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BARONIE

De tamboers van het ’Gruun’ schut uit Gemert.

MARKIEZAAT

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!

Kerkstraat 20, 3930 Hamont, België
Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

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 54

LEVENSBOOM

EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF
HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GIET- SMEEDWERKEN
IJZEREN
RAMEN

EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN

VOORDEURPANEEL

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

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

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.
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Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN
5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

Blinkt uit in vakmanschap
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Het heeft dit jaar Hare Majesteit wederom behaagd om ter gelegenheid van Koninginnedag 2005 weer een aantal gildebroeders te
onderscheiden. Zij allen van harte proficiat!
’Het Groene Boekje blijft een zootje’, las ik pasgeleden in de krant.
Ook als in het najaar de nieuwe editie met de nieuwe aangepaste
veranderingen verschijnt. Jullie zullen wel gemerkt hebben dat in De
Gildetrom deze nieuwe spellingsvorm, althans door mij, nog niet
gebruikt wordt. Maar daar komt verandering in, tijdens de redactievergadering van 26 april 2005 is in overleg met de afgevaardigde van
de NBFS,Ton de Brouwer afgesproken om in het derde nummer van
dit jaar de nieuwe spelling wel toe te passen. Dit omdat de federatie
er wel gebruik van maakt en er een eenheid moet zijn. Wij zullen er
dus aan moeten wennen en alhoewel al enkele schrijvers de nieuwe
spelling al gebruiken, zullen ook de anderen er aan moeten geloven.
De jeugd heeft de toekomst, horen we regelmatig zeggen en we vinden het daarom ook heel fijn als zij copy insturen. Het moet echter
niet een te lang verhaal worden, dat leest niet. Een halve pagina met
eventueel een foto is al voldoende. Trouwens, de jeugd krijgt dit keer
de volle aandacht in een reportage. In de serie ’Brabantse Kapelletjes’ lezen we iets over een kapelletje, ergens in de bossen van Hersel.
De gilden in Laarbeek worden gezien als voorbeeldfunctie voor de
gemeenschap, zegt burgemeester Gillissen in een interview.
De zestigplus-clubs schijnen erg in trek te zijn, ben benieuwd wanneer ik zover ben!
Tot slot het volgende, Kring Maasland zit momenteel zonder
correspondent voor De Gildetrom. Graag zouden we zien dat er op
kort termijn iemand zich aanmeld als kandidaat. Kijk eens rond bij
uw gilde of er iemand interesse hiervoor heeft. Er moet iets gebeuren
anders...

Peter van Kuijen

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.
Het onderwerp van de advertentie behoeft niet persé op het gilde
betrekking te hebben.
Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit,
informatie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of iets te koop aanbieden.

Sluitingsdatum inzenden kopij redacteuren afl. 2005/3
4 juli 2005 (verschijnt 2e helft september 2005)
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BRABANTSE KAPELLETJES
Het volk dat deze woon hier bouwde!

MARIAKAPEL IN DE HERSELSE
BOSSEN BESTAAT VIJFTIG JAAR
Door Huub van den Eikhof
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De Mariakapel die in een van de
oudste Lieropse gehuchten ’Hersel’
staat, bestaat dit jaar vijftig jaar. De
bevolking van Lierop wil dit historische feit niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Zij zal op gepaste wijze
herdenken, dat de Mariakapel
gebouwd werd. In het begin van de
jaren vijftig kreeg pastoor A. Rubbens
(1885-1962) te Lierop de gedachte
om een Mariakapel te bouwen in de
Herselse bossen. Dit plan heeft hij
zelf niet meer kunnen realiseren.
Maar de beide Lieropse familiegilden namen het initiatief over en in
1955 werd de kapel, toegewijd aan
Maria ’Koningin van de Vrede’,
gebouwd. Een van de redenen voor
de bouw was dankbaarheid. De
bevolking van Lierop had in de
Tweede Wereldoorlog relatief weinig
te lijden gehad van oorlogsgeweld.
De belangrijkste reden voor de bouw
lag echter in de behouden terugkeer
van zeventien Lieropse jonge mannen die naar Nederlands Oost-Indië
waren uitgezonden om daar hun
militaire dienstplicht te vervullen.
Een aantal van deze oud- Indiëgangers, (zoals zij werden genoemd) was
lid van een van de Lieropse familiegilden, Sint Antonius Abt en Onze
Lieve Vrouw der Zeven Weeën.
Goedkeuring
De gilden hadden al in een vroeg

stadium een gemeentelijke vergunning voor het bouwen van de kapel.
De gildebroeders konden pas met de
bouw beginnen, nadat de bisschop
van ’s-Hertogenbosch, Mgr. Mutsaerts zijn zegen (goedkeuring) hiervoor had gegeven. De goedkeuring
kwam tot stand na een langdurige
briefwisseling tussen de bisschop en
de Lieropse pastoor Van Dal. De
bisschop wilde dat de tekening van
de kapel en een gipsmodel of foto’s
van het te plaatsen Mariabeeld aan
hem ter goedkeuring zou worden
voorgelegd. Tevens moest worden
verklaard hoe de bouw van de kapel
gefinancierd zou worden. Aan de
goedkeuring voor de bouw was door
de bisschop nog een belangrijke
voorwaarde verbonden namelijk, de
kapel met de grond waarop werd
gebouwd, moest door de gemeente
Someren worden overgedragen aan
de parochie van de Heilige Naam
Jezus in Lierop.
De bouw
Voor het verheven doel, de bouw
van een Mariakapel, werd in Lierop
een collecte gehouden. De eventuele
ontbrekende meerkosten zouden
gedragen worden door de beide gilden. De heer Kwacks, gemeentearchitect, maakte het ontwerp, speciaal
afgestemd op de plaats van de kapel
in een met dennenbomen begroeide

omgeving. De totale bouwkosten,
inclusief het Mariabeeld, bedroegen
1200 gulden (550 euro). De collecte
onder de Lieropse bevolking bracht
650 gulden op. De overige kosten,
550 gulden (250 euro), werden
geleend bij de plaatselijke Boerenleenbank (nu Rabobank). Voor dit,
in die tijd aanzienlijke bedrag, stonden namens het Gilde Sint Antonius
Abt garant de gildebroeders: Wim
Jansen, Matthijs van den Eijnden,
Toon Daniëls, Grardje Berkers en
Piet Meulendijks. Voor het Gilde
Onze Lieve Vrouw der Zeven Weeën
waren dat Marinus Hurkmans, Thomas Bukkems, Toon Hesius, Toon
Smits en Harrie Maas.
De bouwkosten konden laag gehouden worden door speciale bijdragen.
Het bouwterrein en benodigde hout
werd door de gemeente Someren
gratis beschikbaar gesteld. Het
grond-, metsel- en timmerwerk werd
geheel kosteloos uitgevoerd door de
gildebroeders. De stenen en dakpannen werden door Lieropse inwoners
geschonken.
Het beeld van Onze Lieve Vrouw
van de Vrede werd ontworpen en
gemaakt door beeldhouwer A.J.
Driessen uit Deurne. Dit stenen
beeld stelt Maria voor als Koningin
van de Vrede met een duif en palmtak. Het Mariabeeld is op een altaar
geplaatst met in de voet een gedenksteen met de woorden:
„Het volk, dat deze woon hier
bouwde. Voor Maria hun moeder ter
eer. Wil zijn kinderen doen onthouden. Haar gegeven bijstand tekens
weer.” Lierop, 5 juni 1955.
Boven in de voorzijde van de kapel
staat geschreven: „TOTA PULCRA
ES MARIA”, dat wil zeggen
„GEHEEL SCHOON ZIJT GIJ
MARIA”.

Overdracht:
De Lieropse gilden hebben de kapel
vijfentwintig jaar in eigendom gehad
en voor het onderhoud gezorgd. Het
was vanaf het begin de bedoeling
geweest, op verzoek van de bisschop,
de kapel over te dragen aan het kerkbestuur van de parochie Heilige
Naam Jezus. Langdurige onenigheid
over het gebruik van het offerblok
was er de oorzaak van dat er in de
eerste jaren geen overdracht kwam.
Pas in 1980 was het zover en droegen de gilden de kapel officieel over.
De overdracht kon vanwege de
slechte weersomstandigheden niet
bij de kapel plaatsvinden en daarom
vond deze plaats in de Lieropse koepelkerk. Bij deze plechtigheid waren
naast de twee Lieropse gilden aanwezig het Sint Jorisgilde uit Someren-Dorp en het Sint Lambertusgilde uit Someren-Eind. Zij gaven
door hun aanwezigheid nog meer
luister aan de plechtigheid, die ook
werd bijgewoond door de oud-Indiëgangers. Het Lieropse mannenkoor
A Capella zorgde voor de muzikale
opluistering.
Pastoor Keunen sprak als volgt:
„Vijfentwintig jaar gelden werd hier
in de Herselse bossen op initiatief van
de beide Lieropse gilden deze Mariakapel gebouwd, toegewijd aan Maria,
Koningin van de Vrede. De gemeente schonk de grond, de bevolking bracht 650 gulden bij elkaar, het
bouwen werd uitgevoerd door de gildebroeders, de stenen en dakpannen
werden door Lieropse mensen geschonken. Het ontwerp was van de
gemeentearchitect uit Someren, het
Mariabeeld werd gemaakt door de
heer Driessen uit Deurne. Met het
geheel was een bedrag gemoeid van
1200 gulden. Vandaag dragen de gildebroeders deze kapel over aan de
kerk van Lierop, met dien verstande,
dat beide gilden zorg blijven dragen
voor het onderhoud en eventuele
herstelwerkzaamheden. Dat onderhoud vergt helaas nog wel het een en
ander, omdat er regelmatig vernielingen worden aangebracht door de
jeugd. Ik hoop alleen dat dit niet
gebeurt door de Lieropse jeugd. Ik
vind het prachtig dat beide gilden
hier zo goed op elkaar ingespeeld zijn
en dat ze broederlijk en eendrachtig
samenwerken om de idealen van het
gildebroederschap ook in onze tijd
hoog te houden.” Door middel van
een oorkonde, ondertekend door
pastoor H. Keunen, hoofdman M.
Sijbers van het Gilde Sint Antonius
Abt en hoofdman P. Hurkmans van
Gilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën, werd de kapel officieel
aan de parochie van de Heilige
Naam Jezus te Lierop overgedragen.

Opknapbeurt
In 1992 onderging de kapel een
flinke opknapbeurt. Dit bleek ook
wel nodig te zijn. De gildebroeders
maakten nu waar, wat bij de overdracht in 1980 aan de Lieropse
parochie was beloofd, namelijk: het
beheren en onderhouden van de
kapel. Door regen en wind was de
heuvel waarop de kapel gebouwd
was ver afgekalfd. De fundering was
gedeeltelijk bloot komen te liggen.
Ook het voeg- en schilderwerk waren
aan een opknapbeurt toe. Besloten
werd tot een grondige renovatie. Er
kwam een nieuwe vloer, een nieuw
plafond en nieuw hekwerk. Er werd
opnieuw gestukadoord, de buitenzijde werd gereinigd en waar nodig
opnieuw gevoegd. De gemeente
Someren heeft een vijftiental vrachtwagens grond aangevoerd, waarmee
de afgekalfde heuvel weer op sterkte
is gebracht. De opgang naar de kapel
werd zodanig verbeterd dat deze
voor een ieder gemakkelijk bereikbaar is geworden.
Nieuw Mariabeeld
Het in 1955 door de Deurnese kunstenaar A.J. Driessen gemaakte
Mariabeeld was door de tand des
tijds sterk aangetast. Restauratie
bleek niet zinvol. Besloten werd het
beeld te vervangen. In samenspraak
met enkele vertegenwoordigers van
de oud-Indiëgangers is een ander
beeld aangekocht. Op zondag 6 sep-

tember 1992 is de kapel, in aanwezigheid van de beide gilden en oudIndiëgangers, door pastoor Keunen
ingezegend.
Nieuwe (oude) pannen
In 2003 heeft de kapel een nieuw dak
gekregen. Omdat het dak van de
kapel voorzien werd van oude OudHollandse pannen, die veel minder
stabiel liggen dan gewone dakpannen, waren stropoppen min of meer
noodzakelijk. Die zorgen ervoor dat
de pannen veel steviger liggen. De
komende dertig jaar ligt er weer een
goed dak op aldus gildebroeder Jan
van den Eijnden die zelf met zijn
maat Piet Maas de stropoppen gemaakt heeft. Stropoppen worden nu
alleen nog gemaakt door vrijwilligers. Het zijn handgemaakte rolletjes
van stro die dan onder de traditionele pannen worden aangebracht.
Hierdoor komen de pannen stabieler
te liggen. Een opmerking van Jan van
den Eijnden: Het niet meer hebben
van veel goede ’pannenpoppers’ is
niet het grootste gevaar voor de toekomst van het stropoppen maar de
moeilijkheid om aan goed stro te
komen.
Vandalisme
In de zomer van 2004 werd het
Mariabeeld door vandalen nogal
toegetakeld. De overheden van de
beide gilden besloten het beeld te
laten restaureren. De restauratie
werd uitgevoerd door de heer Jan
Aarts uit Vlierden. Na een afwezigheid van een viertal maanden werd
het beeld van Maria weer teruggeplaatst op de plaats waar het thuis
hoort: De kapel op Hersel.
Afsluiting
De relatie tussen de beide Lieropse
gilden en de Mariakapel is overigens
nog steeds nadrukkelijk aanwezig.
Het terrein bij het kapelletje wordt
door de gilden gebruikt voor het
’Koningschieten’ en reguliere wedstrijden met geweer en kruisboog.
De schutsbomen bij de kapel spreken duidelijke taal. De gilden verhuisden hun schuttersactiviteiten in
1963, van de kom van het dorp naar
de Herselse Bossen. In het dorp was
het schieten te gevaarlijk geworden
en de plaats dicht bij Maria bleek een
gezegend alternatief.
Bronnen:
50 Jaar gilden in Peelland,
Lierop ’n Beeld van een Dorp,
Lierop… dat zijn wij allemaal samen,
Gilde van Sint Antonius Abt het jaar
door...
Archief Gilde van Sint Antonius Abt
Archief parochie Heilige Naam Jezus
Lierop, Helmonds Dagblad / Eindhovens Dagblad
■
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Interview
DE BURGEMEESTER VAN LAARBEEK,
HANS GILISSEN
De gilden worden in Laarbeek gezien als voorbeeldfunctie voor de
gemeenschap. Als burgemeester vind ik dat de cultuur van de gilden
moet blijven, ´t zijn heel bijzondere gezelschappen, elk met een eigen
identiteit en eeuwenoude tradities. Het is belangrijk deze tradities in ere
te houden.
Door Marijke Brouwers
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Sinds maart 2004 is Hans Gilissen
burgemeester van Laarbeek. Van de
eenentwintig gilden die kring Peelland rijk is, telt deze gemeente er vijf.
In Aarle-Rixtel het Onze Lieve
Vrouwe Gilde en Sint Margaretha,
Beek en Donk Sint Antonius en Sint
Leonardus en in Lieshout het Sint
Servatiusgilde. In een jaar tijd heeft
burgemeester Gilissen zich ingewerkt in de gemeente Laarbeek.
Naast netelige zaken als de aanleg
van nieuwe wegen en de samenwerking tussen gemeenten heeft hij kennis gemaakt met de rijke cultuur,
natuur en het verenigingsleven van
Laarbeek.
In een gesprek met de burgemeester
kregen wij een indruk hoe burgemeester Gilissen tegen het gilde aankijkt.

Kennismaking met de gilden
Zijn eerste kennismaking met de
Laarbeekse gilden was tijdens zijn
installatie als burgemeester. Alle vijf
Laarbeekse gilden waren bij deze
gelegenheid aanwezig en wat burgemeester Gilissen vooral opviel, was
de grootte van de vijf gilden uit Laarbeek én de hoeveelheid jeugd bij de
groepen. In vergelijking met Cuijk,
zijn geboorteplaats, ziet hij een veel
bredere leeftijdsopbouw. ,,Verschillen tussen de gilden in de gemeente
Cuijk en die uit Laarbeek zie ik
natuurlijk wel, hoewel het enthousiasme bij de gilden van allebei de
gemeenten even groot is. De uniformering en gebruiken zijn duidelijk
heel verschillend maar daardoor juist
bijzonder” vertelt Gilissen. In Cuijk
blijkt het moeilijk met grote gezel-

schappen uit te rukken, terwijl de
gilden in Laarbeek juist bij allerlei
festiviteiten in groten getale aanwezig zijn. Die massaliteit van de gilden
vindt Gilissen heel indrukwekkend.
Koningsbloed
Zelf is Hans Gilissen nooit lid van
een gilde geweest hoewel zijn vader
zich twee keer tot koning schoot bij
het Sint Martinusgilde in Gennep.
Bij de meeste gilden is het gebruikelijk dat het lidmaatschap doorgegeven wordt aan familieleden. Vaak zie
je in het ledenbestand dan ook hele
families als lid. Vaders enthousiasmeren zonen, daarna komen de
kleinzonen. De vader van Hans
Gilissen werd in 1966 en 1971
koning van het Sint Martinusgilde in
Gennep. Je zou denken dat Hans
Gilissen ook lid van het gilde zou zijn
geworden maar daar is het volgens
Gillissen nooit van gekomen. Eigenlijk was hij bijna vergeten dat hij
koningsbloed in de familie heeft.
Behalve zijn vader werd ook zijn zus
koningin tijdens de zesjarige periode
dat haar man koning was bij het Sint
Jorisgilde in Hilvarenbeek. Het
koningschap van zijn vader heeft
Gilissen niet bewust ervaren: ,,Ik
heb er niet eens bij stilgestaan. Mijn
vader schoot zich tot koning maar
dat was gewoon toevallig. Als burgemeester van Gennep schoot hij mee
tijdens het Koningschieten. Ik denk

niet dat mijn vader doelbewust de
vogel naar beneden schoot, het
gebeurde gewoon.” Dat het gilde
door het beroep van de koning regelmatig zonder hem acte de présence
moest geven, was voor het Martinusgilde geen probleem. Er werd een
onderkoning benoemd die hem dan
gewoon verving. Herinneringen over
de herhaling van het koningschap vijf
jaar later heeft Gilissen niet zozeer,
hij vond het wel mooi, het gilde, maar
had het zelf veel te druk bij de verkennerij en later zijn studie.
In Laarbeek heeft Hans Gilissen
afgelopen jaar voor het eerst deelgenomen aan het Koningschieten. De
primeur was bij het gilde Sint Margaretha (Rode Schut) in Aarle-Rixtel. Dat zal hij dan ook nooit vergeten: ,,Als eerste mocht kapelaan
Beekman schieten. Hij schoot nota
bene de hele vleugel naar beneden.
Die viel met een klap tegen mijn
bekken.
Ik heb er een week last van gehad.”
Of Gilissen zich ooit, net als zijn
vader tot koning zal schieten weet hij
niet: ,,Als dat gebeurt, dan zien we
dan wel hoe dat gaat.”

Boek over gilde
Een paar jaar geleden werd Hans
Gilissen door de beschermvrouwe
van het Sint Martinusgilde uit Gennep, dat een heel rijke historie heeft,
benaderd om met een paar mensen
mee te werken aan de geschiedenis
van dat gilde. ,,Ik vond het heel interessant en wilde graag aan het boek
meewerken. We zijn er heel voortvarend mee begonnen. Het valt niet
mee om in de historie van een gilde
te duiken, het is ontzettend veel
werk. Thuis heb ik een reeks interessante documenten verzameld”, vertelt Gilissen. Van het boek is, door
het plotselinge overlijden van de
beschermvrouwe, verder niets meer
gekomen. Toch wil Gilissen het in de
toekomst, als hij er de tijd voor heeft,
dit weer met een aantal mensen
oppikken.
Cultuur
De cultuur van de gilden vindt Gilissen prachtig: ,,De gilden zijn bijzondere gezelschappen die vaak langer
dan vijf á zes eeuwen bestaan. Dat
maakt elk gilde ook speciaal. Elke
groep, hoewel ze allemaal zijn ont-

staan uit broederschappen, heeft
haar eigen cultuur. ’t Zijn eeuwenoude tradities, de ene met een vakman- of arbeidsgeschiedenis, de
ander met militaire tradities. Uit respect voor de historie is het belangrijk
deze tradities in ere te houden.”
Gilissen vindt het interessant te zien
hoe de gilden de oude gebruiken in
stand houden die juist de verschillen
bij de diverse gilden laten zien. De
uniformen, het vendelen, trommen
en niet te vergeten het schieten.
Alleen al bij het schieten zie je verschil. Bij de ene is dat met geweer, de
ander met de kruisboog. Voor de
gemeenschap is het gilde als voorbeeldfunctie dan ook heel belangrijk
vindt burgemeester Gilissen: ,,De
drijfveer van het gilde is vooral broederschap en solidariteit. Juist de
gedachte van het samen dóen, mét
dezelfde gedachte is een culturele
rijkdom. Het gilde is er altijd en
overal met vliegend vaandel en
slaande trom bij. De cultuur van het
gilde moet je koesteren, dat mag je
nooit laten verdwijnen. Het is ontzettend belangrijk voor de gemeenschap !”
■
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Reportage
INDOOR JEUGDTOERNOOI
VENDELEN IN OVERLOON
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Het is zondagmorgen 28 november,
als om negen uur enkele leden van
het Sint Theobaldusgilde de Raaijhal
in Overloon binnengaan. Het is er
nog rustig, maar dat zal vlug gaan
veranderen. Na maanden van intensieve voorbereiding zou het dan gaan
gebeuren, een indoor vendeltoernooi
voor de Brabantse jeugdvendeliers.
Zal het gaan zoals we het ons voorgesteld hebben? Komen de juryleden op tijd? Klopt het wedstrijdschema? Hebben we niets vergeten?
Allemaal vragen die door het hoofd
spoken van deze gildebroeders. Lang
tijd om na te denken is er niet want
de eersten, van de bijna negentig
jeugdige deelnemers, met hun begeleiders komen al binnen. Ook de
juryleden, welke alle achttien belangeloos hun medewerking hebben
toegezegd, komen zich melden op

het secretariaat. Koffie voor de jury,
uitleg aan deelnemers en jury, het is
even erg druk. Intussen is het kwart
over tien, de drumfanfare van het
Sint Theobaldusgilde maakt muziek
en de tribune stroomt vol met
publiek. De deelnemers staan in vol
ornaat opgesteld in een grote kring
en de opening kan beginnen. Om
precies half elf neemt hoofdman Bas
van Wieringen het woord, en heet
iedereen een hartelijk welkom bij
deze bijzondere gebeurtenis. Hierna
is het de beurt aan Drs. Odi Bouwmans, voorzitter van de Kring van
Schuttersgilden Land van Cuijk, die
het toernooi officieel zal openen. In
zijn toespraak is de Kringvoorzitter
vol lof over het genomen initiatief en
hij feliciteert het Sint Theobaldusgilde dan ook van harte. Hierna verklaart hij het indoor jeugdvendel-

toernooi voor geopend. De vendels
worden gepresenteerd, het Wilhelmus klinkt en vaandrig Geert Jacobs
overvendeld het koningpaar en de
aanwezige overheden. Afmars van de
vendeliers en dan zal het nu echt
gaan beginnen. Er kan worden
gevendeld in de klasse t/m tien jaar,
in de klasse elf - dertien jaar en in de
klasse veertien -zestien jaar. Iedere
vendelier mag zijn kunnen twee keer
aan een driekoppige jury tonen. Na
deze twee keer vendelen hebben dus
zes juryleden, één uit elke kring, een
oordeel gegeven over het kunnen
van de vendeliers. Het groepsvendelen, waaraan veertien groepen deelnemen, wordt bekeken door zes
juryleden, ook hier weer één uit elke
kring, gebroederlijk langs elkaar. Bij
ieder toernooiveld is een lid van het
Sint Theobaldusgilde aanwezig die
er zorg voor draagt dat iedereen op
tijd voor de jury verschijnt. Op deze
manier kunnen we ons, met ieders
medewerking precies aan het tijdschema houden. Dit is ook nodig
want de vendeliers die meedoen aan
het groepsvendelen, zullen drie keer
hun opwachting moeten maken voor

de jury. De tijdsindeling is zo gemaakt dat er op ieder moment van
de dag wel ergens in de hal gevendeld wordt. Hoe verder de dag vordert, hoe meer complimenten het
Sint Theobaldusgilde toebedeelt
krijgt. Het is kwart over vier, precies
op tijd als de laatste vendeliers hun
vendels oprollen, zich afmelden bij
de jury en het toernooiveld verlaten.
We gaan ons opmaken voor de prijsuitreiking. Deze laat, door de vele
juryrapporten, toch nog even op zich
wachten. Het is bijna half zes als de
prijswinnaars bekend gemaakt gaan
worden. De zilveren schildjes worden vergezeld met de felicitaties uitgereikt door de beschermvrouwe van
het Sint Theobaldusgilde, mevr. M.
van Soest-Maas en door de vendelleider van de kring Cor Bonants.
Iedere deelnemer krijgt nog een oorkonde, met de juryrapporten waarna
iedereen huiswaarts keert. Het Sint
Theobaldusgilde mag terugzien op
een geslaagd toernooi en kreeg hiervoor veel complimenten, maar het
grootste compliment zou toch zijn
als in 2005 een ander gilde dit initiatief over gaat nemen, zodat er dan
ook een indoor vendeltoernooi voor

de Brabantse jeugdvendeliers zal
zijn. Ieder gilde waar dan ook mag
rekenen op de medewerking van het
Sint Theobaldusgilde. Nogmaals
dank aan iedereen die bijgedragen
heeft aan het welslagen van dit toernooi, jullie waren echte gildenbroeders!
Aanvullend hierop een reactie
van het Sint Willibrordusgilde
Bakel
Een grandioos, goed georganiseerd
jeugdvendeltoernooi te Overloon in
november 2004 verdient een handhaving. Onze jeugd was zeer enthousiast en bedreven en heeft een fantastische dag beleefd. Ze hebben
vendeliers van diverse gilden zien
vendelen en daar veel van opgestoken. Elke jeugdvendelier is of met
een prijs of oorkonde huiswaarts
gekeerd.
Dit biedt perspectief en kwaliteit
voor onze toekomstige vendeliers.
Om onze jeugdvendeliers verder te
stimuleren wil het Sint Willibrordusgilde de taak opzich nemen om voor
2005 een indoor jeugdvendeltoernooi te organiseren. Gilden die met
hun jeugdvendeliers zowel individu-

eel als in groepsverband willen deelnemen aan dit indoor jeugdvendeltoernooi op 27 november 2005 in
Bakel, kunnen informatie opvragen
via de telefoonnummers 0492341468 of 0492-343052.
■

41

Kringvoorzitter Odi Bouwmans spreekt de jeugdigen toe

Reportage
WOENSDAGMIDDAGSCHUTERS
AL TIEN JAAR ZEER ACTIEF
Na de wintercompetitie 1994-1995
kruisboogschieten op wip van gildekring De Dommelgroep was er
onder de oudere schutters de vraag
of het niet mogelijk was om ook in de
zomer met de kruisboog te schieten.
De eerstejaars vutters Frans van den
Boogaard, Janus Bressers, Martien
van Doremalen, Ton Smits en Peter
Vermeer, waren de starters. Om het
drukke weekendprogramma van de
gilden niet extra te belasten, werd
gekozen voor de woensdagmiddag.
Het aanvankelijke kleine groepje
schoot wekelijks bij toerbeurt in Sint
Michielsgestel,
Den
Dungen,
Schijndel en Liempde. De daar aanwezige gilden beschikten elk over een
schutsboom voor de kruisboog op
wip. In de beginfase was het gewoon
wat oefenen in groepsverband en
’bijkletsen’. Toen de groep na enige
jaren al behoorlijk was uitgebreid,
ging de energieke Frans van den
Boogaard als competitieleider aan de
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slag. Er werden de wedstrijdpunten
op papier gezet en er kwamen zilver
prijzen voor het eindklassement. Dit
klassement wordt bepaald aan de
hand van het gemiddelde aantal
punten ten opzichte van voorgaande
jaren. Er is een prijs ingesteld voor
degene die het dichtst bij zijn gemiddelde eindigt, het hoogste boven zijn
gemiddelde eindigt en voor wiens
gemiddelde het meest is gezakt
(gebroken pijl). Er wordt geschoten:
tien schoten plaatje acht cm, tien
schoten plaatje zes cm, vijf schouderschoten plaatje acht cm en vijf revolverschoten plaatje acht cm. Met dertig schoten per man zijn het nu wekelijks tussen de 700 en 800 schoten.
De beoordeling en de verwerking is
een hele klus. Gezien de enorm
gestegen deelname aan de wedstrijden wordt er nu iedere week bij toerbeurt geschoten op de accommodaties van het Boxtelse en Liempdse
gilde, omdat beide over drie schuts-

bomen beschikken. Toch moet men
in ploegen schieten om het programma voor vijf uur afgewerkt te
hebben. Voor de hoofdschrijver Joop
de Koning uit Schijndel is het echter
de hele middag raak of mis. Elke dag
bestaat er tevens een dagprijs, waarvan door loting het aantal behaalde
punten wordt vastgesteld en de winnaar de prijs voor de daarop volgende
week moet inleveren. De vutters van
het begin zijn inmiddels al weer lang
’Drees’ trekkers, met als nestor de
tachtigjarige Janus Bressers, maar de
groep is in de afgelopen tien jaar
behoorlijk gegroeid. Elke woensdagmiddag zijn er ongeacht de weersomstandigheden tussen de 23 en 28
schutters aanwezig van gilden uit de
dorpen die aan de delta van het
stroomgebied van de Dommel gelegen zijn. De schutters zijn van de
gilden Sint Barbara en Sint Joris uit
Boxtel, Sint Catharina uit Den Dungen, Sint Willibrordus uit Esch, Sint
Antonius en Sint Sebastiaan uit
Gemonde, Sint Antonius Abt uit
Liempde, Sint Catharina en Sint
Barbara uit Schijndel en Sint Barbara en Sint Sebastiaan uit Vught.
Was het in de beginfase wat oefenen,
nu zijn het keiharde wedstrijden
waarin het onderdeel ’gezellig bijkletsen’ is gebleven.
■

FEDERATIE-NIEUWS
Federatieve Agenda
De federatieve agenda, zoals die in de Gildetrom wordt
gepubliceerd, is altijd een overzicht van de op de kopijsluitingsdatum bekende data. Na die datum ingediende
wijzigingen en nieuwe data kunnen uiteraard pas worden meegenomen in een opvolgende uitgave.
Nieuwe vademecum 2005
Onlangs is de 17e jaargang van het vademecum uitgekomen. Ook het vademecum is een momentopname.
Neem voor recente adressen en data altijd contact op
met het federatiesecretariaat.
Correspondentie
In het vademecum heeft elk gilde binnen elke kring een
eigen herkenningsnummer. Het zou zowel voor de
administratie binnen de NBFS als ook met betrekking
tot abonnementen op De Gildetrom veel zoekwerk
besparen als bij correspondentie steeds dat nummer
van het gilde zou worden vermeld. Gilden met de
zelfde naam, dat geeft veel zoekwerk als in correspondentie alléén de naam van het gilde wordt vermeld en
geen adresgegevens.
Uit de Algemene Vergadering van 12 april 2005.
* Herbenoemd in het bestuur: L.F.M. van den Berg
(MA), J. van Riel (KvO), H. Hoppenbrouwers (BM).
Herbenoemd alle secretarissen van de federatieve
commissies.
Benoemd tot nieuwe secretaris van de SAT-commissie: mevr. Maria van de Laak-Verschuren.
Benoemd tot voorzitter van de federatieve tromcommissie en schietcommissie respectievelijk
Frans Kampers en Marc Pijnenburg, die tevens
binnen de EGS de plaats inneemt van Cor Setz.
* Vastgesteld is het nieuwe ’Reglement trommen en
bazuinblazen’ met ingang van 1 januari 2006.
* 25 Juni wordt in Winterberg een EGS-Jeugdgildendag gehouden. Informatie: bij uw
kringsecretaris.
* Definitief is vastgesteld het besluit over gildenkledij
tijdens wedstrijden.
* Met grote inzet door OLS,GFS en NBFS wordt
getracht de gilden in hun voordeel te voorschijn te
laten komen uit de nieuwe circulaire ’Wapens en
munitie’ van de Minister.
■

EGS-NIEUWS
EST2006 gastheer vergaderingen EGS
De vier Bernhezer gilden uit Dinther, Vorstenbosch,
Heeswijk en Nistelrode die volgend jaar in Heeswijk het
Europees Schutters Treffen 2006 organiseren, waren
op vrijdag 1 en zaterdag 2 april gastheer van de ’Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden’
oftewel de EGS.
De EGS kan men zien als de Europese bond voor gilden en schutterijen en deze hielden op die twee dagen
hun voorjaarsvergaderingen in Bernheze. De EGS kent
in twaalf landen vijf regio’s, met daarin 28 Federaties en
Bonden welke 3000 verenigingen tellen met in totaal
zes miljoen leden. Nederland hoort bij regio 3, samen
met Groot Britannië en de Scandinavische landen.

Tijdens deze twee dagen kwamen ook enkele belangrijke gasten zoals Zijne Keizerlijke Koninklijke Hoogheid Aartshertog Dr. Otto von Habsburg. De meeste
gasten werden op vrijdagmorgen ontvangen op de
Abdij van Berne waar zij te gast waren. Om elf uur
gingen een aantal naar het gildehuis van Dinther waar
die dag de vergaderingen plaatsvonden van het Presidium, het Kapittel en Regio 1 van de EGS. Het Presidium is het hoofdbestuur van het EGS en deze vergadering werd voorgezeten door de President J.M.G.
Graaf t’ Kint de Roodenbeke. De zitting van het ’Kapittel van de Orde van de Heilige Sebastianus in Europa’
werd voorgezeten door de Grootmeester Z.K.K.H.
Aartshertog Otto von Habsburg. Voor de overige gasten waren er ondertussen alternatieve programma’s,
een rondleiding in de Abdij van Berne, een rondleiding
in kasteel Heeswijk en bezichtiging van de terreinen
waar volgend jaar het Europees Schutters Treffen
wordt gehouden. De laatste vergadering van deze dag
was die van Regio 1, dit is Duitsland ten noorden van
de Mainz. De dag werd besloten met om zes uur een
maaltijd en daarna nog een gezellig samenzijn.
Op zaterdag 2 april om half negen in de morgen verzamelden alle gasten zich samen met de Bernhezer gilden op de markt en ging het in optocht naar de Heilige
Willibrorduskerk in Heeswijk, waar een Investituurmis
werd gehouden met als celebranten bisschop Muskens,
pastoor Jansen en priesters uit Duitsland en Oostenrijk. Tijdens deze mis kregen tien personen die zich
ingezet hebben voor het gilde- of schutterijwezen het
Ridderkruis in de Orde van de Heilige Sebastianus in
Europa en één werd Commandeur. Uit Brabant waren
het Cor Sets uit Riethoven, Rein Haase uit Eindhoven
en Willy van de Wijgert uit Heeswijk die geridderd werden en Jo van de Biggelaar uit Wintelre werd Commandeur. De mis werd gezongen door het gildekoor van
het Dintherse Sint Barbaragilde, wat vooral door de
vele buitenlandse gasten als een unieke aangelegenheid
werd beschouwd. Na de mis was er een vendelhulde
voor de nieuwe Ordeleden op het kerkplein.
Meteen na de middag was de laatste vergadering en
niet de onbelangrijkste. Afgevaardigden van alle vijf de
regio’s hielden hun voorjaarsvergadering. Deze vergadering was zowel in het Nederlands, Duits en Pools en
geschiedde met tolken. Hiervoor had de EGS een
bedrijf benaderd dat met hulp van twee cabines en
negentig headsets de vergadering volgbaar maakte voor
alle afgevaardigden. De gasten gingen na afloop weer
tevreden naar huis en zien met vertrouwen het
EST2006 tegemoet. Informatie van EST2006 is te
zien op de website EST2006.nl . Via deze site kan men
doorlinken naar de EGS en de afzonderlijke gilden van
Bernheze. Ook zijn hier vele foto’s van dit weekeinde te
zien.
■

INGEZONDEN
TWEE NIEUWE
’GILDESITES’ ONLINE
Sander Oome van het gilde Sint Crispinus en Sint
Crispinianus uit Besoijen meldt dat sinds december
2004 een tweetal gilde-gerelateerde websites online
zijn. Het betreft een site over zijn eigen gilde (http:/ /
www.gildebesoijen.nl) en de ’Startpagina dochter’
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(http://schuttersgilden.pagina.nl).
Deze laatste link betreft een door Sander samengestelde linkverzameling met gerubriceerde blokken links
van gilde-gerelateerde onderwerpen. Het betreffen hier
gilden zelf, maar ook kringen, leveranciers van gildeattributen en dergelijke. Deze site is nu al redelijk uitgebreid maar het is de bedoeling dat er in de loop van tijd
alleen maar meer links bijkomen om tot een zo’n compleet mogelijke verzameling gildelinks te komen. Hij
denkt er ook over om een prikbord aan deze site toe te
voegen waarop gildebroeders, - zusters en niet-gildeleden kunnen discussiëren, vragen kunnen stellen en
informatie uit kunnen wisselen. Hij verwacht zo de gilden meer bekendheid te geven.

NOGMAALS DE HOED
IN DE KERK
Op mijn verhaal in De Gildetrom nr.1/2005 over het
dragen van hoeden in het algemeen, zogezegd de
omgang met de hoed, kreeg ik van veel kanten commentaar. Voornamelijk omdat het te weinig of liever
geen uitsluitsel gaf over hoe de gilden bij kerkbezoek
met hun hoofddeksel moeten omgaan.
Dat is begrijpelijk nu ik achteraf constateer dat De Gildetrom uitgerekend het laatste stuk van mijn verhaal
niet heeft afgedrukt! Vandaar die kritiek. Eigenlijk onterecht dus. Daarom volgt hier alsnog het in de Gildetrom weggelaten stuk tekst:
Het hoofddeksel van de gilden
Vanuit al die opvattingen belanden we weer bij het gildetenue. Waarom zou de gildehoed niet onder de
gedragsregels van uniformdragers kunnen vallen?
Ook die wijken in principe niet af van de correcte
‘omgang’ met een hoed. Gilden kennen à priori meerdere soorten hoofddeksels. Hoeden, steken, petten en
baretten. Waar de gildenbroeders in de kerk hun hoed
ophouden of juist afzetten - al naar gelang de plaatselijke gewoonte - wordt bij het défilé tijdens gildedagen
de hoed vaak als eerbetoon en groet vóór de tribune
gelicht. Gildezusters echter houden hun hoofddeksel
op. Het is absoluut normaal dat dames nooit groeten
door het afnemen van hun hoed. Dat zal vermoedelijk
onder andere van oudsher met hun kapsel te maken
hebben. En baretten?
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Tot zover wat er oorspronkelijk stond
Voor de zekerheid - en de gerichte vragen daaromtrent
- dus nog eens in het boekje De Wellevendheid (1913)
van mgr, A.F. Diepen gesnuffeld of ik misschien toch
iets over het hoofd (toepasselijk!) gezien had. Welnee, er
staat op pagina 173 maar één simpele regel: ‘Bij het
binnengaan der kerk ontbloot de man het hoofd, vrouwen komen niet in de kerk dan met gedekten hoofde.’
Vergelijken we wat Diepen in het algemeen allemaal
opsomt als vereist voor correct en passend kerkgedrag,
dan herkennen we dat vandaag nagenoeg nergens meer.
Hij beschrijft èlke buiging, knielen en opstaan tijdens de
dienst. Voor onze grootvaders een vast ritueel, maar in
de loop der jaren is het allemaal wat ‘losser’ geworden.
Bijna alle kerkgangers zitten nu de hele mis op hun derrière. Dat Diepen niet gedetailleerd ingaat op hoofddeksels in de kerk, is makkelijk te verklaren. Zijn boekje
was primair bedoeld als lesmateriaal voor seminaries.
Om de eenvoudige reden dat de meeste seminaristen
uit de boerenstand kwamen en niet zo vertrouwd waren
met de stadse manieren en de etiquette. De jonge kape-

laans moesten echter toch weten hoe je je bij huisbezoeken, op straat en bij maaltijden enz. diende te gedragen.
In de kerk past vanzelfsprekend geen hoofddeksel,
immers uit eerbied voor God’s huis. Logica waar geen
seminarist aan twijfelde en wat dus ook geen uitleg
behoefde. Ja misschien gloorde ooit, als de genade meewerkte, nog een keppeltje of een mijter?
Hoed op of af, op gildeniveau blijft het waarschijnlijk
een eindeloze discussie. In Kring Maasland geldt het
advies dat het organiserende gilde (van een kringdag)
bepaalt waar de gasten zich aan moeten houden. Verder
volgt ieder zijn eigen plaatselijke gewoonte. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de militaire richtlijn
(blootshoofds). Een compromis zou kunnen zijn hoed,
pet, steek of baret alleen bij de consecratie af te zetten.
Dan komt de eerbied toch nog tot uitdrukking. Ineens
vraag ik me vertwijfeld af welke regels die Zwitserse Gardisten in de Vaticaanse Sint Pieter hanteren? Die hebben
toch iets gilde-achtigs. Houden die hun steek op?

Frans van Miert

MEDEDELINGEN VAN
DE ADMINISTRATIE
Abonnementen via een gilde
Het komt herhaaldelijk voor, dat leden van een gilde,
dat een collectief abonnement heeft, zich rechtstreeks
tot de administratie richten om hun lidmaatschap op te
zeggen, adres te wijzigen, e.d. Achteraf blijkt het gilde
hiervan niet op de hoogte te zijn en stemt de gildeadministratie niet overeen met die van De Gildetrom.
Gildebroeders en –zusters, die een abonnement via een
gilde hebben, dienen zich altijd tot dit gilde te richten.
Alleen de individuele abonnees kunnen zich rechtstreeks tot de administratie wenden.
Gebruik nummer van de NBFS
Een groot aantal gilden heeft dezelfde patroonheilige.
Dat komt zelfs voor in dezelfde gemeente of een kerkdorp daarvan. Daarnaast wonen de dekenschrijvers of
secretarissen van een gilde soms in een andere plaats,
waar een gilde bestaat met dezelfde patroonheilige.
Dat is allemaal aanleiding voor verwarring, welke ook
wel eens onaangenaam is. Daarom wordt dringend
verzocht om bij de correspondentie met De Gildetrom
altijd het registratienummer van de Noordbrabantse
Federatie van Schuttersgilden te gebruiken. De Gildetrom gebruikt dit nummer ook in haar abonnementenadministratie. Het nummer is te vinden in het vademecum, dat elk jaar door de federatie wordt verspreid. Het
gebruik van het nummer schept meer duidelijkheid.
Niet alleen is hieruit de kring - eerste twee cijfers - af te
leiden, maar ook het volgnummer van het gilde in de
kring, afhankelijk van de naam van de patroonheilige
en de plaats van vestiging of - zoals in de Kring Kempenland - per district, waardoor een aantal volgnummers ongebruikt blijven. Het gebruik van het nummer
vergemakkelijkt de taak.
■

van vaandels,
vendels en andere
WILLIGERS makers
gildeattributen
Joke Willigers (V.H. H.M. Waters)
Zand 33, 5757 RX Liessel (0493) 34 25 68
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Jeugdvendeliers en tamboers bij Sint Lucia uit Steensel
In september 2003 werd het idee opgevat om jeugd op te leiden tot tamboer
of vendelier. Verschillende gildebroeders hadden kinderen in de leeftijd tussen
7 en 15 jaar. Deze kinderen bleken wel in te zijn voor trommelen en vendelen.
We begrepen ook dat zo’n opleiding voor die kinderen leuk moest zijn. Daarom
zorgden we dat er in de pauze ook cola en chips voor hen beschikbaar waren.
Daarnaast konden ze in het gildengebouw sjoelen of darten. Onze volwassen
tamboers en vendeliers waren bereid om de opleiding op zich te nemen. Het
jeugdtoernooi in Gerwen was een goede mijlpaal om naar toe te werken.
Daarom werd er elke zondag getraind. Ook werden er voor de jongeren nieuwe
uniformen aangeschaft. Vol trots hebben ze op 12 mei 2004 aan het eigen
gilde laten zien hoe ze er opstonden en wat ze allemaal al konden. De jeugdtamboers, die qua leeftijd allemaal wat ouder zijn dan de vendeliers, hebben
allemaal meegedaan in Gerwen, de vendeliers konden anderhalve maand later
hun kunnen tonen tijdens de gildedag in Oostelbeers. De eerste schildjes zijn
inmiddels gewonnen. We hopen dat dit het begin is van een grote reeks.
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KRINGNIEUWS
KWARTIER VAN OIRSCHOT
Vaandrig van gilde Sint Brigida Netersel neemt
afscheid.
Zaterdag 12 februari was het voor gilde Sint Brigida uit
Netersel en in het bijzonder voor vaandrig Harrie van
de Pas een bijzondere dag. Na 43 jaar het hoofdvaandel van het gilde te hebben gedragen droeg hij het op
de herdenkings- en teeravond over aan Sjak Baselmans.
Op 33-jarige leeftijd werd Harrie gevraagd of hij vaandrig van het gilde wilde worden. Hij was al enkele jaren
lid van het gilde dus wist hij ongeveer wat het allemaal
inhield. Wat hij toen niet meteen wist was dat je dan
automatisch in het bestuur komt. Het werd dus een
dubbel afscheid voor hem. Harrie verkeert nog in goede
gezondheid maar hij gaf op de jaarvergadering te kennen dat hij er als vaandrig mee wilde stoppen. Met
algemene stemmen werd Sjak Baselmans gekozen tot
zijn opvolger. Als Harrie bij hoge uitzondering met het
gilde niet uit kon rukken droeg Sjak meestal het hoofdvaandel. Dus is het niet helemaal vreemd voor hem.
Zoals gebruikelijk begon de herdenkings- en teerdag
met een mis. In deze mis wenste pastoor Bertens de
afscheidnemende vaandrig en zijn vrouw Lies nog vele
jaren in goede gezondheid toe. Na de goed verzorgde
koffietafel in zaal De Driesprong was het dan zo ver dat
het vaandel overgedragen werd. Hoofdman Frans WaaI
had veel lovende woorden over voor Harrie. Hij vertelde o.a. dat hij naast zijn vele verdiensten als vaandrig
ook 24 jaar zitting heeft gehad in de schietcommissie.
Hij is nog steeds een actieve en goede kruisboogschutter. Ook draagt hij zijn steentje bij als er op het gildeterrein gewerkt moet worden. In de afgelopen jaren heeft
hij vanwege zijn vele verdiensten voor het gilde diverse
onderscheidingen mogen ontvangen. Van het gilde
mocht hij dit keer een horloge met inscriptie in ontvangst nemen en werd hij benoemd tot ere-vaandrig.
Voor zijn vrouw Lies was er een mooie bos bloemen. In
zijn dankwoord zei Harrie dat hij blij verrast was dat hij
ere-vaandrig mag zijn en bedankte hij het gilde voor
het mooie aandenken. Ook wenste hij zijn opvolger
Sjak Baselmans veel succes toe.

Banden de mis opgedragen.
Na de mis trok het gilde naar
de
beschermheer
en
beschermvrouwe alwaar het
gilde de gebruikelijke koffietafel aangeboden kreeg. Na
de maaltijd werd hier de
loting verricht voor de volgorde van het koningschieten.
’s middags vertrok het gilde
vanaf huize Mertens voor de
rondgang door Oirschot.
Eerst naar het gildehuis café
’tVrijthof, dan naar de koning
(Chris Kempen), dan naar Piet Schellekens voor de
hoofdman Cor Smetsers en derde keer koning
van daaruit naar het schietterrein ’De Wip’. Zowel bij de koning als bij de hoofdman werd het gilde uitgenodigd om binnen te komen
om iets te drinken. Om vier uur kwam het gilde op het
schietterrein aan. Er waren al heel wat genodigden,
maar ook publiek aanwezig. Het koningszilver werd
van de schouders van de huidige koning gehaald en het
koningschieten kon beginnen. Bij het 162ste schot viel
een groot gedeelte van de vogel naar beneden. Daarna
was Piet Schellekens aan de beurt en iedereen aan de
kant had zoiets van als Piet schiet dan is het goed raak
en hij zou wel eens de nieuwe koning kunnen worden.
En zo gebeurde het ook. Bij het 163ste schot begaf de
vogel het en Piet Schellekens werd voor de derde keer
koning. Al eerder was hij dit in 1958 en 1982. Piet was
hier erg blij mee. Er werd een zeil op het gras gelegd
met daarop het gildevaandel. Piet nam aan de ene kant
van het vaandel plaats en de hoofdman aan de andere
kant. De koningsbelofte werd afgenomen. Deze belofte
werd bekrachtigd door het betreden van het gildevaandel. De heer en mevrouw Mertens de beschermheer en
beschermvrouwe hingen het koningszilver om zijn
schouders en zo werd Piet voor twee jaar de nieuwe
koning. Na deze plechtige ceremonie kon hij de felicitaties van iedereen in ontvangst nemen. Hierna werd
de erewijn geschonken en werd de feestdag met een
tocht naar het gildehuis en een kleine versnapering
afgesloten.
Statiedag gilde Sint Sebastiaan hilvarenbeek
De statiedag op 25 januari 2005 van gilde Sint Sebastiaan uit Hilvarenbeek stond in het teken van de viering
dat vier leden vijfentwintig jaar lid waren van het gilde.
Op de foto, voor het vaandel in gildekostuum de twee
vendeliers Ad en René Michels. Aan de zijkanten hun
echtgenotes die ook in de bloemetjes werden gezet. In
het midden de gildebroeders Graad Colsters en Tinus
Wouters aan wie een toepasselijke oorkonde werd uitgereikt.
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Ere-vaandrig, Harrie van de Pas draagt het hoofdvaandel over
aan de nieuwe vaandrig, Sjak Baselmans
Koningschieten Broederschap van Onser Liever
Vrouwe te Oirschot
Op zondag 29 augustus 2004, de patroonsdag van het
gilde, was het weer de dag van het tweejaarlijks koningschieten. Om 10.30 uur werd in de kerk van Sint Petrus

Vier leden vijfentwintig jaar lid

KEMPENLAND
Sint Annagilde Nederwetten
Tijdens de afgelopen kermis
in Nederwetten hebben
zeventien gildebroeders van
het Sint Annagilde gestreden
om de titel Gildekoning. Dit
koningschieten vindt om de
twee jaar plaats op kermismaandag. Na een hevige strijd
kwam bij het 156ste schot het
laatste stuk van de ’vogel’ naar
beneden. Ronny van der
Heijden was de gelukkige
schutter en daardoor de
nieuwe Koning. Hij ontDe nieuwe koning Ronny
troonde daarmee koning Jan
van der Heijden
van Rooij. Ronny is niet alleen
een kundig schutter, maar
ook een gelukkige schutter. Toen hij op achttienjarige
leeftijd, voor de eerste keer deelnam aan het koningschieten, werd hij ook al koning en daarmee de jongste koning
ooit van het Nederwettense gilde, nu acht jaar geleden.
Sint Jorisgilde Stratum
Hans Groenen van het Sint
Jorisgilde Stratum is bij het
laatstgehouden koningschieten, dat om de twee jaar
wordt gehouden de nieuwe
koning geworden. Naast de
regerende koning Frans
Sterk, die zijn titel moest verdedigen schoten er nog tal
van gildebroeders mee. Met
het vijftigste schot lukte het
Hans Groenen om de vogel
naar beneden te halen en
verwierf daarmee voor twee
Hans Groenen in vol ornaat jaar de titel van koning. Hans
is 45 jaar oud en sinds 1982
lid van het gilde Sint Joris Stratum.
Sint Sebastiaangilde Borkel
De gildebroeders en gildezusters van het Sint Sebastiaangilde kwamen op 26 september 2004 om half tien
bijeen in het gildelokaal aan
de Dorpsstraat in Borkel en
werden getrakteerd op koffie,
donker bier, vlaai en beschuitenbollen. Daarna vertrok
men in optocht naar de kerk
voor het bijwonen van de mis
waarin de koningsvogel werd
gewijd. Na de mis volgde de
eed van trouw en de jeugd
Het koningspaar Theo en Rian zorgde voor een vendeldemonstratie onder grote
publieke belangstelling op het marktplein in het centrum van Borkel. Na dit gebeuren werd aan de gildebroeders en gildezusters een koffietafel aangeboden in
het gildehuis ’de Woeste Hoeve’. Omstreeks twee uur
vertokken ze weer naar het gildeterrein voor de loting
van het koningschieten. De oud-koning Gerrit Toonders werd ontmanteld door de pastoor en de burgemeester. Hierna kon de schietwedstrijd beginnen. Na

een felle strijd tussen de zes deelnemers onder de
schutsboom, viel bij het 254ste schot de vogel naar
beneden. Theo van de Gevel kan zich nu twee jaar
koning noemen van het Sint Sebastiaangilde. Hij wordt
terzijde gestaan door zijn vrouw Rian. Samen hebben
zij vier kinderen en in het dagelijkse leven is hij zelfstandig meubelstoffeerder in Borkel. Theo is al heel wat
jaren lid van het gilde en zat al in de overheid, ook is hij
samen met zijn zoon Chris actief als vendelier. Voordat
de koning en koningin werden gehuldigd, moesten ze
eerst snoepzakken uitdelen aan de aanwezige kinderen,
waarna het ceremoniële gedeelte kon beginnen. Eerst
werd de oud-koning Gerrit Toonders bedankt en een
cadeau aangeboden voor zijn geweldige inzet als koning.
De nieuwe koning en koningin werden op het podium
geroepen. De koningsmantel met de zilveren schilden
werd hem omgehangen door de plaatsvervangend geestelijk adviseur de heer Sijben uit Valkenswaard, samen
met wethouder Martien Wijnen. Daarna begon de
handwassing, de koning moest een muntstuk hoorbaar
laten vallen in de waskom, dit was voor de verkregen
hulp. De hoofdman vertelde, dat dit symbolisch gebeuren in ere is hersteld, en maakte nog een grap: „we doen
dit jaar dit weer voor het eerst, we beginnen nu met de
handwassing, over twee jaar wassen we hem helemaal.”
Hierna moest de koning met de hand aan het hoofdvaandel de eed afleggen. Ook werd er een symbolisch
vaandeloverdracht gedaan tussen de oud en nieuwe
koning. Hierna mochten de koning en koningin over
het hoofdvaandel lopen. Hiervoor werd het hoofdvaandel door de vaandrig Frits van Asten op de traptreden
van het podium uitgelegd. Het was een bijzonder historisch en traditierijk schouwspel. Er volgde een vendelgroet door de vendeliers, tamboers en bazuinblazers
van het Sint Sebastiaangilde. De plaatselijke fanfare
EMOS was ondertussen gearriveerd en bracht een
serenade en speelde het ’lang zullen ze leven’ voor de
nieuwe koning en koningin en de aanwezige gasten. Dit
werd bijzonder op prijs gesteld door de gildebroeders
en zusters, de vele aanwezige dorpsgenoten en vertegenwoordigers van bevriende gilden. Er werd nog lang
gefeest en nagebabbeld over de leuke en geweldige
nieuwe opzet van dit prachtig koningsfeest.
Reinier Haase ontvangt de Ridderorde van de
Heilige Sebastianus in Europa.
Op zaterdag 2 april 2005,
werd Reinier Haase van het
Sint Catharinagilde Tongelre uit Eindhoven tijdens
de Investituursmis in de Heilige Willibrorduskerk te
Heeswijk, door de President
van de EGS, Juan M. G.
graaf t’ Kint de Roodenbeke,
geridderd in de ’Ridderorde
van de Heilige Sebastianus
in Europa’, voor zijn jarenlange inzet als secretaris
Regio 3 van de EGS. De
Europese Orde van verdien- Reinier Ridderorde onderste van de Heilige Sebastia- scheiden
nus is door de EGS op
29-09-1985 te Eupen in het leven geroepen met als
doelstelling: ’De verdiensten, die zich personen en corporaties wegens de geestelijke eenheid van Europa als
christelijk vaderland van alle Europese volkeren verworven hebben, te belonen en zichtbaar te onderscheiden’. De orde voert de leus: Pro Deo - pro Christianae
Unutate - Pro Vita (Voor God - voor een Verenigd
Christelijk Europa - voor het leven). Op de hoofdlie-
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dendag van 13-10-2001 ontving Reinier ook al de
’Gouden Kruis van Verdienste EGS’ voor zijn inzet als
regiosecretaris.
Een nieuwe, verjongde Overheid bij
Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad
In 1954 bij de herleving van het gilde trad onder leiding
van Karel Vermeeren een enthousiaste en jonge overheid
aan die het gilde een nieuw leven inblies. Met veel elan
toog men aan het werk en het gilde bruiste van activiteiten. Maar de jonge gildebroeders van toen zijn de grijsaards van heden, minder enthousiast en minder actief.
De laatste jaren mag het gilde zich verheugen in een
toestroom van jonge gildebroeders. Het was dan ook de
hoop en de wens van de overheid dat zij eens de leiding
van het gilde zouden overnemen. Kapitein Lex van Lith
had al na ruim twaalf jaren leiding geven te hebben te
kennen gegeven zijn taak over te dragen; maar het vinden van een opvolger wilde maar niet lukken. Druk,
druk, druk, geen tijd, al veel te veel om handen enz. enz.
Ten einde raad besloot de overheid een enquête te houden onder de gildebroeders wie de beste kandidaat zou
kunnen zijn om Lex van Lith op te volgen. Iedere gildebroeder werd uitgenodigd drie namen op te schrijven
wie zij de beste kandidaat achtte. Met succes. Ruim driekwart van de gildebroeders reageerden. Van de genomineerden werden zij die meeste voorkeurstemmen
behaald hadden, uitgenodigd onderling uit te maken
wie de nieuwe kapitein zou worden. De vier meest genomineerden gingen in conclaaf bijeen en de keuze was
gauw gemaakt. Willem de Haan, die het hoogste aantal
stemmen gekregen had, wenste het in hem gestelde vertrouwen niet te beschamen en aanvaardde de taak. Maar
daarbij is het niet gebleven. Het viertal vergaderde verder en kwam met nieuwe plannen voor de toekomst om
het gilde opnieuw te enthousiasmeren, meer naar buiten
te treden en meer dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. De nieuwe plannen en initiatieven werden door
de overheid dusdanig enthousiast ontvangen, dat spontaan, naast de kapitein, ook de beide dekenen, Harrie
Schellen en Wik Bannenberg die beiden ook vele jaren
het gilde dienstbaar geweest zijn, spontaan hun functie
beschikbaar stelden om daarmee de jongeren de kans te
geven hun plannen ten uitvoer te brengen en het gilde
weer een nieuw elan te geven.Tijdens de voorjaarsvergadering van maandag 4 april kon kapitein Lex van Lith
niet alleen zijn taak overdragen aan zijn opvolger Willem
de Haan, maar werden ook drie nieuwe dekenen geïnstalleerd. Het zijn de gildebroeders Reinoud Frederiks,
Jos van der Linden en Piet van der Meulen. Tegelijkertijd droeg Deken-schatbewaarder Jos Jansen, die daarbij
de taak van Deken-schrijver waarnam, zijn penningmeesterschap over aan de nieuwe Deken-schatbewaarder Piet van der Meulen.
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Kapitein Lex van Lith draagt het kapiteinsteken en de voorzittershamer over aan zijn opvolger Willem de Haan

Een kostbare verzameling over de H. Catharina
van Alexandrië overgedragen
Gedurende zijn periode dat Karel Vermeeren gildebroeder was van het Sint Catharinagilde EindhovenStad van 1954 tot aan zijn overlijden in 1992, heeft hij
een verzameling opgezet over de heilige Catharina van
Alexandrië. Een verzameling die naast literatuur, vele
etsen, prenten, foto’s, bid - en devotieprentjes, en ook
enige relikwieën en beelden omvat. De archivaris van
het gilde, Theo Verschuren, vernam dat de erven van
Karel Vermeeren deze omvangrijke en historische collectie van de hand wensten te doen en informeerde
gildebroeder/gildeheer Henk Staals hierover. Op advies
van Theo Verschuren ging hij over tot de aankoop van
de gehele collectie, maar wenste deze niet voor zichzelf
te behouden en daaraan een goede bestemming te
geven zodat hij voor de toekomst behouden en bijeen
blijft. Tijdens de voorjaarsvergadering van maandag 4
april droeg hij de collectie in eigendom over aan het
Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad. Door Theo Verschuren is een inventarisatie opgemaakt en alles gesorteerd op land van herkomst, soort van afbeelding enz.
en alles gedocumenteerd in een twintigtal showmappen, zodat een en ander geëxposeerd kan worden. Ook
had hij tijdens de overdracht zorg gedragen voor een
bescheiden expositie zodat de gildebroeders kennis
konden nemen van deze kostbare schenking. Ook in de
toekomst hoopt het gilde bij voorkomende gelegenheden de kostbare verzameling tentoon te stellen overeenkomstig de wens en de intentie van de schenker.

Een overzicht van een deel van de collectie
Gilde Gerwen ondersteunt ontwikkelingsproject
Mede op initiatief van gildezuster Henny Hommersom
van het Heilig Kruisgilde Gerwen is in het Noordoosten van India een kleinschalig ontwikkelingsproject
gestart, dat moet voorzien in betere levensomstandigheden voor de allerarmsten aldaar. In samenwerking
met Father Mathew Puhlyadam van de missie in Phulbani is men begonnen om op kleine schaal melkgeiten
ter beschikking te stellen aan arme gezinnen, voornamelijk weduwen met kinderen, die nauwelijks een bron
van inkomsten hebben. Van de opbrengst van de melk
kan, naast de meest elementaire levensbehoeften, o.a.
ook worden voorzien in een bijdrage aan schoolgeld
voor de kinderen, die wegens geldgebrek nu geen opleiding kunnen volgen. Voor een bedrag van omgerekend
1 25,- dat rechtstreeks aan het project ten goede komt
kan al een melkgeit worden aangeschaft om een arm
gezin enig uitzicht op een betere toekomst te bieden.
Gildezuster Henny Hommersom, die jaarlijks voor
eigen rekening een bezoek aan het project brengt staat
er borg voor dat het bijeen gezamelde geld op de juiste
manier wordt besteed, reden waarom het Heilig Kruisgilde dit kleinschalig ontwikkelingsproject van een van
haar gildezusters graag ondersteunt. Recentelijk zijn al

een klein aantal geiten ter beschikking gesteld maar dit
is nog maar een bescheiden begin, waarvan ook het
gilde hoopt dat dit zich verder zal uitbreiden. Naast de
al geboden financiële steun heeft het gilde onlangs de
accommodatie aan het Lankveld ter beschikking gesteld
voor het houden van een presentatie van het project en
een veiling en een loterij van door schenking verkregen
artikelen. Een tweetal gildebroeders fungeerden daarbij
op niet onverdienstelijk wijze als veilingmeesters. Bij het
opmaken van de balans bleek dat er maar liefst een
bedrag van 1 1.750,- was bijeen gebracht, wat omgerekend betekent dat daarvoor weer zeventig geiten kunnen worden aangeschaft en evenzoveel arme gezinnen
blijvend een weliswaar bescheiden bron van inkomsten
wordt geboden. Het Heilig Kruisgilde wil dit kleinschalige project uiteraard verder blijven steunen, en zal waar
mogelijk dit unieke initiatief propageren. Inmiddels is
bekend dat het Sint Jorisgilde Budel eveneens een tweetal geiten heeft geadopteerd. Een dergelijk gildebroederlijk gebaar van een bevriend gilde verdiend zeker
navolging. Wellicht dat ook ander gilden hierdoor worden geïnspireerd om dit klein, maar wel effectieve ontwikkelingsproject mede te ondersteunen. Gildezuster
Henny zal u daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Gildezuster Henny Hommersom en haar geiten
25-jarig gildejubileum bij Heilig Kruisgilde
Gerwen
Op zaterdag 18 december herdacht gildebroeder Frans
Bunthof het feit dat hij 25 jaar geleden toetrad tot de
gelederen van het Heilig Kruisgilde. Frans had overigens voor die tijd al een goede relatie met het gilde
door de samenwerking met de plaatselijke carnavalsvereniging bij allerlei gezamenlijke activiteiten zoals het
organiseren van markten e.d, waarbij Frans jarenlang
als penningmeester optrad. Geen wonder dus dat
Frans, die het gilde van zeer nabij had meegemaakt
uiteindelijk definitief lid van het gilde werd, waar hij de
functie van zilverdrager kreeg toebedeeld. Ook het
paard van de standaardrijder trekt zijn belangstelling
en hij is dan ook meestal van de partij als het paard
moet worden opgetuigd en de standaardrijder in zijn
harnas moet worden geholpen. Op 18 december werd
Frans dus gehuldigd voor 25 jaar trouw gildebroederschap. Na de gebruikelijke vendelhulde werd hij toegesproken door Hoofdman P. van de Berk, die vooral
aandacht besteedde aan het belangrijk aandeel dat de
jubilaris heeft gehad bij het realiseren van de eerste fase
van de verbouwing van het gildehuis. Zijn jarenlange
ervaring als timmerman/uitvoerder is hierbij goed van
pas gekomen. Onder de belangstellenden bij de huldiging waren o.a. districtsraadsheer Tony Schönhoff en
secretaris Felix Crooymans namens Kring Kempenland aanwezig. Van de Hoofdman kreeg de jubilaris de
zilveren verenigingsspeld uitgereikt. De gemeente
Nuenen C.A. werd vertegenwoordigd door Wethou-

der Janssen, die de jubilaris een fraai wandbord aanbood. Dat Frans veel verdiensten heeft gehad voor de
Gerwense gemeenschap moge blijken uit het feit dat hij
al eerder zowel koninklijk als gemeentelijk werd onderscheiden. Na de officiële receptie bleven de gildebroeders en - zusters nog geruime tijd in een gezellige sfeer
bijeen.

Opspelden van de zilveren speld
Sint Agathagilde Heeze viert op eigen wijze de
patroonsdag
Dit jaar vierde het Sint Agathagilde Heeze haar
patroonsfeest niet op 5 februari, maar vanwege de carnavalszaterdag een week later. Het was een zeer bijzonder patroonsviering, de gildemis. Het was een dag
met veel verassingen zowel binnen - als buitenshuis.
De dag begon heel ’goed’. Al vóór de gildemis kregen
we uitgebreid de ’z(r)egen’ van boven. Dus niet
gaande, onder de opwekkende en uitnodigende klanken van de trommen, door het dorp maar gewoon met
de auto naar de kerk. Onder de toren opstellen en
trommend de kerk binnen om, volgens goed gebruik,
de patroonsdag te beginnen met een gildemis, waarin
pastoor Rob Mutsaerts onze voorganger was, geassisteerd door diaken Karel Bennenbroek, zelf gildebroeder van het gilde. In zijn preek stond de diaken stil
bij de schijnbare tegenstelling van vastentijd – een tijd
van inkeer en soberheid en bezinning (op weg naar
Pasen)- en de uitbundige viering van het patroonsfeest
van het gilde. Bezinning op wie we zijn als christenen
en als gildebroeders; bezinning op hoe de Blijde Boodschap ons handreikingen geeft om die Boodschap als
christenen en als gildebroeders, met onze gilde-idealen: liefde, dienstbaarheid en broederschap hoog in
de vaan, in ons leven zichtbaar en tastbaar te kunnen
maken, is een van de redenen waarom het gilde haar
patroonsdag met een gildemis begint. Door onze gildeidealen: liefde, dienstbaarheid en broederschap de
ander nabij te zijn en mogen meewerken aan het leven
en het levensgeluk van de ander dat is de moeite waard
om te vieren. In zijn preek memoreerde diakengildebroeder Karel Bennenbroek ook de gouden jubilaris
van zijn gilde en zijn gezin Jack van Weert. Vijftig jaar
lang was hij en dat is hij nog steeds, een vertrouwd
gezicht bij het Sint Agathagilde in Heeze. Een markant
figuur waar we letterlijk en figuurlijk niet omheen kunnen. Hiervan getuigen ook de vele foto’s die van hem
gemaakt worden op kring- en andere gildedagen. In het
eigen gilde is hij een gildebroeder met grote verdiensten. Een gildebroeder is niet gildebroeder om op te
vallen, dat heeft Jack goed begrepen. Hij hield en houdt
er niet van om voorop te staan. Het liefst werkt hij,
zomaar, stil, op de achtergrond. Zo was hij jarenlang
vaandrig die met veel inzet en toewijding de vendeliers
het vendelen leerde en hen het vendelgebed eigen
maakte. Als bestuurslid had hij een waardevolle
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inbreng in het beleid van zijn gilde. In het begin heeft
Jack zich ook nog ontfermd over de tamboers. Hen
leerde hij de kunst van het trommen en roffelen. Rond
zijn robijnen jubileum heeft vaandrig Jack het vaandel
overgedragen aan ’jongeren’, maar hij bleef wie hij was,
vendelier in hart en nieren; hij bleef dáár waar hij zich
goed voelde, te midden van zijn vendeliers en tamboers. De gildegeest is iets wat Jack niet voor zichzelf
hield; neen het was een virus in hem waarmee hij zijn
gezin ’besmette’. Drie van de vier kinderen Van Weert
hebben, zo lang studie en werk het toelieten, het gilde
gediend als tamboer. En ook de jongste zou zeker gildebroeder geweest zijn, ware het niet dat Jack en zijn
gezin zonodig naar het buitenland moesten vertrekken.
Ook de echtgenote van Jack, Betsie is niet van het gilden gevrijwaard gebleven. Na de gildemis mocht het
gilde in aanwezigheid van de genodigden waaronder
de kinderen en kleinkinderen van de jubilaris, kringvoorzitter van Kring Kempenland van de Bond van
Schuttersgilden Jan Schrurs, kringsecretaris Felix
Crooymans, districtsraadsheer Oost Jan de Greef en
een delegatie van het Heezer Sint Jorisgilde, in het
gildeonderkomen aan de Zegge, genieten van een heerlijke, door de echtgenotes van de gildebroeders zeer
goed verzorgde, koffietafel. Met een gezellig samenzijn
van de gildebroeders en hun echtgenotes, onder het
genot van een drankje en een hapje, met daar tussendoor de prachtige grappige liederen en humoristische
spot van ’t Schauw Span, werd deze bijzondere en
gezellige patroonsdag van het Sint Agathagilde Heeze
afgesloten.

Schilderij van Sint Agatha in het gildehuis
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Een gouden jubilaris bij het Sint Agathagilde
Heeze: Jack van Weert
De huldiging vond plaats op de patronesdag. Maar
voordat de huldiging begon,vroeg gildebroeder-vendelier Gerard van de Paal namens zijn familie het woord.
Het gilde heeft haar gildeonderkomen gevonden in de
lokaliteit van zijn vader, gildebroeder en oud-koning
Wim van de Paal, aan de Zegge. Vandaag een schitterende gelegenheid dacht Gerard om pap en mam eens
een cadeau te geven want met de verjaardagen willen
ze nooit iets. Een blijvend cadeau. Gerard onthulde
een levensgroot schilderij van Sint Agatha, geschilderd
door de Heezer kunstenares Martine van Oord, naar
voorbeeld van een processievaantje uit de parochiekerk
Sint Martinus in Heeze. Met veel plezier bood hij Wim
en Toos dit cadeau aan. Het schilderij van de patrones
Sint Agatha heeft een blijvende plaats in het gildeonderkomen. Zichtbaar ontroerd dankte de gildegastheer
zijn kinderen voor deze blijvende attentie. Daarna was
het tijd voor de huldiging van de gouden jubilaris en
zijn echtgenote. Na een korte toespraak van de voorzitter Albert van de Laak van het gilde, die
Jack bedankte voor de vele verdiensten binnen het

gilde. Kapitein Henk Guitjens hing Jack namens het
Sint Agathagilde het jubileumschild om. Voor Betsie
waren er bloemen. Vervolgens was het districtsraadsheer, Jan de Greef, die het woord voerde. Hij was
helaas gehandicapt anderen hadden flink wat gras voor
zijn voeten weggemaaid. Echter geen nood. Het veld
was nog niet kaal. Jan zette enkele ontwikkelingen van
het gilde op een rij en zei dat hij te doen had met een
hardwerkend actief gilde waarin verjonging zichtbaar
is. Hij sprak over de trots van de eerste prijs in de
optocht van de Kringgildendag in Duizel, over het
nieuwe gildeterrein en de schutsbomen die er door veel
inzet van de gildebroeders gekomen waren. Maar Jan
was gekomen voor de jubilaris. Samen met hem blikte
hij even terug in het verleden. Het bezoek van de gilden
aan paleis Soestdijk op een hete koninginnedag in de
jaren tachtig. De gilden mochten lange tijd een erehaag
vormen waardoor de bezoekers wandelden om hun
cadeaus op de trappen van het bordes van het paleis te
leggen.Ten leste mochten zij hare majesteit een vendelhulde brengen. En dat was het dan. Dorstig als ze
waren mochten ze zonder zich ten paleize te laven huiswaarts keren. Kringvoorzitter Jan Schrurs was het er
totaal niet mee eens dat onze jubilaris niet voorop wilde
staan. Nog sterker. Hij stond in die vijftig jaren vaak
voorop. Als vaandrig stond hij voorop in het dragen
van het vaandel; voorop stond hij bij de vendeliers als
voordraaier; voorop stond de jubilaris als opleider van
tamboers en vendeliers; voorop staat hij als ’postbode’
van het gilde in het rondbrengen van de gildepost. Zó
heeft Jack vele goede dingen gedaan voor het gilde en
moge hij een wijs voorbeeld zijn voor vele anderen.
Vijftig jaar gildebroeder en ook nog eens vijftig jaar vendelier, het komt niet vaak voor zei de kringvoorzitter.
Voor alles wat de gouden jubilaris voor het Sint Agathagilde en het gildewezen gedaan en betekend heeft,
heeft de kringvoorzitter Jack, namens het Kringbestuur
van de Kring Kempenland, de gouden kringonderscheiding mogen opspelden. Jan van Lierop, keizer en
voorzitter van het bevriende Heezer gilde Sint Joris,
wist de jubilaris te herinneren dat er maar weinig gildebroeders zijn die zovaak hebben voorgedraaid bij het
gezamenlijk vendelen van het Gilde Sint Agatha en
Sint Joris. Ook prees hij Jack voor zijn standvastigheid
als gildebroeder. Het gilde kent nu eenmaal goede en
moeilijke tijden. In moeilijke tijden zien we vaak gildebroeders vertrekken. Neen juist dan bleef Jack. Grote
plichtsbetrachting en de belangen van het gilde stonden voorop. En in goede tijden. Ja, dan is het vanzelfsprekend. Jan feliciteerde de jubilaris en zijn echtgenote, hun gezin en het gilde Sint Agatha, begeleid door
een cadeau voor de jubilaris. Namens kinderen en
kleinkinderen van Weert sprak zoon Anton, oud-tamboer van het gilde, een feestrede uit waarbij ook hij in
het verleden dook. Als kinderen en tamboers trokken
zij samen met vader naar het gildehuis. Als het tijd was
huiswaarts te keren zei vader: „Ga maar alvast, ik kom
zo.” Een paar uur later als Jack gebeld werd klonk het
’bekende’: „Ik kom zo”. Nog een paar uur later: idem
dito. En als hij dan eindelijk thuis kwam had hij wel
altijd een reep Kwatta bij zich. De kinderen en
kleinkinderen gaven vader een mobiele telefoon
cadeau, maar niet zomaar. Als Jack als postbode zijn
ronde maakt kan Betsie hem nu vragen wanneer hij
thuis zal zijn. „Ja, ik kom zo, maar ik moet nog wel
Kwatta kopen”. Voor Gonnie de Kuster, echtgenote
van vendelier John de Kuster en moeder van een van
onze jonge jeugdvendeliers, was het een verassing dat
zij samen met de drie nieuwbakken jeugdvendeliers
naar voren gevraagd werd. Het gilde bood uit dankbaarheid haar een boeket bloemen aan. Gonnie name-

Gouden Jubilaris Jack van weert met vrouw Betsie
lijk had geheel vrijwillig en op eigen voorstel de drie
jeugdvendeliers in het ’pak’ gestoken. Er kwam maar
geen einde aan de verrassingen. Het woord was aan de
kapitein van het gilde, Henk Guitjens en zijn echtgenote Emmy. Een nieuw schietterrein, nieuwe schutsbomen en een door de wapenmeesters afgekeurd geweer
en daarbij een te kleine gildekas. Hoe moet dat, vroegen het gildebestuur en de schietcommissie zich af?
Kapitein Henk en zijn vrouw Emmy zorgden voor de
oplossing. Zij hebben het Sint Agathagilde een nieuw
goedgekeurd geweer kaliber 12 geschonken. Met een
gewicht van 16 kg letterlijk een zwaar geweer. Met dit

Overdracht van het gewichtige wapen
geweer zullen het nieuwe schietterrein en de nieuwe
schutsbomen in gebruik genomen gaan worden. Jan
Maas jr., regerend koning van het Sint Agathagilde
deed ook nog een gewichtige duit in de zak. We hebben
nu een nieuwe geweer met bijbehorende munitie, maar
waar moeten we dit alles opbergen. De aangescherpte
regels stellen hoge eisen aan het opbergen van geweer
en munitie. Hij heeft het gilde een officieel goedgekeurde wapenkast (137 kg) cadeau gedaan. Een welkom geschenk. Het huldigingprogramma werd afgesloten met een dankwoord gesproken door de jubilaris
zelf waarin hij zei, trots te zijn als hij met het gilde door
Heeze trekt, en dat Heeze trots mag zijn op het Sint
Agathagilde. Zijn dankwoord ondersteunde hij met
een gift voor het materialen - en kledingfonds. Hij had
immers zelf al zoveel kleding versleten. Tot slot wenst
hij het Sint Agathagilde veel heil en zegen toe.
Sint Agathagilde Heeze opent een nieuw
schietterrein
Vele, vele jaren is het gilde wat het schieten betreft te
gast geweest bij dr. M. van Oirschot en zijn echtgenote.
Bij hen achter de tuin stond de inmiddels verouderde
schutsboom van het gilde. Om te kunnen schieten
moesten de schutters gebruikmaken van de tuin van de
familie van Oirschot. Jaren lang is het gilde door de

familie gastvrij en met liefde in hun tuin ontvangen.
Een gezellige plek waar het gilde met plezier kon (blijven) schieten. Echter, aanscherping van de veiligheidsregels, lood en de natuur, de kogelvanger en de verouderde boom leidde ertoe dat er voor de gildebroeders
van het gilde een einde kwam aan het schieten.Wat nu?
Er werden plannen gemaakt en uitgewerkt; nieuwe
schutsbomen die aan de wettelijke regelgeving voldoen
op een eigen gildeterrein; een eigen gildeonderkomen.
Locaties werden gezocht en gevonden; vergunningen
aangevraagd, ingediend en geregeld weer afgekeurd.
Een lange tijd van overleg met gemeente, provincie en
wetgever. Maar het gildebestuur en de schietcommissie gingen niet bij de pakken neerzitten. Resultaat: Een
prachtig nieuw gildeterrein, nieuwe schutsbomen met
kogelvangers, die aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen en een eigen gildeonderkomen aan de Zegge in
Heeze, In aanwezigheid van de genodigden en gasten
waaronder dr. van Oirschot en zijn vrouw, wethouder
Balkestein, namens de gemeente, en een delegatie van
het bevriende gilde Sint Jan Baptist uit Leenderstrijp
toog men naar het schietterrein. Met het nieuwe zwaar
geweer loste dr. van Oirschot het eerste ereschot waarmee de schutsbomen en het schietterrein officieel
geopend en in gebruik genomen werden. Na de opening werden dr. van Oirschot en zijn echtgenote door
de voorzitter van het gilde nogmaals bedankt voor hun
gastvrijheid, hun warme ontvangst van het gilde en
hun betrokkenheid bij het gilde. Hij wenste hen alle
goeds toe voor de toekomst en sprak de hoop uit hen
nog vaak op het gildeterrein te mogen verwelkomen.
Aan dr. van Oirschot werd een cadeau aangeboden en
aan mevrouw van Oirschot een boeket bloemen. Het
tweede schot werd gelost door pastoor Mutsaerts,
waarna wethouder Balkestein, de kringvoorzitter, de
districtsraadsheer Oost, de kringsecretaris, de kapitein
van het gilde en de afgevaardigden van het Sint Joris en
Sint Jan Baptistgilde, op de puist schoten. Vervolgens
was de eer aan de gildebroeders van het Sint Agathagilde, hun echtgenotes en de gasten om met elkaar te
strijden in een gezellige onderlinge schietwedstrijd.
Gildebroeder René Coppelmans was het die het laatste
stukje van de puist omlaag haalde en met de eer mocht
gaan strijken.
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Het lossen van het ereschot
Wies van Leeuwen, 40 jaar lid Sint Martinusgilde
Luyksgestel
Op 4 januari 2005 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
ontving de hopman van het Sint Martinusgilde, Wies
van Leeuwen, het zilveren schild van Kring Kempenland vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap van het
gilde. Wies trad in 1964 in de voetsporen van zijn vader
Harrie. Hij begon als vendelier bij het gilde. Wies heeft
zich vanaf het begin ontwikkeld als een begaafd vendelier die aan vele wedstrijden heeft deelgenomen en ook

de acrobatiek niet schuwde. Daarna heeft hij de leiding
over de vendeliers overgenomen en deze ook lange tijd
als afgevaardigde in de overheid vertegenwoordigd.
Naast het vendelen droeg Wies ook tijdens andere evenementen zijn steentje bij, bijvoorbeeld de organisatie
en opbouw van de kringgildedag in 1995. Het hopman
worden/zijn kent zijn oorsprong in de laatste levensjaren van vader Harrie, eveneens een gildebroeder in
hart en nieren. Voor de toenmalige hopman Cor in ’t
Veld was Wies eigenlijk de ideale kandidaat om hem op
te volgen. Wies heeft geoogst wat Cor had gezaaid. Cor
heeft de ambtelijke administratieve molen op gang
gebracht om subsidies te verkrijgen die nodig waren
om het schietterrein grondig te vernieuwen. Wies heeft
samen met de schuttersleiding en de overige schutters
de uitvoering en vernieuwing tot stand gebracht. Daarnaast heeft hij samen met de vele andere gildebroeders
het gildehuis grondig verbouwd en vernieuwd. Hij
weet bij zulke projecten heel goed zijn plaats. Hij laat
de specialisten zijn werk doen, zo heeft de schuttersleiding en wapenmeester de leiding genomen bij de vernieuwing van het schietterrein, terwijl René Hoeks in
de gelegenheid werd gesteld om leiding te geven aan de
verbouwing van het gildehuis. Een veel door Wies
gebruikte uitspraak is: „ik hoef alleen maar te kijken of
iedereen zijn werk doet, dan gaat de rest vanzelf.” Beide
projecten zijn een prestatie van formaat en kunnen
enerzijds niet worden gerealiseerd zonder de toegewijde inzet van vele gildebroeders en zusters maar
anderzijds ook niet zonder de bezielende leiding van
met name de hopman. Onder zijn leiding en met de
inzet van vele anderen zijn ook nieuwe initiatieven zoals
het eetfestijn ontplooid. Noodzakelijke jaarlijkse initiatieven die de nodige fondsen aan de gildekas toevoegen. Maar Wies heeft niet alleen oog voor de leuke
aspecten van het gildebroederschap, ook de minder
leuke zaken, zoals het bezoeken van zieken, het oplossen van kleine ’conflictjes’ worden voortvarend ter
hand genomen. Een hopman die met beide benen op
de grond staat, open staat voor kritiek, zijn eigen fouten
erkent en het gilde zoals vele voorgangers op zijn eigen
wijze leidt. Terecht werd Wies van Leeuwen deze avond
onderscheiden voor zijn vele verdiensten voor het gildewezen in het algemeen en het Sint Martinusgilde in
het bijzonder. Hierna werd de avond nog op feestelijke
wijze voortgezet.

leden van Sint Sebastiaan herdacht, bij de consecratie
werd het vaandel geneigd en klonk het tromgeroffel
door de kapel. De vaandrig Ties Ronken sr. hernieuwt
in de kapel de eed van trouw aan het kerkelijk gezag en
de gildebroeders offeren hun gaven op de trom. Na
samenkomst in ’Het Raathuis’ bij erelid de heer H.
Raat was het tijd voor de koffietafel verzorgd door de
dames van de teerdagcommisie. Om twaalf uur begon
de jaarvergadering, het bestuur legt verantwoording af
aan het gilde waarbij het jaaroverzicht en financiële
verslag onder dankzegging werden goedgekeurd.
Bij de bestuursverkiezingen waren de Regerend Deken,
Tweede Deken en Jonge Deken aftredend, terwijl er
ook een vacature was voor Oude Deken. Als Regerend
Deken werd Peter Berkers gekozen,Tweede deken Ties
Ronken sr. werd herkozen, Mathieu van Knippenberg
werd herkozen als Jonge Deken en Marcel Tijs werd
gekozen als Oude Deken.
Bij de besluiten volgens het reglement viel de keuze om
wederom met geweer te schieten tijdens het jaarlijkse
koningsschieten op kermiszondag.
De patroonsdag werd `s avonds vervolgd met de teeravond, een feestavond met het thema jaren tachtig. Bijzondere aandacht was er voor oud voorzitter Regerend
Deken Tonny Schönhoff die na 40 jaar de leiding van
het gilde te hebben gehad deze nu had overgedragen.
Bij het installeren van de nieuwe Regerend Deken
Peter Berkers schonk Tonny het gilde een zilveren
ambtsketting voor het Regerend Dekenschild. Tonny
heeft altijd het gilde een warm hart toegedragen en
onder zijn leiding zijn altijd de gildetradities en gebruiken in stand gebleven. Tevens was er dank voor Annie
Schönhoff als de vrouw naast de gildebroeder voor
haar onontbeerlijke steun bij alle gilde-activiteiten en
de jarenlange gastvrijheid thuis.

Tonny en Annie Schönhoff
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Het zilveren schild wordt opgespeld
Patroonsdag Gilde Sint Sebastiaan Mierlo
Volgens traditie vierde Gilde Sint Sebastiaan Mierlo op
zaterdag 22 januari hun jaarlijkse patroonsdag.
De dag werd begonnen met samenkomst bij Regerend
Deken Tonny Schönhoff waarna het gilde in optocht
met slaande trom en vliegend vaandel naar de Sint
Franciscuskapel vertrok om de heilige mis van half tien
bij te wonen. Tijdens de mis werden de overleden

Sint Antonius is onze vriend en de patroon
Deze woorden zingen de gildebroeders en -zusters van
het Gilde van Sint Antonius en Sebastiaan Gemert uit
als ze vol enthousiasme hun patroonslied zingen. Dat
gebeurde alleen al op de optrek-teerdag maar liefst
viermaal. Er zijn nog meer cijfers over de feestviering
van de schutspatroon te noemen, zoals activiteiten op
zes dagen met in totaal vijfenveertig uur aanwezigheid,
acht vendel-groeten van tien minuten, waarvan maar
liefst zeven op één dag, vijf maaltijden, 115 jaar gevierd
lidmaatschap maar …. met één nieuwe deken. De verkiezing van dit nieuw lid - in vroeger tijden de toekomstige bestuurder van het gilde - is misschien wel het
belangrijkste feit van de teerdag. Het gilde komt daarvoor in een besloten vergadering bijeen, waarin zelfs

het bedienend personeel van de hospes niet welkom is.
Het stemrecht komt toe aan de gildebroeders en –zusters en aan hen die dit geweest zijn. Gewone leden
mogen niet meestemmen. Zo is het altijd geweest, net
zoals de gegevenheden van de groene stam zijn en
ongehuwd. Voor de zevenendertigjarige Eric Meijer en
voor zijn familie was het een hele eer. Er was feest in
het ouderlijk huis, waar het al gauw te klein werd door
de vele blije familieleden van beide kanten. Het gilde
kwam daar in de middag installeren om hem daarna
naar het gildehuis te begeleiden, onderweg - zoals in
Gemert gebruikelijk - dertien felicitaties in ontvangst
nemend, inclusief de daarbij
behorende drankjes, welke
gelukkig niet allemaal tot op
de bodem uitgedronken
behoeven te worden. Het
glaasje gaat van hand tot
hand. Tot slot is er dan altijd
nog de versterkende maaltijd
in het gildehuis, gevolgd
door de gildeavond met de
vele belangstellenden van de
familie en de buurt van de
nieuwe deken, tot in de
kleine uurtjes toe. Dan is het
Zes dagen feest...
op zondagmorgen wel eens
moeilijk in de gedachtenismis voor de overledenen van het gilde, waarin de pastoor de naam van de nieuwe deken aan de kerkgangers
bekend maakte. De rouwvaan wordt gesteld om tot
slot de offergang te maken naar het gildealtaar, waar de
schalen klaar staan, zoals vroeger in een solemnele uitvaart eerste klas gebruikelijk was. Traditie is het aansluitende gebruik om in het gildehuis van het zustergilde de koffie te gebruiken. De slotbijeenkomst van de
zes dagen durende feestviering wordt in het eigen gildehuis gehouden, waar de soep, worst en brood, de
overblijfselen van de gildemaaltijd worden gegeten,
herinneringen aan het feit, dat vroeger de derde teerdag de zgn. ’brokkeldag’ was, al moesten daarvoor nog
wel eens nieuwe inkopen worden gedaan! Het programma van de dag verloopt al jaren volgens het vastgestelde stramien. Bijzonder is altijd wel de huldiging
van de jubilarissen, dit jaar drie in getal, te weten Noud
Rooijakkers vijftig jaar, Mari van den Elsen veertig jaar
en Wim Vissers vijfentwintig jaar, waarin hun verdiensten breed worden uitgemeten. Al met al een heerlijke
feestmaand met eigenlijk alleen maar hoogtepunten
vanaf de comparitie – dat is de voorbereidende vergadering van de optrek-teerdag – tot en met de laatste
versterking van de innerlijke mens na de offermis op de
zondag met daarop ook nog de stevige afvaardiging
naar het jubileum van de bisschop. Een gildebroeder,
de zusters inbegrepen, moet een goede constitutie hebben om dit allemaal aan te kunnen!
Teerdag gilde van Sint Antonius Abt Lierop in
teken van de jubilarissen.
De optrekdag gehouden ter gelegenheid van het
patroonsfeest van Sint Antonius Abt werd voor een
belangrijk deel beheerst door de huldiging van een
tiental jubilarissen. De huldiging vond plaatst tijdens
de teeravond. Hoofdman Henk Berkers had voor iedere
jubilaris een persoonlijk woordje waarin hij de bijdrage
van de gildebroeder aan het gilde benadrukte. Alle
jubilarissen werden onderscheiden met de versierselen
behorende bij het jubileum. De jubilarissen zijn, met
tussen haakjes de jaren van lidmaatschap: Johan van
den Bogaard (70), Martien van de Ven (60), Harrie
Verberne (60), Jan Verberne (60), Frits van de Ven

(50), Jan Bekx (25), Peter Linders (25), Frans van de
Ven (25) en Wim van de Wijnboom (25). De teerdag
begon zoals het bij een gilde hoort met een eucharistieviering met als voorganger gildepastor Jan Zwirs. De
intentie van deze viering was voor alle overledenen,
maar in het bijzonder werden genoemd de leden welke
zijn overleden vóór de teerdag van 2004: Ada Roels,
Sjeng Gubbels, Ad van Eijk en Leo Swinkels. Na de
eucharistieviering begon het tweede onderdeel van de
teerdag, de algemene ledenvergadering gehouden in
het gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagershuis. Henk
Berkers, aftredend als lid van de overheid en hoofdman
werd na een schriftelijke stemming in beide functies
herkozen. Petra van Bree-Sijbers volgde het statutair
aftredend kascommissielid Wim van Bree op. Het jaarprogramma 2005 met onder andere de eigen organisatie van de Kringdag Peelland 2005, de gildenfeesten in
Mierlo en Deurne, het opluisteren van de plaatselijke
en gemeentelijke festiviteiten werd goedgekeurd. De
voorzitter van het organisatiecomité Kringdag Peelland 2005 Lierop, Frans Sijbers gaf een beschrijving
hoe dit gildefeest er gaat uitzien.

De jubilarissen
Bestuurswisseling Sint Hubertusgilde Liessel
Op 9 maart hield het Sint
Hubertusgilde haar jaarvergadering. Tijdens het agendapunt bestuursverkiezing
vond er een wisseling plaats
van jonge deken (secretaris)
Leon Damen, deze was periodiek aftredend en niet herkiesbaar. De door het bestuur
aangezochte Charles Damen
werd met algehele stemmen
in het bestuur gekozen. Hij
volgt zijn broer op als jonge
deken van ons gilde. Hoofdman Willy Rijnders bedankte De komende en gaande jonge
Leon Damen voor zijn grote deken Charles en Leon Damen
inzet voor het gilde in de
zeven jaren dat hij jonge deken was. Voor de nieuwe
jonge deken bij de overige bestuursleden mocht aanschuiven, moest hij volgens een oude traditie, van de
aftredende jonge deken een met tabak gevulde en aangestoken stenen pijp leegroken. Na deze ceremonie kregen beiden een daverend aplaus. Het adres van de
nieuwe secretaris is: Ch.Damen Loon 54 5757 AD
Liessel tel. 0493-342432. e-mail Charles.damen@planet.nl
Nieuwe voorzitter Sint Antonius en Sebastiaan
Gemert
Van een gildebroeder wordt trouw verondersteld.
Daarom ook, dat sommige gilden de belofte van trouw
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aan het gilde elk jaar laten hernieuwen. Maar ook zonder dat, eigenlijk alleen op basis van de bereidheid om
gildebroeder te zijn, is trouw vanzelfsprekend. Dit geldt
voor gildebroeder Jan Penninx van het Gilde van Sint
Antonius en Sebastiaan Gemert. Vorig jaar vierde hij
zijn gouden jubileum als gildebroeder. Tijdens de jaarvergadering van het gilde nam hij op 14 februari j.l.
afscheid als voorzitter, een functie die hij in 1982 begon
als waarnemer van zijn zieke voorganger Antoon Jaspers om in januari 1984 definitief tot voorzitter te worden gekozen. Tijdens zijn voorzitterschap is het gilde
verder gegroeid in aantal leden, zijn het aantal activiteiten uitgebreid en is het uiterlijk aanzien verbeterd.
Maar ook de goede geest in het gilde is in lijn daarmee
toegenomen. Lovende woorden waren er voor hem bij
zijn afscheid. Hij blijft actief gildebroeder in de functie
van gildemeester. Aan zijn opvolger Ben Maas schonk
hij een voorzittershamer. Hij maakte zijn verantwoordelijkheid als hoofdtamboer waar door een goede
opvolger aan te zoeken, die op dezelfde vergadering als
gildebroeder, de derde uit één gezin, toe te laten.
Nieuwe beschermheer voor het Onze Lieve
Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel
Op de jaarvergadering van 24 januari 2005 is Dave
Prinsen benoemd als beschermheer van het Onze
Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel. Dave is een zoon
van wijlen Harrie Prinsen en is in het dagelijks leven
directieleid van de Prinsen Food Group te Helmond,
in vroeger tijden bij ons bekend als Prinsen Pudding.
De familie van Dave schenkt al 140 jaar de welbekende
kermisborrel aan zowel het Onze Lieve Vrouwe Gilde
als aan het Gilde Sint Margaretha. Dave wordt de
opvolger van wijlen Mevrouw Raymakers- van Alphen,
die jarenlang beschermvrouwe van ons gilde is geweest.
De naam Prinsen krijgt hierdoor een nieuwe dimensie
bij de Blauwe Schut en zal nog sterker dan voorheen
aan het gilde verbonden zijn. De nieuwe beschermheer
is woonachtig in Stiphout maar heeft het gilde verzekerd dat er in zijn Helmonds lijf een Aarles hart klopt.
Op de teerdag van het gilde, 19 november 2005, zal de
nieuwe beschermheer officieel geïnstalleerd worden.
Verder heeft het gilde uitbreiding gekregen doordat
Gerard Maas, wonende aan het Blauwe Schutplein(!),
met grote meerderheid is verkozen als nieuw lid. Gerard is momenteel koning van het Blauwe Schutplein
waardoor de unieke situatie is ontstaan dat we tijdelijk
naast koning Hans van den Heuvel een tweede koning
hebben. Ook het bestuur heeft een wijziging ondergaan. Doordat Henk van der Velden te kennen had
gegeven zich na vijftien jaar niet meer herkiesbaar te
stellen, werd John Driessen gekozen in het bestuur.
Henk heeft zich al die tijd met volle overtuiging ingezet
en ook in de toekomst kunnen we met een gerust hart
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De nieuwe beschermheer, Dave Prinsen (l.) wordt gefeliciteerd
door hoofdman Jos van den Heuvel

een beroep op hem doen. Hij zal in ieder geval de bouw
van ons nieuwe clubhuis begeleiden en dit zeker tot een
goed einde brengen. De aanstaande bouw van dit
gebouw op ons nieuw schietterrein was ook op de jaarvergadering een hot item en verder is het jaarprogramma van 2005 besproken. Ook dit jaar zal de Aarlese bevolking regelmatig kunnen genieten van ’de
slaande trom en het vliegend vaandel’.

MAASLAND
Door omstandigheden zijn enkele berichten pas nu in
de Gildetrom opgenomen. We hopen echter dat de
problemen hieromtrent in de toekomst voorkomen
kunnen worden. Onze excuses hiervoor. Wie geeft zich
op als correspondent!
Kerstbingo Gilde Sint Hubertus Berkel
Aan het einde van het gildejaar is het gebruikelijk om
een kerstbingo te organiseren. Dit gebeurde deze keer
op 17 december 2004. Om half acht ’s avonds liep het
clubhuis al aardig vol met liefhebbers. Er was gezorgd
voor een lekker stuk kerstkrans met koffie bij binnenkomst. De koning had zich voor deze gelegenheid
omgekleed als kerstman. De prijzen bestonden uit
hazen en mandjes met levensmiddelen. Aan het einde
van de avond was er nog een grote loterij, zodat iedereen met een prijs naar huis ging. Het gilde kon weer
terug zien op een geslaagde gildeactiviteit.
Het Gilde Sint Hubertus Berkel hield weer een
kersttocht op 18 december 2004
Nadat drie jaar geleden de eerste tocht was gehouden
in Berkel vervolgens in Udenhout en Enschot, was het
weer de beurt aan Berkel in de Sint Willibrordusparochie. Er was weer een route van 2,5 km uitgezet die met
vuurkorven en fakkels werd verlicht. Op deze tocht
werd het kerstverhaal door diverse groepen uitgebeeld.
Ook kon men zien hoe in andere landen kerstmisgevierd wordt. Het gilde sponsorde hier warme chocolademelk die aan het einde van de tocht werd uitgedeeld.
Ook hielden enkele gildebroeders onderweg een ’volkstelling’. Hier passeerden 3200 deelnemers, dus een
goed begin voor de kerst.
Een gildekerstwens van het Gilde Sint Hubertus
Berkel
Al jaren gaat het gilde vlak voor kerstmis de zieken een
attentie brengen, zo ook op 22 december 2004. Op
aangeven van de parochies in Berkel en Enschot krijgt
het gilde een lijst van zieken. Ook enkele eigen leden
worden dan bezocht. Het gilde wil hiermee zijn sociale
functie in de maatschappij onderstrepen. De hoofdman en de koning hebben op deze wijze weer veel mensen gelukkig gemaakt.
André Wouters de nieuwe koning van Gilde Sint
Hubertus Berkel
Zaterdag 19 juni 2004 moest bij het gilde weer koning
geschoten worden.W. Smits die in 2003 voor de tweede
keer koning was geworden, had bedankt als lid van het
gilde.
’s Morgens trokken vendeliers, tamboers en de bazuinblazer rond, om de leden te wekken voor het koningschieten. Om half tien vertrok het gilde om de reserve
koning af te halen en daarna ging het naar de kerk voor
een gildemis. Na de dienst was er op het gildeterrein
een koffiemaaltijd en omstreeks één uur waren de burgemeester, Els Aarts en pastoor De Vries aanwezig

voor de eerste schoten op de
koningsvogel. Na een felle
strijd mocht André Wouters
zich de nieuwe koning van
het gilde noemen voor de
volgende vier jaar nadat de
overheid hem waardig had
bevonden. Na de rituelen
van de handwassing en het
betreden van het gildevaandel, kreeg hij het gildezilver
omgehangen. De vendeliers
stonden al klaar voor de eerste vendelgroet. Omstreeks
André Wouters, de nieuwe
vier uur in de middag werd
hij bij zijn woning afgehaald
koning
en was er in het gildehuis
nog een gezellig samenzijn.
Open dag Gilde Sint Hubertus Berkel
Op zondag 5 september 2004 hield het gilde weer zijn
jaarlijkse open dag op het gildeterrein aan de Kraan 53.
Om één uur opende de hoofdman onder een stralende
zon deze dag, die bestemd was voor alle inwoners die
kennis wilden maken met het gilde. Men kon deelnemen aan de onderdelen personeel en viertal en kaartschieten geweer, ballonschieten jeugd met handboog,
personeel en viertal en jeu de boules doublet. Het gilde
had gezorgd dat bij alle onderdelen een deskundige
begeleiding was. Ondanks dat er elders veel activiteiten
waren, was het de hele middag gezellig druk. De vendelier Ewold Goris gaf een demonstratie vendelen weg.
Op het einde van de middag werden de prijzen uitgereikt en zo kan het gilde weer terug zien op een geslaagde
dag.

Ewold Goris geeft een vendeldemonstratie
Gilde Sint Hubertus Berkel luistert de pausmis op
Zondag 17 oktober 2004 werd het zesentwintigste
pontificaat van paus Johannes Paulus II gevierd in de
kerk van de Heilige Teresia van Avila in Den Haag. In
2004 was Kring Maasland aan de beurt om hieraan
opluistering te geven. Het gilde Sint Hubertus uit Berkel-Enschot mocht op deze dag de pontificale hoogmis
opluisteren, waarbij de pauselijk nuntius mgr. Francois
Bacqué en kardinaal Simonis met de bisschoppen van
Nederland voor gingen. Om acht uur ’s morgens vertrok een volle bus richting Den Haag en om tien uur
had men nog voldoende tijd om alles klaar te maken
voor de intocht in de kerk. Even voor half elf trok het
gilde met tromgeroffel en bazuingeschal de overvolle
kerk binnen. De hoofdman en deken-schrijver van
Kring Maasland hadden zich bij het gilde aangesloten.
Ook waren de Poolse ambassadeur met zijn echtgenote, alsook de ambassadeur van Oostenrijk aanwezig.
Tijdens de consecratie werd het vaandel gepresenteerd

en de trom geroerd. Na de mis vertrok het gilde met de
bus naar de nuntiatuur. Hier liet het weer echter het
gilde even in de steek, want onder een druilerige regen
werden de eed van trouw aan het geestelijke gezag en
de vendelgroet gebracht. Nadat de nuntius ieder persoonlijk had bedankt en een rozenkrans had overhandigd, lieten de koffie en de broodjes zich goed smaken.
Nadat iedereen zich had omgekleed werd een stadswandeling gemaakt onder leiding van bazuinblazer en
geboren Hagenees Nico Haneveld. Na een wandeling
langs diverse gebouwen zoals het Vredespaleis en niet
te vergeten een bezoek aan het Panorama Mesdag,
werd om vijf uur de reis naar Berkel weer aanvaard.
Hier stond nog een lekker dineetje klaar en na nog wat
nakaarten werd een indrukwekkende gildedag afgesloten.

Het Sint Hubertusgilde in Den Haag
Statiedag Gilde Sint Hubertus Berkel-Enschot
Op vrijdag 7 januari hebben tamboers, bazuinblazers,
vaandrig en hoofdman de statiedag aangekondigd.
Zaterdagmorgen 9 januari vertrok het gilde om kwart
voor tien vanaf het gildehuis naar de kerk voor de mis.
Door een misvertsand waren er twee geestelijken voor
het verzorgen van de dienst. Het gilde had dus dit jaar
een mis met twee heren. Na de mis hebben de vendeliers onder een stormachtige wind de vendelgroet
gebracht aan het geestelijk gezag. Bij het gildehuis
stond inmiddels de koffietafel klaar met de warme
worst. Na de koffietafel heeft André Wouters, die het
afgelopen jaar koninggeschoten had, zijn koningsschild
aangeboden en aan het koningsvest bevestigd. De
koning die van beroep kok is, had een schild laten
maken in de vorm van en koksmuts. Een prachtig schild
vervaardigd door de Essche zilversmid Jean-Jacques
Smeijders. De middag werd verder doorgebracht
met kaarten en biljarten. Ook de vrienden uit Amersfoort waren aanwezig. Om zes uur was ieder weer aanwezig met zijn echtgenote of vriend(in) voor het gildemaal. De avond werd doorgebracht met dans en
muziek en met een loterij werd de gildedag afgesloten.
Gilde Antonius en Catharina Nistelrode heeft
nieuwe gildekoning en schutterkoning
Met het 150ste schot werd het laatste stukje van de
houten vogel door gildebroeder Paul Altorf naar beneden gehaald. Een overgelukkige Paul wist deze
begeerde titel voor de periode 2004-2006 in de wacht
te slepen. Tijdens de traditionele gildemis werd Paul
plechtig als gildekoning geïnstalleerd en nam hierna
samen met zijn echtgenote in het gildehuis de vele felicitaties in ontvangst. Paul die tamboer is, zal deze functie samen met zijn koningschap naar beste inzicht verdelen. Wij feliciteren Paul van harte en wensen hem
een fijne tijd toe. De titel schutterkoning 2004, waar
jaarlijks om gestreden wordt, is door gildebroeder
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Peter Ludwig in de wacht gesleept. Na een zeer spannende strijd bleek Peter de zenuwen het best de baas te
zijn. Een niet onbelangrijk element tijdens een schietwedstrijd, waarin de beste schutters elkaar bestrijden.
Peter, onze felicitaties.
Internationale gildeonderscheiding voor Nistelrodese broeders van Antonius en Catharina
Op zaterdag 6 november 2004 werd gildebroeder Jan
Wouters tijdens de plechtige investituur van de Nobele
Orde van de Papegay onderscheiden met de zilveren
versierselen. Jan heeft zich op velerlei gebied verdienstelijk gemaakt voor het gilde. Een reden dus om hem
op deze eervolle wijze te bedanken.
Tijdens dezelfde investituur werd ook gildebroeder Jan
van der Avoort onderscheiden met de bronzen versierselen met papegay.
Jeu de boulesavond bij het gilde Sint Antonius en
Sint Sebastiaan Haaren
Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan te Haaren,
hebben op zaterdag 20 november 2004 een verbroederings avond gehouden. Rond half acht kwamen de gildebroeders en gildezusters bijeen bij de jeu de boules
club van het Buultje aan de Kantstraat in Haaren. In
totaal waren we met zo’n 36 mensen aanwezig. De
organisatie lag in handen van Cor van Eijk en Dries van
Kuijk. Daar werd na een kopje koffie uitgelegd hoe
men moest spelen. De eerste ronde verliep wat stroef
omdat we het spel nog niet onder knie hadden. Maar
na de tweede en de derde ronde ging het al een stuk
beter. Toen we allen gespeeld hadden konden de punten worden geteld. Eerste werd Frans van de Wiel die
ook de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Tweede
werd Thea de Wit en de derde plaats was voor Carol
van de Wiel. Het was een gezellige avond geworden die
tot in de kleine uurtjes voortduurde.
Cor Rijpert Puntenkoning Sint Hubertus gilde te
Drunen
Na de opening van de schietcompetitie 2005 is op de
tweede schietronde de puntenkoning inzet. Op tweede
paasdag waren drie schutters welke de volle twaalf
punten wisten te halen. Cor Rijpert wist met het afkampen meer punten te schieten dan Frie Klerks. Aan deze
titel is de J. Klerksbokaal verbonden welke vorm heeft
als een liggend hert. Na nog wat gezellig bijeen te zijn
geweest is het gilde weer huiswaarts gegaan.
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De nieuwe puntenkoning
Gilde sint Antonius en sint Sebastiaan Haaren
schoten voor het eerst Winterkoning op den doel
Op zaterdag 22 januari heeft het gilde Sint Antonius en
Sint Sebastiaan uit Haaren voor het eerst Winterkoning op den doel geschoten. We hebben deze wedstrijd

gehouden bij de handboogschietvereniging ’de Meierijers’ in Berkel-Enschot op een overdekte baan. De
lengte van de baan is achttien meter. We waren met
veertien schutters die streden om het Winterkoningschap. Er waren dertig ronden met drie pijlen. Winterkampioen werd Tiny van Gorp met 267 punten, hij
kreeg de wisselbeker voor het jaar 2005 uitgereikt,
tweede werd Dries van Kuijk met 218 punten en derde
werd Herman Copal met 217 punten. Het was een
gezellige avond die voor herhaling vatbaar is.
Gilde Sint Antonius Abt Nuland viert teerdag
Zaterdag 22 januari 2005 was voor het Gilde Sint
Antonius Abt zowel letterlijk als figuurlijk een zonnige
dag. De weersverwachtingen waren niet om naar huis
te schrijven; regen en sneeuwebuien waren voorspeld;
maar de dag zelf was zonnig, windstil en prachtig. Na
de gildemis werd het nieuw ingestemde lid, Gerrit van
Dijk, ingevendeld, een nieuwe groepsfoto gemaakt,
gevolgd door een vendelgroet aan de kerkelijke overheid. Vervolgens werd een rondgang gemaakt door het
dorp en werd een vendelgroet gebracht aan de wereldlijke overheid ten overstaan van burgemeester Boelens.
De rondgang werd besloten met een koffietafel in het
gildehuis Café-Zaal Kerkzicht. Na de koffietafel was de
tijd gekomen voor het officiële gedeelte. In zijn jaaroverzicht zette hoofdman Theo Hanegraaf de activiteiten van het afgelopen jaar op een rijtje en memoreerde
het feit dat tijdens gildedagen maar liefst vijfendertig
zilveren schilden behaald waren. Hoofdman Theo
Hanegraaf schonk ook aandacht aan de natuurramp in
Azië. Omdat het gilde haar teerdag vierde, vond hij het
gepast met de hoed rond te gaan voor een gift voor de
actie 555. Hij hoopte dat ondanks dat de meeste mensen zelf al iets gegeven hadden, ze ook nu weer een duit
in het zakje wilden doen. Het gilde zou uit de kas de
opbrengst verdubbelen. Met applaus werd door de
aanwezigen met het het voorstel ingestemd. Zo kon op
het einde van de avond de hoofdman mededelen dat de
opbrengst 1 160,00 bedroeg wat het gilde zal verdubbelen naar 1 320,00.
De teerdag was ook de gelegenheid voor het huldigen
van de jubilarissen. Antoine van der Schoot, vijfentwintig jaar gildebroeder, ontving de zilveren Antoniusspeld
voor zijn niet aflatende inzet. Koos Hanegraaf was met
zijn vijfenvijftig jaar lidmaatschap de nestor van het
gilde. Hij was lange tijd vendelier en vaandrig. Als blijk
van waardering ontving hij een beeld van de vendelier
met inscriptie.
Bert van der Dussen kreeg een beeld van een gildebroeder met inscriptie uitgereikt omdat hij na ruim
twintig jaar gildebode te zijn geweest te kennen had
gegeven per 1 januari 2005 hiermede te stoppen. In de
loop van al die twintig jaren heeft hij maandelijks altijd
op de fiets de post rondgebracht zo’n twaalf kilometer
per keer, wat neerkomt op drieduizend kilometer in
totaal. Toen hoofdman Theo Hanegraaf Wim Vos en
echtgenote Sjaan naar voren riep, reageerden zij verbaasd. Groot was hun verbazing ook, toen medegedeeld werd dat er twee afgevaardigden van het kringbestuur aanwezig waren in de personen van vice-hoofdman Henk van Helvoirt en deken-schrijver Fred van
den Berg. Henk van Helvoirt roemde Wim Vos om zijn
jarenlange staat van dienst, dertig jaar lid van het gilde
waarvan eenentwintig jaar van de overheid. Tevens vervulde hij gedurende die periode zeventien jaar de functie van deken-rentmeester. Mede dank zij Wim kon het
gilde uitbloeien tot een gezonde, groeiende vereniging.
Voor al deze verdiensten ontving hij de kringonderscheiding in zilver verguld.
Na de huldigingen van de jubilarissen werd door ere-

goed tot zeer goed gepresteerd wordt. Ondanks deze
druk wisten de Nulandse gildebroeders heel goed te
presteren, wat tijdens de prijsuitreiking zou blijken.
Liefst acht prijzen gingen naar het Nulandse gilde
waaronder vier kampioenen.

Wim Vos ontvangt de kringonderscheiding

deken/burgemeester Boelens de ’Gildebroeder van het
jaar’ bekend gemaakt. Uit handen van de burgemeester
kreeg Johan Schel het bijbehorende schild omgehangen. Na de felicitaties aan alle gehuldigden werd door
de bazuinblazers en tamboers een serenade bebracht
die werd afgesloten met een optreden van de vier
nieuwe jeugdtamboers die deze dag voor het eerst naar
buiten traden. Zij brachten speciaal een muzikale hulde
aan hun instructeur, jubilaris Antoine van der Schoot.
Het officiële gedeelte werd afgesloten met de presentatie en aanbieding van het eerste exemplaar aan eredeken/burgemeester Boelens van het jaarboek 2004 dat
voor het eerst een compleet overzicht geeft van alle
activiteiten van het jaar 2004 en in full-color uitgebracht is.
Na het officiële gedeelte werden nog de prijzen bekend
gemaakt van de onderlinge competities van het afgelopen gildejaar. Tot slot ontving hoofdman Theo Hanegraaf uit handen van Mark van Dussen een speciale bel
en kalebas. Door een samenloop van omstandigheden
was Mark met een gildebroeder van het gelijknamige
gilde uit Vorstenbosch in conclaaf geraakt over de attributen die de Heilige Antonius Abt met zich meedroeg.
De een zei bel, de ander zei kalebas. Hierop kreeg Mark
prompt een kalebas aangeboden, welke hij samen met
de bel aan het gilde schonk. De teerdag werd besloten
met een gezellige feestavond die tot in de late uurtjes
doorging.

Gilde Sint Antonius Abt
Gilde Sint Antonius Abt Nuland levert vier
Brabantse kampioenen
Op 19 september 2004 vonden de kampioenswedstrijden trommen, vendelen, bazuinblazen en standaardrijden van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden plaats bij het Sint Willibrordusgilde te Alphen
met deelnemers uit heel Brabant. Gelukkig waren de
weergoden het gildewezen die dag goedgezind, want
het was prachtig weer. Natuurlijk betekent mooi weer
dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat er dan ook

Doorgaan in de geest van de overleden gildebroeder
Zondag 4 juli was een gildedag van de gildekring de
’Hoge Schuts’. Hieraan werd ook door het gilde Sint
Antonius Abt uit Vorstenbosch op gepaste wijze deelgenomen ondanks het overlijden van hun gildebroeder
Piet van den Boom. De familie Van den Boom had een
kaartje afgegeven met de boodschap dat het gilde zeker
wel aan de gildedag moest deelnemen en proberen het
jeu de boules winnend af te sluiten. Het jeu de boulesspel was voor Piet van den Boom zijn grootste hobby
in het gildewezen, naast zijn interesses voor de gildehistorie. Deze interesse in het verleden hangt weer samen
met zijn nauwe betrokkenheid bij de heemkundekring
Nistelvorst.
Nieuwe gildeheer in Gemonde
Op zondag 3 april 2005 hebben de beide Gemondse
gilden, Sint Antonius en Sint Sebastiaan en Sint Joris
en Sint Catharina, pastoor Piet Goedhart geïnstalleerd
als hun nieuwe gildeheer. Door het overlijden van paus
Johannes Paulus II had de installatie een ingetogen
karakter. Na een door de gildebroeders mee verzorgde
heilige mis en een toespraakje van de hoofdman werden aan de pastoor de eretekens, behorende bij een
gildeheer, door de koningen van de beide gilden overhandigd. Om de band met de nieuwe gildeheer en de
katholieke kerk te bevestigen werd door de vaandrig
van het Sint Antonius en Sint Sebastiaangilde en de
hoofdvendelier van het Sint Joris en Sint Catharinagilde de eed van trouw afgelegd. Na de mis was er in
het nabijgelegen gildehuis gelegenheid om de pastoor
te feliciteren met zijn nieuwe functie.
Essche hoofdman schiet zich tot koning
Op Tweede Paasdag, 28 maart, de maandag van
Essche kermis, stond voor het Sint Willibrordusgilde
het vierjaarlijkse koningschieten op het programma.
Een groot aantal leden, waarvan sommigen met partner, was vóór half acht al present in het schutshuis ’Het
Essche Pumpke’ om de heersende koning thuis af te
halen. Een grote bus van BBA-tours, gereden door een
vriendelijke mevrouw bracht het gilde naar Mariahout
waar men door koning Willy van Hommel en zijn
Annie gastvrij werden ontvangen. Het ontbijt in de
vorm van koffie en belegde broodjes stond al klaar. Na
een uurtje aangenaam verpozen werd weer koers gezet
naar Esch om tijdig aanwezig te zijn om pastoor Niessen en diaken Broeders aan de pastorie af te halen voor
de eucharistieviering. Na de mis werd er opgetrokken
naar het schutshuis voor een gezamenlijk onbijt,
waarna men in optocht naar het schutsterrein aan de
Haarenseweg ging. Nadat hier de geheel met veren
beplakte vogel op de boom geplaatst was, werd door de
tamboer, de vaandrig en de koning driemaal rond de
boom getrokken om hiermee alle boze geesten te verjagen. Daarna dankte hoofdman Wim van der Pasch de
oudkoning Willy van Hommel voor zijn inzet in de
afgelopen vier jaar en verzocht hem het koningszilver
en de koningsstaf onder de schutsboom te hangen om
hiermee aan te geven dat het koningsschap vacant was.
Onder tromgeroffel en bazuingeschal werd door de
oud koning het eerste schot op de vogel gelost, gevolgd
door nog tweeëntwintig andere gegadigden, waaronder
dit keer voor het eerst twee gildezusters. Er onstond
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een spannende strijd die nauwlettend werd gevolgd
door een talrijk publiek, in het bijzonder door burgemeester Ronnes en wethouder Pulens van de gemeente
Haaren en het pastorale team van de Essche Sint Willibrordusparochie die als speciale gasten door het gilde
waren uitgenodigd. Na circa anderhalf uur was het
hoofdman Wim van der Pasch die in de negende ronde
met het 174ste schot het laatste stuk van de vogel naar
beneden wist te halen. Nadat hij eerst zijn hoofdmanschild en hoofdmanpiek had overthandigd aan de
onderhoofdman Frank van der Pasch, kon deze laatste
zijn vader installeren als koning. Nadat hoofdman
Wim op de gebruikelijke vragen van de onderhoofdman bevestigend had geantwoord werd hem het
koningszilver en de scepter overhandigd. Het gildevaandel werd op de grond gespreid zodat de nieuwe
koning er overheen kon gaan. Tot slot van de inhuldigingsceremonie brachten de vendeliers een vendelgroet aan de nieuwe koning, daarbij begeleid door tamboers en blazers. Na nog genoten te hebben van het
door de koning beschikbaar gestelde vaatje bier, werd
begonnen met een rondgang door het dorp waarbij
ook het schutshuis ’Het Essche Pumpke’ werd aangedaan. Hiermee werd het officiële gedeelte van deze
drukke dag afgesloten.
Paaseieren schieten bij het Udenhoutse
schuttersgilde Antonius-Sebastiaan
Het Udenhoutse schuttersgilde Sint Antonius-Sint
Sebastiaan organiseerde voor de negentiende keer het
jaarlijkse paaseieren schieten. Op Eerste Paasdag, 27
maart was iedereen welkom op het schietcomplex Het
Klappenschoor aan de Schoorstraat. Er waren aparte
wedstrijden voor dames en heren op de wipvogel. Verder kon door alle aanwezigen geschoten worden op een
houten paashaas. Voor de jeugd was er de mogelijkheid
om met de luchtbuks op een kaart te schieten. Voor
elke categorie was een mooie prijs beschikbaar. Alle
deelnemers kregen minimaal tien eieren als prijs. Verder was er een loterij met prachtige prijzen. Het is een
middag voor jong en oud en al jaren een zeer gezellige
activiteit. Maar liefst tachtig personen bezochten deze
dag en genoten onder het genot van een hapje en een
drankje van de gemoedelijke sfeer op het schietcomplex.
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Teeravond Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch
Op zaterdag 15 januari heeft het Gilde Sint Antonius
Abt te Vorstenbosch haar jaarlijkse teeravond gehouden. Het gilde verzamelde om ’s middags vijf uur in
zaal de Schaapskooi waar de koffie klaar stond, en vanwaar men in optocht naar de kerk trok. Deze traditionele avond wordt immers te doen gebruikelijk vooraf
gegaan door een mis in de Lambertuskerk te Vorstenbosch. De mis werd opgeluisterd door het dameskoor
van Vorstenbosch, waarin verschillende vrouwen van
de leden vertegenwoordigd zijn. Ook verschillende
genodigden waren aanwezig onder andere burgemeester Heijmans, Ben Cornelissen, de voorzitter van Stichtingsbestuur Europees Schutterstreffen (EST 2006)
en verder de weduwen van overleden gildebroeders.
Tijdens deze mis werd Bert de Laat speciaal gehuldigd
voor zijn vijftigjarig lidmaatschap, welke het eerste is
binnen het gilde sinds de heroprichting in 1951. Bert
is binnen de vereniging niet weg te denken. Hij is altijd
van de partij; op een gildedag, een begrafenis, een vendelhulde. Toen het gilde slechts weinig leden telde, het
was toen nog maar een paar jaar geleden heropgericht,
heeft hij zich aangemeld. Nu vijftig jaar later kunnen
dan ook veel gildeleden zich niet voorstellen wat het is
om vijftig jaar lid te zijn.

Na de mis kreeg Bert een vendelhulde aangeboden op
het pleintje voor de kerk.
Na de mis werd de teeravond voortgezet in café zaal de
Schaapskooi, het voormalig onderkomen van het gilde.
Tijdens deze avond heeft het gilde twee gildebroeders
gehuldigd die respectievelijk veertig en vijftig jaar lid
van het gilde zijn. Het waren Martien van Asseldonk,
die tevens de onderscheiding namens Kring Maasland
aangeboden kreeg en Bert de Laat. Martien van Asseldonk is reeds meerdere malen gildekoning geweest en
heeft verschillende jaren zijn terrein ter beschikking aan
het gilde gesteld om er kruisboog te schieten. Na de
huldiging van de jubilarissen is ’de gildebroeder van het
jaar’ bekend gemaakt, Gerrit Somers, die 28 jaar overheidslid is geweest en is uit die verdiensten erelid.
Daarnaast heeft hij zich vele jaren ingezet als redacteur
van het clubblad ’Wij Gildebroeders’. Hij houdt zich
nog steeds bezig met het grasmaaien op het Gildebergske en het onderhoud van de machines en het graveren en poetsen van gewonnen zilveren prijsschilden.
Er is weer een inzameling in de melkbus gehouden,
welke verzorgd werd door Simon Smits en Gerrrit
Somers. Deze keer is de opbrengst gegaan naar pater
Peter van de Heuvel, die in Uganda een missiepost
voor de vluchtelingen uit zijn oude parochie heeft
opgezet in verband met plunderingen door rebellen uit
Sudan. De avond was op een verrassende manier ingevuld door de groep tamboers, die het verdere avondprogramma in handen hadden met medewerking van
’Nou en Dan’.

De jubilarissen op de teerdag
De winterslaap bij Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot is slechts schijn
Als de sneeuw laat zien dat de winter nog niet voorbij
is en ons, naar het zich laat aanzien, nog best wat kou
te wachten staat, wil het nog niet zeggen dat het gilde
doende is met een winterslaap. Integendeel, binnenskamers richt zich alles op het komende seizoen, te
beginnen met de jaarvergadering van 9 januari 2005
waar natuurlijk ook nog even moest worden teruggekeken op een goed en sportief 2004. En als de teller van
de diverse gewonnen prijzen dan het getal 32 aanwijst,
waarvan acht voor Noud van Vugt, dan is dat geen
geringe prestatie. De financiële balans is volgens de
schatbewaarder gezond en het jaarverslag van de
deken-schrijver doet tot in de kleinste bijzonderheden
verslag van de activiteiten in 2004. Als dan ook nog
twee kandidaatleden, Jan Verbiesen en Willy Verbiesen-Smits worden toegelaten is dat een mooie opmaat
naar 2005. Er staan dit jaar twee gildedagen op de
agenda en wel in juli te Berlicum en in augustus te
Moergestel, terwijl het gilde ook present zal zijn bij de
reuzenpresentatie te Oisterwijk op 18 september. Hieraan voorafgaand vond het vierjaarlijkse koningschieten

plaats op de Tweede Pinksterdag, 16 mei op ons terrein achter Mie Pieters. (Het
koningschieten moest op het
moment van dit schrijven
nog plaatsvinden. Red.) Het
is ook mogelijk dat er een
trip gemaakt wordt naar
Mayen in Duitsland voor de
viering van het vijftigjarig
jubileum van de Europese
bond van schutterijen. En
dat alles naast het gewone
programma van wedstrijden
Ere-deken Jan Joosten en de op eigen terrein en elders.
De start is inmiddels gegezojuist ontstoken gildekaars
ven op de teerdag ofwel de
patroonsdag van Sint Sebastiaan, die altijd gevierd
wordt op de zaterdag die het dichts bij 20 januari, de
eigenlijke feestdag, ligt. In de kerkdienst te Enschot
waarin de ere-deken Jan Joosten voorging werden de
levenden en overleden leden herdacht. Er werd tevens
een nieuwe gildekaars ingezegend om deze te laten
branden wanneer het gilde deze kerk bezoekt. Deze
mooie kaars is voorzien van de beide schutspatronen
Sint Joris en Sint Sebastiaan en staat op een fraaie kandelaar. Het werd voor de eerste keer ontstoken door
onze koningin M. Schellekens. Na de viering ging het
naar het gildehuis bij ’Mie Pieters’ voor een feestelijke
lunch, waaraan voorafgaand de nieuwe leden Jan Verbiesen en Willy Verbiesen-Smits de erewijn kregen aangeboden om hun lidmaatschap te onderstrepen en te
vieren. De jaarprijzen 2004 gingen naar de nieuwe
eigenaars en ze werden uitgereikt door burgemeester
en tevens ere-hoofdman,Y. Kortmann. De Jan Daemsbekers werden gewonnen door Marc Zebregs, Anth.
Wehmeijer en José Bouwens. De Sint Joris en Sint
Sebastiaan bokaal ging naar Bart van Gorkom en Marc
Zebregs. Extra aandacht was er voor Corrie van Spaandonk-van Pelt, die haar zilveren jubileum als gildezuster vierde en onder een luid applaus het daarbij behorende onderscheidingsteken kreeg opgespeld. En om
het nieuwe schietzeizoen in te luiden volgde onder een
prettig winterzonnetje de eerste schietwedstrijd van het
jaar. Met een uitstekende maaltijd onder de muzikale
klanken van de ’Ademhappers’ werd deze dag besloten.

LAND VAN CUIJK
Het Sint Anthoniusgilde Beers
In 2004 vond er binnen het bestuur van het Sint Anthoniusgilde een wisseling van de wacht plaats. Staande
deken Peter van den Berg droeg, na een ’regeer’-periode van 15 jaar, de hoofdmanstaf over aan zijn opvolger Rien van Haren, die tot dat moment ’gewoon’ maar
wel zeer actief lid van het gilde was. Verder trad Peter
van Hoek toe tot het bestuur. Het bestuur van het Sint
Anthoniusgilde bestaat sinds 25 juni 2004 uit de volgende personen: staande deken: Rien van Haren;
deken-schrijver: Cor Berends; deken-schatbewaarder:
Peter van Hoek; de bestuursleden Mat Hendrix en
Toon van de Leuvert; Keizer: Piet Vergeest en Koning:
Jan van Lanen. Verder hebben we in 2005 twee jubilarissen in ons gilde, te weten: Frits Wagemans, 50 jaar
lid en Gradje van Haren die 25 jaar deel uitmaakt van
ons corps.
Ravensteinse vendeliers geven workshop
Op zondag 23 januari gingen de Ravensteinse vende-

liers naar Groesbeek-de Horst. Daar werd een ’vendelmorgen’ georganiseerd. Maar liefst tachtig vendeliers
uit de kring Rijk van Nijmegen en Betuwe kwamen
daar bij elkaar. Om tijdens een workshop de verschillen
te laten zien tussen het Gelderse, het Duitse en het
Noord-Brabantse vendelen waren ook de Ravensteinse
vendeliers present. Het kringbestuur van Rijk van Nijmegen en Betuwe wil de leden van de schutterijen en
gildes in hun kring meer laten verbroederen. Daarvoor
organiseert deze kring elk jaar voor een bepaalde functie binnen het schutters-/gildewezen een bijeenkomst.
Vorig jaar kwamen de commandanten bij elkaar en dit
jaar waren de vendeliers aan de beurt.
De aanwezige Gelderse vendeliers werden opgedeeld
in drie groepen die afwisselend drie workshops bezochten. Voor de Ravensteinse vendeliers betekende dit
drie uur lang voordraaien. Dit gold ook voor de andere
vendeliers uit Gelderland die meedraaiden. De Gelderse vendeliers moesten uiteraard wel met de grotere
Brabantse vendels meedraaien.
Tijdens deze uren werd er uiteraard veel gesproken
over de verschillen en overeenkomsten in regels en vendelslagen. Ook werden de nodige contacten en afspraken gemaakt. In het begin van de middag werd er afgesloten met zondagse soep en konden alle vendeliers
terugkijken op een zeer geslaagde vendelmorgen.
Gilde Sint Antonius Abt Sint Agatha uit Aijen
huldigen jubilarissen
Gilde Sint Antonius Abt Sint Agatha uit Aijen heeft tijdens de jaarvergadering gehouden op 21 maart 2005 in
het gildehuis, hun twee jubilarissen gehuldigd . Deze
twee jubilarissen zijn de secretaris en de penningmeester. Uly Janssen is vijfentwintig jaar lid en vanaf 2001
secretaris. Hij heeft dit vier jaar geleden van Frans van
Aerssen overgenomen. Op gildendagen is Uly altijd in
de tentoonstellingstent te vinden waar hij alle vragen
van de bezoekers beantwoordt en altijd tijd heeft voor
een praatje. De voorzitter bedankte Uly voor zijn inzet
en kreeg een medaille opgespeld. Martin Rutten, die
veertig jaar lid is en in deze veertig jaar al vele successen
gevierd heeft zoals kringkampioen ( kring Gennep
en omstreken ) in 1971-1972 en1973 met hun succesvol viertal en vorig jaar ook heeft bijgedragen tot het
kringkampioenschap ( Kring Noord Limburg ) korps
vrije hand, maar op concoursen ook talloze individuele
successen behaald heeft en verschillende keren al winterkoning is geworden. Vanaf 1997 is hij penningmeester van onze vereniging, hij heeft destijds Marlies
Jacobs opgevolgd. De voorzitter bedankte ook Martin
voor zijn inzet en ook hem werd een medaille opgespeld.
Henk Pronk neemt afscheid als bestuurdslid
Groot Gaesbeeker Gilde Soest
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Henk
Pronk afscheid genomen als bestuurslid van het Groot
Gaesbeeker Gilde uit Soest. Hij is opgevolgd door Pieter Kuijer, die al twee seizoenen meeliep als bestuursassistent. Henk Pronk is in de aanloop naar het Landjuweel Soest 1987 actief geworden binnen het gilde.
Hij assisteerde bij de diverse technische zaken die bij
de organisatie van dit landjuweel speelden. Eind 1987
is hij tot het gildebestuur toegetreden en was met name
verantwoordelijk voor de opbouw, afbraak en het
beheer van de accommodatie tijdens de jaarlijkse gildefeesten. Hij introduceerde het draaiboek voor dit meerdaagse evenement met duizenden deelnemers en
bezoekers. Hij zal als hoofdmedewerker bij de organisatie betrokken blijven. De Algemene Ledenvergadering leverde geen verrassende zaken op. Een druk ver-
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enigingsjaar werd afgesloten,
dat ook financieel positief
kon worden afgesloten
ondanks de kosten van de
georganiseerde
gildedag
(waarvoor geen externe
sponsors waren aangetrokken), de aanschaf van nieuwe
uniformen, diverse aanpassingen in het gildehuis en de
renovatie van de mobiele
muziektent. Het komend
jaar zal het gildebestuur zich
in een wat rustiger vereniHenk Pronk
gingsjaar wijden aan het
voorbereiden van een meerjarenbeleid. Aanleiding hiertoe is dat verschillende
bestuursleden in de komende jaren niet meer herkiesbaar zijn. Verscheidene leden hebben al meer dan twintig jaar zitting in het bestuur en willen hun plaats
afstaan aan een nieuwe generatie.
Nieuwjaarsbijeenkomst Soester gilde druk
bezocht
Op zondag 2 januari organiseerde het Soester gilde
haar nieuwjaarsbijeenkomst in het gildehuis. Deze bijeenkomst wordt door veel leden en vrienden als ook
relaties van het gilde bezocht. Dat maakt het allemaal
gezellig druk. In zijn toespraak ging ouderman René
van Hal niet alleen in op de gilde-activiteiten maar was
er ook aandacht voor de zeebeving in Azië. Een spontane actie tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst leverde
600 Euro op. De bijeenkomst was zeer geanimeerd,
waardoor het voorgenomen einde ruimschoots werd
overschreden
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Kerkroof overschaduwt gildefeest van
Sint Antoniusgilde Blitterswijck
De diefstal van kunstwerken, statieportretten, beelden
en kandelaars uit de kerk in Blitterswijck is bij de bewoners ingeslagen als een bom. De brutale kunstroof, die
plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag (1314 januari 2005), was de daaropvolgende dagen het
onderwerp van gesprek. Zo ook tijdens de ’Koppermaandag’ op 17 januari en op dindag 18 januari,
waarop de naamdag van de heilige Antonius Abt werd
gevierd door het Sint Antonius Abt gilde. „Het feest
wordt overschaduwd door het verlies van de rijkdommen uit onze kerk. Jullie als hoeders van deze kerk zijn
door de diefstal ook direct getroffen”, sprak gildepriester Hans te Boekhorst bij aanvang van de mis. De diefstal werd vrijdag 14 januari ontdekt door een vrijwilligster van de kerk. Sindsdien is Blitterswijck in rep en
roer. Pastoor te Boekhorst, die inmiddels een lijst met
vermiste goederen heeft overhandigd aan de politie, is
een aantal dagen later nog steeds aangedaan door de
brutale roof: „Je bent er de hele dag mee bezig, wie kan
dit nu toch gedaan hebben? Waar zijn de beelden naar
toe? Wat moeten ze er mee? Ik kan niet geloven wat ik
zag, bijna alle beelden waren verdwenen en zelfs de
doeken van de tafels en de gordijnen zijn meegenomen
om de kunstwerken in te wikkelen”.
De gipsen beelden hebben ze laten staan. De inwoners
van Blitterswijck zijn er kapot van. „Die beelden horen
gewoon in de kerk van Blitterswijck te staan!” Ook de
twee kunstwerken van het plaatselijke Sint Antonius
Abt Gilde, die in de kerk stonden, zijn weg. Hieronder
het beeld van de heilige Antonius Abt die op gildedagen altijd meegedragen werd in de optocht en bij de
plaatselijke sacramentsprocessies en andere plechtigheden in of buiten het dorp. Een beeld waar het gilde

trots op was om te mogen dragen! Na de mis brachten
de gildebroeders en –zusters het bekende bezoek aan
het Sint Antoniuskapelletje. Daarna was de koffietafel
met aansluitend de jaarvergadering. Voorafgaand aan
deze vergadering mocht Hubert Engelen uit Deurne
het woord doen. Twintig jaar geleden kwam Hubert,
als instructeur voor de vendeliers, voor het eerst naar
Blitterswijck. De vendeliers die er vanaf het eerste uur
bij waren werden door Hubert in het zonnetje gezet en
zij kregen een zilveren schildje aangeboden. Dit waren
(vijf van de nu twaalf vendeliers): Antoon Tissen, Wilbert Ingenpass, Joost Gooren, Peter Dins en Ger van
de Water. Hubert bedankte hen en het gilde van Blitterswijck voor de goede verstandhouding in deze twintig jaar. Tijdens de vergadering werd Carla Claessens
gehuldigd als Schutsvrouw van het jaar 2004, omdat zij
de onderlinge competitie op de wip had gewonnen. Er
werd toch nog gefeest op dinsdag 18 januari. Na de
jaarvergadering werden twee café’s bezocht, café ’Tante
Jet’ en café ’De Koning’.
’s Avonds was weer iedereen aanwezig in het parochiehuis voor het prima verzorgde buffet. Na de magen
goed gevuld te hebben, ging het feest verder van start
met prachtige muziek en er werd menig dansje
gewaagd.
Jaarvergadering Sint Jacobusgilde Zeeland
De geplande jaarvergadering van 14 maart werd omgezet in een bijeenkomst om de uitvaart van Marie van
Dongen-Derks te regelen. Eerder al had Marie aangegeven dat alles gewoon door moest gaan. Slechts een
agendapunt werd afgehandeld en dat was de stemming
voor aanname van een nieuw lid, Jan Vertogen. Met alle
stemmen voor, was hij welkom in het gilde.
Witte Donderdagviering Jacobusgilde Zeeland
De viering van Witte Donderdag werd zoals al jaren
gebruikelijk, mede opgeluisterd door het gilde. Tijdens
een korte processie werd de priester met het Heilig
Sacrament door het gilde begeleid naar het Sint Jacobusaltaar voor aanbidding en wake tot ’s avonds tien
uur. Een aantal gildenbroeders en gildenzusters wisselde elkaar elk half uur af.
Requiemmis voor Paus Johannes Paulus II met
medewerking Jacobusgilde Zeeland
In één dag tijd werden de voorbereidingen door de
parochie, de koren en het gilde getroffen om op dinsdagavond 5 maart een speciale rouwmis samen te stellen. Het werd een plechtige, serene en door vele parochianen gevierde bijeenkomst. Na de mis bracht allereerst het gilde eer aan de paus met de dodenmars,
overvendelen en doodleggen van het vaandel . Daarna
kon iedereen een brandend kaarsje bij de afbeelding
van de paus zetten. Aangezien het gilde sinds 1983 het
pauselijk wapen mocht voeren en nog voert, werd een
speciale condoléancebrief naar de Nuntiatuur in
’s Gravenhage gezonden.

BARONIE EN MARKIEZAAT
Kringonderscheiding voor Pieter van Eijck en
Ad Huijben
Het is dinsdag 29 maart. We zijn nog maar net bekomen van alle eieren van Pasen. En wat doet het Sint
Willibrordusgilde uit Alphen...? Inderdaad eieren eten!
De traditie wil nu eenmaal dat op derde Paasdag het
schietseizoen geopend wordt. Dit openen gaat gepaard
met een aantal plechtigheden waaronder ook het eten

van paaseieren De eerste begint al om zes uur in de
middag. Op dit tijdstip zijn alle jeugdschutters aanwezig om de doelen in te wijden voor het komende jaar.
Een achttal jeugdschutters staan dan op linie om hun
paasverschieting te houden. Bij de ’grote’ jeugd werd
deze gewonnen door Johan Rommens. Bij de ’kleine’
jeugd won Willem van de Wouw. Proficiat! Na het
schieten maken we ons dan op voor de tweede plechtigheid, namelijk de gildemis. Aan deze mis gaat
meestal een rondwandeling door het dorp vooraf.
Maar omdat onze nieuwe burgemeester ook de gildemis wilde bijwonen en niet zoveel tijd had, is de rondwandeling overgeslagen en zaten we om zeven uur in
de kerk voor de plechtige eucharistieviering. Een
moment van bezinning dat meestal wordt afgesloten
met een vendelhulde buiten onder de toren en de hernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk en
wereldlijk gezag. Meestal, maar vandaag niet. Het
regende zo hard, dat we de vendelhulde buiten niet
konden laten doorgaan (volgens de ouderen was dit
nog nooit gebeurd). Wel hebben we de eed van trouw
vernieuwd aan het kerkelijk en wereldlijk gezag waarna
de burgemeester weer verder ging naar zijn volgende
afspraak.
Wij vlogen door de tuin van Will Manniën naar het
gildenhuis. Onze nieuwe schoenen en hoeden mochten immers niet te nat worden. Ja, ja, we hebben allemaal een nieuwe hoed en nieuwe schoenen. Zelfs de
krant had dit geroken en is komen kijken naar de zestig
gildebroeders en liefdezusters allen met een nieuwe
hoed en nieuwe schoenen. Eenmaal weer in een droog
gildehuis, gingen we verder met het programma. Want
het werd tijd voor de volgende plechtigheid: de uitreiking van de prijzen van de winterverschietingen. Traditiegetrouw werden deze door onze schuttersleider en
gildekeizer uitgereikt. En toen, zo rond de klok van
kwart over acht kwamen eindelijk de langverwachte
gekookte eieren. En je kunt zeggen wat je wilt maar ze
waren weer lekker! Ad van Gorp, onze opper eierkoker
had weer zijn best gedaan. Nadat de meeste eieren op
waren, kon de laatste plechtigheid beginnen, de traditionele openingsspeech van onze Opperdeken Tom van
der Weijden. Hoewel, de laatste was het niet. Het
bestuur, de Overheid, had gemeend er iets tussen te
moeten lassen. Een verrassing. Ten minste, voor twee
gildebroeders. De meeste hadden al argwaan gekregen
toen ze zagen dat een afvaardiging van het kringbestuur aan tafel zat. Wat moesten die hier? Die waren er
anders toch nooit ? De kringvoorzitter, Hennie Hoppenbrouwers, kreeg het woord, en begon. Op rijm. En
dat ging hem niet slecht af. Gaandeweg het gedicht
werd het duidelijk dat Pieter van Eijck en Ad Huijben
een kringonderscheiding kregen uitgereikt. Pieter had
het niet verwacht, hij was stomverbaasd en was over-

Kringonderscheiding voor Pieter van Eijck

mand door emotie. Ad had het eigenlijk wel een beetje
verwacht want er was iets uitgelekt. De overheid heeft
gemeend dat Pieter en Ad de onderscheiding hadden
verdiend.
Pieter is al bijna veertig jaar lid en is onlangs negentig
geworden. Als er iets te vieren is in het gilde dan heeft
hij altijd zijn woordje klaar. Vaak is dat dan op rijm
gesteld en erg vermakelijk. Het gildehuis hangt dan ook
vol met spreuken en gedichten van zijn hand. Pieter
proficiat, je hebt het verdiend en we hopen natuurlijk
dat je nog lang bij ons zal blijven.

Ad Huijben ontvangt de kringonderscheiding
Ad is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de standaardrijderscommissie van de kring. Vele jaren is hij
zelf standaardrijder geweest en heeft hij er voor gezorgd
dat het gilde een flink aantal zilveren schilden rijker is
geworden, vijfentwintig stuks. Ad ook jij proficiat.
Na de toespraak van onze kringvoorzitter werd de
onderscheiding opgespeld en werden de certificaten
overhandigd. De Hoofdman, Anton van Tilborg, gaf
hierna nog een bos bloemen.
Na dit mooie ingelaste moment, kwam dan toch de traditionele openingsspeech van Opperdeken Tom van
der Weijden. Hij doelde dit jaar op de onderlinge
samenwerking. Iets wat nu hoog in het vaandel moet
staan, gezien de te organiseren kringdag met middeleeuws festijn. Na al deze plechtigheden werd het tijd de
hoed af te doen, de jas wat losser te maken, een drankje
te bestellen en gezellig wat de keuvelen, terugkijkend
op een geslaagde avond.
Drie jubilarissen Sint Sebastiaangilde Oudenbosch
Tijdens de jaarlijkse teerdag van het Sint Sebastiaangilde te Oudenbosch op 22 januari 2005 zijn er drie
jubilarissen gehuldigd wegens het feit dat ze vijfentwintig jaar lid zijn van het gilde. Jos Aarts, Wim Lazeroms
en Martin de Bont. Alledrie hebben zij zich op hun
eigen wijze ingezet voor het gilde. Jos Aarts ruilde vanaf
1982 tot 1994 zijn gildepak voor het kleed van Sint
Sebastiaan en trakteerde de kinderen op cadeautjes en
snoepgoed.
Verder was hij vele jaren tamboer van het gilde tijdens
de optochten en tijdens de plechtigheden in de Basiliek. Wim Lazeroms is vanaf 1988 de zilverdrager van
het gilde en zorgt dat de wei is gemaaid voor het
koningschieten. Martin de Bont bekleedde verschillende bestuursfuncties. Zo was hij vanaf 1982 tot 1987
deken-schrijver en van 1987 tot 2001 hoofdman van
het gilde. Vanaf 2001 is hij ere-hoofdman. Ook is Martin nog steeds de tussenpersoon voor de kerk en de
gemeente. Alledrie de jubilarissen schieten ook nog
eens actief met de kruisboog op de 20 meter doel.
Na de toespraak van hoofdman Piet Aarts kregen de
drie jubilarissen een zilveren schildje uitgereikt voor
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hun inzet binnen het gilde.
Nieuws van het Terheijdense kloveniersgilde

van het weer. Dit jaar hebben wij tot op heden buiten
nog niets kunnen doen. Wij houden u op de hoogte en
wanneer het uur daar is, hoort u dat beslist.
■

Jos Aarts,Wim Lazeroms en Martin de Bont samen 75 jaar Sint
Sebastiaangilde
Twee koningen en één koningin openden het schietseizoen 2005. Onder het toeziend oog van ’Koning Winter’ die in al zijn pracht, zoals sneeuw op de velden, ijs
op de Vaartkantse vliet en vorst in de lucht duidelijk
aanwezig was, openden zondagmiddag 6 maart de
koning en de koningin van ons kloveniersgilde door
middel van een ereschot op de schutsboom het nieuwe
schietseizoen 2005. Tijdens het aanleggen van de
geweren klonk er tromgeroffel en bazuingeschal. Tevoren waren de meeste broeders en zusters van ons gilde
tezamen gekomen in het woonhuis van de hoofdman.
Het was jammer dat niet alle leden aanwezig waren,
door de griepepidemie waren verschillende leden aan
hun bed gekluisterd.
Vanuit het huis van de hoofdman werden de koning en
de koningin ’aan huis’ afgehaald. Wij moesten echter
binnen komen en al spoedig zaten wij aan de koffie met
Brabants worstenbrood. Daarna - hoe kan het anders
- werden de kopjes omgeruild voor glazen. Deze werden gevuld met bier, wijn of iets fris. Om drie uur werd
besloten, dit vanwege het onbegaanbare pad ’Hoge
Vaartkant’, om slechts met een kleine afvaardiging de
eerste officiële schoten in het jaar 2005 te gaan schieten. Wat zal het nieuwe schietseizoen voor ons brengen? Zullen de prestaties beter zijn, nu wij een eigen
locatie hebben? Wij weten het niet. In het najaar maken
wij de balans op. Wat wij wèl weten is dat wij voor de
grote vakantieperiode onze gildekamer officieel zullen
openen. Wanneer precies, dat is nog niet bekend. Het
buitenterrein moet namelijk nog in z’n geheel aangekleed worden en wij zijn hierbij uiteraard afhankelijk

Gildekleintje
Te koop:
Enkelloops kogelgeweer Anschutz.
Type flobert, kaliber 22
Tel. 013-5341405
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Een select gezelschapje van het Sint Antonius Abtgilde Terheijden
voor hun bijna gereedgekomen gildehuis

IN IEDER GILDEGEZIN
HOORT DE
GILDETROM THUIS!

IN MEMORIAM
Onze Lieve Vrouwe Gilde
Aarle-Rixtel (Peelland)
Op donderdag 21 oktober 2004 is op
89-jarige leeftijd Has Driessen toch nog
vrij onverwacht in zijn vertrouwde omgeving van het verzorgingstehuis ’Mariëngaarde’, temidden van zijn naaste familie
overleden. Has was sinds 1971 lid van
zijn Blauwe schut. Jarenlang is Has zilverdrager geweest, maar bovenal was hij
onze zeer trrouwe postbode. Tot op zeer
hoge leeftijd stond hij in weer en wind
klaar om op de fiets te springen om maar
te zorgen dat zijn gildebroeders hun
berichten op tijd in huis hadden.Wat was
hij gelukkig toen zijn gilde, samen met
het Margarethagilde, tijdens de kermis
een vendelgroet kwamen brengen bij het
verzorgingstehuis en hoewel zijn gezondheid toen al broos was, hij toch met uniform in een rolstoel gezeten, met het
gilde meeging om nog even na te genieten. Het gilde nam bij Has een bijzondere plaats in en hij had zelf dan ook
duidelijk aangegeven wat de plaats van
het gilde moest zijn bij zijn uitvaart.
Sint Leonardus Beek en Donk
(Peelland)
Voor de derde keer
in een tijdsbestek
van anderhalf jaar
werd het gilde Sint
Leonardus te Beek
en Donk geconfronteerd met het overlijden van een gildebroeder, Johan van
Lieshout.
Johan van Lieshout
Zestig jaar lang heeft
Johan met veel
enthousiasme zich ingezet voor het
Donkse gilde. Hij heeft als het ware aan
de wieg gestaan, toen het Sint Leonardusgilde na de Tweede Wereldoorlog naar
buiten ging treden. Eenmaal schoot hij
zich tot koning in 1960. Daarvoor was
Johan vendelier om daarna het gilde te
dienen als commandant. De laatste jaren
was hij erelid. Op donderdag 10 februari
2005, na een plechtige uitvaart in een
overvolle kerk, onder begeleiding van zijn
familie, hebben wij onze gildebroeder
naar zijn laatste rustplaats gedragen en de
kist in de groeve laten zakken, waarna ten
afscheid over het graf werd gevendeld.
Sint Leonardus bleef hem altijd bij, dankzij vrouw en kinderen en niet op de laatste plaats de rooi schut.
Gilde van het Heilig Sacrament
Bergeijk (Kempenland)
Op 15 maart 2005 kregen wij het bericht
dat onze gildezuster Anna Daris – van
Diepenbeek, echtgenote van wijlen gildebroeder Grard Daris, op 92-jarige
leeftijd is overleden. Op 9 september
2000 bood Anna ter ere van haar 65-jarig

lidmaatschap van ons gilde, een archiefkist uit het jaar 1840 aan. Helaas heeft
Anna haar 70-jarig jubileum als gildezuster niet meer kunnen vieren. Op 19
maart 2005 is Anna met gilde-eer naar
haar laatste rustplaats gebracht.
Sint-Sebastiaan Bergen op Zoom/
Borgvliet (Baronie en Markiezaat)
Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat
na een periode van afnemende gezondheid op 2 april jl. is overleden gildebroeder André Visch. André is een van de
pioniers van ons gilde geweest.. Hij was
met hart en ziel een trouw gildebroeder.
Binnen het gilde vervulde André diverse
functies en was hij koning van ons gilde.
Behalve een uitstekend schutter was hij
ook tekenaar, schrijver en restaurateur
voor ons gilde, getuige de diverse attributen in onze eigen gildekapel in de Sint
Gertrudiskerk op de Grote Markt. Vanwege zijn grote verdienste was hij onderscheiden met de bronzen medaille in de
Nobele Orde van de Papegay.
Sint Jorisgilde Berlicum (Maasland)
In 2003 werd Jo Doedée nog door het
Berlicumse Sint Jorisgilde onderscheiden voor zijn 50-jarig lidmaatschap.
Maar op 9 maart moest het gilde toch
afscheid nemen van de deze markante
persoonlijkheid. Jo (81) voelde zich in
zijn actieve jaren weliswaar niet geroepen
om te schieten, te vendelen of te trommen, maar hij was wel duidelijk aanwezig. Het was zijn wens, dat het Sint Jorisgilde hem naar zijn laatste rustplaats
begeleidde.
Gilde Sint Hubertus Berkel-Enschot
(Maasland)
Op 21 maart 2005 overleed Harrie
Adams (97). Hij was 50 jaar gildebroeder en erelid van het gilde. Vele jaren
heeft hij het prijzenzilver in optocht en
bij andere gelegenheden gedragen. Veel
van zijn kinderen zijn of waren lid van
het gilde. Op 26 maart is met zijn familie
afscheid genomen in een plechtige
eucharistieviering en is hij met gildeeer,
waarbij ook veel gildebroeders uit de
omgeving aanwezig waren naar zijn laatste rustplaats begeleid. Met een laatse
vendelgroet en de Last Post werd afscheid
genomen.
Sint Martinusgilde Dommelen
(Kempenland)
Op 14 november 2005, de dag van de
viering van onze
Patroonheilige, Sint
Martinus, overleed
onze gildebroeder
Nol Schrijvers, in
de leeftijd van 68
jaar. Nol Schrijvers
was sinds 1 januari
1959 lid van het
Sint Martinusgilde
Nol Schrijvers
te Dommelen, en

was in het verleden vaandrig. Hij was
regelmatig in de schuilhut op het schietterrein te vinden, waar hij met de oude
garde van het gilde graag buurtte en zijn
glaasje dronk. In 1999 ontving hij voor
zijn verdiensten binnen zijn 40-jarig lidmaatschap van het gilde het zilveren
schild van de Bond van Schuttersgilden
Kring Kempenland.
O.L.V. Schuts Elshout (Maasland)
Maandagmorgen 14 juni 2004 is door
een hartstilstand een einde gekomen aan
het leven van gildebroeder Gerard Moonen in de leeftijd van 66 jaar. Vanaf 1978
was hij lid en leefde al die tijd voor de
schut. In 1985 schoot hij zich tot koning
en vanaf 1987 was hij standaardrijder
van het gilde. Hij reed altijd op zijn eigen
paard. Maar vanwege ouderdom heeft
Gerard het dier moeten laten inslapen.
Hij was bekend als de trotse standaardruiter op zijn trouwe Friese hengst
en wist hiermee veel prijzen te behalen.
Op 17 november 2004 is op 71-jarige
leeftijd overleden oud deken-schrijver
Jan de Haan. Hij was gildebroeder vanaf
1951 en tot 1976 vendelier. Hij werd
hierna veel gevraagd als jurylid. In 1983
werd hij bestuurslid en in 1995 dekenschrijver. Dit bleef hij tot aan zijn ziekte
in augustus 2004. Vanaf 1997 zat hij ook
nog eens in het kringbestuur en S.A.T.commissie. Bij zijn 40-jarig jubileum
ontving hij de zilveren kringonderscheiding van kring Maasland alsmede een
Koninklijke Onderscheiding. Toen hij
vijftig jaar lid was is hij benoemd tot lid
in de Orde van Oranje Nassau.
Gilde van Sint Antonius en
Sebastiaan Gemert (Peelland)
Op 89-jarige leeftijd
overleed op 25 januari 2005 gildezuster
Truus van ThielMichels, voor de
gildebroeders van
het Gilde van Sint
Antonius en Sebastiaan
’Truuske’.
Meer dan 60 jaar
zorgde zij, eerst
Truus van Thiel
samen met haar
man Jan, voor het onderhoud en schoonhouden van de gildekapel van Sint Antonius. Bij het tweejaarlijks koningschieten
ontving zij bij de kapel de gildebroeders
met koffie en vlaai en gaf ze hen bij vertrek naar de schutsboom eerst nog een
aantal broodjes, zodat zij de middag konden doorkomen. Vanwege haar verdiensten voor het gilde werd zij onderscheiden
met de pauselijke medaille Pro Eccle-sia
en Pontifice. De dank van het gilde
was de gilde-eer bij haar begrafenis.
Sint- Jorisgilde Gestel en Blaarthem
(Kempenland)
Op 14 maart 2005 heeft, het Sint- Joris-
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gilde Gestel en
Blaarthem met het
overlijden van kapitein Wim van Dijck,
een fijne gildebroeder verloren. Wim
werd 73 jaar. Daar
waar de meeste gildebroeders
heel
hun leven bij één en
Wim van Dijck
hetzelfde gilde blijven, is Wim van
maar liefst vier gilden lid geweest. Van
1955 tot 1964 was hij lid van het Sint
Catharinagilde Strijp en gedurende de
eerste drie jaar van deze periode bovendien lid van het Sint Nicolaasgilde Valkenswaard. Van 1967 tot 1980 was hij
gildebroeder bij het Sint Jorisgilde Vlokhoven. Wim was multifunctioneel, want
hij kon trommen en vendelen. In 1964
en in 1974 bracht hij met zijn gilde een
vendelhulde aan koningin Juliana op
paleis Soestdijk. Op 7-6-1983 werd Wim
geïnstalleerd als gildebroeder van het
Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem. Tijdens de patroonsviering op 20 april 1997
werd hij benoemd tot kapitein. Bij zijn
laatste gilde was Wim een fervent kruisboogschutter, die met name bij de gilden
in Veldhoven een graag geziene gast was.
Gilde Sint Joris, Haaren (Maasland)
Op 7 mei 2004 overleed op 83-jarige
leeftijd Keizer Jo van Hal. Hij was lid
vanaf 1951 en werd in 1953 koning. In
1971 schoot hij zich tot keizer. Jo wist het
gilde op de been te houden tijdens de
moeilijke zestiger jaren, toen het nog
slechts uit enkele leden bestond. Het
gilde heeft hem met gilde-eer uitgeleide
gedaan.
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Sint Sebastiaan Hilvarenbeek
(Kwartier van Oirschot)
Op 8 maart 2005 overleed de hoogbejaarde gildezuster
Anna Habraken-de
Laat in de leeftijd
van 104 jaar. Zij
was de oudste
inwoonster van de
gemeente Hilvarenbeek. Haar man was
reeds dertig jaar
eerder overleden.
Samen droegen zij
Anna Habraken
het gilde een goed
hart toe. Zij kregen 12 kinderen, 41
kleinkinderen en 74 achterkleinkinderen
waarvan er verschillenden als lid bij het
gilde zijn toegetreden.
Sint Ambrosiusgilde Haarsteeg
(Maasland)
17 februari bereikte het gilde het droeve
bericht van het overlijden van hun
trouwe gildebroeder Mari van der
Heijden (71). Mari was sinds 1967 lid
van het gilde. en van 1973 tot 1979 lid
van de overheid. Een zeer plichtsge-

trouw lid met eigenzinnige en toch positieve opmerkingen ten aanzien van het
wel en wee van zijn vereniging. Hij was
ook een goede schutter op de wipboom
en een fanatiek luchtbuksschutter. Een
kleine man met een groot hart voor het
gilde, maar ook voor de Haarsteegse
gemeenschap.
Gilde Sint Antonius Abt - Sint
Catharina Nistelrode (Maasland)
Met leedwezen brengt de overheid u op
de hoogte van het overlijden van onze
sympathisante Maria Cuijpers-Biemans,
echtgenote van gildebroeder Christ Cuijpers (67) op 30 december 2004. Ze
bezocht regelmatig de bijeenkomsten,
maar haar gezondheid beperkte de laatste tijd haar bezoeken in grote mate.
Op 2 januari 2005 overleed onze gildezuster Jo Kerkhof - van Hoorn, 74 jaar
oud. Jo was vrijwel vanaf de herinrichting
lid vanhet gilde. Zij bezocht trouw de bijeenkomsten waar ze zo graag een kaartje
legde of gewoon wat gezellig bij buurtte.
Het was Jo die samen met haar echtgenoot, deken rentmeester Jan Kerkhof het
gilde een fraai met de hand vervaardigde
schenkkan met schaal schonk. Deze worden nog altijd gebruikt bij de installatie
van de gildekoning. Jo vond het van deze
tijd dat vrouwen volwaardig gildelid kunnen zijn, een zienswijze die ze bij ontmoetingen met andere gilden duidelijk uitdroeg. Ze werd alom gerespecteerd voor
haar helder inzicht en oprechte mening.
Zichzelf wegcijferend om anderen te helpen was een van haar grote deugden. Ze
trad niet graag op de voorgrond, ze was
een gildezuster die we graag in ons midden hadden. We hebben Jo met gilde-eer
naar haar laatste rustplaats gebracht.
Sint Ambrosius, Lage-Mierde
(Kwartier van Oirschot)
Op 23 januari 2005 overleed Willem
Moeskops.
Meer
dan 40 jaar was Willem lid van het gilde,
en was zelfs een
periode
koning,
waarop hij erg trots
was. Willem was een
markante figuur die
iedereen kende. ’De
rook is opgetrokken’
stond er boven de
Willem Moeskops
rouwbrief. Wij zullenWillem met zijn onafscheidelijke sigaar
en zijn steeds vrolijke noot missen.
Gilde Onze Lieve Vrouw van de
Zeven Weeën Lierop (Peelland)
Op 26 januari 2005 is onze gildebroeder
Jan van de Ven (73) van ons heen
gegaan. Jan was 56 jaar een zeer actief lid
van ons gilde. Na het overlijden van zijn
vrouw Mien, negen jaar geleden, sloeg
Jan er zich op een dappere manier doorheen, hij hielp zijn kinderen waar hij

maar kon. Maar
vooral kon ons gilde
altijd een beroep op
hem doen. Oud
papier ophalen of
werken op het
schietterrein, Jan
was altijd paraat.
Zelfs tot vlak voor
zijn dood was hij
een voorbeeld voor
Jan van de Ven
velen onder ons,
door zijn rustige en bedachtzame manier
van optreden.
Sint-Martinusgilde, Luyksgestel
(Kempenland)
Op zaterdag 26 februari 2005 is op 95jarige leeftijd overleden onze gildezuster
Drieka Heesters-Scheerens, weduwe van
onze gildebroeder Nol Heesters. Nol
was in zijn leven een zeer actief gildebroeder binnen ons gilde. Na het overlijden van Nol, achttien jaar geleden, is
Drieka altijd actief betrokken gebleven
bij ons gilde als gildezuster. Op 3 maart
hebben wij haar na de uitvaartdienst met
gilde-eer begeleid naar haar laatste rustplaats, naast Nol.
Sint Joris en Sint Anthoniusgilde
Maashees (Land van Cuijk)
Tienes Smits (51) was vanaf het allereerste begin bij het
gilde betrokken. In
hem verliezen we
een van de heroprichters van ons
gilde, nu ruim vijfentwintig jaar geleden. Vanaf de heroprichting in 1978
was hij actief in en
betrokken bij het
Tienes Smits
gilde. Zo was hij
vanaf 1979 lid van de overheid. Sinds
1989 was hij capiteyn van het gilde. In
2001 is hij ook koning geweest van het
gilde. Hij zat in de organisatie van de gildefeesten van 1998 en in de presentaie
van de nieuwe uniformen van ons gilde
in 2003
Ondanks dat we al langer wisten dat het
einde ooit zou naderen, is dit nu onverwacht snel toch gekomen.
Sint Jorisgilde Oostebeers
(Kwartier van Oirschot)
Op 11 december
2004 overleed Jan
van den Berk (79).
Jan is meer dan vijfenvijftig jaar lid
geweest van het
gilde. Zijn gezondheid liet het niet toe
om de laatste jaren
nog actief deel te
nemen aan de actiJan van den Berk
viteiten van het
gilde. Wel was hij tot voor kort een

trouwe bezoeker van de teeravonden. Hij
speelde dan graag een partijtje biljart
met zijn mede-gildebroeders.
Sint Barbaragilde, Ravenstein
(Land van Cuijk)
Op 3 maart is Annie
van
Mourik-Damen,
beschermvrouwe van het Sint
Barbaragilde Ravenstein op 94jarige leeftijd overleden. Ze was veertig
jaar beschermvrouwe van het Sint BarAnnie van Mourik
baragilde. Gedurende deze periode
heeft ze veel voor het gilde betekend.
Zo wist ze in menig actie actief mee te
werken en voortouw te nemen. Naast
beschermvrouwe van het Sint Barbaragilde, was ze erepresidente van het
Katholiek vrouwengilde te Ravenstein en
was ze onderscheiden met de Pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.
Sint Anthoniusgilde Sambeek
(Land van Cuijk)
Vrij plotseling overleed op 21 oktober
onze Martien van
de
Beten
op
61-jarige leeftijd.
Lid geworden op
Sint Antoniusdag
1964 was hij meteen zeer druk met
het wipschieten en
Martien van de Beten alles wat daarmee te
maken had. Wij
deden vaak een beroep op hem, maar
nooit tevergeefs. In 1968 lukte het hem
om koning te worden en in 1975 en 1990
Prijskoning. Ontelbaar zijn de diverse
andere prijzen, gewonnen op de vele
concoursen die hij bezocht. Hij was dan
ook niet voor niets Jachtmeester van de
Jagersvereniging.
Martien
Gerrits
(65) werd ingeschreven op 17
januari
1972.
Sindsdien kenden
we hem als een
actief lid. Zijn grote
passie was het wipschieten en op
menig
concours
Martien Gerrits
sleepte hij zijn prijsje
in de wacht. Zijn
kroon was wel het Nederlands Kampioenschap opgelegd voor viertallen in
1984. Koning van ons gilde zat er voor
hem niet in, wel was hij prijskoning in
1976 en 1983. Maar hij maakte dit goed
door de eerste Gemeentekoning te worden van de gemeente Boxmeer in 1990.
Op 2 februari 2005 overleed hij, te midden van zijn familie.

Op Sint Anthoniusdag 1964 werd
Antoon Gommans
ingeschreven als lid
van ons gilde.Vooral
in de begin periode
was Toon aktief en
in 1972 lukte het
hem om zowel de
Antoon Gommans
koningsvogel als de
prijsvogel af te schieten. Ook op muzikaal gebied stond hij
zijn mannetje. Maar de laatste twintig
jaren had hij zijn handen vol aan een slopende ziekte die hem fataal werd op 6
april 2005.
Groot Gaesbeeker Gilde of Sint
Aechten Schuttersgilde van Soest
(Land van Cuijk)
Op vrijdagavond 11
maart is tijdens de
beoefening van zijn
favoriete schaatssport oud-koning
Nol Hagen overleden aan een hartstilstand. Nol heeft
twee
maal
de
koningstitel verworNol Hagen
ven. De eerste keer
was dat tijdens het
in 1987 georganiseerde landjuweel,
waardoor hij met zijn vrouw Hennie het
middelpunt was tijdens de Brabantse
Gildedag die op 6 september werd georganiseerd in Soest. De tweede keer veroverde hij de titel in het teerjaar 1991.
Hij werd slechts 64 jaar.
Gilde Sint Antonius Abt
Vorstenbosch (Maasland)
Op donderdag 1 juli 2004 is plotseling
heengegaan gildebroeder en jeu-de-boulescommissielid Piet van den Boom (65)
Hij was ook lid van de kledingcomissie
die in 2001 het gilde in nieuwe uniformen gestoken heeft. Piet was 36 jaar
getrouwd met Betsy van Oort. Uit hun
huwelijk kwamen twee kinderen voort.
Piet was 35 jaar leraar aan de basisschool
’Op Weg’ te Vorstebosch en lid van de
Heemkundekring Nistelvorst., actief bij
het (kinder)carnaval en het dialect ging
hem na aan het hart. Piet was een man
van weinig woorden, maar stond voor
wat hij zei. Als er gewerkt moest worden
was Piet er bij, als het maar achter de
schermen was, want hij hield niet van
belangstelling.
Op zondag 6 februari is gildebroeder
Hans van der Wielen (44) plotseling
overleden. In 2002 is hij lid geworden
van het gilde. Hij heeft samen met de
overige bazuinblazers een groep gevormd
waar het gilde trot op mag zijn. Op de
teerdag van 2003 is Hans ingevendeld.
Hij was iemand die liever voor de bar
stond dan erachter. Hij hielp het

gilde met woord en daad.Op wens van
zijn familie is Hans zonder gilde-eer
begraven.
Sint Lambertus, Vessem
(Kwartier van Oirschot)
De laatste week van
2004 heeft gilde
Sint Lambertus uit
Vessem gildebroeder Harrie van Riet
begraven. Harrie
was 72 jaar lid van
het gilde. Hij was
op elke bijeenkomst
aanwezig in woord
Harrie van Riet
en daad.Tot de laatste maanden zette
hij zich in voor zijn gilde. Het gilde verliest een bijzonder gildebroeder.
Sint Jacobusgilde Zeeland
(Land van Cuijk)
Drie jaar na haar
man Jan overleed
Marie van DongenDerks, tachtig jaar
oud, op zondag 13
maart na een kort
verblijf in het ziekenhuis te Veghel.
Marie was tot in
haar diepste vezels
Marie van Dongen
intensief verbonden
met haar gilde. Ze
was niet voor niets beschermvrouw en
het is dan ook niet zo verwonderlijk dat
we haar de gildemoeder noemden. Er
ontging haar niets, op alles zag zij toe en
gaf gevraagd of ongevraagd advies en
commentaar. Samen met haar man
droeg zij op 29 december 1998 het
schutsveld tegenover haar huis over aan
het gilde. Tot dan toe was het gilde sinds
1971 daar te gast. Ook de leegstaande
champignoncellen mochten gastvrij
gebruikt worden voor kruisboogschieten, kaarten, vergaderen en muziekrepetities. Van overvloedig bedanken hield ze
niet, maar bij een bosje bloemen liet zij
haar tranen de vrije loop.
Mogen zij allen rusten in vrede

■
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Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Agenda
Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer
samenvallende gildefeesten. Wij doen nogmaals
nadrukkelijk een beroep op u om dit bij het organiseren
van uw gildefeest te voorkomen. Met overeenstemming
tussen de betreffende kringbesturen en gilden zijn
maximaal twee samenvallende gildefeesten acceptabel.
Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het
NBFS-vademecum. Een bijgewerkte lijst van aangemelde 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 Antoniusabtgilde Vorstenbosch
05 juni
Kringdag Kempenland, Sint Catharina en Sint Barbaragilde
Mierlo
12 juni
Kringdag Peelland, Sint Antonius Abt Lierop
19 juni
Kringdag Land van 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 Jorisgilde Moergestel
28 augustus
Vrije gildendag bij Gilde Salvator Mundi te Oeffelt
04 september
NBFS-toernooi geweerschieten bij Sint Hubertusgilde Berkel
11 september
Vrij gildenfeest, Sint Antonius-Abtgilde Deurne
18 september
NBFS-toernooi V-T-B-S bij Sint Barbaragilde Ravenstein
08 oktober
Hoofdliedendag, Den Bosch. Opluistering Sint Martinusgilde
Waalre
16 oktober
Pausmis in den Haag. Opluistering Sint Sebastiaangilde Bergen
op Zoom/Zorgvliet (onder voorbehoud i.v.m. nieuwe Paus)
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GILDENFEESTEN IN 2006
07 mei
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint Antonius Abt Liempde
21 mei
Kringdag Peelland, Sint Hubertus Liessel

21 mei
Kringdag Maasland, Sint Ambrosiusgilde Haarsteeg
28 mei
NBFS-tournooi kruisboog op wip, Sint Jorisgilde Diessen
11 juni
Kringdag Kempenland, Sint Catharina en Barbaragilde Eersel
13 augustus
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint Willibrordusgilde Klein
Zundert
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
17 september
NBFS-toernooi V-T-B-S, Sint Luciagilde Steensel
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
17 juni
Vrij gildenfeest O.L.V. Zeven Weeën Lierop
24 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, Cloveniersgilde Sint Jan de
Doper, Etten
1 juli
Kringdag Maasland, Sint Lambertusgilde Maren-Kessel
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 Hulsel
GILDENFEESTEN 2009
7 juni
Vrij gildenfeest bij Sint Jorisgilde Goirle
GILDENFEESTEN 2010
15 augustus
Vrij gildenfeest, Sint Monulphus en Gondulphusgilde Knegsel
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Goud en zilversmederij
v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK HELMOND (STIPHOUT)
TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk
Eenveelzijdigassortiment
voorschutterij,gilde,
muziekenshowband.
Comfortabeleuniformen
meteenperfectepasvorm
vooreenherkenbare
identiteiteneen
stijlvolle
presentatie.

• Go ud en Z i l ver
• Rep arati es
• Veran d er i n gen
• Ni eu w w er k
• Ei gen on tw er p
• Gi l d ewer k
• Graver en

John Bijsterveld
Meester Goudsmid/ Edelsmid
SeezoUniformenB.V.St.Janstraat38-7256BCKeijenborgGld.
Tel.(0575)461641.(na17.00uur:(0575)461938).Fax(0575)462669
info@seezo.nl/www.seezo.nl

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89
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Oude
traditie
met een
nieuwe
uitstraling
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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

