ters- en gildenwezen, niet alleen in Limburg, maar ook 
ver daarbuiten. Naast  president van de OLS was Frans 
Wolters o.a. vice-president  van de EGS (Europese 
Gemeenschap van Historische Schuttersgilden) en 
voorzitter van het Interfederatief Overleg: het overleg-
orgaan tussen het OLS, de Gelderse Federatie en de 
Noordbrabantse Federatie.  ■

BESTUURSMUTATIES BIJ 
DE GILDETROM

Volgens het rooster van aftreden van de stichting waren 
per 1 januari 2005 aftredend als bestuurslid: Ko op ’t 
Hof, die namens de kring Maasland zitting had in het 
bestuur en Henk Luiten, die de kring Kempenland 
vertegenwoordigde. De voorzitter kon niet herbe-
noemd worden, omdat hij de twee herbenoemingen 
had verbruikt. Henk Luiten achtte de tijd rijp om zijn 
plaats voor een ander in te ruilen, gezien ook het feit, 
dat hij de leeftijd van de ’zeer sterken’ heeft bereikt.
De beide kringbesturen hebben een kandidaat voorge-
dragen voor de nieuwe periode 2005-2009, te weten 
voor de Kring Maasland Mw. Annie Maas- van Dijk, 
koningin van het Sint-Catharinagilde Den Dungen en 
voordien ook secretaris van dit gilde en voor de Kring 
Kempenland de heer Rein Haase, van het Sint-Catha-
rinagilde Tongelre. Hij was jarenlang secretaris van de 
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. In de 
bestuursvergadering van 1 december 2004 zijn de 
voordrachten van de beide kringbesturen gehonoreerd 
en zijn de genoemde personen benoemd.
Het bestuur heeft tot een voorlopige taakverdeling 
besloten, te weten:
Voorzitter:  Karel Berkhof, lid van het Sint-Ser-

vatiusgilde Lieshout, namens Kring 
Peelland.

Secretaris:  Blijft Lau Huijbers, lid van het Gilde 
van Sint Antonius en Sebastiaan 
Gemert, namens de Noordbra-
bantse Federatie van Schuttersgil-
den. 

Penningmeester: Vacature
Redactie:  Rein Haase, lid van het Sint-Catha-

rinagilde Tongelre, namens Kring 
Kempenland.

Archiefzaken:  Caspar van de Staak, lid van het 
Sint-Jorisgilde Sint-Oedenrode, 
namens de Kring Kwartier van Oir-
schot.

Jan Mesprijs:  Wouter Heessen, lid van het Sint-
Barbaragilde Ravenstein, namens 
de Kring Land van Cuijk.

Aan de kring Baronie en Markiezaat is een voordracht 
gevraagd wegens het bedanken voor het bestuurslid-
maatschap van Adrie Boot. Sinds zijn aftreden bestond 
er een vacature. Ko op ’t Hof is sinds 1 janauri 1995 
voorzitter van de stichting geweest. Hij volgde toen de 
eerste voorzitter Jan Mes op, die de stichting heeft 
vormgegeven in de eerste jaren van haar zelfstandig 
bestaan. In de loop van jaren heeft Ko de stichting ver-
der opgebouwd en deze - indien nodig - op een goede 
manier vertegenwoordigd, ook in soms moeilijke 
omstandigheden.
Henk Luiten steunde in zijn bestuurstaak op een ruime 
ervaring en een grote kennis van de gilden, in het bij-
zonder in de Kring Kempenland maar ook daarbuiten, 
want hij is immers ook bestuurslid van de federatie 
geweest. Van beide heren zal nog op een bijzondere 
wijze afscheid genomen worden.

JURY JAN MESPRIJS

De jury van de Jan Mesprijs timmert niet zozeer aan de 
weg, maar zij doet toch goed werk bij de beoordeling 
van de in De Gildetrom geplaatste artikelen, welke 
door anderen dan bestuurs- en redactieleden worden 
geschreven. De selectie van de beste artikelen en een 
advies voor de aanwijzing van de winnaar van de prijs 
geschiedt in de beslotenheid. Dit jaar werd voor de 
negende keer een advies aan het bestuur uitgebracht. 
Ook deze keer volgde het bestuur het advies. De jury 
bestond tot op heden uit de heren Wim van Exel, Budel, 
Sjaak van de Ven, Oirschot en Frans Verschuren, Etten. 
Laatstgenoemde heeft zijn functie om persoonlijke 
reden ter beschikking gesteld. Het bestuur heeft in zijn 
opvolging voorzien door de benoeming van de prijs-
winnares 2003, Mevrouw Joke van Gils, lid van het 
Sint-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand.

Met enkele nieuwe mensen uit het gildeland gaat De 
Gildetrom een nieuw en hopelijk vruchtbaar jaar in. Zij 
allen willen zich inzetten voor de kwaliteit van het blad. 
Voor de kwantiteit kunnen de gilden zorgen door vele 
nieuwe abonnementen aan te melden. De slogan luidt 
nog steeds: „Iedere gildezuster en -broeder abonnee 
van De Gildetrom!” ■
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Gildebroeders

Wij zijn Viktor en David van Schijndel, 15 en 12 jaar oud en sinds 5 jaar lid van het Sint-Sebastiaangilde in Oss.
Omdat onze ouders ook lid zijn van het gilde werden wij al op jonge leeftijd betrokken bij het gilde. 

Jeugduitstapje Sint-Jansgilde Soerendonk
Op woensdag  29 december was er weer het jaarlijkse uitstapje 
met de jeugdleden van het Sint-Jansgilde Soerendonk. Omstreeks 
half tien hadden alle 18 jeugdleden zich verzameld bij Gildenhuis 
“De Bout”. Een enkeling vond het wat vroeg opstaan voor de 
vakantie, maar dat mocht de pret niet drukken. Weldra vertrokken 
we met een 26-tal personen met zwemspullen richting Eindhoven. 
De plaats van bestemming was na het vertrek nog niet echt dui-
delijk voor de jeugd, maar er men kwam al snel tot de conclusie dat 
we naar de Tongelreep in Eindhoven zouden gaan om te zwemmen en 
te schaatsen, we hadden immers de zwemspullen niet voor niks 
meegenomen (of toch wel). Nadat we Eindhoven waren gepasseerd 
en richting Venlo gingen zou het ook nog wel zo kunnen zijn dat we 
naar Duitsland zouden gaan. Aangezien niet iedereen zijn paspoort bij 
zich had gingen we dus bij afslag Sevenum de snelweg maar af. Voor 
een enkeling die op had gelet was het nu snel duidelijk dat we naar 
Toverland in Sevenum zouden gaan. Nadat we een 15 minuten bij de 
ingang hadden gewacht, mochten we eindelijk naar binnen. Eenmaal 
binnen vlogen de schoenen ons al om de oren om maar zo snel mogelijk 
op de klimhoed te kunnen gaan. Nadat we een anderhalf uur rond hadden 
gelopen en de diverse attractie’s bezocht en onveilig hadden gemaakt, 
was het om 12 uur tijd voor een kleine, maar vlugge, lunchpauze. 
Aan de rode hoofdjes van de jeugd was wel te zien dat iedereen zich 
prima vermaakte. Er was dus ook maar weinig tijd om een broodje te eten, ze wilden uiteindelijk geen minuut ver-
loren laten gaan. De jeugdleden en natuurlijk de begeleiders, die ondanks hun leeftijd toch weer een beetje hun tweede 
jeugd beleefden, konden zich ook na de middag nog prima vermaken in onder andere de Hara kiri, Woudracer, Boosterbike, 
Backstroke en nog vele andere attracties. Om 17:00 uur hadden wij allemaal dan ook wel trek in lekkere friet met 
snack. Hierna kon nog heel even gespeeld worden, alvorens het park om 18:00 ging sluiten en iedereen huiswaarts 

ging. Moe maar voldaan en aan de reacties te horen voor herhaling vatbaar, keerden we dan ook weer 
terug naar Soerendonk. Al met al was het een vermoeiende, maar leuke 

dag voor de jeugdleden van het Sint-Jansgilde 
en zeker ook voor de begeleiders die zelf een 
menig attractie hadden bezocht.
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KRINGNIEUWS

2004 Was een jubileumjaar bij Sint Catharina-
gilde Hilvarenbeek

Het jaar 2004 heeft bij het Sint Catharinagilde uit Hil-
varenbeek volledig in het teken gestaan van het 25-jarig 
jubileum. Bij het openen van het gildejaar werd een 
mooi programma gepresenteerd. Naast de wekelijkse 
schietactiviteiten op de dinsdag, werden ook gezellige 
avonden georganiseerd waarbij alle dames van onze 
gildebroeders aanwezig waren. Naast deze gezellig-
heidsavonden stonden drie activiteiten bijzonder in de 
’spotlights’.

Op kermismaandag 14 juni 
2004 werd het koningschie-
ten georganiseerd. Onder 
grote belangstelling begon 
deze dag met ’n plechtige 
mis, gevolgd door een over-
heerlijke koffietafel in het gil-
dehuis.
Al vroeg in de middag ging 
het koningschieten van start. 
Nadat de burgemeester, de 
pastor, oud-koning, hoofd-
man en koningin hun scho-
ten hadden gelost, kwamen 
de kandidaatkoningen in 
ac tie. Net als vier jaar gele-
den werd het koningschieten 

ook deze keer op ons eigen doel gehouden. In ’n span-
nende strijd tussen zeven kandidaten, moest na het 
vooraf vastgestelde aantal schoten nog extra worden 
gekampt. Na deze extra schoten wist Ad van Onzen-
oort de meeste punten bij elkaar te schieten, zodat hij 
voor de komende vier jaar onze nieuwe koning werd.

Na de vakantieperiode werd ’n tweede grote jubileu-
mactiviteit gehouden. Op zondag 29 augustus 2004 
kwamen de gildebroeders en gildezusters in het gilde-
huis ’Hotel Brabant’ bij elkaar voor een huifkartocht. 
Onder prachtige weersomstandigheden ging de tocht 
via Biest-Houtakker en de bossen rondom Moergestel 
naar Tilburg. Na het bezoek aan het Sint Jorisgilde 
aldaar reden wij weer terug naar het gildehuis in Hilva-
renbeek. De dag werd afgesloten met gezellige barbe-
cue.

De derde en laatste grote activiteit in dit jubileumjaar 
werd gehouden op zondag 10 oktober 2004. In het gil-
dehuis ’Hotel Brabant’ werden die dag een receptie, 
een tentoonstelling en een schietwedstrijd gehouden.
Deze dag begon al gelijk met een verrassing voor één 
van de gildebroeders. Voor aanvang van het feestelijk 
gebeuren kreeg Henk de Brouwer de zilveren kringon-
derscheiding uitgereikt door bestuursafgevaardigde 
van het Kwartier van Oirschot, de heer van Gelooven. 
Deze onderscheiding kreeg Henk voor zijn grote inzet 
bij de heroprichting van het gilde en de vele overheids-
functies, welke hij gedurende de afgelopen 25 jaar heeft 
bekleed. Aansluitend verrichtte burgemeester S. Huis-
man de openingshandeling van de tentoonstelling. 
Door een satijnen doek van de gildekroon op te lichten, 
was de tentoonstelling voor iedereen geopend. Deze 
tentoonstelling gaf prima in chronologische volgorde 
weer wat er zich in de afgelopen 25 jaar binnen het 

gilde heeft plaatsgevonden. Ook kon men aanschou-
wen welke prestaties (schildjes) de verschillende gilde-
broeders tijdens wedstrijddagen bij elkaar hadden 
ge schoten. 
’s Middags ging de jubileumverschieting van start. 
Iedereen, zowel gildebroeders als gildezusters alsmede 
belangstellenden konden aan deze verschieting deelne-
men. Iedereen schoot met de kruisboog in diverse cate-
gorieën. Deze mooie en gezellige dag werd afgesloten 
met de prijsuitreiking. Voor de leden van diverse gilden 
werden schildjes uitgereikt, terwijl niet gildeleden zelf 
hun prijzen mochten uitkiezen.

125 Jaar gildelidmaatschap gehuldigd tijdens 
teerdag

Tijdens de teerdag van gilde Sint Sebastiaan Oirschot 
op 17 januari 2005 zette het gilde een aantal gildebroe-
ders in het zonnetje die elk hun 25-jarig jubileum vier-
den. Mede als gevolg van het succesvolle Landjuweel 
in Oirschot in 1980, kreeg gilde Sint Sebastiaan in dat 
jaar een toestroom van nieuwe gildebroeders te verwer-
ken. Dat de betrokken gildebroeders zich goed thuis 
voelden binnen het gilde, blijkt dus 25 jaar later. Allen 
kunnen terugzien op een actief gildebestaan. Gilde-
broeder Wim Valks heeft in die 25 jaren zijn gilde van 
de nodige adviezen op financieel gebied voorzien, heeft 
grote interesse voor de gildegeschiedenis en -cultuur 
en is op zijn eigen rustige wijze aanwezig tijdens vele 
gildeactiviteiten.
Dirk Hagemeijer is actief geweest en nog actief in vele 
commissies binnen het eigen gilde. Daarnaast is hij een 
van de krachten achter de stichting gildemonument 
Oirschot, waarin de Oirschotse gilden verenigd zijn en 
is hij secretaris van de stichting gildefeest 2006. Vanaf 
1998 is Dirk lid van de overheid in de hoedanigheid 
van rentmeester. Alle financiële en administratieve 
zaken van het gilde worden door hem accuraat gere-
geld. Gildebroeder Hans van Kollenburg is eveneens 
binnen vele commissies actief geweest en is altijd aan-
wezig als er werk voor het gilde verzet moet worden. Als 
schutter heeft hij de nodige jaren ervaring, zo heeft hij 
in 2004 nog gestreden om de koningstitel, waarbij hij 
enkel de uiteindelijke koning voor moest laten gaan. 
Jan van Zelst was, als zoon van oud-hoofdman Harrie 
van Zelst, al goed bekend met de gildetraditie voor hij 
lid werd. Ook hij laat zich zien op de plekken waar werk 
verzet moet worden. Als schutter wist hij de nodige 
prijzen te winnen. De belangrijkste schutterstitel, het 
koningschap, werd door hem behaald in 1990.
De rij van jubilarissen wordt gesloten door Piet van 
den Biggelaar. Ook Piet is een gildeman pur sang, die 
veel van zijn energie aan het gilde heeft gegeven. Als lid 
of voorzitter van diverse commissies en vanaf 1990 als 
vaandrig van gilde Sint Sebastiaan. In die laatste hoe-

 KWARTIER VAN OIRSCHOT

Ad van Onzenoort nieuwe 
koning

Henk de Brouwer ontvangt de zilveren kringonderscheiding
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danigheid is hij lid van de overheid. Als vaandrig is hij 
een uiteraard belangrijk boegbeeld van het gilde.

Alle jubilarissen kregen namens gilde Sint Sebastiaan 
van hoofdman Toon van Overdijk tijdens de teerdag 
een zilveren herdenkingsspeld uitgereikt en werden 
uiteraard door de hoofdman toegesproken. Het in de 
gelederen hebben van dergelijke actieve leden is voor 
gilde Sint Sebastiaan een groot goed. 
Actieve leden zijn tevens een garantie voor een geslaagde 
organisatie van het vrije gildefeest 2006, dat door leden 
van gilde Sint Sebastiaan op dit moment wordt voor-
bereid. 

Gildeheer 77 jaar jong
Vrijdag 31 december 2004 was het Sint Joris Gilde 
Goirle te gast bij gildeheer Gerard Jansen. Het was 
eigenlijk een extra optreden na het 50-jarig priester-
feest, dat 11 juli 2004 feestelijk werd herdacht. Het 
gilde was toen aanwezig bij de plechtige Eucharistie-
viering en hernieuwde de eed van trouw aan de Kerke-
lijke overheden. Voor aanwezigheid op de receptie was 
toen geen tijd, want het was die dag ook kringdag in 
Oostelbeers.
Afgesproken was om de vendelgroet te brengen op de 
77e verjaardag van de in Hillegom geboren pastor.

Koningschieten bij het Heilig Sacramentsgilde 
Hulsel

Op 18 september 2004 was het weer drie jaar geleden 
dat er bij het Heilig Sacramentsgilde het koningschie-
ten werd gehouden. Dit jaar streden er voor het eerst 
twee gildezusters mee die de strijd aandurfden om 
samen met hun negen gildebroeders uit te maken wie 
zich de nieuwe koning van het gilde voor de komende 
drie jaar mocht noemen. Na een spannende wedstrijd 
was het Rinus van Disseldorp die na 87 schoten het 
laatste stukje hout van de vogel naar beneden wist te 
halen. 

Serenade voor gouden gildebroeder in Vessem
Op onze teeravond, 15 september 2004, werd hoofd-
man Frans Mijs gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lid-
maatschap van Gilde Sint Lambertus Vessem. Een zil-
veren schild werd hem aangeboden door burgemeester 
Houben-Sipman van de gemeente Eersel. Van de kring 
kreeg hij een oorkonde en door de dekenschrijver werd 
hem een zilveren speld opgestoken. Ook werd zijn 
vrouw Toos in de bloemetjes gezet. Frans staat bekend 
bij het gilde als een zorgzaam en altijd paraat staande 
gildebroeder, vandaar dat deze versierselen hem bijzon-
der gegund waren. Ook de fanfare Sint Cecilia en de 
bazuinblazers van het gilde gaven hem een serenade.

Zeven jubilarissen bij gilde Sint Willibrordus te 
Casteren

Op 5 november 2004, de teerdag van gilde Sint Willi-
brordus uit Casteren, werd stil gestaan bij het 60-jarige 
jubileum van Dries Wouters en Frans Wilborts, het 
50-jarig jubileum van Jan Klessens, Grard Liebregts, 
Harry Verbaant en Kees Klessens, en het 40-jarige 
jubileum van Toon Teurlings. Na de lovende woorden 
van hoofdman Grard Liebregts kregen de jubilarissen 
hun onderscheidingen uitgereikt door de toenmalige 
kringvoorzitter, de heer Schreuder, welke samen met 
een delegatie van het kringbestuur aanwezig was. De 
60-jarige jubilarissen ontvingen beiden een zilveren 
kroontje op hun kringonderscheiding. De 50-jarige 
jubilarissen ontvingen een oorkonde. De 40-jarige 
jubilaris ontving een kringonderscheiding.

Bestuurswisseling Kring Kempenland
Het is 9 mei 2004, en om 22.30 sluit kringvoorzitter 
Johan Oomen de vergadering. Er wordt door enkelen 

Gilde Sint Joris Goirle huldigt gildeheer

Rinus en Roos van Disseldorp

Hoofdman Frans Mijs nu zelf in de schijnwerpers

Staand vlnr: H. Verbaant, G. Liebregts en T. Teurlings
Zittend vlnr: J. Klessens, F. Wilborts en A. Wouters

 KEMPENLAND
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nog wat nagekletst aan de bar, en dan gaat ieder zijns 
weegs. Op 10 juli ontvingen de deken-schrijvers van de 
gilden van Kring Kempenland een schrijven, die 
ondertekend was door vice-voorzitter Mathieu van der 
Voort en de districtsraadsheren. Hierin werd medege-
deeld dat Johan Oomen, na 37 jaar, zijn gildebroeder-
schap en dus ook het voorzitterschap van de kring had 
opgezegd. Nadat dit bekend was geworden, zegde ook 
de penningmeester van de kring, Henk van Griensven 
zijn deelname aan het Dagelijks Bestuur van de kring 
op. Omdat voor de eerste secretaris, Henk Jansen al 
twee jaar naar een opvolger werd gezocht en de tweede 
secretaris, Ton de Brouwer verder gaat als federatiese-
cretaris, betekende dit dat het volledige Dagelijks 
Bestuur moest worden vernieuwd. Gelukkig had het 
oude DB kort daarvoor, met een wijze vooruitziende(?) 
blik besloten, dat in noodgevallen de districtsraadshe-
ren samen met de overgebleven leden van het DB, in 
dit geval de vice-voorzitter, de zaak maar overeind 
moesten houden. En dat allemaal net voor de vakan-
ties. Het is bekend dat kandidaten voor bestuursfunc-
ties niet staan opgesteld in rijen van vier, maar dat er 
naar gezocht moet worden! Er werd dus door het 
gebrekkig bestuur onder leiding van vice-voorzitter 
Mathieu van der Voort naarstig gezocht naar goede 
kandidaten. En zoals al eerder vermeld, het viel tegen. 
Maar uiteindelijk werden er toch vier gildebroeders 
bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het 
nieuwe Dagelijks Bestuur. 
Tijdens de Algemene Najaarsvergadering op 29 
no vember 2004 werden ze alle vier bij acclamatie 
be noemd. In volgorde van benoeming: Roeland van 
Hooff, gildebroeder van Sint Lucia Steensel als pen-
ningmeester; Felix Crooijmans, gildebroeder van Sint 
Catharina en Barbara Geldrop als secretaris, en Jan 
Schrurs, gildebroeder van Sint Martinus Tongelre als 
voorzitter. Tot tweede secretaris is Jan Koolen, gilde-
broeder van Sint Anna Riethoven, benoemd. Met dit 
nieuw Dagelijks Bestuur, en naar we hopen met de vol-
ledige medewerking van alle gildenoverheden, kunnen 
we het verleden achter ons laten. Het achterstallig werk 
kan worden afgewerkt, en ze kunnen gaan werken aan 
een nieuwe toekomst voor Kring Kempenland. Wij 
wensen hen veel wijsheid en sterkte toe. Maar we moe-
ten ook hen bedanken die zich hebben ingezet om alles 
weer op de rails te krijgen.

NBFS geweertoernooi groot succes
Het federatie geweertoernooi 2004 is een groot succes 
geworden. Op 5 september kwamen maar liefst 168 
schutters, naar het midden in de Kempen gelegen, 
Luyksgestel. Op een prachtige locatie organiseerde 
Sint Martinus de jaarlijkse wedstrijd om de felbegeerde 
federatie schilden. Sint Martinus had maar liefst negen 
schietmasten met kogelvangers tot hun beschikking. Er 

waren deskundige schrijvers en optrekkers om alles 
correct te noteren. Er was voldoende parkeergelegen-
heid, en drank en eten genoeg op voorraad. De wed-
strijd werd geopend door de federatie afgevaardigde 
Odie Bouwmans, kringvoorzitter Land van Cuijk. Er 
schreven 20 korpsen en 30 viertallen in. Dit is 100% 
meer dan in 2003. Het beloofde dus een spannende 
wedstrijd te worden. En dat werd het ook. Er was 
namelijk geen van de 20 korpsen die de 12 punten bin-
nen wist te halen. Maar wel 9 met 11 punten. Dit hield 
in dat ze alle 9 weer moesten kampen. Er was er toen 
maar een die alles raakte en dus NBFS korpskampioen 
werd. De schutters zijn Martien v/d Loo, Evelien v/d 
Loo, Truus v/d Schoot en Johan v/d Schoot van het 
gilde Sint Joris en Catharina uit Gemonde. Een prach-
tige prestatie, zeker gezien dit gilde in 2004 ook al het 
korps kruisboog won op het NBFS kruisboogtoernooi. 
Bij de viertallen was het Sint Catharina en Sint Joris  
uit Rosmalen die de eerste prijs behaalde, Sint Joris 

Nieuwkuijk de tweede en Sint Martinus Luijksgestel de 
derde. Bij het persoonlijke onderdeel kampioen opge-
legd was het een rare wedstrijd. Er was een schutter die 
een zestal ronden geschoten had en niks had gemist. 
Dus 18 schoten raak. Niemand, die na hem kwam, 
lukte het ook om 18 punten te schieten en was hij dus 
de winnaar. Deze schutter was Tony de Gouw van het 
gilde Sint Joris Nieuwkuijk. Hij was zeer blij met deze 
voor hem prachtige prijs. Als tweede eindigde Toon 
Weytmans van Sint Antonius - Sint Sebastiaan Uden-
hout. Bij het vrije hand schieten duurde het wat langer. 
Vele goede schutters waren aanwezig en maakten er een 
lange wedstrijd van. Als beste kwam uit de bus Angel 
van Moorsel van O.L. Vrouwe v/d Zeven Weeën  
Lierop. Als tweede eindigde hier A.Wouters van Sint 
Monulphus en Gondulphus uit Knegsel. Naast de drie 
hierboven vermelde wedstrijden organiseerde Sint 
Martinus ook nog aparte personeelwedstrijden en werd 
er geschoten op zijn oud Brabants met de 16. Dus zelf 

Het nieuwe bestuur van Kring Kempenland

Het schietterrein

Het was een gezellige bedoening
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kogels maken en laden. Het geluid was hard maar het 
is een prachtige manier van schieten. Alle eerste prijs-
winnaars kregen uit handen van de nog steeds aanwe-
zige federatie-afgevaardigde, Odie Bouwmans een zil-
veren schild uitgereikt. Alle overige winnaars kregen 
ieder een tas vol met huishoudelijke artikelen. In zijn 
slotwoord feliciteerde de voorzitter van de federatieve 
schietcommissie, Frans Vriens alle prijswinnaars met 
de gewonnen prijzen. Hij prees de aanwezige schutters 
met hun goede prestatie en dankte hen dat ze allemaal 
in volledig gildetenue hun prijzen hadden opgehaald. 
Hij complimenteerde ook de organisatie, die onder lei-
ding van Nico in ’t Veld er een mooie dag van hadden 
gemaakt. Iedereen was zeer tevreden. Mede door deze 
organisatie is dit toernooi voor de toekomst zeker 
gesteld en verwachten we in 2005, bij Sint Hubertus in 
Berkel nog meer schutters. Tot Ziens!

Catharinagilde Eindhoven-Stad koninklijk geëerd
Op zondag 28 november 
reikte loco-burgemeester 
mevr. ir. J. Kuppens van de 
gemeente Eindhoven na 
afloop van de plechtige gil-
demis in de Stadskerk van 
Sint Cathrien aan het Sint-
Catharinagilde Eindhoven-
Stad, in de persoon van kapi-
tein Lex van Lith de Konink-
lijke Erepenning uit. De 
penning is namens H.M. 
Koningin Beatrix aan het 
gilde toegekend als blijk van 
waardering voor de inzet en 
bijdragen van het gilde aan 

de Eindhovense samenleving. Het gilde is de oudste 
vereniging binnen de stad Eindhoven. Het gilde zou 
opgericht zijn in de 14e eeuw. En voor het eerst ver-
meld in de burgemeestersrekening van 1437 als ’Item 
gegheven den gesellen van Sunte Catelinen caperen tot 
voelbeyart te dragen bij rede der scepenen.. x scilden’ 
Het gilde moet toen al bestaan hebben en mogelijk ook 
al in 1399 bij de verheffing van de Catharinakerk tot 
Collegiale kerk. waarbij de broederschap van de 
H.Catharina het hoofdaltaar bediend zou hebben. In 
de middeleeuwen stond het gilde als broederschap 
garant voor de bewaking van Outer en Heerd en in 
tijden van rampspoed en oorlogen begroef het gilde de 
doden, waartoe zij baarkleden en rouwmantels (cape-
ren) verhuurde. Maar ook na de herleving van het gilde 
in 1954 is het gilde actief voor de gemeenschap. Zo 
onderhouden gildebroeders mede het Sint Catharina-
kerkhof, houden ’s zondags tijdens de eucharistievie-
ring toezicht in de kerk, zorgen voor de opbouw en 
onderhoud van de kerststal en halen elke zaterdag zelf-
standigwonende geestelijk gehandicapte bewoners van 
Eckartdal op voor het bijwonen van de mis of gebeds-
viering op Eckartdal. Ook bij speciale activiteiten bin-
nen de Eindhovense gemeenschap kan op de aanwe-
zigheid van het gilde gerekend worden. Deze inzet voor 
de gemeenschap gedurende 50 jaren was reden voor 
het toekennen van de Koninklijke Erepenning aldus de 
loco-burgemeester.

Het Sint-Catharinagilde Eindhoven-Stad sluit zijn 
gouden jubileumjaar af

Op 8 april 1954 had de oprichtingsvergadering plaats 
waarmee het slapende Sint Catharinagilde Eindhoven-
Stad weer actief werd. Het was vooral Karel Vermeeren 
die de grote stimulator was om het gilde weer te  

doen herleven. Afgelopen jaar, 2004 waren er diverse 
activiteiten om dit gouden jubileum te herdenken. 
Zondag 28 november, de patroonsdag van het gilde, 
was de afsluiting van het jubileumjaar. Een van de 
hoogtepunten van deze dag was de plechtige gildemis 
in de Stadskerk van Sint Cathrien met medewerking 
van het Parochieel Maria Presentatiekoor uit Aalst 
(gemeente Waalre). Na afloop van de misviering wer-
den weer de traditionele toten uitgedeeld aan de aan-
wezigen en werd het gilde begiftigd met de Koninklijke 
Erepenning. Tevens werd kapitein Lex van Lith, die na 
ruim 12 jaar het gilde geleid te hebben terugtreedt als 
kapitein, verrast met de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Eindhoven voor zijn verdiensten voor het 
gilde en als voorzitter van de lokale stichting speciaal 
onderwijs. Na de gildemis ontving het gilde tijdens een 
informele bijeenkomst, huisgenoten, vrienden, een 
delegatie van het Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan 
en de districtsraadsheer, Jan Schrurs. 
Tijdens deze bijeenkomst werden een drietal jubilaris-
sen gehuldigd. Jan van der Meulen sr, 40 jaar gilde-

broeder, werd door de kring onderscheiden met het 
Zilveren Schild van Kring Kempenland. Twee gouden 
jubilarissen, Jos de Haan czn. en Frans van der Meulen 

die in april tijdens de aanvang van de viering van het 
jubileumjaar verhinderd waren, werden alsnog door 
het gilde gehuldigd met een speciaal voor deze gelegen-
heid gemaakte zilveren jubileuminsigne dat hen door 
koning Jos van der Linden werd opgespeld, terwijl 
kapitein Lex van Lith bij zijn afscheid na ruim 12 jaar 
kapiteinschap onderscheiden werd met een kleine 
replica van het kapiteinsteken. De feestelijke bijeen-
komst werd afgesloten met een optreden van de 
bekende gildetroubadour Henk Habraken, die ook nu 
weer de gildebroeders wist te onthalen met zijn bijzon-
dere op het jubileum geënte voordrachten. Het jubile-
umjaar werd voor de gildebroeders afgesloten met de 

Lex van Lith

Jan van der Meulen sr, 40 jaar gildebroeder

Jos de Haan czn., 50 jaar gildebroeder
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teeravond op maandag 29 november. Om 18.30 uur 
werd het ’Vat van Dommelsch’ aangeslagen, waardoor 
gedurende de avond de gildebroeders zich konden 
laven aan dit heerlijke gerstenat. Om 19.30 uur was er 
een korte vergadering met als afsluiting een zeer goed 
verzorgde Brabantse koffietafel.

Vier jubilarissen bij het Heilig Kruisgilde Gerwen
Op zaterdag 5 juni 2004 werden bij het H.Kruisgilde 
maar liefst vier Gildebroeders gehuldigd, die alle vier 
hun 40-jarig jubileum vierden. Bijzonder hierbij was 
dat het hier ging om drie gebroeders, n.l. Albert, Cor, 
en Jan Bastiaans. Het viertal werd gecompleteerd door 
Cor Bunthof. De drie gebroeders zijn alledrie nog 
actief als tamboer, terwijl Cor en Jan ook nog deel uit-
maken van de overheid. Jan vervult hier de functie van 
deken schatbewaarder, terwijl Cor verantwoordelijk is 
voor alles wat met de uniformering van het gilde te 
maken heeft. Cor Bunthof is kruisboogschutter en 
heeft zitting in de schietcommissie van het gilde. Reden 
genoeg dus om de jubilarissen uitgebreid te huldigen, 
hetgeen aldus geschiedde. Na de traditionele vendel-
hulde werden de jubilarissen toegesproken door 
Hoofdman Piet v .d. Berk, die veel lovende woorden 
had voor de manier waarop zij 40 jaar lang het gilde 
met veel inzet hebben gediend. Met name de tamboers 
hebben een groot aandeel gehad in de talrijke succes-
sen die er de laatste tijd zijn behaald. Alle vier jubilaris-
sen kregen de zilveren verenigingsspeld met robijn uit-
gereikt. Namens de Kring Kempenland werden de 
jubilarissen door Raadsheer Tony Schönhoff geëerd 
met de zilveren schild van de kring. Ook het gemeen-
tebestuur gaf met de aanwezigheid van burgemeester 
Ligtvoet acte de présence. De jubilarissen werden door 
hem geëerd met de bronzen ere medaille van de 
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, terwijl  
de dames een fraai bloemstuk werd aangeboden.  
Tijdens de daaropvolgende receptie werd belangstel-
ling getoond door de bij het District Noord aangeslo-

ten gilden. Het moge duidelijk zijn dat e.e.a. door de 
gildebroeders en - zusters volop werd gevierd. Niette-
min was iedereen zich er terdege van bewust dat daags 
daarna op de Kringdag in Duizel iedereen voldoende 
fit diende te zijn.

Nieuwe koning bij het Heilig Kruisgilde Gerwen
De teerdag van het Heilig Kruisgilde wordt traditio-
neel. altijd gevierd op de zaterdag die het dichtst gele-
gen is bij de datum van 14 september. Dit jaar was dat 
zaterdag 11 september. Probleem daarbij was dat rege-
rende koning Cor Bastiaans vanwege (overigens niet 
onplezierige ) familieomstandigheden niet aanwezig 
zou kunnen zijn. Teneinde de eeuwenoude tradities 
geen geweld aan te doen werd in goed gildebroederlijk 
overleg besloten dat de koning zijn titel dit jaar niet zou 
verdedigen. Bij de gebruikelijk eucharistieviering had 
pastoor Groot gezorgd voor een passende begeleiding 
die op geluidsband werd verzorgd door het gildekoor 
uit Heeswijk -Dinther. Na de hernieuwing van de eed 
van trouw aan het Kerkelijk Gezag werd nog een ven-
delhulde gebracht aan de pastoor, waarna het gezel-
schap zich in optocht naar het gildehuis aan het Lang-
veld begaf. Hier hadden de gildezusters weer een voor-
treffelijke koffietafel in gereedheid gebracht, natuurlijk 
voorzien van volop warme worst en koude ribben. 
De vorig jaar afgetreden koning Theo Maas maakte 
hierbij van de gelegenheid gebruik om zijn fraaie 
koningsschild aan het gilde aan te bieden. De schiet-
commissie had intussen de schutsboom in gereedheid 
gebracht, waarna de loting voor de schietvolgorde kon 
beginnen. Voor het schieten hadden zich een 20-tal gil-
debroeders gemeld. Zoals gewoonlijk was het onder de 
schutsboom weer druk met de nodige opmerkingen 
over de schietkwaliteiten van de aan de beurt zijnde 
schutter. Echter toen de vogel rond het 80e schot op 
vallen stond werd het een stuk rustiger vanwege de 
spanning, die was te snijden. Onder g ejuich was het Jan 
Polman die de vogel bij het 82e schot liet vallen. Dat 
was hem trouwens enkele jaren geleden ook al eens 
gelukt. Na beraad onder de boom kon de nieuwe 
koning, nadat hij zijn bereidheid had verklaard, met de 
nodige ceremonie worden geïnstalleerd. Tijdens een 
korte rondgang door het dorp werd de nieuwe koning 
gepresenteerd, waarna de gildebroeders en -zusters  
’s avonds nog konden genieten van een voortreffelijke 
avondmaaltijd. Het Heilig Kruisgilde kan weer terug-
zien op een alleszins geslaagde teerdag.

30ste Brabantkruis 2004
Er is al weer een jaar voorbij en het Sint Jorisgilde 
Gestel en Blaarthem in Eindhoven maakt zich op voor 
een nieuwe schietwedstrijd met kruisboog om het fel 
begeerde Zilveren Brabantkruis. Al vroeg in de morgen 
van zondag 30-10-2004 laten de schutters zich in -

Frans van der Meulen, 50 jaar gildebroeder

4x40=160 jaar gildebroederschap

Traditionele handwassing van de koning
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schrijven in het schutterslokaal achter de Genneperwa-
termolen om verder met een bakje koffie af te wachten 
tot ze aan de beurt zijn. Het is prachtig weer, heel 
anders dan we gewend zijn. We kunnen dan ook met 
plezier aan de wedstrijd te beginnen, want er komen 
nog 3 zondagen. 
De laatste zondag begon echter met een mooi wit 
bevroren terrein. In de loop van de dag kwamen de 
eindresultaten voor de dag en bleek dat er 4 schutters 
waren met 60 treffers en wel: Geert Aarts uit Overloon, 
Henk Jans uit Beers, Jac Neggers uit Oostelbeers en 
Toon Vereijken uit Valkenswaard. Het was ± 15.00 uur 
toen we begonnen met kampen. Het kon nog een hele 
strijd worden gezien het weer. Maar nee hoor; Geert, 
Jac en Toon misten al meteen hun eerste schot op een 
plaatje van 5 cm. Henk Jans van het Sint Antoniusgilde 
uit Beers was de enige die het plaatje eraf schoot; hij 
was de winnaar van het Zilveren Brabantkruis. Ook 
wordt er ieder jaar geschoten voor het Veteranen-
schildje, een wedstrijd voor 60-plussers. Na de derde 
zondag was dit al beslist. Piet Schellekens van het Broe-
derschap van O.L.Vrouwe Oirschot was toen al niet 
meer in te halen met zijn 60 treffers. Weer in het schut-
terslokaal terug gekomen werd het Veteranenschildje 
uitgereikt aan Piet Schellekens en daarna het Zilveren 
Brabantkruis aan Henk Jans. Hij was er heel blij mee 
en liet dit ook wel blijken. Want na 12 jaar al vele malen 
in de kamp te hebben gezeten was het nu voor hem zo 
eenvoudig dat ene schot te lossen, het is geweldig. 
Nadat de rest van de vleesprijzen uitgereikt waren was 
het nog gezellig napraten in het schutterslokaal. Voor 
de schutters die in 2005 ook weer willen schieten zijn 
hier de nieuwe data: 30 oktober, 6 november, 13 
no vember, 20 november Tot ziens bij het Sint Jorisgilde 
Gestel en Blaarthem in Eindhoven, achter de Genne-
perwatermolen.

Hans van den Broek: nieuwe koning van Sint 
Joris Gestel en Blaarthem

Op zaterdag 3 oktober 2004 
heeft vendelier Hans van den 
Broek (35 jaar) zich tot 
koning van het gilde gescho-
ten, waarvan hij al sinds 
1987 lid is. Nadat het schild 
van aftredend koning Eef 
Reker op het koningsvest 
was bevestigd en de wethou-
der van Cultuur van de 
gemeente Eindhoven, de 
heer P. van der Grinten, de 
boom had gevrijd konden de 
39 gildebroeders hun kruis-
boog richten op de met pau-
wenveren getooide gipsen 

vogel. Deze was van betere kwaliteit dan drie jaar gele-
den, want pas na 167 schoten (waarvan 86 raak) tui-
melden in de vijfde ronde na een voltreffer van Hans 
van den Broek de laatste stukken omlaag. De nieuwe 
koning stamt uit een vorstelijke familie. Want al eerder 
behaalden zijn vader Wil van den Broek in 1974 en zijn 
jongere broer Marcel in 1995 deze titel. Bij zijn instal-
latie later op de dag in de gildekamer deed de nieuwe 
koning de belofte, dat hij zich tijdens zijn driejarige 
regeerperiode zou inzetten voor de organisatie van een 
gepaste viering van het 575- jarig bestaan van het Sint 
Jorisgilde in 2006.

Feestelijke Eucharistieviering bij de oprichting van 
Parochie Gestel in Eindhoven

Het lijkt een niet te stoppen tendens van onze huidige 

tijd. Parochies worden opgeheven en kerkgebouwen 
worden gesloopt of krijgen een wereldlijke bestem-
ming. In het Eindhovense stadsdeel Gestel werden met 
ingang van 3 oktober 2004 de parochies H. Michaël en 
Gestel - Zuid samengevoegd tot de nieuwe parochie 
Gestel Op zaterdag 16 oktober kwam de bisschop van
’s-Hertogenbosch, Mgr. A. Hurkmans naar de Lam-
bertuskerk om in de moederkerk van Gestel met een 
eucharistieviering de zegen voor de nieuwe parochie te 
vragen. Het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem en het 
Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel luisterden 
met hun aanwezigheid de heilige mis op. Na afloop van 
deze mooie dienst bracht vaandrig Jo van de Vorst van 
het Sint Jorisgilde voor het altaar de vendelhulde aan 
onze bisschop.

Sint Jorisgilde Heeze
Het is al jaren een traditie dat Sint Nicolaas het Sint 
Jorisgilde Heeze bezoekt. Zondag 29 november was 
het weer de grote dag voor de kinderen en kleinkinde-
ren van de leden en begunstigers van het gilde. In gro-
ten getale waren ze weer gekomen. Met kloppende 
hartjes en zenuwachtig schuivend op hun stoelen, 
wachtten zij op de komst van de goed heiligman en zijn 
pieten. En daar was hij dan. Uit volle borst zongen de 
jongeren en de ouderen voor de sint. Op verzoek van 
de sint kwamen alle kinderen om hem heen zitten. Hij 
kon dan alles goed overzien. Voor ieder kind had hij een 
goed woord en een cadeau. De kleintjes (en de ouw-
tjes) hadden weer genoten. Sint Nicolaas beloofde om 
volgende jaar weer terug te komen.

Nieuwjaarsreceptie Sint Jorisgilde Heeze
Op zondag 2 januari 2005 werd in het gildepaviljoen 
van het Sint Jorisgilde Heeze de traditionele nieuw-
jaarsreceptie gehouden. Alle gildebroeders, gildezus-
ters, begunstigers en partners waren aanwezig om 
elkaar de hand te schudden en de nieuwjaarswensen 
uit te wisselen. Er werd teruggeblikt naar het afgelopen 

Hans van den Broek

Voor ieder kind had hij een goed woord

Alle gildebroeders en gildezusters waren aanwezig
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jaar met daarin twee dieptepunten: het overlijden van 
twee gildebroeders Frans van Stratum en Eddy Hee-
rings. Het hoogtepunt was de viering van het 575-jarig 
bestaan van het gilde. Tijdens de receptie werd door 
Eric Eijsermans het ’De Gouden Leeuw’ wisselschild 
uitgereikt. Dit wisselschild is voor de schutter die in het 
voorbije jaar de meeste puisten naar beneden heeft 
geschoten tijdens de contactdagen. Ditmaal was dat de 
16-jarige tamboer Arjan Gijsbers. Hij mag het hele jaar 
2005 dit wisselschild dragen. Het Sint Jorisgilde kan 
terugzien op een heel geslaagde receptie.

Deken van het Gilde schiet zich tot Koning
(Door een misverstand werd bij het onderstaand bericht in het 
nummer van 2004/4 geen foto geplaatst. We plaatsen het 
opnieuw, maar nu met de foto er bij.)

Bij deze wil ik U laten weten 
dat Eric Jutten, Molenschut 
3 in Leende, zich tot de 18e 
koning van het Sint Catha-
rina en Sint Barbaragilde 
Leende van na de herople-
ving heeft geschoten. Er 
deden maar liefst 17 gilde-
broeders mee aan de strijd. 
Met het 59e schot kwam de 
koningsvogel naar beneden. 
De nieuwe koning is 38 jaar, 
en een zoon van Jos Jutten, 
die zich reeds eerder drie-
maal tot koning schoot. Erik 
maakt deel uit van het 

bestuur en is 20 jaar lid van het gilde als vendelier en 
deken. Voor het eerst werd ook de pastoor M. de Vries-
wisseltrofee voor de beste jeugdschutter uitgereikt. 
Deze werd gewonnen door onze gildezuster Hilke van 
Happen.

7 Jubilarissen bij het Sint Catharinagilde Son
Vrijdag 18 juni 2004 was het groot feest bij het gilde. 
Maar liefst 7 jubilarissen werden gehuldigd. De vende-
liers Eric Verhagen, Rien Swinkels en Martien Bekkers 
en tamboer Jan Swinkels vierden hun 25-jarig lidmaat-
schap. De gildebroeders Ad van de Ven en Henk van 
Wijk waren respectievelijk 30 en 40 jaar lid. 
Op deze bijzondere dag herdacht ook onze deken 
schrijver/schatbewaarder Martin Hulsen zijn 40-jarig 
lidmaatschap. Zonder de andere jubilarissen tekort te 
willen doen willen wij toch graag onze deken schrij - 
ver/schatbewaarder even in het zonnetje zetten. Martin 
Hulsen werd lid in mei 1964 en was ± 18 jaar een zeer 
verdienstelijk vendelier. Per 5 september 1972 werd 
Martin lid van de gilde-overheid en per 17 januari 1980 
aanvaardde hij de functie van deken schrijver/ schatbe-

waarder. Naast de gouden onderscheidingen die hij 
kreeg van zijn eigen gilde en van kring Kempenland 
benoemde burgemeester Hans Gaillard van Son en 
Breugel hem tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Burgemeester Gaillard roemde onze jubilaris voor zijn 
inzet voor het gilde en voor het behoud van Brabants 
cultureel erfgoed in onze gemeente. Hoofdman Gerard 
Swinkels roemde de geweldige werklust en inzet van 
Martin. Strijden voor het behoud van de gildetraditie 
is bij hem in goede handen. Voor onze nieuwe kos-
tuums was hij de grote stimulator en in de voorbeeldig 
verlopen verjonging had hij een flink aandeel. Door 
deze verjonging beschikt ons gilde nu over 6 vendeliers, 
6 tamboers en, nieuw in ons gilde, over 4 bazuinbla-
zers. Ook zijn vrouw Mieke werd bij de huldiging 
betrokken want zij was en is onvoorwaardelijk de vrouw 
achter de man. Het gilde is Martin en Mieke erg dank-
baar voor hun geweldige inzet. Vele jaren vierde ons 
gilde haar patroonsfeest, de teeravond, in een mooie 
ruimte bij de familie Hulsen aan huis. Ook de andere 
jubilarissen werden door de hoofdman toegesproken 
en bedankt voor hun bijdrage, ieder op hun eigen 
onderdeel. Namens kring Kempenland en district 
Noord voerde raadsheer T. Schönhoff het woord. Ook 
hij roemde de inzet van alle jubilarissen en prees de 
gemoedelijkheid in het gilde. 
In een feestelijke sfeer werd er nog geruime tijd verder 
gefeest maar toch ook al wel met de gedachte naar de 
volgende dag, wanneer het koningschieten op het pro-
gramma zal staan.

Koningschieten Sint Catharinagilde Son
Met een gildeviering in de kerk van Sint Petrus Banden 
begon de dag van het koningschieten. De viering, met 
als thema ’Tijd voor Hem’, werd voorgegaan door dia-
ken Ton Schepens. Bij aanvang van de dienst felici-
teerde de diaken nogmaals de jubilarissen van de dag 
ervoor en ging verder in op het thema van tijd vrijma-

Tamboer Arjan Gijsbers (l) krijgt het wisselschild 

Eric Jutten

De jubilarissen

De ridderorde wordt opgespeld
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ken voor God en voor de medemens en het soms zo 
nodige onthaasten. Na de dienst volgde de hernieu-
wing van de eed van trouw aan het geestelijk en wereld-
lijk gezag te weten diaken Schepens en burgemeester 
Gaillard van Son en Breugel. Na een gemoedelijke kof-
fietafel werd het eerste schot gelost door de diaken, 
gevolgd door de burgemeester en de koning van vorig 
jaar, Jan de Haas. Bij ons is traditie dat er 2 vogels wor-

den afgeschoten, waarna de 
twee ’winnaars’ samen kam-
pen om het koningschap. 
Het duurde dit jaar tot het 
646e schot voordat het laat-
ste stukje naar beneden 
kwam en het was echt een 
strijd van lange adem. Het 
eerste schot viel om twee 
uur, het laatste om half 
negen. Onze ere-hoofdman 
Karel van de Ven haalde het 
laatste stukje van de murw 
gebeukte vogel naar beneden 
dat hem door Eric Verhagen 
als op een presenteerblaadje 

was klaargelegd. De nieuwe koning is 48 jaar lid en 72 
jaar oud. Hij was deken-schrijver van 1976 tot 1980 en 
hoofdman van 1980 tot 1998. Nu is Karel ere-hoofd-
man en hij was reeds eerder koning in 1971 en 1996. 
Het koningschieten is bij ons steeds een spannende 
aangelegenheid omdat al onze gildebroeders graag 
koning willen worden. 

Peter Smits nieuwe koning Gilde Sint Lucia 
Om de drie jaar wordt er bij het Gilde Sint Lucia in 
Steensel tijdens de teerdag gestreden om de koningsti-
tel. Dit jaar gebeurde dat op 3 juli. Onder prima weers-
omstandigheden werd er strijd geleverd tussen zeven 
gildenbroeders, die allemaal hun hoop gevestigd had-
den op het laatste stukje van de vogel. Uiteindelijk was 

het Peter Smits die met het 130e schot de laatste resten 
van de gipsen vogel naar beneden wist te halen. Peter 
is daarmee voor de komende drie jaar koning van het 
gilde. Peter is sinds 1994 lid van het gilde.

Twee zilveren jubilarissen bij het Sint Catharina-
gilde Tongelre

Eric Annal
Het zal je maar gebeuren dat 
je als jongeman, geboren 
onder de rook van Liverpool, 
kennis krijgt aan een Haags 
meisje, met haar trouwt, een 
dochter en een zoon krijgt, in 
1977 met het gezin naar 
Nederland trekt en in Ton-
gelre komt wonen. En in 
1979 bij de ’guld’ komt en 
nu als zilveren gildebroeder 
wordt gehuldigd. Dat is in 
sneltreinvaart hoe het Eric is 
vergaan. Eric is bij het gilde 
welhaast een begrip gewor-
den. Als schutter bij de jaar-
lijkse bevrijdingsvlam, als kapitein het gilde sinds 1997 
commandeert, aanvankelijk met spiekbriefje de com-
mando’s gevend, nu onberispelijk maar toch nog met 
onmiskenbaar Britse tongval. Als ’jeugdleider’ in de 
tachtiger jaren, die met de jeugd geslaagde overlevings-
weekenden hield in België. Het is nog steeds zijn over-
tuiging dat als hij, deze weg gaand, meer medewerking 
zou hebben gekregen, de jeugd van toen nu nog lid 
zouden zijn geweest. En ook is hij sinds 1980 de enige 
die de koningsvogel maakt voor ons koningschieten. 
Behalve het gilde heeft hij in de loop der jaren oude 
hobby’s laten prevaleren, meer in de sfeer van het 
natuurleven, flora en fauna. Misschien dat hij als 
natuurgids ons op een leerzame tocht kan meenemen. 
Eric, Marry, wij wensen jullie nog vele fijne jaren toe bij 
het gilde. 

John van den Berge
Toen John vijfentwintig jaar 
geleden werd aangenomen 
als gildebroeder, hij hoefde 
niet geboond te worden 
omdat zijn vader lid was, 
waren al enkele jaren als 
aspirantlid vooraf gegaan. 
Hij begon als twaalfjarige 
met vendelen in de jongens-
school op de Tongelrese-
straat, waar ook vóór en na 
het vendelen werd gevoet-
bald zodat het vendelen soms 
als bijzaak werd gezien. In de 
jaren erna, werd er geoefend 
op diverse andere plaatsen 
met als ’eindpunt’ op de gildewei van Catharinahof. 
Aldus goed geoefend, nam John op diverse gildefeesten 
met succes aan wedstrijden deel. Als veertienjarige 
ging hij met zijn vader mee naar diverse schietwedstrij-
den waar hij ook zijn beste beentje voorzette. Met het 
schieten is hij na de militaire diensttijd gestopt. Ook 
heeft hij samen met zijn vrouw Franny enkele jaren de 
ontspanningsmiddagen op het Catharinahof georgani-
seerd waarmee hij helaas is gestopt. Op het ogenblik 
vendelt hij niet meer in wedstrijden, maar alleen bij 
officiële gilde-optredens en op hoogtijdagen van het 
gilde. Maar laten we hopen dat hij in de naaste toe-
komst de tijd en de ruimte kan vinden om daar eens 

De nieuwe koning Eric Annal

John van den Berge

Vendelhulde aan de nieuwe koning

Koning Peter Smits met hoofdman Roeland van Hooff
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verandering in te brengen. Want hij, met nog enkele 
andere jeugdleden, zijn de latere ouderen van het gilde 
en verantwoordelijk voor het voortbestaan van het gilde 
in de komende honderd jaar!

Schietleider Zesgehuchten ontvangt functieschild
Het Sint Jorisgilde Zesge-
huchten is verrijkt met een 
nieuw schild. Mevrouw 
Gerry Claasen wilde het 
gilde een schild schenken als 
blijk van waardering en vroeg 
het bestuur daar eens over te 
denken. Mevrouw Claasen 
is op vele gildedagen in het 
Brabantse aanwezig. Ze 
maakte deel uit van het 
comité dat de kringgildedag 
2001 bij het HH. Catharina 
en Barbaragilde in Geldrop 
organiseerde, ook twee leden 
van ons gilde maakten deel 

uit van dat comité. Ook heeft Claasen zich verdiept in 
de historie en de achtergronden van de gilden en het 
sociale kapitaal van de gilden, voordat de gilden daar 
zelf een congres aan gingen wijden. Kortom een vrouw, 
die zonder zelf gildelid te zijn, zeer betrokken is bij het 
gildewezen en een klankbord voor menigeen, die de 
wonderlijke band van gildebroeders met de Kerk, met 
de samenleving en met elkander onderzoekt. Binnen 
het gilde zijn er schilden voor verschillende activiteiten 
in gebruik. De bestuursleden dragen allemaal een 
schild als teken van hun taak, en daarnaast zijn er prijs-
schilden voor verschillende disciplines. In het bestuur 
kwam het begrip functieschild naar voren. 
Er werd een keuze gemaakt voor het functieschild 
’schietleider’, waarna mevrouw Claasen voor ontwerp 
en uitwerking zorgde. De schietleider zorgt dat de 
kruisbogen en de geweren schoon en in goede staat 
zijn. De opslag in huis van geweren, met gescheiden 
grendel en in een afgesloten kast, is heel belangrijk. De 
munitie moet worden gekocht en op de juiste wijze 
worden opgeslagen. De wapenwet moet nageleefd 
worden en dat betekent op schietdagen, dat het terrein 
aan de eisen moet voldoen, om de veiligheid te kunnen 
waarborgen. Een wapenvergunning is vereist. Het is 
kortom een grote verantwoording, die gedragen wordt 
door het bestuur, maar ook door de schietleiding. Zo 
kon tijdens de kerkdienst het zilveren schild aan den 
volke worden getoond en door mevrouw Claasen aan 
hoofdman, Georges Krekel worden overgedragen, die 
het vervolgens bij schietleider, Ad Ketelaars omhing. 
Voor de meeste gildeleden was deze schenking een 
grote verrassing. Het is een geheel handgemaakt zilve-
ren schild, voorzien van een ketting, met de naam van 
het gilde en de functienaam ’schietleider’. Op het schild 
is een schietboom, een geweer en een kruisboog opge-
legd afgebeeld. Het is een aanwinst voor onze vereni-
ging.

Sint Willibrordusgilde Bakel
In1999, of daaromtrent onstond bij ons gilde het idee 
om iets te doen voor de Bakelse gemeenschap en er 
werd uiteindelijk besloten tot het bouwen van een Wil-
librordusput. Zo kon op 27 april de eerste spade aan 
het gildepad de grond in en kon er met de bouw begon-
nen worden. Zondag 7 november, de pa troonsdag van 

ons gilde, werd na een plechtige Willibrordusviering 
met gilde-eer en onder grote belangstelling de put ont-
huld en gezegend. Onze kapitein Marius Sleegers 
heette allen hartelijk welkom en vroeg aan het oudste 
lid, sinds gisteren koning, om het bouwwerk te onthul-
len. Dit gebeurde onder luid applaus  Hierna nam bur-
gemeester Jan van Maasakkers het woord en ging uit-
gebreid in op de taak van het gilde en feliciteerde de 
bevolking van Bakel met dit mooie cultuurhistorisch 
bouwwerk en sprak de hoop uit dat dit een onuitput-
telijke bron van inspiratie en broederschap mocht zijn 
voor het gilde.
Toen nam Wim Roijackers het woord en ging met grote 
sprongen door de historie van Willibrordus, de patroon-
heilige van ons gilde. Daarna zegende pastor Thijssen 
de put en smeekte Gods zegen af over alles wat wij in 
de geest van Sint Willibrordus ondernemen. Ook had 
hij de ondeugende gedachte om zijn drie dopelingen 
van die dag geheel onder te dompelen in deze put. Het 
geheel werd muzikaal omlijst door harmonie ’Musis-
Sacrum’ Hierna nodigde onze kapitein een ieder uit 
voor een kopje koffie in ons gildehuis.
In de voorzijde van het bouwwerk staat een bronzen 
Willibrordus die in zijn rechterhand een replica draagt 
van de Bakelse kerk en die is vervaardigd door de 
Gemertse beeldhouwer Toon Grassen, op het linkerpa-
neel staat gegraveerd: ’Sint Willibrordus, de 
pa troonheilige van het Bakelse gilde, was in 714 en 721 
in Bakel’. Het paneel aan de achterzijde laat een kaartje 
zien van Zuid-Oost Nederland met daarop enkele 
plaatsen met ook een Willibrordusput met de tekst: ’de 
vele putjes geven den weg aan dien Willibrordus volgde 
op zijn doopreizen door Brabant’. Op het rechterpa-
neel staat de tekst: ’aangeboden aan de gemeenschap 
van Bakel door het Sint Willibrordusgilde 7 november 
2004’.

Sint Willibrordusgilde Bakel: Nieuwe koning
Zaterdag 6 november had-
den wij onze jaarlijkse teer-
dag met als bijzonderheid 
dat we dit jaar weer een 
nieuwe koning moesten 
schieten (dit doen wij om de 
drie jaar). Rond de klok van 
twaalf trokken wij naar het 
schietterrein. Na het vrijen 
van de boom en het ontdoen 
van het koningszilver bij 
koning Herman Bouwmans, 
kon met het schieten begon-
nen worden. Na een zeer 
spannende strijd was het 
onze oudste gildebroeder 
(80) die bij het 180ste schot de vogel naar beneden 

Schild schietleider
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De zojuist onthulde put door het oudste lid Cub Swinkels

Cub Swinkels 
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deed komen. In 1983 was Cub Swinkels ook al eens 
koning. Onze kapitein vroeg hem of hij het koning-
schap aanvaarde. En dat deed hij maar al te graag. Vele 
felicitaties mocht hij daarna in ontvangst nemen van de 
gildebroeders en andere aanwezigen.
Bij het gildehuis aangekomen moest hij de gebruike-
lijke rituelen, zoals het roken van een pijp, het wassen 
van de handen en het doneren van een zilveren munt 
in de wasbak, afhandelen. Hierna mocht hij al lopend 
over het vaandel het gildehuis betreden. 
Een oude traditie werd ook weer in ere hersteld. We 
werden na de eucharistieviering uitgenodigd door 
bejaardenhuis ’De Wilbertdries’ om een borrel te 
komen drinken, nadat we hen een vendelgroet hadden 
gebracht. 

Rectificatie van aflevering 2004/3
In het artikel van Sint Antonius Abt Deurne stond dat 
Noud Willigers de nieuwe koning was geworden. Dit 
moet echter zijn Noud Wilgers!
Hiervoor onze excuses.

Sint Leonarduskapel bestaat 25 jaar
Met vereende krachten en in samenwerking met het 
gemeentebestuur en de buurtbewoners hebben de gil-
debroeders van het Sint Leonardusgilde in 1979 een 
kapelletje gebouwd op een rustig plekje aan de Goor-
loop op de hoek van de Kapelstraat en Lage Heesweg.
Kapelletjes zijn karakteristiek voor het Brabantse land-
schap en dus ook voor Beek en Donk. Bovendien moest 
deze kapel een blijvende herinnering zijn aan de vroe-
gere bedevaartskapel, toegewijd aan de H. Leonardus 
van Noblac. Hij is de patroonheilige van de gevange-
nen. Velen heeft hij bevrijd en als zodanig zou men deze 
kapel kunnen zien als een vrijheids-symbool voor onze 
tijd. De oude bedevaartskapel had de allure van een 
kerkje en werd opgericht in 1422 door Gozewijn Model 
v.d. Donck ’op de zesde dag van de maand mei, op het 
uur der vespers of daaromtrent’, aldus de notariële 
stichtingsoorkonde, die bewaard wordt in het archief 
van de Donkse Leonardusparochie. Jarenlang deed de 
kapel dienst als bedevaartskapel. Na de 80-jarige oor-
log bij de vrede van Munster in 1648 , toen het uitoe-
fenen van de katholieke eredienst verboden werd, 
raakte de kapel in verval. 
In 1753 werd het bouwwerk als ruïne verkocht. Waar-
schijnlijk bleef het beeld van Sint Leendert bewaard, 
want er kwam een schuurkerkje in Donk waar de pel-
grims bleven komen. 
Nu 25 jaar geleden opperden de gildebroeders van het 
Sint Leonardusgilde het idee deze oude kapel, welis-
waar in een andere vorm, opnieuw op te richten. En 
ook nu trekt deze mooie kapel vele voorbijgangers om 
even tot rust te komen, eventjes stil te zijn of voor een 
bepaald doel een kaarsje aan te steken. Om het 25-jarig 

bestaan te gedenken werd het kapelletje tijdens de 
feestdagen rond Kerstmis en Nieuwjaar in het licht 
gezet. 

Willy van der Heijden, 25 jaar gildebroeder
De viering van de patroondag van Sint Leonardus op 
6 november 2004 kreeg dit jaar een extra accent door 
de installatie van een nieuw lid en de huldiging van een 
zilveren jubilaris. Het begon ´s morgens al met een 
gebedsdienst in de kapel, die dit jaar 25 jaar bestaat.
Na deze dienst werd een vendelgroet gebracht aan 
Dhr. Ties v.d. Velden, die vanaf het begin, naast koster 
en toezichthouder, ervoor gezorgd heeft, dat de omge-
ving van de kapel er altijd even keurig uitziet. Als dank 
werd hem een enveloppe aangeboden en voor zijn 
vrouw een bos bloemen. Hierna trok het gilde in vol 
ornaat, met de standaardruiter voorop, naar het 
gemeentehuis om aan de burgemeester de eed van 
trouw af te leggen en een vendelgroet te brengen aan 
het college en alle aanwezigen, o.a. de oud-militairen, 
die deze dag ook wat te vieren hadden. ´s Middags, bij 
de lunch, mochten we burgemeester Gilissen met zijn 
echtgenote welkom heten. ´s Avonds tijdens het diner 
werd onze nieuwe gildebroeder Tijn v.d. Bruggen geïn-
stalleerd. Hij heeft het vendelen al goed onder de knie. 
Aan Tijn werd een Leonardustegel overhandigd en zijn 
vrouw Ria kreeg een bos bloemen aangeboden. Toen 
richtte alle belangstelling zich op onze zilveren jubilaris 
Willy van der Heijden. Hij was zich op dat moment 
niet bewust dat hij al 25 jaar als gildebroeder lid was 
van ons gilde. 

Door hoofdman Jan Huijbers werd Willy geroemd om 
zijn bescheidenheid, maar vooral voor de vele jaren van 
dienstbaarheid aan het gilde. Hij is een trouw lid en 
met hand- en spandiensten geeft hij aan alle activitei-
ten zijn loyale medewerking. Nooit deed men tever-
geefs een beroep op hem. In al die jaren was en is hij 
nog een actieve vendelier en hij weet het vaandel met 
charme te hanteren. Iedere maandag ontvangt hij de 
andere vendeliers en tamboers aan huis om te oefenen, 
zodat bij feestelijke gelegenheden een feilloze vendel-
groet ge bracht kan worden. 
Door zijn vrouw Maria worden ze keer op keer gastvrij 
onthaald met een heerlijk kopje koffie. Voor zijn 
en thousiaste inzet ontving Willy uit handen van onze 
voorzitter de zilveren draagspeld van verdienste, terwijl 
aan Maria, die altijd nauw betrokken is bij het gilde, 
een mooie bos bloemen werd aangeboden. Aan het slot 
van het diner bood de nieuwe koning Fons de Loos zijn 
koningsschild aan, dat gemaakt is door onze gildebroe-
der Huub v.d. Heuvel. De feestelijkheden werden op 
zondag 7 november afgesloten met een plechtige 
Eucharistieviering, voorgegaan door onze Gildeheer 
Pastor van Rossum en Pastor Beckers.Leonarduskapel met standaardruiter Frans konings
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Vendelgroet beschermheer Loek Swinkels 
Sint Servatiusgilde

Zaterdag 2 oktober jl heeft het Sint Servatiusgilde uit 
Lieshout een vendelgroet gebracht aan hun 
be schermheer Loek Swinkels. Op 29 september 
bereikte Loek Swinkels de 65-jarige leeftijd en op 2 
oktober werd dit in familiekring gevierd in Brouwer-
huys Moorees te Lieshout. Voor de vele verdiensten 
van de beschermheer was dit een mooie gelegenheid 
om hem en zijn vrouw Christine te midden van de kin-
deren en kleinkinderen te eren. Loek Swinkels is van af 
1990 betrokken bij het Sint Servatiusgilde als waarne-
mend beschermheer. Zijn vader, Jan Swinkels sr. was 
vanaf de reactivering in 1981 beschermheer, maar door 
de hoge leeftijd, kon Jan Swinkels niet altijd meer aan-
wezig zijn als het gilde moest uitrukken. Zoon Loek 
heeft tot aan het sterven van zijn vader in december 
1999 deze taak op zich genomen. Op 20 februari 2000 
is Loek Swinkels tijdens een korte plechtigheid in de 
Sint Servatiuskapel aan het Ginderdoor te Lieshout, 
geïnstalleerd als beschermheer. Het Sint Servatiusgilde 
hoopt nog lang de beschermheer in hun midden te 
mogen hebben. Zondag 3 oktober 2004 waren alle 
geüniformeerde leden en de leden van het Kringbe-
stuur Peelland met hun partners genodigd voor een 
gildemaal. Zijn echtgenote Cristine, had een geweldige 
avond voorbereid. Alle aanwezigen kunnen terug zien 
op een ’broederlijke gildeavond’ met een overvloed aan 
spijzen in de geest van jaren geleden. Hoofdman Toon 
Gevers sprak de jubilaris toe en overhandigde het 
cadeau van de geüniformeerden leden. Een wandel-
stok, met op zilveren schildjes de namen van de 
beschermheren.

Ron Peters voorzitter Catharinagilde Helmond
Tijdens de jaarvergadering van het Sint Catharinagilde 
Helmond (1401) is Eef Luijben als Oude Deken (voor-
zitter) afgetreden. Hij heeft deze functie meer dan 10 
jaar vervuld. Zijn opvolger is geworden de heer Ron 
Peters uit Helmond. Peters is onder meer lid van Pro-
vinciale Staten van Noord-Brabant en secretaris van 
het Helmonds Oranjecomité, 3VO Helmond, S.H.H. 
De Balloon en Stichting Restauratie Sint Lambertus-
kerk. In het dagelijks leven werkt Ron Peters als regio 
coördinator voor FNV Bondgenoten. Eef Luyben is 
een veelzijdig verenigingsman die het na 10 jaar tijd 
vond worden dat een opvolger zijn taken zou gaan 
overnemen. Peters vervulde tot nu toe de functie van 
secretaris van het gilde. Leo Verhofstadt is secretaris 
geworden.

Jubilarissen bij Gilde Sint Antonius- 
Sint Sebastiaan Udenhout

Bij het Udenhoutse Gilde Sint Antonius-Sint Sebas-
tiaan zijn op de teerdag van 22 januari 2005 drie leden 
gehuldigd. Als eerste was het Toon Beerendonk, 40 
jaar lid, die van het bestuur van Kring Maasland een 
onderscheiding kreeg opgespeld. Toon kreeg de 
medaille in zilver met vuurslag opgespeld door Ton  
den Teuling lid van het dagelijkse bestuur van de kring. 
Toon is lid vanaf 1965. Hij is altijd vendelier geweest. 
Hij nam deel aan wedstrijden en maakte deel uit van in 
die tijd een zeer succesvolle groep vendeliers. Vele prij-
zen behaalde hij. Toon was acht jaar bestuurlid en drie 
jaar koning van 1990 t/m 1993. Toon was een werker. 
Hij verrichte veel arbeid bij de door ons georganiseerde 
Gildedagen in 1968, 1973 en 1998. Toon was ook de 

bouwkundige in ons gilde. Hij was de uitvoerder bij 
veel van onze projecten zoals het bouwen van ons 
schuttersonderkomen in 1984 en het plaatsen van de 
schietmasten in 1996. Toon is een zeer gewaardeerd lid 
en hij kreeg terecht deze onderscheiding. Als tweede 
jubilaris werd Gildeschrijver Frans Vriens gehuldigd 
met zijn 40-jarig lidmaatschap. Frans had in 1998 al 
een kringonderscheiding gekregen en daarom kreeg hij 
nu van het gilde een zilveren speld uitgereikt. Frans is 
in 1965 begonnen als jeugdvendelier. Later bij de gro-
ten wist ook hij vele prijzen te behalen. Frans was ook 
betrokken bij de Gildedag in 1998 en bij het bouwen 
van het schietcomplex. Daarnaast was hij een voortref-
felijke schutter. Maar liefst zevenentwintig maal kam-
pioen onderling en vijf maal Nederlands Kampioen 
waarvan drie maal met het gildeviertal en twee maal 
persoonlijk. Ook werd hij NBFS kampioen opgelegd 
en vrije hand persoonlijk. Verder is hij al meer dan der-
tig jaar bestuurslid waarvan zesentwintig jaar Gilde-
schrijver. Koning is hij geweest van 1981 t/m 1984. 
Verder is hij zeer actief in diverse besturen o.a. als voor-
zitter van de Nederlandse Federatie van Wipboom-
schutters en voorzitter van de Schietcommissie geweer 
van de NBFS. Als derde jubilaris was het Johan Vriens 
die voor zijn 25 jarig lidmaatschap een mooi zilveren 
speld kreeg uitgereikt. Johan is van vendelier nu hoofd-
vendelier geworden. Hij is vanaf 1994 lid van ons 
bestuur. Daarnaast maakt hij sinds 1999 deel uit van 
het kringbestuur van Kring Maasland. Johan is voorzit-
ter van de schietcommissie en de grote man van het 
onderhoud van ons gehele schietcomplex. Johan is de 
beheerder van onze gilde opslag en ook de vervoerder 
bij alle wedstrijden. Hij is ook een zeer verdienstelijke 
schutter. Tweemaal Nederlands kampioen en éénmaal 
NBFS kampioen met het gilde. Alles bij elkaar een ver-
dienstelijke gildebroeder. Hoofdman Frank van Loon 
was trots op zijn drie jubilarissen en feliciteerde samen 
met alle aanwezigen iedereen zeer hartelijk met de 
prachtige onderscheidingen.

Ere-Hoofdman geïnstalleerd
Tijdens de jaarlijkse teerdag op 22 januari jl. van het 
Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout is de 
burgemeester van Tilburg, Ruud Vreeman geïnstal-
leerd als Ere-Hoofdman. Als enige van de zes gilden uit 
Groot- Tilburg kennen wij deze traditie. Al vanaf begin 
1900 zijn alle burgemeesters van Udenhout en sinds 
1996 van Tilburg Ere-Hoofdman van ons gilde gewor-
den. Ruud Vreeman is sinds juni 2004 burgemeester in 
Tilburg. Voordien was hij dit in Zaanstad. Ruud Vree-
man is 57 jaar en geboren in Zwolle. 
Door het vasthouden van de punt van ons gildevaandel 
en de belofte uit te spreken een goede gildebroeder te 
zijn kreeg hij de eretitel. Dit werd bevestigd door het 
omhangen van een gloednieuwe sjerp met daarop de 
tekst Ere-Hoofdman. Ruud Vreeman bedankte het 
gilde voor het vertrouwen dat men in hem had en hij 
zal zijn best doen om het gilde op een positieve manier 
te promoten en het bestuur gevraagd en ongevraagd 
van advies te dienen. Want dat is de belangrijkste taak 
van de Ere-Hoofdman. We hopen nog lang plezier van 
hem te hebben.

Gildevaandel
In het archief van het Gilde Sint Antonius-Sint Sebas-
tiaan Udenhout lag al vanaf 1972 een vaandel opge-
borgen. Het vaandel is tot die tijd altijd meegedragen 
door de vaandrig bij Gildedagen en/of gildeactiviteiten. 
Het vaandel is in 1907 gemaakt door mevr. v.d. Burg-
Berkelmans, zus van de toenmalige koning A. Berkel-
mans. Een op linnen geschilderd medaillon is centraal 
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dubbelzijdig aangebracht op een achtergrond van witte 
zijde. De randen van het vaandel zijn uitgevoerd in 
stroken van lichtblauwe zijde met rode hoekstukken.
Op het medaillon wordt Sint Sebastiaan uitgebeeld en 
is omringd door acht rode banen, welke symbolisch de 
pijlen voorstellen waarmee Sint Sebastiaan werd door-
boord. Waarom Sint Antonius ontbreekt op dit vaandel 
is onduidelijk. Ook op de in ons bezit zijnde konings-
schilden verdween in de 19de eeuw Antonius en bleef 
alleen Sebastiaan bestaan. Later in de 20ste eeuw werd 
Antonius weer vermeld. Dat het ook daadwerkelijk 
’Gilde Sint Antonius Sint Sebastiaan’ moet zijn vinden 
we terug in de originele kaart van 1605, die wij overi-
gens nog steeds in ons bezit hebben.

In 1946 is het vaandel gerestaureerd door mejuffrouw 
Cor v.d. Voort en werd er door de heer Grips, kunst-
schilder en gildekenner uit Vught, een nieuw geschil-
derd medaillon over het oude geplaatst. Dit oude vaan-
del werd in 1972 vervangen door het huidige vaandel 
en verdween het in het archief. Door financiële steun 
van de Boudewijn van Gorp Stichting en de kundige 
arbeid van het Tilburgs Textielmuseum werd het oude 
vaandel gerestaureerd. Om er zeker van te zijn dat het 
oude vaandel, met een cultuurhistorische waarde voor 
Udenhout, niet verloren zou gaan, is het ingelijst en in 
bruikleen gegeven aan het kerkbestuur van de Sint 
Lambertus parochie, zodat het zichtbaar zou zijn voor 
de gehele Udenhoutse bevolking. 

Standaard
Het Udenhoutse Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan 
heeft een oude standaard uit 1736 in bruikleen gegeven 
aan de dorpsraad in Udenhout. De standaard is in een 
grote vitrine kast van drie bij twee meter opgehangen in 
de oude raadzaal van Udenhout. Op 16 december j.l is 
door de voorzitter van de dorpsraad Frans Hanckmann 
en onze Hoofdman Frank van Loon het geheel ont-
huld. Dit alles in aanwezigheid van burgemeester Vree-
man uit Tilburg, gemeenteraadsleden, dorpsraadleden 
en vele genodigden. De standaard hangt op een histori-
sche locatie, midden in het centrum en is voor de bevol-
king van Udenhout zeer toegankelijk. De standaard 
werd in het jaar 1736 vervaardigd. Door wie en waarom 
is een raadsel. Het is gemaakt van linnen en het huidige 
medaillon van 1946, voorstellend Sint Antonius Abt en 
Sint Sebastiaan, is waarschijnlijk van de heer Grips uit 
Vught. 

Op de achterzijde van het medaillon is het wapen van 
Udenhout van 1818 met het jaartal 1736, overgeno-
men van het originele medaillon. 
Het originele medaillon, met de patroonheiligen van 
het gilde afgebeeld samen met twee engeltjes, is nog 
steeds in het bezit van het gilde.

De standaard, is wat we zeker weten, van 1963 t/m 
1976 diverse malen door onze standaardruiter Geert 
Moonen meegedragen op zijn paard bij gildendagen 
en andere gilde activiteiten. In 1976 is de standaard 
vervangen door een nieuwe. De standaard is in 2001 
gerestaureerd met een financiële bijdrage van de Bou-
dewijn van Gorp Stichting en de kundige arbeid van 
het Tilburgs Textielmuseum. Door de inbreng van B & 
W van Tilburg hangt dit cultuurhistorisch erfstuk, in 
bruikleen van het gilde, nu op deze enig juiste plaats in 
Udenhout. 

Kampioenen
Bij het gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout 
zijn de schutterskampioenen 2004 weer bekend. Bij 
het opgelegd schieten waren er drie klassen met in 
totaal 28 deelnemers. Al deze deelnemers schoten 
negen wedstrijden en moesten proberen per wedstrijd 
alle vijftien wipvogels te raken. Het was voor velen te 
makkelijk en er werd maar liefst zestig maal vijftien 
punten geschoten. Voor de competitie mocht je geen 
steken laten vallen want die achterstand was niet meer 
in te halen. Opgelegd klasse A was Marcel Manni de 
beste. Maar één schot tijdens de laatste wedstrijd miste 
hij. Hij is een verdiende winnaar. In de B-Klasse won 
Frans Manni overtuigend de titel en promoveert nu 
naar de A-Klasse. In 2005 is er dus weer een geduchte 
tegenstander bij. In De C-Klasse was het José Manni 
die de familie eer hoog hield. Dan het Vrije Hand. Hier 
was het al lang duidelijk dat de winnaar van 2003 er 
voor ging. Het was Marcel Manni die de titel weer voor 
zich opeiste. In de B-Klasse was het een makkelijke 
prooi voor de Nederlands Kampioen Frans Manni. In 
de C-Klasse was na een beslissingronde Chris van Ier-
sel de beste. En dit voor de eerste keer in zijn 23-jarige 
gilde carrière. Door wedstrijdleider Johan Vriens wer-
den de bekers uitgereikt na afloop van de laatste wed-
strijd in november aan de winnaars. Voor alle deelne-
mers was er een prachtig vleespakket. De schietcom-
missie zal zich beraden wat de doen in 2005 aan de 
moeilijkheidsfactor. 
 

Jan van de Voortbeker
Elk jaar eind november wordt door de leden van het 
Udenhoutse gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan ge -
streden om de Jan van de Voortbeker en de Bart Rij-
kerstrofee. Jan van de Voort was een van de personen 
die begin jaren zestig een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij de heroprichting van ons gilde in 1963. Elk jaar 
schieten we op een andere wijze. Dit jaar gewoon op een 
houten puist. Je moet dan geluk hebben hoe de loting is 
en hoe de puist breekt en scheurt. En wie won er? Het 
kan bijna niet anders dan een Manni. Het was nu Frans 
Manni die voor zijn zoon Marcel de vogel neerhaalde. 
Door de zoon van Jan, Kees van de Voort, werd de 
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prachtige beker uitgereikt aan de gelukkige winnaar. 
Dan de allerlaatste wedstrijd in 2004 eind november. 
De Rijkestrofee. Deze trofee is geschonken door wijlen 
Bart Rijkers. Bart was een van de animators bij de her-
oprichting. Twee van zijn zonen Tinus en Wim Rijkers 
komen elk jaar trouw naar ons schietcomplex om te 
genieten van de spannende wedstrijd om deze trofee. 
Maar liefst vierentwintig leden streden om de eer. Na 
enkele ronden bleef een zestal over die voor de hoofd-
prijs gingen. De finale ging tussen (hoe kan het ook 
anders) Frans Manni en Harrie Moonen. Harrie was 
ten slotte de verdiende winnaar. Door zoon Wim werd 
de grote trofee uitgereikt aan een trotse winnaar.

Schietterrein bij Gilde Sint Joris Nieuwkuijk 
geheel vernieuwd.

Nadat op zaterdag 25 september 2004 het laatste schot 
geklonken had bij de onderlinge schietwedstrijd van 
het seizoen, werden op maandag 27 september de oude 
schietbomen en oplegpalen gesloopt en afgevoerd naar 
de schroothandel. Hierna begonnen de werkzaamhe-
den om het schietterrein voor te bereiden voor de bouw 
van de nieuwe masten met kogelvangers.
Na twee maanden hard werken kon de eerste schiet-
wedstrijd op 11 december gehouden worden. Hiermee 
werd aan de eisen van de Gemeente Heusden voldaan. 
Het Gilde Sint Joris gaat op zondag 10 april 2005 het 
vernieuwde schietterrein feestelijk openen met een 
schietwedstrijd voor iedereen. Meer informatie hier-
over zal naar de diverse schietcommissies van de gilden 
verstuurd worden.

Stefan Janssen Winterkoning 2004 van Gilde Sint 
Joris Nieuwkuijk

Op zaterdag 18 december heeft het Gilde Sint Joris van 
Onsenoort en Nieuwkuijk het jaar 2004 afgesloten met 
de strijd om de titel Winterkoning 2004. Er wordt  dan 
geschoten op de wip met het geweer waarbij in de eer-
ste ronde 21 punten geschoten moeten worden. Deze 

wedstijden vinden plaats sinds 2000 en het is nog geen 
enkele schutter gelukt deze 2x te winnen. De strijd, 
waaraan 21 schutters deelnamen, was heel spannend. 
Er waren in de eerste ronde al vier schutters die de 21 
punten schoten. Er waren vier afkampronden nodig, 
voordat Stefan Janssen als winnar uit de bus kwam. 
Voor Stefan was 2004 toch al een succesvol jaar, daar 
hij al meerdere prijzen in de wacht wist te slepen.

Twee gildebroeders geïnstalleerd bij Sint Barba-
ragilde Dinther

Op zondag 12 december 2004 zijn in de Sint Servati-
uskerk te Dinther 2 aspirant gildebroeders ge ïn stalleerd 
tot gildebroeder. Om 11.15 uur werden de Gildeheer 
W. van Meijgaarden sss en schutsbroeder A. Schoonen 
O.praem afgehaald op de pastorie door maar liefst 65 
gildenbroeders. Van hieruit vertrokken we naar de kerk 
voor de plechtige gildemis ter ere van onze patroonhei-
lige Barbara en tot intentie van onze overleden gilde-
broeders en allen die met ons gilde verbonden zijn. De 
mis werd opgeluisterd door het gildekoor. Het gilde 
trad met deze Barbaraviering voor de eerste keer naar 
buiten met bazuinblazers, na vele maanden van oefe-
nen lieten John v.d. Berg, Roel Blom, Jan v Gerwen, 
Gerben Verkuijlen en Harrie van Zutphen horen dat 
dit zeker bij het Sint Barbaragilde hoort, en zeker in de 
Sint Servatiuskerk waar het trompetgeluid mooi klonk. 
Dit jaar werden 2 aspirantgildebroeders, met name Jo 
van Hemmen en Jan van Zutphen geïnstalleerd tot gil-
debroeder, dit is een mooi aantal wat dan ook aangeeft 
dat de broederschap in onze gemeenschap groot is en 
dat het gilde een gewaardeerde vereniging is. Na de mis 
was er een receptie voor familieleden en genodigden 
van de geïnstalleerde gildenbroeders in het Gildehuis. 
Hier werden de worstenbroodjes traditioneel weer aan-
geboden door Eugène van Bouwdijk Bastiaanse sr., 
waarvoor onze dank.

Gilde Sint Joris Udenhout heeft het jaar 2004 
afgesloten

Het jaar zit er weer op, het was een mooi jaar, met het 
Nederlands Kampioenschap als hoogtepunt. In de -
cember tijdens onze jaarvergadering zijn twee nieuwe 
leden aangenomen. De groei binnen ons gilde gaat 
goed de laatste tijd. In 2003 zijn John van Iersel, Ben 
de Rooij en Cor Vromans lid geworden. In 2004 zijn 
Sjaan van Nunen en Wim Weijtmans lid geworden. En 
het komend jaar 2005 worden Alice Mathijsen en Adri 
Klijs lid. Zij brengen het ledental dan op 34. De groei 
is gebaseerd op twee zaken; familie en jeu de boules 
introductie. We zijn van oorsprong geen bloedgilde 
maar de familieband binnen ons gilde is zeer hecht, wat 
een stabiele basis is voor groei. De uitbreiding van de 
gilde activiteiten met het jeu de boules spel heeft een 
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nieuwe dimensie gegeven. We komen meer samen 
waardoor de onderlinge band wordt verstevigd. De 
resultaten waren dan ook wel zichtbaar het afgelopen 
jaar, men behaalde twee prijzen op de gildedagen. In 
Rosmalen nog een 5e prijs ’De knecht’ en in Heeswijk  
een 3e prijs ’De pachter’.
Daarnaast zijn ook de clubkampioenschappen afge-
rond. De winnaars zijn:
Opgelegd:  Vrije hand:
Klasse A: Bart Vromans Klasse A: Bart Vromans Az
Klasse B: Marco Vromans Klasse B: Jan Berkelmans
Klasse C: Jan Weijtmans Klasse C: Jan Weijtmans

Daarnaast zijn bij de Driebonden wedstrijden ook nog 
twee kampioenstitels binnengehaald:
Cees Weijtmans werd superkampioen vrije hand
Rob Weijtmans werd koning vrije hand 

Huldiging bij Gilde Sint Joris Udenhout
Op zaterdag 8 januari heeft het gilde Sint Joris uit 
Udenhout weer haar jaarlijkse teerdag gehouden. Het 
was weer een bijzondere dag. Door de storm van die 
dag hebben we sinds mensenheugenis niet kunnen 
schieten. Het was niet verantwoord! Maar dat heeft de 
dag niet minder plezierig gemaakt. In de avond hadden 
we een jubilaris: Bart Vromans is 40 jaar lid van ons 
gilde. Bart is in 1965 lid geworden, door toedoen van 
zijn vader Bart Vromans. Bart was toen al een zeer 
goede schutter. Als jonge jongen kon hij al mee schie-
ten met de beste van Udenhout en omstreken. Dat 
Bart lid werd zat ook wel in de familie, namelijk twee 
broers, zijn vader en verschillende ooms waren hem al 
voorgegaan. In de afgelopen jaren hebben wij Bart 
leren kennen als één van de beste schutters van Neder-
land. Vanaf 1971 heeft hij het 7x gepresteerd om 
Nederlands Kampioen te schieten met een viertal. 
Daarnaast zijn er nog tientallen individuele 1e prijzen. 
Volgens zijn vrouw Hannie staat de zolder vol met 
bekers. Het schieten van Bart is in de omgeving wel 
bekend, hij kijkt graag de kat uit de boom en kan lang 
kijken door zijn geweer alvorens hij schiet. Bart is ook 
een gildebroeder waarop je kunt bouwen, hij zal niet 
gouw een gildedag missen en loopt altijd bij de achter-
ste twee in de optocht met zijn geweer op zijn schou-
der. Naast Bart hadden we nog een tweede persoon die 
we in het zonnetje wilden zetten; Dory Weijtmans. Zij 
is de vrouw van Jan Weijtmans onze dekenrentmeester, 
schatbewaarder en beheerder van het gildeverblijf.
In de afgelopen 49 jaar heeft ze zich ontfermd over het 
gilde als een ware gildemoeder. Een leuke anekdote: 
„Tijdens de gildedag van Helvoirt in 1998, vendelde ik 
de 2e prijs. Maar ik was te laat voor het ophalen van de 
prijs. Op het podium aangekomen zei men dat iemand 
anders van ons de prijs al heeft afgehaald. Beneden 

gekomen hoor ik van verschillende dat m’n moeder de 
prijs had afgehaald. Ik antwoordde zeer verbaasd, m’n 
moeder die is hier helemaal niet aanwezig. Toen ze de 
naam zeiden begreep ik het.” Dat ze een gildemoeder 
was, was dus niet alleen zichtbaar voor ons. Niets was 
te veel voor haar. Als er iets gemaakt moest worden, zei 
ze ’kom maar even langs’. Elke gildedag liep ze mee 
naast de optocht of zat ze langs de weg. En bij de mas-
sale opmars zat ze vooraan, daar genoot ze van!!! En 
natuurlijk foto’s maken van het gilde en in een album 
plakken en er wat bijschrijven. In de jaren heeft zij een 
schat aan informatie verzameld.
Maar ook het schoonmaken van ons gildeverblijf was 
niet te veel gevraagd. Nu zijn de jaren gevorderd en 
wordt het allemaal wat moeilijker. Als bestuur hebben 
we toen nagedacht wat we haar kunnen geven. Op iets 

materieels staat ze niet te kijken. Toen werd het idee 
geopperd om haar lid te maken van verdiensten. Dat 
zou haar veel plezier doen. Nu zou ze lid worden van 
’haar’ gilde!

Otto van Bouwdijk Bastiaanse jeugdkoning en
Nico van Zutphen nieuwe gildekoning Sint Bar-
bara Gilde

Op de eerste zaterdag van september was er weer het 
jaarlijkse koning schieten en teerdag.We verzamelden 
ons bij het gildehuis en vertrokken van hieruit per huif-
kar naar ’Huize Zwanenburg ’ om daar onze koning Ad 
van Zutphen uit te vendelen. Na een gastvrije ontvangst 
bedankte Hoofdman Eugène van Bouwdijk Bastiaanse 
koning Ad van Zutphen voor zijn aanwezigheid het 
afgelopen jaar. Toen gingen we weer terug naar ons gil-
denhuis ’De Guld’om de inwendige mens te versterken, 
dit alles was weer onder leiding van gildenbroeder Crist 
Manders op voortreffelijke wijze verzorgd. Na de heer-
lijke maaltijd was er een korte vergadering met als 
belangrijkste punt de loting voor de volgorde van het 
koningschieten. Om 14.30 uur begon het jeugdkoning-
schieten, hieraan namen 6 jeugdleden deel. Na een 
lange maar spannende wedstrijd was het Johan Dangè 
die de vogel met het 105de schot temidden doorschoot 
maar de gipsen vogel bleef nog net hangen. Otto van 
Bouwdijk Bastiaanse de jongste schutter schoot de 
vogel met het 106de schot naar beneden, de overheid 
ging in beraad en Otto werd aangenomen als jeugdko-
ning. Om 15.30 uur kon men beginnen met het vrijge-
ven van de boom waarna het eerste schot gelost werd 
door burgemeester J. Heijmans. Deze liet zien dat hij 
ervaring had met de schuttersverenigingen want bij het 
eerste schot schoot hij een hele vleugel van de mooie 
vogel af. Nadat Vicaris Generaal W. van Meijgaarden 
het tweede schot had gelost mochten de 14 gilde-

Hoofdman Piet Vromans speldt de zilveren onderscheiding op bij 
zijn broer Bart voor zijn 40-jarig jubileum

Rechts, zittend, Dory Weijtmans. Piet Vromans hield een toespraak 
en vertelde haar dat ze ’lid van verdienste’ is geworden voor al het 
werk in de afgelopen 49 jaar. 
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broeders strijden om de nieuwe gildekoning te worden. 
Met de eerste 20 schoten liet de taaie vogel zich niet 
klein maken, maar hierna toonde de grote vogel ook 
zijn zwakke plaatsen, beetje voor beetje liet de vogel zijn 
watten en het hout vallen en met het 72ste schot haalde 
Nico van Zutphen het laatste stuk hout naar beneden 
voor zijn broer en oud koning Ad van Zutphen. Even 
werd gedacht dat er nog een stukje hout aan de spil was 
blijven zitten, na een kort beraad van de schietcommis-
sie werd besloten om door te schieten. Na twee schoten 
bleek het geen hout te zijn en werd Nico van Zutphen 
na een kort beraad van de overheid aangenomen als 
koning van het Sint Barbara Gilde. Nico is al lid van het 
gilde vanaf 1972 en is begonnen als vendelier, vele zil-
veren schilden heeft Nico met het vendelen gewonnen, 
ook heeft Nico veel jeugdvendeliers de fijne kneepjes 
van het vendelen geleerd. In 1990 schoot hij zich voor 
de eerste keer tot koning van het gilde en vanaf 1997 is 
Nico tweede jong deken en lid van de culturele com-
missie. Na deze spannende middag heette de ceremo-
niemeester Hennie van Hooft om 19.00 uur iedereen 
van harte welkom voor het avondprogramma. De prijs 
voor het raden van de nieuwe koning werd gewonnen 
door de zoon van Nico, Emile van Zutphen, Joan van 
Zutphen had het aantal schoten goed geraden en bei-
den kregen een fles wijn aangeboden. Henk Habraken 
zong hierna een toepasselijk lied over de nieuwe koning. 
Oud koning Ad van Zutphen schonk het gilde een mooi 
koningsschild en voor het gilde had hij het spel vier op 
een rij gemaakt en maakte hier de beheerscommissie 
heel gelukkig mee. Allen kunnen terug kijken op een 
mooie teerdag met mooi weer en een goede organisatie 
van alle commissies. Op zondag 5 september zijn Otto 
van Bouwdijk Bastiaanse als jeugdkoning en Nico van 
Zutphen als gildenkoning geïnstalleerd waarna een 
vendelhulde en een receptie volgde.

Pastor Joost Jansen ook Gildeheer Sint Willebror-
dusgilde

Joost Jansen, pastor en gildeheer van de Dintherse 
parochie en gilde is op zaterdag 27 november 2004 ook 
in Heeswijk geinstalleerd als pastor van de Heeswijkse 
parochie. Het Sint Willebrordusgilde heeft meteen 
gebruik gemaakt van deze gebeurtenis om hem tijdens 
deze installatie tevens te installeren als gildeheer van 
het Heeswijkse gilde. Hoofdman Jan Schakenraad nam 
hiertoe het woord en overhandigde de nieuwe gilde-
heer de versierselen, waaronder het zilveren schild. Wij 
feliciteren pastor Jansen met de nieuwe functie en wen-
sen hem veel succes toe als gildeheer van het Sint Wil-
lebrordusgilde.

NBFS kruisboog in Vorstenbosch 
22 Mei a.s. wordt het jaarlijkse NBFS kruisboogtoer-
nooi gehouden in Vorstenbosch. U bent allemaal wel-
kom op dit Brabants kampioenschap! De beste kruis-
boogschutters van de NBFS zullen die dag naar Vor-
stenbosch komen om te schieten voor de Brabantse 
titel. Het gilde Sint Antonius Abt is blij deze dag samen 
met de federatiecommissie te mogen organiseren. Het 
evenement gaat plaatsvinden op ’t Gildebergske aan de 
Nistelrodensedijk 2. De in schrijfkosten zijn zoals voor-
gaande jaren 1 4,- maar er is dit jaar geen voorinschrij-
ving. Al vanaf 10.00 uur kan er geschoten worden en 
om 14.00 uur vindt de officiële opening plaats. Er wor-
den momenteel flyers en uitnodigingen verspreid met 
de exacte programmering. De kampioensschilden wor-
den geschonken door de NBFS maar daarnaast stelt 
het gilde van Vorstenbosch nog een aantal zilver-  
en andere prijzen beschikbaar voor het klassement  

’personeel’. Tot ziens in het gezellige Vorstenbosch op 
22 mei.

Theo Ellerman Koning van het Sint Willebrordus-
gilde te Heeswijk

Het koningschieten van het 
Sint Willebrordusgilde vond 
plaats op zaterdag 6 novem-
ber 2004. Er hebben 16 gil-
denbroeders geschoten om 
het koningschap waarbij de 
burgemeester van Bernheze, 
A.A.M.M. Heijmans de 
boom vrijdde met het eerste 
schot. Hierna schoten de 
ereleden, de hoofdman, de 
vorige koning (Gerard 
Oskam) en tenslotte volgens 
loting 15 schutters. Na het 
118e schot kwam de laatste 
helft naar beneden en was 

Theo Ellerman de zeer gelukkige nieuwe koning. 

 

Wout Heessen hoofdman Sint Barbara Gilde
Tijdens de Gelagvergadering van het gilde op donder-
dag 20 januari is Wout Heessen door de Ravensteinse 
gildebroeders tot hoofdman gekozen. Wout Heessen is 
42 jaar gildebroeder en al meer dan de helft van deze 
periode actief in diverse bestuursfuncties. Hij volgt 
Nico Verhoeven op die de laatste zes jaar de hoofdman 
was Het Sint Barbara Gilde kent een hoofdman sinds 
1963. In de historie was de koning tevens voorzitter 
van het gilde. Met het begin van vorige eeuw vond men 
het niet langer wenselijk dat de koning voorzitter werd, 
omdat men vond dat een gekozen voorzitter beter het 
gilde zou kunnen leiden. Om toch te kunnen schieten 
werd de titel van dagkoning ingevoerd. Hierom werd 
wel geschoten. Dit besluit werd in 1957 ongedaan 
gemaakt en werd weer geschoten om de titel van 
koning. Deze functionaris was dan tevens weer de 
voorzitter van het gilde. Na twee koningsperioden van 
drie jaar werden de argumenten van aanvang twintigste 
eeuw weer van stal gehaald. Echter nu werd besloten 
om de koning, koning te laten zijn en een gekozen 
hoofdman de functie van voorzitter te laten vervullen. 
Wout Heessen is daarmee de vijfde hoofdman die het 
Ravensteinse gilde rijk is. In de loop der tijd zijn er 
diverse attributen toegevoegd aan de functie. Zo is de 
hoofdman van het Ravensteinse gilde te herkennen aan 
een hoofdmanstaf, gemaakt door de eerste hoofdman, 
Antoon van de Burgt, een zilveren hoofdmanschild, 

Theo Ellerman

 LAND VAN CUIJK

De hoofdmanstaf is overhandigd aan hoofdman Wout Heessen
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een map en een voorzittershamer. Deze zijn ter verga-
dering overgedragen aan de nieuwe hoofdman.

Sint Jacobusgilde Zeeland
Op 25 november werd Beschermvrouw Marie van 
Dongen - Derks  80 jaar. Uiteraard werden haar de 
welgemeende felicitaties overgebracht. 

Kerstbomen
In de weken voor Kerstmis zijn veel gildebroeders bezig 
geweest met het rooien, transporteren en verkopen van 
een groot aantal bomen uit ons kerstbos. Evenals vorig 
jaar worden de vrijgekomen plekken met jonge bomen 
ingeplant.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 2 januari werd een gezellige en succesvolle 
nieuwjaarsreceptie gehouden in de noodlokalen  bij 
Beschermvrouw Marie van Dongen. Met oliebollen en 
een drankje ontmoetten we elkaar weer. Na afloop wer-
den oliebollen bezorgd bij Frans Zwanenberg en Ger-
rit Verstraten, die wegens ziekte afwezig moesten zijn.

Het gilde van Blitterswijck schrijft historie
Met een aantal van 35 gildebroeders begon 13 juni 
2004 de strijd om de koningstitel. Bij enkele schutters 
waren er in het begin al twijfels of de vogel er af zou 
gaan. Er waren ook optimisten bij die dachten dat hij 
er al om zeven uur af zou zijn. Het werd later en later 
en om 22.15 uur besloot de commissie het schieten te 
stoppen bij de invallende duisternis. Regels zijn nu een-
maal regels. De schietcommissie had de reglementen 
op tafel gelegd, zodat iedereen inzage kon hebben. Het 
gilde moest nu zonder nieuwe koning richting dorp 
met de mededeling de volgende ochtend om 7.00 uur 
weer present te zijn om dan weer fris en in vol ornaat 
verder te schieten. De vogel werd ’s nachts bewaakt 

door onze collega-gildebroe-
ders van het gilde van Well. 
Zij hebben die nacht alles in 
goede handen weten te hou-
den, zoals dat ook volgens de 
regels moet. Na de opening 
door de Eerste Gildemeester 
op 14 juni om 7.00 uur, 
overhandigde Johan Theeu-
wen van het gilde van Well 
het reglement aan de schiet-
commissie, zo dat de schut-
ters weer verder konden 
schieten om de hoogste eer. 
Voor deze titel schoten nu 
nog 28 schutters mee. Toen 
was het zover... Onze tam-
boer Sjoerd Thiesen schoot zich bij het 696e schot tot 
gildekoning! Het feest barstte los! Sjoerd werd op een 
mooie en indrukwekkende manier geïnstalleerd tot 
koning. In zijn ambtsperiode zal Nicole Flos hem als 
koningin bij staan. Het werd een historische dag voor 
het gilde. Voor zover men kon nagaan in het 519-jarig 
bestaan, was het nog nooit eerder voorgekomen dat de 
vogel er niet afgeschoten werd op de dag van het 
koningsschieten. 

Sjef Hoogendoorn nieuwe gildekoning van het 
Sint Willibrordusgilde te Alphen

De Staatsiedag is weer 
geweest en het was er weer 
zeer gezellig daar in Alphen.
Zoals de traditie het wil 
begon alles op vrijdagavond 
1 oktober met het blazen 
vanaf de kerktoren. We waren 
wat verlaat, doordat we 
namelijk eerst met het hele 
gilde naar ’Den Brouwer’ 
moesten, om een vendel-
hulde te brengen aan Dennis 
Peeters en Esther Buijckx. 
Zij waren eerder die dag 
getrouwd. Nadat de bazuin-
blazers en de gildekoning, 
tevens ook proclamatielezer, 
Harrie Oomen uiteindelijk boven in de toren waren 
aangekomen, kon het gebruikelijke bazuingeschal ten 
gehore worden gebracht, gevolgd met het voorlezen 
van de proclamatie. In deze proclamatie werd aange-
kondigd dat op 2 oktober de Staatsiedag zou zijn en dat 
bij het opkomen van de zon de gildebroeders met roe-
rende trom werden gewekt. Hierna ging het weer snel 
naar beneden voor het in orde maken van de attribu-
ten. De dag zelf verliep niet helemaal zonder proble-
men. Het begon al met het niet open zijn van het gilde-
huis. De man die er verantwoordelijkheid voor was, 
had zich verslapen. Maar hij niet alleen, ook de procla-
matielezer had zich nog een keer omgedraaid. Ieder 
gildelid dat binnen de bebouwde kom woonde werd 
gewekt met tromgeroffel en bazuingeschal. Het wek-
ken verliep niet overal even soepel. Sommigen waren al 
wakker, maar anderen waren bijna niet wakker te krij-
gen. 
De kerk werd gereedgemaakt voor de mis, en nog wat 
laatste details werden geregeld. Al vlug kwamen de eer-
ste gildebroeders zich al melden voor de optocht naar 

Koning Antoon van der Ven heeft een speciale oorkonde 
overhandigd

Hr. Doorn (echtgenoot burgemeester), burgemeester Doorn-van 
Houwen, Hoofdman A. van de Coer

 BARONIE EN MARKIEZAAT

Sjef Hoogendoorn de nieuwe 
gildekoning 

Koning Sjoerd Thiesen en 
koningin Nicole Flos
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de kerk. Voordat we naar de kerk gingen werden eerst 
Koning (Harrie Oomen), Keizer (Wim van Dijk), Pas-
toors (Pastor J. Paes en J. Smits) en de te installeren 
gildebroeders (Jan van de Wouw, Ad van Hees, Piet van 
Bavel en Tim Brouwer) van huis afgehaald. Na de 
eucharistieviering volgde de installatie van gildebroe-
ders Jan van de Wouw, Ad van Hees, Piet van Bavel en 
Tim Brouwer. Zij beloofden plechtig een goed gilde-
broeder te zijn die een ander zal helpen in tijden van 
nood en de reglementen van het gilde trouw te onder-
houden. Hierna moesten zijn hun handtekening in het 
gildeboek zetten en kregen zij hun insigne opgespeld 
door Opperdeken Tom van der Weijden. Ook werd hen 
de attribuut uitgereikt. Jan, Piet en Ad kregen een boog 
en Tim een vendel. Hierna werd traditiegetrouw de 
dienst afgesloten met het gildelied, en onder de toren 
de eed van trouw hernieuwd aan het kerkelijk en 
wereldlijk gezag. Na de vendelhulde ging het weer in 
formatie naar het gildehuis voor de welverdiende kof-
fie. Na de koffie begon de jaarvergadering. In deze ver-
gadering werd Ad Huijben gehuldigd met zijn 25- jarig 
lidmaatschap. Vervolgens werden de kampioenen van 
het NBFS- toernooi in het zonnetje gezet en werden de 
prijzen van de zomerverschietingen uitgereikt. Dan 
was het de beurt aan de gildekoning Harrie Oomen, 
die zijn koningsschild aan de hoofdman aanbood. Het 
is een werkelijk prachtig schild geworden dat tot in 
lengte van dagen aan zijn koningschap zal herinneren. 
Na het aanbieden van het koningsschild komt het 
moment van bezinning: het jaarverslag. Alvorens de 
vergadering werd gesloten, werd door oudgildebroeder 
Koen van de Wouw een fantastische vogel aangeboden 
voor het koningschieten. Dit keer had hij Calimero 
nagemaakt. Na het gebruikelijke bazuingeschal vanaf 
de toren werden de reglementen voorgelezen door de 
Opperdeken. Hierna werd de vogel, Calimero, op de 
boom geplaatst, waarna de notabelen (pastoor, burge-
meester, koning, keizer, hoofdman etc.) een drietal 
schoten mochten lossen op de vogel. Al met al waren 
er toch nog 13 leden die aan het ko ningschieten deel-
namen. Het was een spannende strijd met een vogel, 
die bij elk raak schot omhoog sprong. Uiteindelijk wist 
Sjef Hoogendoorn, na 57 schoten, het verlossende 
schot te lossen, en viel de vogel naar beneden. Voor Sjef 
was dit de tweede maal dat hij koning is. En ook heeft 
hij een dubbele koningstitel. Hij is pasgeleden ook 
doelkoning geworden. Om het geheel nog procedureel 
af te ronden werd door de bazuinblazers nog eens vanaf 
de kerktoren een signaal geblazen ten teken dat er een 
nieuwe koning was, vond de handwassing plaats, werd 
de koningsbreuk door oud-koning Harrie Oomen bij 
Sjef omgehangen en werd Sjef geëerd met erewijn en 
een vendelhulde. Hierna loopt de nieuwe koning over 
het moedervaandel het gildenhuis binnen. Een eer die 
alleen de nieuwe koning te beurt valt. Na de gebruike-
lijke felicitaties en nog een drankje sluit het gildehuis 
om zes uur haar poorten, om rond 20.00 uur weer 
open te gaan voor het avondfeest. ’s Avonds was er een 
zeer gezellig feest met leuke sketches, dat tot in de 
kleine uurtjes duurde. 

Gerard Koopman ontvangt kringonderscheiding
Zondag 8 augustus 2004 werd tijdens een bijeenkomst 
in het gildehuis van het Sint Willibrordusgilde te 
Alphen, Gerard Koopman onderscheiden met een 
Kringonderscheiding. Kringvoorzitter, Henny Hop-
penbrouwers vertelde waarom hij die onderscheiding 
verdiende en wel hierom: Al meer dan 35 jaar gaf hij 
instructie aan de schutters met het schieten met de 
handboog. Op 3 februari 1969 werd hij lid en begon 
meteen als instructeur. Ook heeft hij zijn medewerking 

verleend bij de bouw van het gildehuis als metselaar, 
tegelzetter en schilder. Hij maakte ook eens twee prach-
tige koning- en keizerborden die nu in het gildehuis 
hangen. Nadat de kringvoorzitter zijn woordje had 
gedaan, werd hem de onderscheiding opgespeld door 
zijn schoondochter en kreeg hij de oorkonde uit han-
den van de kringvoorzitter. Daarna nam de hoofdman 
wederom het woord en kondigde Pieter van Eijck aan. 
Pieter had een gedicht geschreven dat we jullie niet 
willen onthouden:

Daar staat hij dan, de grote man van bogen en van pijlen!
De man, die 35 jaar lang al bezig was met ’vijlen’:
Met vijlen ja, met schaven, poetsen aan houding, ’trek’ en 
’los’.
Totdat voor zóveel kunst elke roos wel sneuv’len mós!
Ja, reeds van stond af aan liet hij merken, dat een gilde,
Dat schiet ’voor-de-lol’ alleen, niet was hetgeen hij wilde!
Hij streefde naar deskundigheid, perfectie, strakke lijn,
En bracht zo ’t schuttersgild’ op ’n peil om trots te zijn!
Met toewijding en kunde en mateloos geduld
Heeft hij schutters opgeleid! En niet alleen van ’t ’Guld’,
Maar ook aan zustersclubs, zoals ’Landbouwers Een-
dracht’.
Heeft hij de edele schietkunst met succes bijgebracht!
Deez’ tomeloze inzet, dit onbaatzuchtig streven
Is ook bij ’t gilde-Kringbestuur niet onopgemerkt gebleven.
Zij stelden daarom vast, en wij stemmen daar meer in,
Dat een waardering past voor zulk een broederschapzin!
Besloten werd daarom om jou, Gerard, te onderscheiden
Met ’t Gilde-Ereteken, dat, naast jou, óns doet verblijden,
Omdat jij, als steunpilaar van ’t gilde, gepresteerd hebt 
bóvenmaats!
En, extra verdient wat extra’s, daarom is deez’ hulde op 
z’n plaats!
Behalve schietinstructeur was je een allround gildebroeder,
Die ’t gilde welzijn hoog hield als reglementbehoeder!
Die, recht door zee en eerlijk, en, hoewel níet rebels, 
Toch af en toe een rolletje speelde als luis in Oveheids’ pels!
’t Al overziend komt lof jou toe en van alle leden!
Gij zijd als aller voorbeeld flink voor de dag getreden!
Proficiat met d’onderscheiding! Gij hebt ze zeer verdiend!
En ’k hoop dat gij ons hulde aanvaardt als broeder en als 
vriend!
Tot slot: ook ík kreeg jouw instructie... doch ’t resultaat viel 
tegen:
Ik bleef ’een rare schutter’!.. maar dat heeft níet aan jou 
gelegen!
(Pieter van Eijck)

Na dit werkelijk schitterende gedicht nam Gerard zelf 
het woord. Hij gaf te kennen dat het hem totaal had 
verrast en dankte iedereen hiervoor. ■

De jubilaris wordt de kringonderscheiding opgespeld door zijn 
schoondochter



IN MEMORIAM

Heilig Sacrament, Bergeijk
Door een misver-
stand is in het 
vorige nummer dit 
bericht zonder foto 
geplaatst. Deze keer 
wordt het herplaatst 
met foto. 

Veel te vroeg 
moesten wij 
af scheid nemen 
van ’Onze Karel’, 

Karel Jansen. Hij werd slechts 58 
jaar. Vanaf 1991 was Karel een trouw 
en zeer gewaardeerd lid van ons 
gilde, waarvan vele jaren als zilver-
drager. Door zijn ziekte kon hij het 
laatste jaar niet meer bij alle gildeac-
tiviteiten aanwezig zijn. 
Dit was voor Karel een groot gemis. 
Na een plechtige Eucharistieviering 
op 7 oktober j.l hebben wij Karel 
begeleid naar zijn laatste rustplaats 
op het parochiekerkhof te Bergeijk ’t 
Hof.

Sint Joris, Berlicum
Kort voor kerst-
mis kreeg gilde-
broeder Heinz 
van der Heijden 
de jobstijding dat 
hij ongeneeslijk 
ziek was. Op 
tweede kerstdag 
kon hij nog net de 
doop van zijn 
kleinkind Luuk 
meemaken. Een 
doop die zich met 

een grote escorte van het St. Joris 
Gilde voltrok. En daarna ging het 
heel erg snel. Op 21 januari heeft het 
gilde hem samen met vertegenwoor-
digers van de Hoge Schuts en de 
Gilden Crans Gestel de laatste eer 
bewezen en uitgeleide gedaan. Hoe-
wel jarenlang een trouwe vriend van 
het gilde werd hij pas in 1997 inge-
vendeld. Waarna Heinz bij St. Joris 
een duidelijke rol speelde als schut-
ter en enthousiast jeu de bouler. Al 
even geëngageerd zong hij boven-
dien in het gildekoor. St. Joris mist 
een heel betrokken en behulpzame 
gildebroeder. Heinz van der Heijden 
werd slechts 67 jaar. 

De vier gilden van Deurne
Op 10 december is overleden Nol 
van Gisteren erecoördinator van de 
vier Deurnese gilden. Nol is geboren 
in het Gelderse Appeltern, maar een 
groot gedeelte van zijn leven ge -
woond en gewerkt in Deurne. In 
1987 werd hij door de Deurnese gil-
den benaderd om als neutraal per-

soon coördinator 
te worden. Zon-
der enige gilde-
achtergrond nam 
hij op 14 decem-
ber de uitdaging 
aan om de samen-
werking tussen de 
Deurnese gilden 
te coördineren en 
te stimuleren. 
Onder zijn leiding 

hebben de 4 gilden een tentoonstel-
ling gehouden en kwam in 1995 een 
gildekoor tot stand. De meeste koor-
leden hadden nauwelijks ervaring, 
hij heeft hen op een hoog zangpeil 
kunnen brengen. In 2001 droeg hij 
na 13 jaar het coördinator- en diri-
gentschap over. Hij werd tot ere-
coördinator van de 4 gilden en ere-
lid van het gildekoor benoemd. Nol 
werd 80 jaar. 

Sint Willibrordus, Casteren
Op 3 september 
2004 overleed na 
een kort ziekbed 
nog vrij plotseling 
gildebroeder Jan 
van den Boogaart 
(73). Jan was ruim 
25 jaar lid van het 
gilde en op bijna 
elk gildefeest aan-
wezig. Hij was 
zeer gelovig en 
ging vaak op 

bedevaart. Ook ging hij graag op reis 
met de bus.

Sint Antonius en Sebastiaan-
gilde, Gemert  

In de morgenuren 
van 23 december 
2004 overleed in 
alle rust en vrede, 
zoals hij ook 
geleefd heeft, Jan-
tje van den Elsen, 
sinds 1931 de 
eerste drie jaar 
de ken, vanaf 1934 
kornet (stan-
daardrijder) en 

vanaf 1949 ouderling van het Gilde 
van Sint Antonius en Sebastiaan 
Gemert. Hij was een gildebroeder in 
hart en nieren, een trouwe bezoeker 
van optrek- en teerdagen. Twee jaar 
geleden schonk hij samen met zoons 
en kleinzoon een nieuwe gildetrom 
aan het gilde. Hij was een voorbeeld 
voor andere gildebroeders in trouw 
voor het gilde.

Sint Antonius en Sint Sebasti-
aan, Haaren

Op zaterdag 30 oktober 2004 is op 
93-jarige leeftijd overleden Anna v.d. 
Wiel- v. Rijsewijk, gildezuster van  

het hierboven 
genoemde gilde. 
Zij wilde niet met 
gilde-eer begra-
ven worden, maar 
het gilde was toch 
uitgenodigd bij de 
uitvaart.

Sint Jorisgilde Heeze
Op 24 november 
2004 is op 80  
jarige leeftijd over-
leden onze gilde-
broeder Eddy 
Heerings. Eddy is 
ruim 20 jaar lid 
geweest van het 
Sint Jorisgilde 
Heeze. Een actieve 
gildebroeder en 
een Bourgondiër. 
Zijn motto was: 

een glas wijn een stuk stokbrood en 
wat Franse kaas en je kunt de hele 
wereld aan. Altijd bereid om zich in te 
zetten voor een ander en zeker voor 
zijn gilde. Bij het inrichten van het gil-
deterrein “De Santen” heeft hij als 
opper afvalhoutstoker weken vertoefd 
op het gildeterrein. Eddy wij zullen je 
missen.

Gilde Onze Lieve Vrouw van de 
Zeven Weeën,  Lierop

25 Oktober 2004 
is na een slopende 
ziekte overleden 
onze gildebroeder 
Rinus Hurkmans 
in de leeftijd van 
48 jaar. Rinus, 
begonnen als 
jeugdvendelier, 
was 32 jaar lid van 
ons gilde waarvan 
12 jaar als hoofd-

man. Hij was al die jaren vendelier 
en leerde aan vele jongeren zowel 
binnen als buiten ons gilde het ven-
delen. Rinus was een veel gevraagd 
jurylid bij de Noordbrabantse, Lim-
burgse en Gelderse Federatie. Door 
zijn inzet als voorstander van de ver-
broedering binnen de gilden is hij 
onderscheiden in zilver in de Orde 
van de Papegaai. Wij hebben op 29 
oktober afscheid van hem genomen.

Sint Matthias, Oploo
Op 14 december is Tien Jans overle-
den.Tien was nog de enige gilde-
broeder van de ’oude garde’ van de 
heroprichting in 1980. Tien was al 
lid geworden in 1959. Toen hij 
hoorde van de heroprichting in  
1980, was hij zeer enthousiast en 
sloot zich weer direct aan bij het 
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gilde.Tien schoot 
zich koning in 
1959. In 1983 
schonk hij een zil-
veren konings-
schild voor het 
niet-zilveren 
koningsschild van 
1959. 
Hij was bestuurs-
lid van 1980- 
1986 en 1989-

2003, schietmeester 1980-2001,  
commissielid schietsport 1982-2002, 
regelaar van personeel voor kruis-
boog en jeu de boullemiddagen-en 
avonden. Hij was zeer nauw betrok-
ken bij het wel en wee van het gilde, 
kort samengevat: een echte gilde-
broeder in hart en nieren en door dik 
en dun. 

Gilde Sint Sebastiaan en 
Barbara, Sint Michelsgestel 

Op 27 maart 
2004 is Frans van 
der Sande overle-
den, 89 jaar oud.  
Hij was meer dan 
50 jaar lid van het 
gilde. Hij hield 
van het leven en 
van de mensen 
om hem heen.

Petronella van der 
Sande is niet 
meer. Zij overleed 
op 95-jarige leef-
tijd op 28 juni 
2004. Als gilde-
zuster is zij jaren-
lang betrokken 
geweest, omdat 
haar man, Harrie 
meer dan vijftig 
jaar lid was. Zij 
werd dan ook met 

gilde-eer begraven.

Sint Jan, Soerendonk
Op 15 juli over-
leed op 93-jarige 
leeftijd onze ere 
deken en oud 
kapitein Toon  
Ras. Toon heeft 
een grote bijdrage 
geleverd aan de 
na  oorlogse op -
bouw van het Sint 
Jansgilde. In 1950 
werd hij ingewijd 

als lid van het gilde. Hij begon als 
standaardruiter en bleef dit tot 1964. 
Van 1958 tot 1961 was hij deken om 
aansluitend kapitein te worden. In die 
hoedanigheid voerde hij het gilde aan 
en beheerde tevens de bezittingen. 
Toon was een echte gemeen-

schapsmens en de plaats van het 
gilde in de Soerendonkse gemeen-
schap was voor hem dan ook heel 
belangrijk. Toon was 54 jaar lid. Op 
20 juli heeft het gilde hem met gilde-
eer begraven. 

Op 28 juli overleed ons medelid Jan 
Boelens. Jan was 54 jaar lid van ons 
gilde en was vanaf het begin vende-
lier. Ook zat hij in het bestuur als 
deken. Op latere leeftijd werd hij een 
steunend lid van het St. Jansgilde. 
Jan overleed in de leeftijd van 74 jaar. 
Op 3 augustus hebben we Jan met 
gilde-eer begraven

Sint-Barbara, Veghel
Op zaterdag 22 
januari jl. is op 
86-jarige leeftijd 
André van de Wiel 
overleden. Veel 
belangstellenden 
hebben oud-rec-
tor André van de 
Wiel begeleid naar 
zijn laatste rust-
plaats. Van de Wiel 
was voormalig 

rector van het Mgr. Zwijsencollege. 
De uitvaartdienst in de volle Lam-
bertuskerk was er een met gilde-eer. 
Van de Wiel was 25 jaar, sinds de her-
leving, actief lid van het Sint Barba-
ragilde.  Opmerkelijk is het feit dat hij 
precies 25 jaar na de herleving van 
het gilde overleed nl. 22 januari. Op 
de trommels lagen zwarte doeken, 
tamboers sloegen de langzame 
dodenmars en zwarte wimpels wap-
perden aan de vaandels. Op het kerk-
hof werd Van de Wiel de hoogste eer 
binnen het gilde gebracht: de groet 
met de gildevaan. 

Afscheid van Gildeheer 
Verhoeven 

In verpleeghuis Mariahof in Tilburg 
overleed op 14 december 2004 gil-
deheer,  vicaris-generaal E.F.B. 
(Embert) Verhoeven. De in Hilva-
renbeek geboren Embert Verhoeven 
die al lange tijd ziek was werd 66 jaar. 
De pontificale uitvaartmis met gilde-
eer vond plaats op zaterdag 18 
december in de Bosche Sint Jan. 

Sint Sebastiaan, Westelbeers
Cees Wortman 
overleed op 27 
april 2004 geheel 
onverwacht. Cees 
was mede-eige-
naar van gilde-
onderkomen de 
Kemphaan. In 
zijn eigen gildeka-
mer  heeft het 
gilde onder grote 
belangstelling 

afscheid van Cees genomen. Hij is in 
Oirschot begraven.

Op 27 augustus 
2004 overleed 
geheel onver-
wacht ere-hoofd-
man Harrie van 
den Biggelaar 
(54). Harrie was 
iemand met veel 
gildekennis. Veel 
gildebroeders uit 
de omliggende 
gemeenten waren 
bij de plechtige 

uitvaart met gilde-eer aanwezig.

Op 9 november 
2004 kwam het 
bericht dat Harrie 
Baeten was over-
leden. Een schok 
voor het gilde, 
ongeloof en ver-
driet.

Sint Jan, Wernhout  
Op 3 januari 2004 overleed volko-
men onverwacht gildenbroeder Kees 
Martens op 47-jarige leeftijd. Kees, 
vanaf 17 augustus 1982 lid van het 
gilde Sint Jan, was een actief gilde-
broeder. Als schutter was hij een 
vaste waarde van het 1e zestal bin-
nen de Flobertschutterskring Baro-
nie. Ook was hij een trouw deelne-
mer van de trainingsavonden, wed-
strijden en overige evenementen 
welke door het gilde werden georga-
niseerd.

Op 14 juli 2004 overleed eveneens 
volkomen onverwacht gildenbroeder 
Bart Verheijen. 
Bart was lid van het gilde vanaf 1948 
en tot zijn laatste dagen een fanatiek 
schutter en gildenbroeder. Hij heeft 
binnen het gilde diverse jaren een 
bestuursfunctie vervuld en is van 
1969 tot 1971 deken van het gilde 
geweest. In 1974 heeft hij van het 
gilde een zilveren medaille ontvan-
gen i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap 
en in 1998 is aan hem de kring-
onderscheiding uitgereikt bij zijn 
50-jarig lidmaatschap. Meer dan 
vijftig jaar nam Bart deel aan schiet-
wedstrijden georganiseerd door de 
N.K.K.S. (Noorder Kempische 
Karabijn Schutters). Voor deze pres-
tatie is aan hem een zilveren medaille 
van verdienste uitgereikt. 

Mogen zij allen rusten in vrede ■

Tien Jans

Toon Ras

Frans van de Sande

petronella van de 
Sande

André van de Wiel

Cees Wortman

Harrie van den 
Biggelaar

Harrie Baeten



Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Agenda

Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer 
samenvallende gildefeesten. Wij doen nogmaals 
na drukkelijk een beroep op u om dit bij het organiseren 
van uw gildefeest te voorkomen. Met overeenstemming 
tussen de betreffende kringbesturen en gilden zijn 
ma ximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel. 
Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het 
NBFS-vademecum. Een bijgewerkte lijst van aange-
melde c.q. goedgekeurde gildefeesten over meerdere 
jaren is bij het federatiesecretariaat te verkrijgen.

GILDENFEESTEN IN  2005
22 mei    
NBFS-toernooi kruisboog op wip bij Sint Antonius-
abtgilde Vorstenbosch.
05 juni
Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Sint Barbara-
gilde Mierlo.
12 juni 
Kringdag Peelland, Sint Antonius Abt Lierop.
19 juni
Kringdag L.v.Cuijk, Sint Theobaldusgilde Overloon 
19 juni 
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde 
Alphen.
26 juni
Liefdadigheidsfestijn bij O.L.Vrouwe-Willibrordus te 
Wintelre.
03 juli
Kringdag Maasland, Sint Jorisgilde Berlicum.
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 Marti-
nusgilde Waalre.
16 oktober
Pausmis in den Haag. Opluistering Sint Sebastiaangilde 
Bergen op Zoom/Zorgvliet

GILDENFEESTEN IN 2006 :

07 mei
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Antonius Abt 
Liempde
21 mei
Kringdag Peelland, St.-Hubertus Liessel
28 mei
NBFS-tournooi kruisboog op wip, Sint Jorisgilde 
Diessen.
11 juni      
Kringdag Kempenland, Sint Catharina & Barbaragilde 
Eersel.
25, 26 en 27 augustus
Europees Schutters Treffen in Bernheze.
03 september
NBFS-toernooi geweerschieten, Sint Ambrosiusgilde 
Teteringen.
03 september 
Vrij gildenfeest, Sint Sebastiaangilde, Oirschot.

GILDENFEESTEN IN 2007:
20 mei
Kringdag Peelland, Sint Willibrordus Bakel
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 
Hoogeloon.

GILDENFEESTEN 2008 :
22 juni
Vrij gildenfeest bij Sint Lambertusgilde Vessem.
17 september   
NBFS-toernooi V-T-B-S, bij Heilig Sacramentsgilde Hul-
sel.

GILDENFEESTEN 2009.
7 juni
Vrij gildenfeest bij Sint Jorisgilde Goirle.

GILDENFEESTEN 2010.
15 augustus
Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint Monulphus en 
Gondulphusgilde Knegsel.
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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

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

Goud en zilversmederij

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX  Liessel (0493) 34 25 68

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
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Enschotsestraat 122
5014 DH Tilburg
Tel.: (013) 511 06 12
Fax: (013) 511 06 13
GSM: 06 22 46 45 58
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl

Oude 
traditie 
met een 
nieuwe 
uitstraling

Oude 
traditie 
met een 
nieuwe 
uitstraling


