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Caroline de Werdt van het gilde Sint Catharina en 

Sint Barbara uit Leende tijdens de jeugdgildedag Kempenland

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

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

LEVENSBOOM

VOORDEUR-
PANEEL

SMEEDWERKEN EXCLUSIEVE INRIJPOORTENGIET-
IJZEREN
RAMEN

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

Blinkt uit in vakmanschap

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

EDELSMEDERIJ

NOL COOPMANS V.O.F. 
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF 

HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

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

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

Telefoon: 00 32 - 11 - 44 52 58

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 

hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 

en kleur) en gildekousen tot ver over de 

knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)

ingeborduurd worden!

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

TER INLEIDING
Kring Maasland heeft gelukkig weer een kringcorrespondent: Bert 
van Hulten. Hij verzamelt vanaf nu, samen met zijn echtgenote Ans, 
de kopij van deze kring. Bert is tweede hoofdman van het Gilde Sint-
Crispinus en Sint-Crispinianus in Besoyen (Waalwijk). Hij is al met-
een in het diepe gegooid en heeft al aan dit nummer meegewerkt. 
Bert, van harte welkom in de kring van correspondenten, wij wensen 
je veel succes toe! Helaas heeft Jacques Govers de hoofdredactie ver-
laten; voorlopig zal ik die alleen bemannen.
Als dit nummer uitkomt, gaan we al weer aardig richting herfst. De 
dagen korten al flink en ook voor de gilden komen rustigere perioden 
wat betreft de gildefeesten. De afgelopen zomer waren er weer veel 
gildefeesten en ook het koningschieten vond volgens traditie ook 
weer bij veel gilden plaats. Hierover en nog veel meer kunnen jullie 
lezen in dit nummer. 
Wij gaan deze keer ook weer verder met het tweede deel van het 
verhaal van Paul Spapens over de gildeheiligen. Trouwens, het boek 
waarover hij het had tijdens de Hoofdliedendag 2004 in Den Bosch 
is inmiddels in kleur verschenen. Het kreeg de titel ’366 Heiligenda-
gen’. Paul schreef het samen met Kees van Kemenade. Het is wel 
prijzig, maar de moeite waard!
De burgemeester van Oss vertelt ons in een interview wat hij het 
interessantste vindt aan de gilden in Brabant. 
De jeugdleden van het Gilde Sint Ambrosius uit Gilze hebben een 
reportage gemaakt over hun belevenissen bij het koningschieten 
aldaar. Lees maar hoe ze het hebben ervaren. 
Mogen jullie allen weer geïnspireerd worden om het gildewezen een 
warm hart toe te dragen en de broederschap naar buiten uit te dra-
gen. Veel leesplezier!

Peter van Kuijen

Voorwaarden
Abonnementsprijzen 2005:

Particulier abonnement 1 9,50 (indien een machtiging 

tot automatische overschrijving is verleend 1 6,50).

Collectief abonnement via gilde 1 6,50. 

Indien geen machtiging tot automatische overschrijving 

is verleend, wordt voor de incasso van het totaalbedrag 

per gilde van 1 3,- in rekening gebracht.

Buitenlands abonnement: 1 12,50.

Het abonnement geldt voor een kalenderjaar en wordt 

geacht te zijn voortgezet, indien niet vóór 1 november 

opzegging heeft plaats gehad. Nieuwe abonnementen 

kunnen onmiddellijk ingaan.

De redactie houdt zich het recht voor, teksten naar 

beste weten en in ieders belang te redigeren.

Advertentietarieven worden op aanvrage medegedeeld.
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De Gildetrom.
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HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar een vijf euro om een advertentie van vier regels in ’De 
Gildetrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent. 
U kunt de tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:
Administratie De Gildetrom, Dr. de la Courtstraat 71, 5421 JG 
Gemert. Voeg het geld in contanten er bij.
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 dankbe-
tuigingen, of iets te koop aanbieden.

Sluitingsdatum inzenden kopij redacteuren afl. 2005/4
10 oktober 2005 (verschijnt 2e helft december 2005)



Eerste gilde-ervaringen
Als kind wist Herman Klitsie al van 
het bestaan van gilden. Hij was 
namelijk opgegroeid in Sint Michiels-
gestel en naderhand bewoner van 
’s-Hertogenbosch. Zijn eerste echte 
ervaring met de Brabantse gilden 
kwam pas veel later. Nadat hij een 
tijd in Rotterdam werkzaam was bij 
de verkeersdienst, startte hij zijn 
politiek bestuurlijke carrière in Hel-
levoetsluis namens de PvdA. Eerst 
was hij een tijd raadslid en daarna 
wethouder. In 1992 werd hij 
benoemd tot burgemeester van de 
gemeente Woensdrecht. Hij werd in 
Woensdrecht met gilde-eer geïnstal-
leerd en als snel benoemde men hem 
tot beschermheer van het gilde Sint 
Sebastiaan te Hoogerheide, waar hij 
een warme band mee had. Als 
beschermheer van het gilde Sint 
Sebastiaan van Hoogerheide ontving 
Herman Klitsie regelmatig De Gil-
detrom. Het gildehoogtepunt van 
burgemeester Klitsie in Hoogerheide 
was de daar gehouden gildedag. Dit 
evenement vond plaats op het wei-
land van mevrouw Van der Poel 
(moeder van Adri van der Poel). 
Samen met de Bisschop van Breda, 
mgr. dr. M.P.M. Muskens, genoot 

Herman Klitsie van de massale 
opmars, de standaardruiters, het 
vendelen enz. Toen hij in 2001 bur-
gemeester werd van de gemeente 
Oss was hij blij verrast, dat bij de 
installatie, het in 1998 heropgerichte 
Osse Sint Sebastiaan Gilde aanwezig 
was. De geschiedenis herhaalde zich, 
want ook het gilde van Hoogerheide 
was niet ver voor zijn benoeming in 
Woensdrecht nieuw leven in gebla-
zen. Na het samengaan van de 
gemeente Oss en de gemeente 
Ravenstein kreeg hij er zomaar drie 
gilden bij in de gemeente. Dit zijn de 
gilden van Neerlangel, Huisseling en 
Ravenstein. Hierdoor is de heer Klit-
sie burgemeester (geweest) van gil-
den uit diverse kringen. Het Sint 
Sebastiaan Gilde Hoogerheide is 
aangesloten bij de Kring Baronie-
Markiezaat, het Sint Sebastiaan 
Gilde Oss bij Kring Maasland, het 
Sint Lambertus Gilde Huisseling en 
het Sint Barbara Gilde Ravenstein 
bij kring Land van Cuijk en het Gilde 
van Sint Jan Neerlangel is niet aan-
gesloten bij een kring of federatie.

Brabantgevoel
Het interessantste aan de gilden 
vindt hij de band met de tradities en 

het instant houden hiervan. Het rijke 
Brabantse leven en Brabantgevoel. 
„In België en Limburg zijn natuur-
lijk ook wel gilden, maar voor mij 
stralen de Brabantse gilden echt het 
Brabantgevoel uit.” Aldus burge-
meester Klitsie. Herman Klitsie 
heeft zoveel mogelijk verschillende 
gildeactiviteiten bezocht, zoals bij de 
diverse gilden het koningsschieten, 
de teerdag, de teeravond of welke 
naam de gilden aan de diverse activi-
teiten ook geven. Extra nadruk werd 
nog gegeven aan het vogelschieten 
om de titel van gemeentekoning dat 
afgelopen jaar door het gilde van Oss 
mocht worden georganiseerd. Door 
het bezoeken van de activiteiten van 
de diverse gilden is burgemeester 
Klitsie ook bekend met enkele ver-
schillen tussen deze gilden. De gil-
den van Ravenstein en Huisseling 
hebben meer geschiedenis. Het Sint 
Sebastiaan Gilde is nog in opbouw 
en op zoek naar zijn ’roots’. Als de 
gilden een boek over hun eigen gilde 
zou moeten schrijven, zouden de gil-
den uit Huisseling en Ravenstein een 
boek kunnen schrijven over eigen 
ervaringen en tradities. Het gilde van 
Oss zou zich nu nog moeten beper-
ken tot een boek over gilden in het 
algemeen en een hoofdstuk over het 
eigen gilde.

„Je merkt natuurlijk best dat de toe-
komst en tradities van de gilden 
onder druk staan”, aldus Herman 
Klitsie. „Als men geen lid is weet 
men vaak niet waar het over gaat. 
Men mist de achtergrond. Dus als er 
niet voldoende jeugd zich aanmeldt 
ontstaat er een probleem. Want het is 
erg moeilijk als een gilde in slaap 
valt, het her op te richten. Het is 
daarom erg zinvol om de jeugd er bij 
te betrekken.”

Gildezusters
In Huisseling is onlangs de eerste gil-
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DE BURGEMEESTER VAN OSS, 
HERMAN KLITSIE.

In de serie ’De burgemeester van...’ komen aan het woord, de burge-
meesters met veel of opmerkelijke gilden in hun gemeente. Ditmaal een 
interview met burgemeester Herman Klitsie van de gemeente Oss, die 
ons ontving op zijn kantoor in het gemeentehuis. Deze gemeente heeft 
vier schuttersgilden: het Sint Sebastiaan Gilde Oss, het Sint Barbara 
Gilde Ravenstein, het Sint Lambertus Gilde Huisseling en het Gilde van 
Sint Jan Neerlangel.

Door Hanny Hamers-Heessen en Willem Hamers

Interview
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dezuster geïnstalleerd. De gilden in 
Oss en Neerlangel hebben al langer 
gildezusters. Het Sint Barbara Gilde 
Ravenstein echter kent geen gilde-
zusters. Hoe staat burgemeester 
Klitsie tegenover vrouwen in het 
gilde? Persoonlijk vindt burgemees-
ter Klitsie vrouwen in het gilde geen 
probleem. Hij zei dat er volgens hem 
in Hoogerheide tijdens zijn burge-
meestersperiode daar wel vrouwen 
gekostumeerd waren maar deze geen 
lid waren van het gilde. Hij kan zich 
voorstellen dat je er als gilde niet 
onderuit komt vrouwen toe te laten. 
„De gilden zijn broederschappen 
waar vroeger geen plaats was voor de 
vrouwen. Omdat de gilden een zeer 
sterke traditie hebben, ontstaat er nu 
een stevige worsteling.” Persoonlijk 
ziet Herman Klitsie, dat gilden de 
ruimte moeten geven aan de vrou-
wen die geheel de traditie onder-
schrijven, dit vooral om de continuï-
teit van de gilden te waarborgen 
Men moet ervoor waken dat het 
geen gezelligheidsvereniging wordt: 
„Gilden moeten ieder voor zich 
beslissen.”

Gemeenschap
Gemeenschapszin staat volgens de 
heer Klitsie bij de gilden als een paal. 
Daar waar nodig steken de gilden de 
handen uit de mouwen. Ze zijn waar-
devol voor de gemeenschap. Houden 
de gemeensschapszin in ere en hou-
den de tradities zichtbaar. Broeder-
schap is meer dan alleen broeders 
onder elkaar maar ook vriendschap 
en het verstevigen van het wijgevoel. 
„Je kunt leven zonder gilde, maar 
een gilde is voor een gemeente rijk 
bezit. Een prachtig gegeven. De gil-
den en de harmonie behoren bij het 
Brabants landschap. Als ze zich 
manifesteren geeft het aan het eve-
nement een extra cachet.” 

Samenwerking Osse gilden
De samenwerking tussen de gilden 
uit de gemeente Oss is erg groot. 
Waarschijnlijk komt dit doordat de 
groepen niet zo groot zijn. „Fijn dat 

ze elkaar steunen en samen oefenen 
met vendelen. Een hoogtepunt is 
toch het gemeentekoningsschieten.”

Slapende gilden
Dat er in de gemeente Oss ook sla-
pende gilden zijn, verbaast de burge-
meester niet. De dorpen zijn echt 
Brabantse dorpen. Het is dan ook 
ondenkbaar dat daar in het verleden 
geen gilden geweest zouden zijn. Hij 
zou het zeer op prijs stellen dat vooral 
in de wat grotere plaatsen in de 
gemeente, zoals Berghem, Herpen 
en Megen, deze slapende gilden 
nieuw leven ingeblazen zouden wor-
den.

Aanwezigheid bij evenementen
Het is voor de gilden een volstrekt 
eigen afweging of zij bij bepaalde 
evenementen acte de présence  
geven. Als er traditie gebonden eve-
nementen of evenementen, waarbij 
een bruggetje naar het verleden 
geslagen wordt, zijn de gilden vaak 
aanwezig. Bij evenementen zoals 
koninginnedag en de intocht van 
Sinterklaas horen de gilden aanwe-
zig te zijn. Maar de gilden zijn vaker 
aanwezig. Bijvoorbeeld bij de ’gou-
den paren dag’. Dit is een dag in het 
jaar dat de gemeente Oss de gouden 
echtparen in het zonnetje zet. Hierbij 
is het Sint Sebastiaan Gilde altijd 
aanwezig. Als een gilde aanwezig is 
geeft dit het geheel een mooi Bra-
bants karakter.

Beschermheer
Herman Klitsie is in Oss bescherm-
heer van het Sint Sebastiaan Gilde. 
Hij werd dit direct bij zijn aanstelling 
als burgemeester. Ook in de gemeente 
Woensdrecht was hij beschermheer 
van het Sint Sebastiaan Gilde Hoo-
gerheide. Hij is er zeer vereerd mee. 
Het bevestigt de goede relatie van de 
burgemeester met het gilde. Dit 
geldt van beide kanten. Het is natuur-
lijk vooral een symbolische benoe-
ming, maar heeft ook een materiële 
kant. Zo voelt hij zich meer betrok-
ken bij het gilde, dan bij de gemid-

delde vereniging. Hij laat zich daar 
dan ook vaker zien. 

Gildeterreinen in de gemeente
In de gemeente Oss heeft het Sint 
Sebastiaan Gilde een eigen terrein 
op loopafstand van het centrum. Het 
Osse gilde is daar zeer tevreden mee. 
In Neerlangel heeft het gilde van 
Sint Jan een terrein bij de kerk in 
gebruik. Het Sint Lambertus Gilde 
Huisseling heeft een eigen terrein 
samen met FC Huisseling. Het Sint 
Barbara Gilde Ravenstein heeft geen 
eigen terrein, maar wel een schuts-
boom in de oude vestingstad. Voor 
Ravenstein is het ook van belang dat 
het gilde in het centrum blijft.

Archief
Natuurlijk is het van belang dat de 
archieven van de gilden bewaard 
worden. De geschiedenis van de 
gemeenschap ligt bij de gilden. Deze 
rijke bron van informatie dient in 
goede conditie, goed beheerd en op 
een goede plek bewaard te worden. 
Vooral is van belang dat ze toeganke-
lijk zijn voor de gemeenschap. Het 
archief, zilver en papieren moet 
behouden worden voor het nage-
slacht. 

Tot slot
Tot slot zegt burgemeester Klitsie 
toe, ook dit jaar weer bij diverse 
hoogtepunten aanwezig te zijn, waar-
onder het gildekoningsschieten in 
Oss en het federatietoernooi vende-
len, trommen, bazuinblazen en stan-
daardrijden in Ravenstein. ■

Naam:  H.W.M. Klitsie 
Huwelijkse 
staat:  Getrouwd. 
Kinderen:  2 dochters
Geboortedatum: 11 mei 1949
Politieke partij: PVDA
Opleiding: Verkeersplanoloog

Burgemeester:  1992 - 2001 
Woensdrecht, 
2001 - heden Oss



Parochiepatronen
Met hun voet- en handbogen was 

Sint-Joris, ridderheilige bij uitstek, 

het grote voorbeeld van de gilden. 

Hetzelfde gold voor de andere solda-

tenheilige, Sebastiaan, patroon van 

de handbooggilden. Louter en alleen 

omdat Barbara en Catharina heel erg 

populair waren, schopten zij het ook 

tot patronessen van de gilden. De 

beeldende verhalen van deze 

Romeinse martelaressen spraken de 

middeleeuwse gildebroeders minder 

aan. Dat deze vrouwen schutsheili-

gen werden, had te maken met het 

feit dat ze patroon waren van een 

parochie. 

Uitzonderingen daargelaten, is deze 

relatie ook van invloed geweest op de 

keuze van de apostelen Petrus en 

Matthias, van Anna, Johannes de 

Doper en Jozef, van de bisschoppen 

Servaas, Monulfus-Gondulfus, Lam-

bertus, Hubertus, Willibrordus en 

Martinus en van plaatselijk vereerde 

heiligen als Theobaldus en Odulp-

hus. 

Behalve schuttersgilden kenden de 

middeleeuwen ook talrijke am bachts-

 gilden. De hedendaagse gilden onder 

Ambrosius en Crispinus en Crispini-

anus zijn hier een late (zestiende-, 

negentiende-eeuwse) voortzetting 

van. Een aparte plaats is weggelegd 

voor de Antoniusgilden. Van oor-

sprong waren deze broederschappen 

meer bezig met armen- en ziekenzorg 

dan met schieten en schutten. Soms 

speelden bij de keuze van een gilde-

patroon heel andere redenen een rol, 

zoals Mauritius in Goirle. De Waal-

wijkers hebben hun Martinusgilde te 

danken aan een ruzie met de pas-

toor.

Geen representatief beeld
Deze achtergrond maakt duidelijk dat, 

door hun middeleeuwse achtergrond, 

de lijst van gildepatronen wordt over-

heerst door populaire martelaren en 

oude bisschoppen uit de regio. Opval-

lend afwezig zijn de mystici, de theolo-

gen en de ordestichters. Dus geen 

Johannes van het Kruisgilde, geen 

Augustinusgilde, geen Franciscus-

gilde. Gildenheiligen geven daarom 

geen representatief beeld van de heili-

gen en hun verering.

Een aparte categorie gilden vormen 

de gilden die zijn ontstaan uit de 

altaar- en de processiebroederschap-

pen en die later zijn gaan schieten: 

Heilig Bloed, Heilig Kruis, Heilig 

Sacrament, Salvator Mundi. Het gaat 

hier dus niet om heiligen, die overi-

gens ook als gildepatroon úit beeld 

kunnen raken. In Brabant kennen we 

geen gilde meer dat zich onder de 

bescherming heeft gesteld van Chris-

toffel, ooit patroon van de oude kol-

veniersgilden in het westen van onze 

provincie. 

Het ledenbestand van de Noordbra-

bantse Federatie van Schuttersgilden 

levert het rijtje heiligen op dat eerder 

in dit verhaal is opgesomd. Het zijn 

heiligen die we wel uit en te na ken-

nen, maar van wie we niet zo snel een 

beeld tegen konden komen in een 

Brabantse woning. Zeer grote uitzon-

deringen waren de gildeheiligen 

Anna, Blasius, Jozef en Antonius Abt, 

van wie wel dikwijls een beeld in een 

Brabants huis stond. 

Antonius meej et vèèreke
Antonius Abt is meteen een tot de 

verbeelding sprekend voorbeeld van 

een heilige met een actuele betekenis. 

Toen een paar jaar geleden onze boe-

ren werden getroffen door de var-

kenspest en de MKZ-crisis, kreeg 

een beeldengieter in Aarle-Rixtel 

plotseling heel veel te doen. In hun 

wanhoop bestelden veeboeren bij 

hem een beeldje van Antonius Abt, 

veel en veel beter bekend als Anto-

nius meej ’t vèèreke. Behalve met 

kruk, lange mantel met kap en vuur 

aan de voeten (van het Sint-Antoni-

usvuur, een dodelijke ziekte als gevolg 

van het eten van een giftig bestand-

deel van graan), wordt Antonius 

sinds 1400 afgebeeld met een varken. 

Dit attribuut dankt hij aan het bijzon-

dere privilege dat de Antonianen 

genoten. Zij mochten in steden als 

Den Bosch varkens vrij laten rondlo-

pen. Het vlees was voor de zieken die 

de Antonianen verzorgden. 

Agatha
Agatha, behoort tot een aparte cate-

gorie heiligen van wie het gemartelde 

lichaamsdeel het attribuut was. Om 

haar haar geloof te laten verzaken, 

werden haar borsten met een tang 
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DE SPECIALE BAND TUSSEN 
DE GULD EN HUN HEILIGEN

Tijdens de Hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van 
Schuttersgilden op 9 oktober 2004 in het provinciehuis, hield Paul 
Spapens een lezing over de gildenheiligen. Een enigszins aangepaste 
versie van dit verhaal staat hieronder. (deel 2)

Paul Spapens
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afgerukt. Uit duizenden is Agatha te 

herkennen omdat ze haar borsten op 

een schaaltje draagt. Soms moet je 

weten dat het borsten zijn omdat 

preutse kunstenaars ze ook hebben 

weergegeven in de vorm van brood-

jes, soms puntjes, soms bollekes.

Ambrosius
Ambrosius, de enige heilige wiens 

beeltenis werd gevlochten in de vorm 

van een biekörf. Ambrosius kon als 

enige van de vier Kerkvaders van het 

Westen (samen met Augustinus, 

Gregorius de Grote en Hiëronymus) 

uitgroeien tot een volksheilige en 

patroon van de imkers vanwege de 

legende van de bijenzwerm. Als kind 

lag Ambrosius met open mond te sla-

pen. Bijen stapelden honing in zijn 

mond, waaraan hij een ’honingvloei-

ende welsprekendheid’ zou overhou-

den. 

Sinte Anneke 
Anna, wier verering in Molenschot 

tussen Tilburg en Breda de laatste 

jaren een opmerkelijke revival laat 

zien. Een dochter van een huisarts in 

Bergeyk woonde in Amsterdam. Ze 

had geen partner, maar had wel een 

sterke kinderwens. Ze ging naar 

Molenschot, vond daar de ware en 

werd zwanger. Moeder Anna bewees 

weer eens de waarheid van het schit-

terende schietgebedje: ’Sinte Anneke, 

gif me een manneke.’ Sedert het ver-

haal van de Amsterdamse vrouw lan-

delijk nieuws werd, vinden elk jaar 

meer Amsterdamse maagden de weg 

naar Molenschot.

Barbara
Barbara, een heilige vrouw van sta-

vast. Een commissie van kardinalen 

schoonde op 4 juni 1969 de overvolle 

heiligenkalender op. 

Met Christoffel behoorden Barbara 

en de andere gildeheilige Catharina 

tot de bekendste slachtoffers van deze 

niet te begrijpen ijver van vernieu-

wers. Gelukkig hebben ze zich daar 

in onder meer Dinther, Sint-Hubert, 

Oirschot, Oisterwijk, Ravenstein, 

Veghel en Vlijmen niets van aantrok-

ken. Daar is Barbara nog steeds gil-

depatroon. 

Bavo
Bavo, een Vlaamse heilige die in 

Nederland zijn bekendheid voor het 

grootste deel ontleend aan de Sint 

Baafskathedraal van Haarlem. Deze 

heilige wordt de portier van de herfst 

genoemd omdat hij op 1 oktober op 

de heiligenkalender staat. Dan kan 

het stormen, regenen, verdorde bla-

deren vliegen alle kanten op. Dan is 

het herfst met van dat typisch Bao-

misweer, weer op de feestdag van 

Sint Bavo.

Blasius
Blasius, van de Blasiuszegen, gegeven 

op zijn feestdag 3 februari. Hij is de 

patroon tegen keelziekten. De pries-

ter hield twee gewijde kaarsen 

gekruist tegen de hals en sprak een 

zegengebed. Een tijdje geleden werd 

ik in Esbeek gewezen op twee 

gekruiste Blasiuskaarsen in de kelder 

van de kerk, relict van het Rijke 

Roomsche Leven. In een flits was ik 

terug in mijn jeugd. Ik hoorde de 

priester zeggen: „De heilige Blasius 

bescherme u tegen keelziekten en 

andere kwalen.” 

 

Brigida
Brigida, heeft haar naam geleend aan 

slechts één Brabants gilde, in Neter-

sel. Deze Brigida, niet te verwarren 

met Brigitta van Zweden, is een Ierse 

heilige, volgelinge van Patrick, de 

man die de ongelovige Ieren de Hei-

lige Drie-eenheid uitlegde met be hulp 

van een Klavertje Drie. Bri gida was 

ook tot sterke staaltjes in staat; ze 

hing haar kleren te drogen aan een 

zonnestraal.

Catharina
Catharina, we hebben haar eerder 

langs zien komen in het rijtje heiligen 

dat in 1969 van de heiligenkalender 

is geschrapt. Vijftien Catharinagilden 

trekken zich daar niks van aan en dat 

moeten ze ook zeker niet doen. Want, 

ook al heeft ze vermoedelijk nooit 

bestaan, ze leeft voort in talrijke schit-

terende verhalen. En sterker: in de 

vijftiende eeuw was zij, na Maria, de 

meest vereerde heilige. Rond haar 

persoon ontstonden talrijke gebrui-

ken. Om er daar slechts een van te 

noemen: het Catrijnmelken. Op haar 

feestdag, 25 november, mocht de 

eerste de beste die bij een koe kwam 

haar melken. Dit was een vorm van 

hulp aan de armen van de boeren.

Cecilia
Cecilia, uit duizenden te herkennen 

aan haar orgeltje als attribuut. Ze is 

de patrones van musici, zangers, 

in strumentmakers en orgelbouwers. 

Kerkkoren vieren op haar feestdag 22 

november nog steeds het Sesiliafist, 

een van de laatste feesten nadrukke-

lijk gerelateerd aan een heilige. Voor-

dat zij in de zestiende eeuw muziek-

heilige werd, waren dat respectievelijk 

Johannes de Doper en Sint Job. Deze 

combinatie van Sint Job en Cecilia 

bestaat in Enschot (van Berkel-

Enschot) nog steeds. Overigens heb-

ben ze in Enschot geen Ceciliagilde. 

Daarvoor moet je in Veldhoven zijn.

Wordt vervolgd. ■



De spanning stijgt, fotografen gaan 
klaarstaan en er klinkt tromgeroffel. 
Iedereen ziet dat het niet lang meer 
zal duren voor de vogel zal gaan val-
len. Schutters wachten de loting af 
en schieten om de beurt op de loszit-
tende vogel. Bij ieder schot klinkt 
tromgeroffel maar helaas, de vogel 

wordt niet geraakt. Volgende schut-
ter aan de beurt, de pijl komt los van 
de boog en raakt de vogel vol aan de 
onderkant. De vogel valt !! Gilde 
Sint Ambrosius uit Gilze heeft een 
nieuwe koning. Helemaal onder de 
indruk van zijn prestatie raapt hij de 
vogel op. Er klinkt luid applaus en de 
overheid begint te overleggen. Na 
een paar minuten zijn ze het erover 
eens wie de nieuwe koning is. Het is 
tijd voor de erewijn en na een toe-
spraak van de burgemeester wordt er 
getoost op de nieuwe koning. Hierna 
naar de kerk en daarna een groot 
feest. Het is een hoogtijdag in het 
gilde, maar wat vinden de jeugdle-
den nu van zo’n dag? De overheid 
vroeg aan enkele jeugdleden om op 
papier te zetten hoe zij het koning-
schieten beleefden. Vol enthousiasme 
namen zij deze taak op zich en beslo-
ten dat ieder van hen een stukje zou 
schrijven over hun ervaring met het 
koningschieten. 
We beginnen met Christian van 
Ratingen. Hij is elf jaar en was toen 
dit koningschieten plaatsvond twee 
maanden lid van ons gilde. Het 
koningschieten was dus het eerste 
evenement voor hem. Schieten met 
de handboog is het onderdeel waar-
voor hij heeft gekozen.
„Hoi, ik ben Christian van Ratingen, 

het nieuwe lid van het gilde. Op 11 
oktober mocht ik voor het eerst het 
koningschieten meemaken en ik 
vond het een hele leuke dag. 
Het was nogal  vroeg toen ik samen 
met mijn buurman werd uitgehaald 
door een tamboer van het gilde. Het 
koningschieten was erg mooi om 
naar te kijken, maar ik vond het toch 
jammer dat ik niet mee mocht schie-
ten op deze dag. Dat mag namelijk 
pas vanaf achttien jaar. Op het einde 
van de dag stond er een lekker 
koningsmaal klaar voor ons en om 
negen uur was deze dag helaas voor-
bij.” 
Nu een stukje van Chesco Ahuluhe-
luw. Hij is vijftien jaar en ongeveer 
een jaar lid van het gilde en heeft net 
als Christian ook gekozen voor het 
schieten met de handboog.
„Het begon  wel vroeg voor mij ’s 
morgens, want ik had me opgegeven 
om de partytent op te zetten in het 
park. Ik was te vroeg uit mijn bed 
gegaan en daardoor viel ik in slaap 
op de bank en dat had als gevolg dat 
ik te laat was. Toen ik ging kijken was 
alles al opgezet. Een uurtje later werd 
ik uitgehaald met de slaande trom. 
We vertrokken met auto’s naar Hotel 
de Kronen en daar aangekomen kre-
gen we een bakje leut of bakje troost 
met een koekje. We stelden ons bui-
ten op om de koning uit te gaan 
halen. Bij de koning aangekomen 
kregen de jeugdleden een glaasje fris 
en de gildenbroeders een borreltje 
met suiker. Toen het weer tijd was, 
stelden we ons buiten op en gingen 
in optocht naar De Sleutel om de 
geestelijkheid af te halen. Daarna 
naar het secretariaat om de burge-
meester en de genodigden uit te 
halen. Hierna liepen we naar het 
park en maakten drie  ronden om de 
schietboom. Daarna eerst een vers 
worstenbroodje en wat te drinken 
halen. Hierna begon het koning-
schieten; eerst mochten de pastoor 
en de burgemeester ieder drie pijlen 
schieten op de vogel. Tijdens het hele 
gebeuren heb ik in de partytent geze-
ten, het was die dag best koud! Toen 
de nieuwe koning bekend was, werd 
er een toost op hem uitgebracht met 
een glas wijn en dat kon ik niet over-
slaan, dus heb ik vrolijk mee gedaan. 
Het was een goede wijn naar mijn 
mening! Vanuit het Mollebos  gingen 
we naar de kerk. Het kerkboekje was 
erg frustrerend voor mij, alles stond 
door elkaar! Uit de kerk gekomen 
gingen we naar de Hooikar en na het 
eten was het feest afgelopen. Het was 
een leuke dag.”
Het derde stukje is van de hand van 
Gijs Wirken. Gijs is veertien jaar en 
ongeveer twee jaar lid en heeft de gil-
detrom gekozen als bezigheid. 
Daarom is hij een tamboer bij Gilde 
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Sint Ambrosius. Hij schrijft:
„Al om negen uur in de morgen gin-
gen wij, tamboers, de andere gilden-
broeders uithalen. Dit betekende dat 
je met een paar auto’s langs de hui-
zen van de gildenbroeders ging en ze 
met tromgeroffel duidelijk maakte 
dat het tijd was om mee te gaan. 
Toen iedereen opgehaald was verza-
melden we ons bij Hotel de Kronen 
in de Nieuwstraat. Daar hebben we 
een kopje koffie gedronken. Daarna 
gingen we met slaande trom naar 
onze oud-koning. Hier hebben we 
een vendelhulde gegeven waarna we 
naar binnen gingen voor een borrel 
of een glaasje fris. Toen  gingen het 
met slaande trom langs de kerk en 
het secretariaat om de pastor en de 
burgemeester op te halen. Voordat 
het schieten begon werd er eerst nog 
worstenbrood gegeten. Na het wor-
stenbrood moest ik helaas weg maar 
volgend jaar wil ik er de hele dag bij 
zijn.” 
Nu een stukje van Tijmen Hen-
drickx. Tijmen is veertien jaar en is 
drie jaar lid van het gilde. Hij heeft 
ervoor gekozen om vendelier te wor-
den bij het gilde en dat was een goede 
keus. Hij heeft namelijk al een 
schildje gewonnen op de kringdag. 
Hij schrijft als volgt:
„Ik vind het koningschieten altijd erg 
gezellig. Je wordt door een tamboer 
uitgehaald en daarna ga je wat drin-
ken om het weer warm te krijgen. Na 
het verzamelen gaan we met het hele 
gilde de koning ophalen. Dat vind ik 
altijd erg leuk omdat ik als jeugdven-
delier zijnde een vendelgroet moet 
geven onder tromgeroffel van Mar-
tijn en Gijs. Nadat we de koning ont-
haald hebben komen er wat officiële 
momenten en daarna worstenbrood-

jes! Na een lange poos schieten gaat 
uiteindelijk de vogel van de boom en 
is er een nieuwe koning. Na een 
korte discussie wordt duidelijk of hij 
van de overheid (het bestuur) koning 
mag worden. Als dat mag gaan we 
met het gilde naar de kerk om te vie-
ren dat we een nieuwe koning heb-
ben. Dit is meestal wel saai maar 
daarna hebben we bij onze thuisba-
sis De Hooikar een groot koffietafel. 
Dat is elk jaar erg gezellig en zo zie je 
dat zo’n dag zo om is!!!”
De laatste schrijver in deze reeks is 
Martijn Timmermans. Martijn is 
zestien jaar en daarmee het oudste 
jeugdlid. Hij is vijf jaar lid en bespeelt 
vanaf het begin de gildetrom met het 
nodige succes. In vijf jaar heeft hij 
namelijk al vier zilveren prijzen-
schildjes verdiend. Van hem het 
onderstaand verhaal:
„Hoi, ik ben Martijn Timmermans 
en ik ben al vijf jaar jeugdlid van het 
gilde. Over twee jaar ben ik eindelijk 
een echte gildenbroeder waar ik nu 
al naar uitkijk. Het afgelopen  
koningschieten was erg gezellig 
omdat we nu voortaan met vijf 
jeugdleden zijn en omdat vanaf 
december misschien ook vrouwen 
bij het gilde mogen komen, denk ik 
dat we er nog wel een jeugdlid bij 
krijgen. Het begon die dag al erg 
vroeg omdat ik me had opgegeven 
om het Mollebos om te bouwen tot 
schutsweide. Na het opbouwen 
moest ik me snel omkleden om de 
andere gildenbroeders uit te gaan 
halen met tromgeroffel. Na de 
samenkomst in Hotel de Kronen gin-
gen we naar onze koning  om daar 
een vendelhulde te geven. Toen wer-
den we uitgenodigd om binnen iets 
te komen drinken. Hierna zijn we de 

pastor en de burgemeester uit gaan 
halen waarna het koningschieten 
kon beginnen. Tijdens het schieten 
mocht ik helpen met de loting van de 
schietbeurten en na ongeveer 300 
schoten viel de vogel en ons gilde 
heeft een nieuwe koning. Om dit 
alles een plechtig tintje te geven zijn 
we naar de kerk gegaan om daar de 
mis bij te wonen. Na de mis volgt het 
koningsmaal in ons gildenhuis De 
Hooikar. Bij het koningsmaal kon ik 
jammer genoeg niet aanwezig  zijn 
maar dat halen we volgend jaar wel 
in! Het was echt een gezellige en te 
gekke dag!!!!” 
Dit waren de meningen over het 
koningschieten van de jeugdleden. Je 
ziet dus wel dat het gilde erg gezellig 
is voor ouderen maar zeker ook voor 
jongeren! Iedere donderdagavond 
om zeven uur begint onze schiet-
avond bij De Hooikar. Op deze 
avond kan iedereen die geïnteres-
seerd is in het gilde komen kijken. We 
hopen dat jullie op deze manier een 
andere kijk op het gilde hebt gekre-
gen en hopelijk zien we jullie op een 
donderdagavond! ■

Sietske ontvangt het jeugdschild

Statiedag bij Sint Ambrosius

HET BLAD VOOR 
JONG EN OUD !
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Drs. W.H.Th. Knippenberg 70 jaar  priester
Op 27 juni  herdacht  drs. Willem Knippenberg dat hij 
zeventig jaar geleden tot priester werd gewijd. Een klein 
gezelschap was door zijn zus uitgenodigd om in het Berch-
manianum in Nijmegen, waar Willem sinds vorig jaar 
woont, dit uitzonderlijk jubileum van de inmiddels  vieren-
negentigjarige te vieren. Familieleden; kennissen; verte-
genwoordigers van musea, Leon van Liebergen en Jan van 
Laarhoven; volkskunde, prof. Arnoud-Jan Bijsterveld en 
vertegenwoordigers van andere instellingen waar hij ooit 
bemoeienissen mee had, gaven gehoor aan de uitnodiging 
van mevr. Knippenberg. Natuurlijk  waren ook vertegen-
woordigers van ’De Gildetrom’, Karel Berkhof, Wout 
Heessen, Rein Haase en Lau Huijbers aanwezig, om de 
jubilaris die van 1973 tot 1993 hoofdredacteur van de Gil-
detrom was, te feliciteren. Namens het bestuur van de 
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden was Jo van 
den  Biggelaar aanwezig. Gezeten in een rolstoel naast het 
altaar in de huiskapel volgde Willem Knippenberg de 
sfeervolle eucharistieviering waarin oud-leerling en collega 
pastoor A. Smits voorging en de gezangen werden ver-
zorgd door de Cappella Boxmeer. In de homilie somde 
pastoor Smits de brede interesses van Willem Knippen-
berg: klassieke talen, volkscultuur en zijn activiteiten op 
cultuurhistorisch, museaal en numismatisch gebied. Ook 
in de misteksten werd verwezen naar de biologische 
belangstelling van de jubilaris. In de eerste lezing spreekt 
Paulus van planten, gieten en groeien: „Ik heb geplant, 
Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei.” In het 
evangelie was er sprake van ’de lelies op het veld die beter 
gekleed gaan dan Salomo met al zijn pracht en praal’. Ook 
in de tekst van de communio was zo’n verwijzing: ’Passer 
invenit sibi domum et turtur nidum ubi reponat pullos 
suos’. (De mus vindt een woning en de tortel een nest om 
er haar jongen in te leggen). Tijdens de, na de eucharistie-
viering, gehouden receptie toonde Willem Knippenberg 
zich zeer verheugd (en hij niet alleen) dat er een delegatie 
van de Brabantse gilden aanwezig was. Hij stelde het zeer 
op prijs. ■

Door Jo van den Biggelaar

BOEKBESPREKING

De heer Max Farjon (84) is al vele jaren archivaris van 
het gilde Sint Jan Baptista in Leenderstrijp. Hij had de 
behoefte om zijn werk als archivaris af te ronden en ver-
zocht de overheid het geïnventariseerde werk in boek-
vorm uit te geven. Aan dat verzoek werd voldaan en 
onder de titel ’Inventaris bezittingen gilde Sint Jan  
Baptista Leenderstrijp’, met als ondertitel: ’Tevens his-
torie van oude attributen en lijst van prijswinnaars 
1936-2004.’ In de inleiding van het boek lezen we, dat 
het boek méér is dan lijsten met droge gildeartikelen. 
Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe men de archive-
ring van het zilver heeft aangepakt, verduidelijkt met 
kleurenfoto’s! Ook kan men lezen en zien op welke 
manier een zwaar beschadigd koningsschild gerestau-
reerd zou kunnen worden. Ook laat het zien hoe je zelf 
de bol van een vendelstok of een muziektrom kunt 
maken. En dit wordt ook weer verduidelijkt met foto’s 
en tekeningen. Voor lezers die belangstelling voor gil-

denhistorie en gebruiken hebben, is dit boek een aar-
dige aanvulling voor de boekenkast. Trouwens, het sluit 
goed aan op het in 1995 verschenen boek ’Het gilde 
Sint. Jan Baptista & Leenderstrijp’, ook geschreven 
door Max Farjon. De prijs bedraagt 1 17,50 exclusief 
verzendkosten en het is te bestellen bij de hierboven 
genoemde auteur, Zaalstraat 1,  5595 GH Leende.  Tel. 
040-2062528.

Door Peter van Kuijen

INTRUCTEUR 
JEUGDVENDELIERS

Jan van den Eijnden (66) schreef iets over zijn 
ervaring als instructeur van de jeugdvendeliers 
van het Gilde van Sint Antonius Abt uit Lierop.

Donderdagmiddag om kwart over vier is het vendelen 
voor de jeugd. De eerste komt zeven minuten te vroeg. 
De laatste komt weer drie minuten te laat. Na even 
gepraat te hebben en zo’n zeven maal geroepen te heb-
ben ’opstellen’, staan ze dan echt opgesteld. Dan zegt 
er eentje: „Even wachten, ik heb mijn dropje nog niet 
op!” Dan beginnen ze te vendelen. Na drie slagen ziet 
er eentje dat zijn vlag boven niet vast zit, dus wordt er 
gestopt voor het vastmaken van de vlag. Ondertussen 
trekken er twee hun jas uit, want die hebben het na drie 
slagen al warm. Na weer opnieuw te zijn begonnen 
gaat het heel goed tot drie slagen voor het einde. Want 
er móet dan  even tussendoor gepraat worden, met als 
gevolg dat ze de volgorde van de slagen niet meer 
weten. Na deze tussenstop beginnen ze opnieuw met 
enkele slagen terug vanwaar ze geëindigd zijn. Dan 
gaat het weer goed en de vlag wordt keurig opgedraaid. 
Nu volgt er een korte pauze. Na deze pauze is het weer 
zes maal en dan staan ze weer opgesteld. Dan maken 
we de afspraak: „Als het nu in een keer goed gaat, stop-
pen we met vendelen en mogen jullie eventjes voetbal-
len.” Het is niet te geloven, maar het gaat perfect van 
het begin tot einde! Ook nu wordt de vlag weer keurig 
opgedraaid en hierna mogen ze gaan voetballen. En 
dat ze echt wel goed kunnen vendelen, hebben de vijf 
jeugdvendeliers de afgelopen twee gildenseizoenen 
laten zien, door vijf maal de eerste prijs te behalen bij 
het groepsvendelen en een vijftal persoonlijke prijzen. 
Jongens proficiat!

VERNIEUWING OF 
BIJSTELLING

In veel publicaties over de gilden en het gildewezen 
wordt, voor wat betreft de toekomst, geregeld aangege-
ven dat de gilden: „eigentijdse vormen moeten vinden 
om zich zo goed mogelijk uit te drukken met behoud 
van het goede van oudsher.” (Alfons Ising e.a.)
En: „De schuttersgilden zijn toe aan een nieuwe taak 
waarbij de creativiteit van de gilden wordt aangewend 
om de echte gildenwaarden een nieuwe vorm te geven.” 
(Prof. Dr. A.J. Bijsterveld.)

Hoe deze opdracht ’handen en voeten’ te geven? Wat  
is daarvoor van belang? In ieder geval dat je voor jezelf 
als gilde de echte gildenwaarden weet en kunt benoe-
men. Veel gildebroeders weten wel wat een gilde in 
wezen is, maar weten het niet met woorden. Passieve 
kennis dus waar actieve kennis vereist is. Je afvragen 
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wat is de positie van ons/het gilde? Welk doel hebben 
we? Wie zijn we eigenlijk als gilde? En: wat is onze 
geschiedenis? Als men als gilde niet voldoende weet 
’wie men is’ en te weinig kennis heeft van de gildenge-
schiedenis wordt het veranderen of bijstellen van 
gebruiken en tradities of het creëren van nieuwe vor-
men een hachelijke zaak. Waaraan toetst men de veran-
dering, bijstelling of nieuwe vorm dan?

Belangrijke kenmerken van de gilden zijn broeder-
schap en dienstbaarheid. Zij bepalen in hoge mate de 
eigenheid van de gilden. Deze kenmerken hebben 
zowel een interne als een externe functie. In vroeger 
tijden was de publieke functie van de gilden evident. 
Zij hadden immers de taak te zorgen voor ’orde, vrede 
en veiligheid’ in hun gebied. In deze tijd ’timmeren de 
gilden niet aan de weg’. Zij leven meer op zichzelf. 
Maar kennen nog steeds dienstbaarheid aan elkaar en 
aan anderen. (Uitgeoefend in klein bestek, zou ik wil-
len zeggen.) De samenleving doet geen of nauwelijks 
een beroep op de gilden. Er is dus weinig wisselwerking 
tussen gilden en samenleving. Verder worden de gilden 
gekenmerkt door hun streven naar continuïteit. Gilden 
hebben in het verleden getoond ’over een lange adem 
te beschikken’. De samenleving had/heeft dus al heel 
lang gilden in haar midden. En gilden hebben nog 
steeds een band met de Kerk. Gildenbroeders zijn 
praktisch; hebben vaklieden in hun midden en beschik-
ken onopvallend over een niet gering netwerk.

Wat belet dus de gilden om, vanuit deze gegevenheden, 
mondjesmaat, te proberen nieuwe vormen te vinden 
waarin zij zich uitdrukken? Wat bijvoobeeld te denken 
van het opzetten en (mee)uitvoeren van een project 
gedurende zes (zater)dagen?
Voorbeeld: Een nette wijk die vanwege de bezuinigin-
gen een verwaarloosd uiterlijk had gekregen waar de 
gemeente en de bouwvereniging niet over voldoende 
budget beschikten om e.e.a. te fatsoeneren. (Heerhu-
gowaard 2004). Er is samengewerkt met gemeente, 
woningbouwvereniging, welzijn en politie. Vrijwilligers 
deden het uitvoerend werk. Er kwamen nieuwe schut-
tingen, de huizen en de kleine flats werden opgeverfd 
en er werd groen gesnoeid en gekapt. De gemeente 
beloofde regelmatig te gaan snoeien. Door dit project 
ontstond in de wijk saamhorigheid na de gelaten sfeer 
van: er gebeurt toch niets. Waarom zou een gilde niet 
eens het initiatief nemen voor een dergelijk project? 
Het is afzienbaar in tijd. Geeft daarna ruimte (en rust) 
en vormt aanleiding tot reflectie op de positie van het 
gilde in de gemeenschap in deze tijd. Een andere sug-
gestie: In vrijwel alle gemeenten zijn vrijwilligers actief 
waar voorheen beroepskrachten het werk nog konden 
doen. Gemeenten waarderen het werk van de vrijwil-
ligers. Waarom zou een gilde, in samenspel met de 
gemeente, niet een gezellige (feest)avond organiseren 
voor deze vrijwillige krachten? Bij het opzetten en uit-
voeren van dergelijke zaken is het van belang een paar 
mensen met goede communicatieve mogelijkheden in 
te zetten. En een gepaste p.r. is ook nooit weg bij zulke 
activiteiten. Het gilde presenteert zich hiermee ook op 
een andere manier aan de samenleving. Er zijn gilden 
die eens per jaar zieken en bejaarden naar een regionale 
bedevaartsplaats rijden en hen daarna een gezamen-
lijke, gezellige middag bieden.

Gildebroeders worden gekenmerkt door hun dienst-
baarheid, hun ’er zijn voor elkaar’ en voor ’hun oog 
hebben voor de ander’. Zij vormen een broederschap 
en willen zich inzetten voor bepaalde waarden. Zij stra-
len iets warms, iets gezelligs uit. Zij vormen daarmee 

een tegenwicht, een persoonlijk element voor de ander 
in onze materialistische, sterk technisch georiënteerde 
samenleving. Wat kunnen gilden, met dit in hun ach-
terhoofd, met deze eigenschappen, betekenen, met een 
kortlopend project, voor bijvoorbeeld een verpleegte-
huis, een bejaardentehuis of een basisschool? Hoe kun 
je in een project of anderszins dit anderen als het ware 
een beetje voorleven? Deze laatste suggestie lijkt me de 
belangrijkste maar ook de moeilijkste hoewel, samen 
met de leerlingen van de hoogste klassen iets blijvends 
maken voor in of bij de school of in de wijk of dorp, dan 
kun je gedurende korte tijd aardig wat aan de deelne-
mers voorleven.

Dit artikel is een poging mee te denken, hoe eigentijdse 
vormen te vinden waarin de gildenwaarden tot uit-
drukking worden gebracht c.q. zich manifesteren in de 
huidige samenleving. Reacties of commentaar worden 
graag tegemoet gezien. En de bereidheid mee te den-
ken en mee te doen is altijd aanwezig.

Door G.W.M. Claasen, Geldrop

WEBSITE VENDEL-
ZWAAIEN.JOUWPAGINA.NL

Begin van dit jaar ben ik begonnen om persoonlijke 
favoriete links op een persoonlijke internetsite te plaat-
sen. Aangezien ik actief vendelier ben bij het Sint Bar-
baragilde Ravenstein, kwamen er op deze pagina al 
snel veel links naar diverse vendelgroepen. Om de site 
voor anderen ook interessant te maken heb ik de links 
naar vendelgroepen in Europa op een aparte site verza-
meld en verder uitgebreid (http:\\vendelzwaaien.jouw-
pagina.nl).
Het een en ander is een uit de hand gelopen resultaat 
van de nodige surfuurtjes op internet. Het jouwpagina-
concept is een gratis concept, waar ik weinig rechten 
aan kan ontlenen. Hoelang deze site on-line blijft, is 
dus niet geheel in mijn eigen handen. Uiteraard houd 
ik een back-up bij van alle URL’s. Mocht de site van 
het internet verdwijnen, komt er snel weer een nieuwe 
site met het totaaloverzicht van de vendelgroepen. 
Graag zou ik mijn pagina willen aanvullen en verbete-
ren met meer sites over en van vendelgroepen. Het gaat 
hierbij dus niet om een totaaloverzicht van pagina’s van 
schutterijen of gildes, maar van verenigingen die het 
vendelen beoefenen. Schutterijen of gildes zonder ven-
deliers komen dus niet op de site en niet-schutterijen/
gildes met vendeliers komen wel op deze site. Ik hoop 
dat ook U een bezoek brengt aan deze site. Mijn doel 
is door mijn site een grotere bekendheid te geven aan 
de veelzijdigheid van het vendelen in Europa. Al is het 
natuurlijk zo, dat een zeer groot gedeelte van de ven-
delgroepen geen eigen internetsite hebben en daardoor 
niet op mijn site vermeld worden.

Door Willem Hamers

UW STICHTING 
VRAAGT DRINGEND 
GILDETROMMEN

De Stichting De Gildetrom zendt gewoonlijk aan 
iedere abonnee een blad. Dat is haar taak. Nu vraagt de 
stichting een blad aan U!
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Sinds kort heeft de stichting voor haar archief gastvrij-
heid gekregen bij het Sint-Servatiusgilde in Lieshout. 
Vanuit nalatenschappen en de woning van oud-hoofd-
redacteuren zijn alle restexemplaren van het blad daar 
ondergebracht.
Het bestuur is met de ordening begonnen. Om alle tot 
nu toe verschenen nummers in te binden is het nodig 
te beschikken over alle nummers, welke van 1954 tot 
nu toe zijn verschenen. Helaas is dat niet gelukt. Van de 
jaargangen 1992 en volgende is wel een complete ver-
zameling te maken. 
De volgende nummers van de uitgave klein formaat 
vanaf het jaar, toen de eerste “De Gildetrom” dank zij 
het initiatief van de Kring Kwartier van Oirschot, ont-
breken:
2 en 3 van de jaargang 1954/55
8 van 1957
16 van 1959
17 en 19 van 1960
21 van 1961
23 en 25 van 1962
38 van 1966
1 van 1968
1 van 1970
3 en 4 van 1972
1 van 1977
2 van 1978
Wie of welk gilde wil ons een van de genoemde bladen 
afstaan, zodat tenminste één compleet overzicht op een 
centrale plaats - en voor iedereen ter inzage -  beschik-
baar komt. Met de moderne hulpmiddelen is het wel-
licht mogelijk een kopie te maken, zodat in elk geval de 
teksten beschikbaar zijn. Beschikbare exemplaren kun-
nen worden gestuurd aan de archivaris van de stich-
ting: Caspar v.d.Staak, Oranje Naussaulaan 135, 5491 
HE Sint Oedenrode. Eventuele kosten worden ver-
goed. Bij voorbaat dank voor de bereidheid. ■

Bestuur Stichting De Gildetrom

KRINGNIEUWS

Bewoners van Severinus en de Plaetse feesten in 
Wintelre

Wintelre maakte zich op voor een groot internationaal 
gildefeest waarvan een groot gedeelte  van de winst (75 
%) naar een goed doel zou gaan; een liefdadigheids-
feest zoals ze dat in het Kwartier van Oirschot noemen. 
Vroeger een jaarlijks terugkerend evenement, maar 
tegenwoordig een beetje verwaterd. Het was dertig jaar 
geleden dat het gilde van O.L.Vrouw en de H. Willi-

brordus  zo’n feest organiseerde. Volgens  hoofdman 
Ad van Aaken zou het toch geen probleem moeten zijn 
om met 40 gilden elk jaar een liefdadigheidsfestijn te 
organiseren dat is toch maar een keer in de veertig jaar! 
In ieder geval had hij zich voorgenomen om in het laat-
ste jaar van zijn hoofdmanschap en bij gelegenheid van 
zijn zilveren jubileum als hoofdman nog een keer een 
liefdadigheidsfestijn te organiseren. Het doel waarvoor 
was niet zo moeilijk; Ad kent de instellingen van de 
gehandicaptenzorg van binnen en van buiten en het lag 
voor de hand om het activiteitenprogramma van de 
instellingen Sint Severinus en De Plaetse te ondersteu-
nen. Dat dit doel aansprak bleek wel uit de vele spon-
soren die het feest geldelijk wilden steunen en ook uit 
het groot aantal deelnemende gilden uit heel Brabant, 
maar ook uit Limburg, Duitsland, België en Frankrijk. 
Toch lag het zwaartepunt van de hoofdman niet zo zeer 
op het gildefeest van zondag en op de festiviteiten van 
donderdagavond (kienavond) en vrijdagavond (dweil-
orkestenavond), maar op de zaterdagmiddag waarop 
het feest zou zijn voor en door de geestelijk minder 
begaafden van bovengenoemde stichtingen. De hitte 
ten spijt kwamen die zaterdagmiddag een groot aantal 
bewoners van Severinus en De Plaetse in bussen en 
busjes naar het gildeterrein waar ze opgewacht werden 
door de gildebroeders in vol ornaat met wie ze hand in 
hand de grote feesttent binnen gingen waar ze konden 
genieten van de muziek van drumband ’de Trom’, van 
de Severinusstichting, de slagwerkgroep van Eckartdal, 
slagwerkgroep Los Cuniculturos. 

Als intermezzo gingen ze in optocht achter blaaskapel 
de Haantjes uit Wintelre aan naar het gildeterrein waar 
tamboers, vendeliers en bazuinblazers uit Vessem en 
Wintelre een demonstratie gaven en waar ze konden 
genieten van de optredens van linedance-, volks- en 
showdansgroepen. Terug in de tent konden ze de con-
sumptiebonnen nog verteren die ze gekregen hadden 
en nog een keer genieten van de optredens van de 
Trom, Eckartdal en Los Cuniculturos alvorens de gil-
debroeders die hen voor een middag geadopteerd had-
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den ze weer terug brachten naar de bussen. Beide groe-
pen waren voldaan, zowel de verstandelijk gehandicap-
ten als de gildebroeders. Dat er de volgende dag, onder 
een stralende hemel en in een broederlijkse sfeer, nog 
een geweldig gildefeest zou volgen, waar gehandicap-
ten de herinneringsplaatjes zouden uitreiken en in hun 
stands producten van hun dagbesteding zouden laten 
zien en verkopen, deed er op dat moment niet meer 
toe. De dag was al geslaagd zoals de hoofdman het zich 
had voorgesteld: „De gildendag  is pas geslaagd als op 
het einde van de dag alle gehandicapten met een vol-
daan gevoel naar huis gaan. Dat zijn toch de mensen 
waar wij het voor doen. Die blik in hun ogen, die lach 
op dat gezicht, daar doen we het voor. Het zou voor mij 
het mooiste cadeau zijn voor mijn jubileum van vijfen-
twintig jaar hoofdman.”

Sint Dionysius, 340 jaar jong
Op 9 januari 2005 vierde het 
kolveniersgilde Sint Diony-
sius zijn oprichting 340 jaar 
daarvoor. Het was de Vrouwe 
van Tilburg, die op 6 januari 
1665 toestemming gaf aan 
enkele ingezetenen van Til-
burg om een schuttersgilde 
op te richten naast de gilden 
Sint Joris en Sint Sebastiaan 
die al enkele eeuwen beston-
den. Het bescheiden jubi-
leum werd ingezet met een 
eucharistieviering in de 
Emmauskerk (parochie 
Reeshof). Het gildekoor van 
het Sint Barbaragilde uit 
Dinther luisterde de viering 

muzikaal op met de bekende Missa Fraterna. Het was 
voor de jonge parochie een eerste kennismaking met 
het gilde en de reacties waren bijzonder positief. Na de 
eucharistieviering werd in het gildehuis een informele 
bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kreeg 
de gildentamboer Theo van Laarhoven een zilveren 
schild als teken van zijn functie binnen het gilde. Theo 
is sinds enkele jaren verbonden aan het gilde in het 
kader van een integratieproject van verstandelijk gehan-
dicapten. Op een zeer bijzondere wijze is de tamboer 
deel geworden van het gilde. Op deze manier vult het 
gilde Sint Dionysius zijn maatschappelijke taak ook in. 
Op deze dag kreeg de secretaris, Jan van Gelooven, ook 
de speld die hoort bij het 25-jarig lidmaatschap van het 
gilde. Het kringbestuur van het Kwartier van Oirschot 
was eveneens aanwezig om hem namens de kring te 
onderscheiden. De negende januari was een mooie 
start van een jubileumjaar dat met de verbroedering 
van de gilden Tilburg Stad, het koningschieten op 28 
augustus en een uitstapje naar Durbuy, waar het stam-
slot van de oprichter staat, tot een bijzonder gildejaar 
moet maken.

Nieuws van Stichting Gildenfeest 2006
In 1531 werd de Caert van gilde Sint Sebastiaan uit 
Oirschot ten overstaan van de toenmalige wereldlijke 
overheid vernieuwd. Deze Caert is het oudste geschre-
ven document waarin gilde Sint Sebastiaan wordt ver-
noemd. Gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot bestaat dus 
in 2006 zeker 475 jaar! Binnen het gilde ontstond de 
gedachte om dit heuglijke feit te omlijsten met een 
feestavond op 2 september en een vrij gildefeest op 3 
september 2006. In dat vrije gildefeest zouden, in lijn 
met het profiel van gilde Sint Sebastiaan, traditionele 
én vernieuwende elementen moeten worden opgeno-

men. Om de opborrelende ideeën in daden om te zet-
ten, werd op 17 juni 2004 de ’Stichting Gildeneest 
2006’ officieel opgericht, onder voorzitterschap van 
gildenbroeder Marcel van der Schoot. Als slogan werd 
gekozen voor ’Sint Sebastiaan viert eigentijds het 475 
jarig bestaan’. Het laatste jaar is veel werk verzet in het 
stichtingsbestuur en de diverse werkcommissies. Het 
tijdstip is dan ook aangebroken om naar buiten te tre-
den en de contouren te schetsen van het aankomende 
bijzondere gildefeest. Een gildefeest dat inderdaad op 
3 september 2006 in Oirschot zal worden gehouden. 
Maar ook op andere momenten in 2006 zullen er fees-
telijke activiteiten zijn die met het jubileum te maken 
hebben.

Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe 
huldigt zijn jubilarissen

Tijdens de teerdag van gilde Broederschap van Onser 
Liever Vrouwe uit Oirschot werden drie leden in het 
zonnetje gezet. Hans Smetsers en Will van der Sloot, 
omdat ze 40 jaar lid van het gilde zijn en Louis Schel-
lekens omdat hij 25 jaar lid is van het gilde. Zoals 
gebruikelijk bij het gilde gaan ze de 40-jarige jubilaris-
sen met hun echtgenotes, die ook beiden lid van het 
gilde zijn thuis afhalen. Zij krijgen daar een vendel-
hulde en worden door de hoofdman uitgenodigd om 
met het gilde mee te gaan. Hans is vanaf zijn twaalfde 
jaar lid van het gilde en is begonnen als vendelier. Hij 
heeft jaren met de dansgroep mee gedaan en zit al weer 
enkele jaren in het bestuur, waarvan hij op dit moment 
de deken-schrijver is. Will is ook vanaf zijn twaalfde jaar 
bij het gilde en is ook als vendelier begonnen. Hij heeft 
ook verschillende leden leren vendelen. Will is ook 
jaren lid van de dansgroep geweest en is ook al diverse 
jaren lid van het bestuur. Op de druk bezochte receptie 
kregen beide gildenbroeders het speldje horende bij 
40-jarig lidmaatschap opgespeld door de hoofdman. 
Ook kregen de beide jubilarissen de kringonderschei-
ding opgespeld door voorzitter Jan van Riel van kring 
Het Kwartier van Oirschot. Louis Schellekens kreeg na 
de heilige mis thuis een vendelgroet, omdat hij wegens 
ziekte niet op de teerdag aanwezig kon zijn. Louis is 25 
jaar lid. Louis is een paar keer koning van het gilde 
geweest. Tot zijn ziekte heeft Louis ook de gildetuin 
prima verzorgd.

Toon van Rijssel nieuwe koning van gilde 
Sint Antonius Abt

Om de twee jaar, op zaterdag na Hemelvaart, is in 
Liempde voor het gilde de dag van het koningschieten, 
zo ook op zaterdag 7 mei. Al om tien uur in de morgen 
vertrok de stoet vanaf het gildenhuis om de hoofdman, 
Roger van Laere en de aftredende koning, Cor van der 
Leest, aan huis op te halen voor de Woord- en Com-

Hans Smetsers en Will van der Sloot vanaf hun twaalfde jaar gil-
debroeder
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muniedienst in de kerk van Sint Jans Onthoofding. 
Deze werd voorgegaan door Diaken Kees Schrama, 
die op deze dag de gildeheer mocht vervangen en deze 
taak op een inspirerende wijze op zich nam. Na de her-
nieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk en het 
wereldlijk gezag en de vendelgroet op het kerkplein, 
vertrok men weer naar de gildekamer van het gilde-
huis, waar tijdens de koffietafel de aanmelding en de 
loting van de volgorde voor het koningschieten plaats 
vond. Om twee uur vertrok het gezelschap naar D’n 
Tip aan de Barrierweg, waar de versierde schutsboom 
was opgesteld. Na eerst drie maal om de boom getrok-
ken te hebben, werd de houten vogel op de boom 
geplaatst en vooraf ’gevrijt’ door middel van een raak 
schot op de vogel door burgemeester van de gemeente 
Boxtel, Jan van Homelen, diaken Kees Schrama en de 
hoofdman; aansluitend was het de beurt aan de oud-
koning en alle gildebroeders. Met het gebruikelijke 
gebed om een goede koning en een glas wijn begon de 
eigenlijke strijd. Hiervoor hadden zich naast Cor van 
der Leest, die al twee maal koning was en keizer kon 
worden, drie gildebroeders aangemeld: Toon van den 
Biggelaar, Jo Schellekens en Toon van Rijssel. Onder 
soms moeilijke omstandigheden met de gure wind en 
de koude regenvlagen, was het pas om half acht, na 
precies 500 schoten met slechts 39 missers, dat Toon 
van Rijssel met een welgemikt schot het laatste stuk van 
de taaie vogel liet vallen. Na de felicitaties van de toch 
nog talrijke belangstellenden werd de nieuwe koning 
officieel geïnstalleerd middels het uitspreken van de 
belofte om gedurende twee jaar de gildetradities zo 
goed mogelijk te bewaren en de zilverschat van het 
gilde te verrijken met een koningsschild. Ondertussen 
was fanfare Concordia al op het terrein aangekomen 
en kon meteen de nieuwe koning een serenade bren-
gen. Op het oud-gemeentehuis van Liempde werd het 
gilde door de burgemeester J. van Homelen en wet-
houder A. van Aert vervolgens feestelijk ontvangen. In 
zijn toespraak vertelde de nieuwe koning, die pas twee 
jaar lid is van het gilde en voor de eerste maal mee-
deed, dat hij zich bewust had aangemeld om te probe-
ren koning te worden; in zijn vroegere woonplaats Best 
was namelijk zijn broer eenmaal koning en zijn vader 
zelfs keizer van gilde Sint Odulphus geweest. Een bij-
zondere bijkomstigheid is nog, dat over precies een jaar 
op zondag 7 mei 2006, bij gelegenheid van het twintig 
jarig bestaan van gilde Sint Antonius Abt, de kringdag 
van gildekring Het Kwartier van Oirschot op zijn ter-
rein zal worden gehouden, waarbij Toon dus als koning 
de veertig gilden op zijn erf mag verwelkomen. 

Gilde Sint Antonius Abt Liempde realiseert 
monument voor het overleden ongedoopte kind

’De stilte blijft, de liefde blijft’; dit is de tekst, die bij het 
monument staat, dat op zondag 1 mei op het parochie-

kerkhof van de Sint Jans Onthoofding parochie in 
Liempde werd ingezegend. Ruim een jaar geleden 
brachten de leden van de Bijzondere Activiteiten Com-
missie van het gilde, bestaande uit de gildebroeders Jan 
van de Sande, Gerard Berben en Kees van Loon op 
een ledenvergadering het idee naar voren om een der-
gelijk monument voor de Liempdse gemeenschap door 
het gilde te realiseren. Dit initiatief werd meteen royaal 
gesteund en met een grote huis aan huis kaartenver-
koop actie door de gildebroeders, aangevuld met een 
bijdrage van enkele sponsors, werd binnen enkele 
maanden het benodigde bedrag van 1 6000,- bij elkaar 
gebracht. Door de Boxtelse kunstenares Agnes Savel-
kouls werd hiervoor een fraaie en stijlvolle gedenksteen 
ontworpen en vervaardigd, voorstellende een moeder, 
die haar kind boven zich ten hemel houdt, daarmee 
aangevend dat deze onlosmakelijk met elkaar verbon-
den blijven. Het monument met de vier stenen banken 
staat nu op de plaats aan de rand van het kerkhof, 
waarvan sinds 1860 zo’n 250 ongedoopte kinderen in 
ongewijde aarde naamloos en uit het zicht zijn begra-
ven. Dit initiatief heeft bij veel betrokken ouders zowel 
blijdschap als verdriet teweeg gebracht; blijdschap 
omdat hiermee hun kinderen nu een herkenbare plaats 
in de gemeenschap gekregen hebben en tegelijk het 
verdriet dat, vanwege de houding van de katholieke 
kerk in die tijd, dit groot verlies werd dood gezwegen. 
De stemmige en soms emotionele eucharistieviering, 
opgedragen door gildeheer en pastoor Van Adrichem, 
en de indrukwekkende inzegening op het kerkhof wer-
den door het gilde met gilde-eer opgeluisterd. Hierna 
heeft het gilde het monument officieel overgedragen 
aan het kerkbestuur met de belofte tot in lengte van 
jaren voor het onderhoud te blijven zorgen.

Koningschieten Sint Joris Goirle
In het weekend van 11 en 12 juni 2005 werd het vier-
jaarlijks koningschieten bij Sint Joris uit Goirle gehou-
den. Na de mis in de kerk van Maria Boodschap werd 
er door vaandrig Ton Buers de eed van trouw her-
nieuwd aan de geestelijke en wereldlijke overheid en 
werd er de vendelgroet gebracht. Na de koffietafel ver-
trok het gilde samen met het zustergilde Sint Mauritius 
en diverse genodigden naar de Annaweide waar een 
week eerder de schutsboom was geplaatst. Eerst moch-
ten de genodigden drie schoten op de koningsvogel 
afschieten. Hierna was het aan de gildebroeders om te 
schieten. Uiteindelijk werd de vogel losgezet en bleven 
er acht serieuze kandidaten doorschieten om het 
koningschap. Drie kwartier later viel de koningsvogel 
door een goed gemikt schot van Ad Hoefnagels. Na het 
beraad van de hoofdman met de dekens werd het pro-
tocol voor het installeren van de nieuwe koning gestart. 
Na het wassen van de handen ten teken van reinheid 

Eem indrukwekkend voorrecht van een gildekoning

Een monument voor in ongewijde aarde begraven kinderen in 
Liempde
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kon het koningszilver omgehangen worden en hierna 
mocht Ad over het moedervaandel lopen. Ad Hoefna-
gels is voor zover bekend de 44ste koning van Sint  
Joris. Ad is 60 jaar en vijf jaar lid van het gilde. Op de 
tweede dag van het koningschieten werd de kersverse 
koning aan huis bezocht door het gilde en werd het 
koningszilver officieel van de oude koning, Wim van 
Dijk, overgedragen aan Ad Hoefnagels. Hoofdman 
Leo de Brouwer sprak enkele lovende woorden rich-
ting oud-koning Wim en bedankte hem voor zijn inzet 
van de afgelopen vier jaar. Vervolgens werd de nieuwe 
koning gefeliciteerd met zijn behaalde titel en werd de 
vendelgroet gebracht. Na een koffietafel vertrok het 
gilde weer richting de schutsboom om er de prijsver-
schieting op drie vogels af te werken.

In Oirschot valt lintjesregen
In Oirschot viel tijdens de jaarlijkse lintjesregen ter 
gelegenheid van Koninginnedag een ware stortbui. 
Maar liefst 22 inwoners werden gedecoreerd. De reden 
van deze massale lintjesregen was het inhalen van een 
achterstand, die in de afgelopen jaren was opgelopen 
als gevolg van een onzorgvuldigheid op het gemeente-
huis. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in gemeen-
schapshuis ’de Enck’ kon burgemeester Speetjens de 
versierselen overhandigen. Onder hen ook de volgende 
gildebroeders en gildezuster. Met uitzondering van 
Peter Mertens, die tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau werd benoemd, werden allen benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Ad Aarts van de Broe-
derschap van O.L. Vrouwe kreeg de onderscheiding 
vanwege zijn inzet als bestuurslid, secretaris, penning-
meester en archivaris van genoemd gilde, hij was lid 
van de schietcommissie en de SAT-commissie, mede-
oprichter van het federatietoernooi voor vendelen, 
trommelen en bazuinblazen, bestuurslid Oranje 
Comité Oirschot, lid organisatie comité Landjuweel 
1980. Henk van Hout van het Sint Joris Gilde vanwege 
zijn inzet als secretaris hometrainer wielervierdaagsen 
ten bate van uniformenfonds van het gilde, 25 jaar 
schrijver en archivaris van het gilde, tweede secretaris 
Stichting Landjuweel 1980, secretaris Stichting Gilde-
manifestatie Oirschot, lid Culturele Raad, correspon-
dent van De Gildetrom, notulist vergaderingen Oir-
schotse gilden en initiatiefnemer activeren jeugd bin-
nen gilden. Peter Mertens van de Broederschap van 
O.L. Vrouwe kreeg de versierselen vanwege zijn inzet 
als coördinator vakantie uitwisseling buitenlandse far-
maciestudenten, farmaceutisch adviseur Ziekenfonds-
raad, voorzitter classificatie en codering geneesmidde-
len, lid nationale geneesmiddelenbank io, lid en voor-
zitter dagelijks bestuur Stichting Verenigde  
Nederlandse Apotheken, beschermheer van genoemd 
gilde, vice-voorzitter carnavalsfederatie, kringbestuurs-
lid en penningmeester, voorzitter SAT-commissie, 

secretaris Kruysenstichting Oirschot, actief in jacht- en 
wildbeheer. Cees van Rijen van het Sint Sebastiaans-
gilde als lid van de vrijwillige brandweer, bestuurslid en 
lid diverse commissies Sint Sebastiaansgilde, lid wan-
delcommissie atletiekclub en lid commissie grenspalen 
Heemkundekring Oirschot. Anneke Vogels-van Oers 
van het Sint Joris Gilde verzorgt en beheert al meer dan 
30 jaar de kostuums en attributen van genoemd gilde, 
stelt belangeloos terreinen beschikbaar voor het gilde 
ten behoeve van gildefeesten, het beschikbaar stellen 
van een voetbalveld aan buurtvereniging Bijsterveld, is 
parochieel vrijwilligster en bezorgt maaltijden bij 
bejaarden. Ries Verhagen van Sint Joris Oostelbeers als 
bestuurslid buurtvereniging Lindeakkers, vrijwilliger 
oude kerkje Middelbeers, vrijwilliger kerk Oostelbeers, 
hoofdman van genoemd gilde en bestuurslid KBO 
Oost, West en Middelbeers. Harrie van Nunen van de 
Broederschap van O.L. Vrouwe kreeg enkele weken 
later een koninklijke onderscheiding. Op 9 juli 2005 
kreeg hij de versierselen vanwege zijn inzet als bestuurs-
lid van de Scouting Oirschot en zijn vele verdiensten in 
het gildewezen, zowel op lokaal, regionaal als provinci-
aal niveau.

Jubilarissen bij het gilde Sint Sebastiaan Lage 
Mierde

Op de jaarlijkse teeravond van het gilde Sint Sebasti-
aan te Lage Mierde werd aan Piet Paridaans en Janus 
Smits een kringonderscheiding uitgereikt vanwege het 
feit dat beiden 40 jaar lid zijn van het gilde. Beide gil-
debroeders zijn trouwe leden en ontbreken dan ook 
nooit op een gildefeest of op andere activiteiten. Bei-
den zijn jarenlang actief geweest als handboogschutter 
op wip. Ook waren zij actief bij het organiseren van 
verschillende gildefeesten.

Odulphusgilde 40 jaar ouder dan werd 
aangenomen

Werd voor lange tijd aangenomen dat het Bestse 

Ad hoefnagels werd de nieuwe koning van Sint Joris Goirle

Onder de gedecoreerden ook veel gildenbroeders en een gildenzuster

Samen 80 jaar gildebroeder
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Odulphusgilde in 1531 het levenslicht zag, gebleken is 
nu dat er in 1491 al tekenen waren die op het bestaan 
van het gilde wijzen. Gildenbroeder Louis van Elderen, 
die deel uitmaakt van de archiefcommissie van het 
gilde heeft in documenten betreffende de kapittels van 
Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot, passages 
ontdekt die het nieuwe jaartal bevestigen. Tijdens de 
overheidsvergadering van het plaatselijk gilde is daarom 
besloten voortaan 1491 als oprichtingsjaar aan te 
nemen. Tot voor kort werd aangenomen dat 1531 het 
oprichtingsjaar was en derhalve in 2006 het 475-jarig 
bestaan gevierd kon worden. Daar wordt nu door het 
intensieve speurwerk van de archiefcommissie een 
stokje voor gestoken, want het gilde bestaat dan al 515 
jaar en dat vindt men geen feit om intensief te vieren. 
Louis van Elderen: „Het onderzoek heeft uitgewezen 
dat het gilde al voor 1531 moet hebben bestaan. De 
oudste stichtingsakte van het gilde is er echter niet meer. 
Voor 1491 is er van het bestaan van een broederschap 
in Best niets bekend al wil dat nog niet zeggen dat die 
er ook niet geweest is. Daarom gaat het speurwerk nog 
door al zal het moeilijk worden nog nieuwe feiten te 
achterhalen. We hebben de gegevens van nu uit ver-
schillende belangrijke bronnen kunnen putten. Bij het 
jaar 1491 zal het waarschijnlijk wel blijven.”

25 Jaar lid van het Sint Odulphusgilde Best
Op de jaarlijkse gildendag van het Sint Odulphusgilde 
in Best zijn Maarten Winkels en Jan Steenbakkers 
gehuldigd vanwege hun 25-jarig lidmaatschap. Beiden 
ontvingen de gouden speld ter herinnering aan dit feit. 
Een en ander vond plaats op een geanimeerde bijeen-
komst op het gemeentehuis waar het gilde jaarlijks 
gastvrij wordt ontvangen. Vooraf nemen de wereldlijke 
autoriteiten op het bordes de vendelgroet van het gilde 
in ontvangst.

Teerdag Sint Joris Diessen
Op de jaarlijkse teerdag op 25 april 2005 had Sint Joris 
Diessen een jubilaris met de status van 35 jaar trouwe 
dienst. Het gaat om Janus van Dorst, de huidige deken 
schrijver. Janus was als jong broekie begonnen als ven-
delier in 1963. Hij was toen nog maar aspirant lid en 
hoefde nog maar weinig contributie te betalen. De 
jeugd had toen ook al te weinig zakgeld. In het jaar 1970 
kwam voor Janus de overstap naar het echte gilden-
broederschap. Door zijn drukke werkzaamheden in zijn 
eigen bedrijf en omdat hij ook altijd druk was met zijn 
klanten, bleef voor hem weinig tijd over om voor het 
gilde nog wat extra functies te vervullen. Maar als op 
hem een beroep gedaan werd om wat hand- en span-
diensten te verrichten probeerde hij altijd zijn steentje 
bij te dragen. Op gildedagen en feesten was hij altijd van 
de partij, want zijn gevoel voor het gilde was goed. In 
het jaar 2000-2001 kwam voor hem een ommekeer in 

zijn dagelijkse beslommeringen. Het bedrijf werd aan 
de kant gezet. Met de woorden: „Zo nu kan ik het nog, 
nu ben ik nog goed gezond, ik ga eens wat meer genie-
ten samen met mijn vrouw Jo.” Toen heeft hij bij ons 
gilde de taak van deken-schrijver op zich genomen. Hij 
heeft in 2002 een berg werk moeten verzeten voor het 
grote gildenfeest van dat jaar. 

Bestuurswijziging bij gilde Sint Joris Diessen
Tijdens de algemene leden-
vergadering op 25 april 2005 
heeft hoofdman Frans Heu-
velmans zich niet meer her-
kiesbaar gesteld. Frans is 
vanaf 1983 lid van gilde Sint 
Joris, waarvan negen jaar 
eerste deken-schrijver en vijf 
jaar als hoofdman. Frans 
heeft in die bestuursjaren 
veel voor het gilde betekend. 
Gezien zijn leeftijd wil hij het 
wat rustiger aan gaan doen, 
maar wil hij het kruisboog-
schieten nog voortzetten. De 
nieuwe hoofdman van het 

gilde werd Ad de Laat. Ad de Laat is al vele jaren lid 
van het gilde, waarvan vier jaar als koning (1997-
2001).

Gildebroeder Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad, 
Willie Kaal 70 jaar priester

Op woensdag 15 juni was het 70 jaar geleden dat gil-
debroeder Willie Kaal door de toenmalige bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, Mgr A.F.Diepen tot priester 
gewijd werd. Een heel bijzonder en zeldzaam jubileum 
dus. Daarbij in acht genomen dat op 2 april Willie Kaal 
96 jaar geworden is. Hij is volgens de deken van Eind-
hoven daarmee de oudste nog in leven zijnde priester 
van het Bisdom ’s-Hertogenbosch en tevens in jaren de 
oudste gildebroeder van het Sint Catharinagilde Eind-
hoven-Stad. Van 1960 tot 1970 was Willie Kaal deken 
van Eindhoven en in de eerste jaren van deze periode 
tevens pastoor van de Sint Catharinaparochie, de cen-
trumparochie van Eindhoven. In deze periode is op 4 
september 1961, op de dag van het koningschieten, 
Willie Kaal geïnstalleerd als gildebroeder.

Na zijn emeritaat was hij van 1970 tot 1981 rector van 
het verzorgingstehuis De Weerde en verleende in die 
periode tevens assistentie in de Sint Jorisparochie van 
Stratum (Eindhoven) waarin dit tehuis gelegen is. Als Janus van Dorst 25 jaar lid

Willie Kaal 70 jaar priester

Van hoofdman gewisseld

 KEMPENLAND
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emeritus heeft hij tot voor kort steeds zelfstandig 
gewoond. Ondertussen begonnen de jaren wel heel erg 
te tellen en heeft hij zijn intrek genomen in het Broe-
derhuis van de Broeders van Liefde op Eikenburg 
eveneens te Eindhoven. Op de dag van zijn priesterju-
bileum, woensdag 15 juni, had er een informele viering 
plaats. Om 10.30 uur was er een feestelijke misviering 
in de kapel van het broederhuis, waarin de deken van 
Eindhoven, A.Verhoeven, voorging, gevolgd door een 
gezellig samenzijn met een aangekleed kopje koffie en 
een drankje. Het Catharinagilde was bij deze viering 
met een deputatie onderleiding van Koning Jos van der 
Linden vertegenwoordigd. Namens het gilde werd de 
jubilaris de felicitatie aangeboden dat vergezeld ging 
met een kistje wijn. 

Koninklijke onderscheiding Ad Engels van het 
Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel

Onze gildebroeder Ad  
Engels is tijdens de ’lintjesre-
gen’ voor koninginnedag 
onderscheiden als Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Ad heeft deze onderschei-
ding gekregen uit handen 
van de Eindhovense burge-
meester, drs. A.B. Sakkers, 
vanwege zijn vele verdien-
sten voor het verenigingsle-
ven. Reeds 40 jaar is Ad 
actief op dit gebied in diverse 
wijken van Eindhoven en 
onlangs nog heeft hij het ver-
enigingsleven in de nieuwe 

wijk Meerhoven van de grond af getild. Ad is boven-
dien 25 jaar bestuurslid van gemeenschapshuis De 
Ketting, alwaar ook het Sint Catharinagilde tot Blor-
tem en Gestel haar gildelokaal heeft. Hij is steeds de 
stuwende kracht achter de diverse activiteiten die daar 
mede op initiatief van hem worden ondernomen. Sinds 
1982 is Ad lid van het gilde, waarvan de meeste jaren 
als tamboer.

Ex-voto voor Maria ter Eijk
Het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel is op 26 
mei voor de 19e keer op bedevaart gegaan naar de 
Onze Lieve Vrouw ter Eijk in Meerveldhoven. Deze 
traditionele bedevaart werd door het gilde in 1986 in 
ere hersteld. Sindsdien gaat het gilde elke laatste don-
derdag van mei naar Maria ter Eijk Ook langer geleden 
was het gilde meerdere malen hier, o.a. in 1961. De 
lange jaren dat het gilde bestaat, de doorstart 25 jaar 
geleden en de vele bedevaarten, zijn redenen om onze 
dankbaarheid bij Onze Lieve Vrouw ter Eijk tot een 
tastbare uitdrukking te brengen. Ons gilde, komt jaar-

lijks in Meerveldhoven bij Maria uit dankbaarheid en 
om haar voorspraak te vragen bij God voor de gilde-
broeders en hun familie en vrienden..Het Sint Catha-
rinagilde tot Blortem en Gestel wilde daarom een ex-
voto in de boom hangen als hulde aan Maria en daar-
mee een blijvend bewijs van onze dankbaarheid bij 
Onze Lieve Vrouw achterlaten. Tijdens de viering  
werd het ex-voto overhandigd aan pastoor D. Don-
ders, die het heeft gezegend. Hierna werd het door de 
maker, Leo van de Sangen, in de boom gehangen. Het 
is een zilveren schildje met aan de voorzijde: Het 

wapenschild van de  
gemeente Gestel en Blaar-
them voor 1920 met daarin 
afgebeeld de Heilige Lam-
bertus, patroon van de kerk 
in Gestel. Daaronder het rad 
van Sint Catharina, het mar-
telwerktuig waarmee zij is 
gemarteld, symbool van de 
Heilige Catharina. Tekst 
voorzijde: SINT-CATHA-
RINAGILDE TOT BLOR-
TEM EN GESTEL. Tekst 
achterzijde: AVE MARIA - 
BEDEVAART O.L.Vr.  
TER EIK MEERVELD-

HOVEN MEI 1986-2005

Noot van de redactie: een ex-voto is een voorwerp dat 
men in een kapel of kerk opstelt of ophangt ingevolge 
een gedane belofte of uit dankbaarheid voor een 
ge bedsverhoring.

Installaties bij Sint Jorisgilde Vlokhoven

Regerend Deken Jos van Houtum
Jos van Houtum is gehuwd met Thea. Ze hebben twee 
kinderen en inmiddels vier kleinkinderen. Hij werd lid 
van het Sint Jorisgilde Vlokhoven in 2000, samen met 
zijn vriend, wijlen Frans Hanno. De reden dat hij lid 
werd van het Sint Jorisgilde is een grote interesse voor 
het gilde en het schieten met klein kalibergeweer. In 
2003 werd Jos kapitein van het gilde. In de jaarverga-
dering op 18 maart legde hij zijn functie neer om op 
verzoek van de overige overheidsleden regerend deken 
te worden. 
De functie van regerend deken werd al enkele jaren 
waargenomen door Jan Marinus, nu deken-schrijver. 
Van de vergadering kreeg hij de volle steun, deze func-
tie is voor drie jaar. De komende tijd wil Jos zich inzet-
ten voor meer gezelligheid binnen het gilde, de groep 
zo goed mogelijk bij elkaar houden en jonge mensen te 
interesseren voor het gilde in schieten, trommen en 
vendelen.

Een kistje wijn werd aangeboden door koning Jos van der Linden

Ad Engels

Ex-voto

Het ex-voto wordt opgehangen in de boom
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Kapitein Martin Sanders
Martin Sanders is gehuwd met Riekie ook wel genaamd 
’Catootje’; ze hebben twee kinderen en twee kleinkin-
deren. Martin werd lid van het Sint Jorisgilde Vlokho-
ven in 1998, na eerder ongeveer tien jaar lid te zijn 
geweest van het Sint Catharinagilde Nuenen-Boord. 
In die tijd is hij koning geweest en was hij een verdien-
stelijk commissielid van de SAT-commissie voor dis-
trict Noord van Kring Kempenland, waarvoor hij is 
1995 is onderscheiden. De reden dat hij lid werd van 
het Sin Jorisgilde is een grotere verbondenheid met 
Vlokhoven, waar hij ook woont. In 1999 schoot Martin 
zich koning. Hij is een verwoede kruisboogschutter, die 
samen met zijn vrouw meedoet aan de jaarlijkse kruis-
boogcompetitie en andere vrije wedstrijden. Bij het 
Sint Jorisgilde schiet hij met klein kalibergeweer. Samen 
met ’Catootje’ is Martin de vaste gastgever in het gil-
dehuis Bokt, op het schietterrein. In de jaarvergadering 
kwam de functie van kapitein vrij. Er waren twee kan-
didaten, Martin kreeg de meeste stemmen en is hier-
mee kapitein voor drie jaar. De komende tijd wil Mar-
tin zich inzetten voor meer gezelligheid binnen het 
gilde, orde en netheid tijdens gilde-activiteiten, onder-
houd van de accommodatie en een nieuw gildevaan-
del. Tijdens de patroonsviering van 24 april 2005 wer-
den Jos en Martin officieel als regerend deken en kapi-
tein van het Sint Jorisgilde geïnstalleerd en kregen zij 
de bijbehorende attributen en schilden omgehangen 
door deken-schrijver Jan Marinus. 

Nieuwe gildebroeder schiet zich binnen acht uur 
tot koning bij het Sint Catharinagilde tot Blortem 
en Gestel

Tijdens het Koningschieten 
op 29 mei 2005, heeft de ’s 
morgens pas geïnstalleerde 
gildebroeder Jac van den 
Munckhof zich tot Koning 
geschoten van het Sint Ca -
tharinagilde tot Blortem en 
Gestel te Eindhoven. Nadat 
de boom ’gevrijd’ was door 
Eindhovens burgemeester, 
drs. A.B. Sakkers, werd het 
koningschieten om ongeveer 
half drie ’s middags aange-
vangen. Onder zeer gunstige 
weersomstandigheden had-
den de elf deelnemende 
schutters in totaal 362 scho-

ten, waarvan 205 treffers nodig om de vogel naar bene-
den te halen. Binnen acht uur na zijn installatie als gil-
debroeder, wist Jac bij het 362ste schot de laatste resten 
van de gipsen vogel op de gildeweide te laten vallen.  
Hij mag zich dus voor de komende drie jaar koning 

noemen van het Gestelse gilde, dat dit jaar haar 25-jarig 
bestaan viert sinds de heroprichting.

60-Jarig jubileum Jan de Louw, Heilig Kruisgilde 
Gerwen

Onder grote belangstelling herdacht gildebroeder Jan 
de Louw op zaterdag 16 april dat hij zestig jaar geleden 
toetrad tot de gelederen van het Heilig Kruisgilde in 
Gerwen. Uiteraard werd hieraan door het gilde de 
nodige aandacht besteed, temeer omdat deze gilden-
broeder nog steeds actief aan allerlei gildenmanifesta-
ties deelneemt. Deze actieve gildenman heeft van het 
begin af aan bijzondere interesse gehad in het vende-
len. Toen direct na de bevrijding van het zuiden eind 
1944 weer enige activiteiten op gang kwamen, meldde 
Jan de Louw zich als 16-jarige bij het gilde aan, waar 
hem door een oudere gildenbroeder de eerste beginse-
len van het edele vendelspel werd bijgebracht. Hij ont-
wikkelde zich daarbij al snel tot een volwaardig vende-
lier die zich op gildenfeesten al aardig wist te manifes-
teren. Dat het oefenen niet altijd even vlotjes verliep 
moge blijken uit het verhaal dat tijdens het oefenen in 
een weiland vlak na de bevrijding plotseling een (ver-
dwaald?) Duits jachtvliegtuig laag kwam overvliegen, 
waardoor Jan en zijn instructeur uit voorzorg maar 
dekking zochten in een sloot. Na een paar keer rond-
cirkelen verdween het vliegtuig weer, zodat dit incident, 
op een nat pak na, zonder nadelige gevolgen bleef. 
Zoals gezegd ontwikkelde Jan de Louw zich al spoedig 
tot een kundig vendelier, die graag aan allerlei gilde-
evenementen meedeed. Hij herinnert zich nog een 
massaal vendeloptreden voor de toenmalige koningin 
Juliana, waarvoor de aangezochte vendeliers ook geza-
menlijk moesten oefenen. Waarvoor men op de fiets 
naar Soerendonk trok met de vendelstok aan het frame 
gebonden. Uit het rijke vendelleven van Jan de Louw 
zijn nog talrijke van dit soort verhalen te noteren. Van-
wege zijn grote vaardigheden werd hij ook al snel 
gevraagd om bij naburige gildevendeliers op te leiden; 
hij heeft dan ook menige vendelier uit de omgeving de 
eerste beginselen van het vendelen bijgebracht. Tot 
voor kort heeft hij nog altijd meegedaan aan wedstrij-
den, waarbij hij ook het acrobatisch vendelen niet 
schuwde. Gedurende een groot aantal jaren was hij een 
gewaardeerd lid van de vendelcommissie van de kring. 
Op dit moment instrueert hij een zestal jeugdvende-
liers van het eigen gilde, die onder zijn bekwame lei-
ding al de nodige resultaten hebben geboekt. Geen 
wonder dus dat er grote belangstelling bestond voor 
zijn zestigjarig jubileum als gildebroeder. Na de gebrui-
kelijke vendelhulde werd de jubilaris toegesproken 
door hoofdman Piet van de Berk, die de jubilaris prees 
voor zijn inzet gedurende al die jaren voor het gilde, 
waar hij zich ook nog als kruisboogschutter verdienste-
lijk maakt. Hij is dan ook al drager van de hoogste 
onderscheiding van het gilde, n.l. de gouden vereni-
gingsspeld. Vervolgens werd het woord gevoerd door 
burgemeester Ligtvoet namens het bestuur van de 
gemeente Nuenen c.a. Omdat Jan de Louw destijds 
naast een koninklijke onderscheiding ook al drager was 
van de gemeentelijke bronzen eremedaille, kon de bur-
gemeester nu mededelen dat hem bij bevordering de 
zilveren eremedaille had toegekend. Kringvoorzitter 
Jan Schrurs moest in zijn toespraak toegeven dat Jan de 
Louw alle mogelijke onderscheidingen zowel in zilver 
als in goud heeft verworven en nu dus alleen nog in 
aanmerking komt voor de kring-rozet voor zestig jaar 
trouw broederschap. Van de gelegenheid om de jubila-
ris te feliciteren werd ten slotte veel gebruik gemaakt 
door onder andere de gilden van het District Noord en 
de districtsraadsheer en ook vertegenwoordigers van 

Martin Sanders en Jos van Houtum

Koning Jac van den 
Munckhof
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tal van Gerwense verenigingen. Het onlangs gedeelte-
lijk verbouwde gildehuis was amper groot genoeg om 
alle belangstellenden te bergen. Gildebroeder Jan de 
Louw kan met zijn echtgenote terugzien op een alles-
zins geslaagd jubileumfeest.

Koningschieten Sint Jansgilde Soerendonk
Zondag 19 juni 2005 verza-
melde de gildebroeders zich 
bij het gildehuis voor het 
driejaarlijkse koningschieten. 
’s Middags om half drie 
tromden de tamboers naar 
buiten en de andere gilde-
broeders sloten zich aan om 
mee te gaan naar het gilde-
terrein aan de Groenstraat. 
Daar aangekomen trok men 
eenmaal om de schietboom. 
Toen vonden er de officiële 
verplichtingen plaats: 
koningsdeken Johan Aarts 
las het reglement voor, 

daarna werd de huidige koning Peter Feijen verzocht 
zijn koningsmantel onder de boom te hangen ten teken 
dat het koningsschap weer open staat. Na aanmelding 
van de kandidaten en het gebed onder de boom was er 
de loting voor de volgorde van schieten. De boom werd 
’gevrijd’ door wethouder Engelen, Pastoor Van Dijk en 
keizer Jo Feijen. Hierna begon de strijd om het konings-
schap. Als eerste schoot Jos van Gennip een vleugel af 
bij het 45ste schot, daarna viel de andere vleugel samen 
met de staart bij het 101ste schot, dat werd gelost door 
Paul Ras. Daarna was het een lange reeks van welge-
mikte schoten op de taaie vogel. Jan van de Vorst wist 
er nog de kop af te schieten bij het 404de schot. Toen 
kon men zien dat de vogel het niet lang meer zou hou-
den en het was Paul Ras die met het 497ste schot het 
laatste stuk naar beneden wist te halen en zich zo de 
nieuwe koning van het Sint Jansgilde mag noemen. 
Met de nieuwe koning in hun midden trok het Sint 
Jansgilde naar de dorpskern voor de installatie welke 
plaatsvond op het Heilig Hartpleintje. Als eerste was er 
de handenwassing en de gelofte op het hoofdvaandel 
welke hem werd afgenomen door zijn zoon en onze 
kapitein Ronnie Ras, daarna mocht de koning over het 
hoofdvaandel lopen en nam de vaandrig de eed van 
trouw af. Na de vendelhulde bood de koning de ere-
wijn aan in het gildehuis. En de avond werd afgesloten 
bij de koning thuis in de Rutjens. 
 

’Ommeganck’ Sint Jansgilde Soerendonk
Dinsdag 28 juni 2005 werd de traditionele ’Omme-
ganck’ gehouden. Om half acht in de ochtend verza-
melden de gildebroeders zich bij het gildehuis om de 

nieuwe koning Paul Ras aan huis af te halen. Het gilde 
begon deze feestdag met een mis, waarna een vendel-
hulde gebracht werd aan het geestelijke gezag welke in 
ontvangst werd genomen door kapelaan Van Dijk en 
ere-deken emeritus pastoor Bakker. Bij De Valk werd 
onder het genot van een kop koffie en een broodje de 
nieuwe deken geïnstalleerd. Nieuwe (konings)deken 
was Peter Feijen en de palmtak werd hem op zijn hoed 
gestoken door deken-secretaris Johan Aarts. Deze 
wenste Peter veel succes toe in het bestuur de komende 
drie jaar. Hier na was het de beurt aan de jubilarissen 
van dit jaar. Als eerste was Peter Feijen aan de beurt, 
hij werd gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap en 
ontving uit handen van kapitein Ronnie Ras de zilveren 
speld. De 40-jarige jubilarissen waren Frans Peels, 
Tonnie Ras, Leo Vos, Jos van Gennip, Jan Ras en Harry 
Ras. Kapitein Ronnie Ras sprak hen toe en over-
handigde hen de bronzen penning van het Sint Jans-
gilde. Namens het kringbestuur ontvingen zij ook het 
Zilveren Schild van kring Kempenland uit handen van 
kringvoorzitter Jan Schrurs. Kapitein Ronnie Ras hul-
digde ook nog twee gildebroeders die 50 jaar lid waren, 
Dit waren Broer Ras en onze keizer Jo Feijen; zij kre-
gen een beeldje van het gilde en van Jan Schrurs ont-
vingen zij het Gouden Schild van kring Kempenland. 
Na De Valk werd er aangelegd bij café De Sport waar 
er nog enkele mededelingen werden gedaan over het 
onlangs gehouden jeugdtoernooi. Ook ere-deken pas-
toor Bakker kwam hier zijn jaarlijkse bijdrage doen. 
Toen ging de rondgang verder naar de sint jansboom 
op de Heuvel. De boom was opnieuw prachtig versierd 
door de omwonenden. Bij de boom werd het paard van 
onze standaardrijder Martien Winters op ludieke wijze 
ingewijd omdat deze de 16-jarige leeftijd had bereikt. 
Na de vendelhulde trok het gilde verder naar Cranen-
donck waar het gemeentebestuur al stond te wachten 
bij het kasteeltje. Kapitein Ronnie Ras hield een korte 
toespraak en bood het gemeentebestuur de vendel-
hulde aan het wereldlijke gezag aan. Wethouder Wiel 
Engelen dankte het gilde voor de hulde en bood een 
drankje aan. Ook voor de jubilarissen was er een fles 
wijn. En daarna trok het gilde weer verder om een korte 
stop te maken bij gildeheer Jan-Willem de Jong en zijn 
vrouw Ans, op de Perkhoeve. Hier werd de inmiddels 
aanwezige Heer Slothouwers gehuldigd voor zijn 40- 
jarig lidmaatschap. De heer Slothouwer is de oud-gil-
deheer en erelid van het Sint Jansgilde en was speciaal 
voor deze dag naar Soerendonk gekomen van uit het 
Gelderse Hummelo. Hij ontving van de kapitein een 
beeldje van een gildebroeder. Vanaf deze laatste stop 
trok het gilde weer terug naar het dorp waar we bij het 
Heilig Hartpleintje ook nog en nieuw lid konden inwij-
den. Geert de Vries legde ten overstaan van de kapitein 

Kringvoorzitter Jan Schrurs feliciteert de jubilaris

De nieuwe koning Paul Ras

V.l.n.r. Harry Ras, Broer Ras, Jan Ras, Tonnie Ras, Paul Ras, 
dhr. Slothouwer, An Feijen, Jo Feijen, Frans Peels, Jos van Gen-
nip, Leo Vos en Peter Feijen
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zijn gelofte af en werd ingewijd door deken-secretaris 
Johan Aarts. De laatste stop was bij het gildehuis De 
Bout. Hier werd de gebruikelijke uitsmijter met smaak 
genuttigd. Na de maaltijd veilde ’notaris’ Paul Ras nog 
enkele producten die waren geschonken door enkele 
gildebroeders. Kapitein Ronnie Ras dankte de aanwe-
zigen voor deze geslaagde ommeganck. En als afslui-
ting van deze dag ging men terug naar café De Valk 
waar de nieuwe deken volgens de traditie het bestuur 
trakteerde op een borrel.

Patronesdagviering Sint Joris Heeze
Op zaterdag 23 april 2005 heeft het Sint Jorisgilde haar 
patroonsdag gevierd. Traditiegetrouw werd er begon-
nen met een mis. Tijdens de dienst werd door pastoor 
Mutsaert het Sint Jorisvaantje ingezegend. Dit vaantje 
wordt op het altaar opgesteld als er iets te doen is met 
het gilde in de kerk. Na de kerkdienst was er de vendel-
hulde aan de pastoor. Na terugkeer in het gildehuis De 
Gouden Leeuw was het tijd om de jubilarissen te hul-
digen. Pieter Cuijten wegens het twaalf en een half jarig 
vendelierschap; Jan van Lierop junior en Pieter Jan 
Cuijten wegens het 25-jarig vendelierschap; Jan Cuij-
ten en Rens Guitjens vanwege het 25-jarig lidmaat-
schap en Jan van Lierop sr. was 40 jaar gildebroeder. 
De jubilarissen kregen van het Sint Jorisgilde de bijbe-
horende onderscheidingen opgespeld. De voorzitter 
van Kring Kempenland Jan Schrurs was speciaal met 
een grote delegatie van de kring gekomen om Jan van 
Lierop de gouden onderscheiding van de kring op te 
spelden. Een afvaardiging van het gilde van Sint Aga-
tha prees Jan om zijn collegialiteit en gaf het gilde een 
enveloppe met inhoud. Jan van Lierop senior schonk 
het gilde een geweer. Dit geweer zal gebruikt worden 
als er geschoten word op de kleine puist. De jubilaris-
sen werd een vendelhulde gebracht. Dit werd heel spe-
ciaal omdat Jan Cuijten (oud-kapitein) het vendel ter 
hand nam. Speciaal voor de jubilarissen vertoonde hij 
zijn vaardigheid met het vaandel. ‘s Middags was er 
voor de leden en begunstigers een schietwedstrijd. De 
wisselbeker werd gewonnen door Jan van Lierop sr. ‘s 
Avonds was de feestavond in het gildepaviljoen De 
Santen. De gildebroeders en begunstigers met hun 
partners konden genieten van een heerlijke gildemaal-
tijd. De feestcommissie had haar uiterste best gedaan 
om deze dag te doen slagen en dat was gelukt. Het 
gilde kan terug zien op een heel goed geslaagde viering 
van haar patroonsdag. 

Lintje(s)regen bij Sint Joris Heeze
Op vrijdag 29 april 2005 heeft het hare majesteit de 
koningin behaagd om aan Jan van Lierop een konink-
lijke onderscheiding uit te reiken. Hij is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan heeft deze 

onderscheiding gekregen omdat hij 40 jaar lid is van 
het Sint Jorisgilde Heeze. Hij is al meer als 25 jaar 
bestuurslid. Hij was jonge deken, baas deken, koning 
en nu is hij voorzitter en keizer van het gilde. Tevens is 
hij lid van de schietcommissie van kring Kempenland. 
Voor zijn grote verdiensten voor het gilde heeft hij deze 
onderscheiding gekregen.

Nieuwe koning en gildepakken voor 
Sint Antonius en Sint Catharina Aalst

Op zondag 3 juli 2005 ver-
trokken de gildebroeders en 
gildezusters van Sint Anto-
nius en Sint Catharina Aalst 
naar de kerk voor de mis van 
half elf, geheel in het nieuw 
gestoken. Na de mis werd de 
eed van trouw afgelegd en 
werd er gevendeld. Daarna 
ging men naar De Pracht 
voor de koffietafel. Om half 
twee vertrokken de gilde-
broeders en -zusters naar het 
schietterrein op het Achter-
eind, waar om half drie bur-
gemeester De Wijkerslooth 

en pastoor Goris werden verwelkomd. Driemaal werd 
er rond de boom getrokken en er werd een kort gebed 
uitgesproken, waarna het reglement voor het koning-
schieten werd voorgelezen. De oud-koning Jan Teu-
nissen werd ontmanteld. Burgemeester De Wijkers-
looth loste het openingsschot. Daarna was pastoor 
Goris aan de beurt, waarna oud-koning Jan Teunissen 
zijn eerste schot loste. Vervolgens schoten Lambert 
Teunissen en Arno van der Aalst. Het was een span-
nende strijd want de vogel gaf zich niet zo vlug gewon-
nen. Hij viel pas bij het 336ste schot, gelost door Arno 
van der Aalst. De nieuwe koning werd gefeliciteerd en 

Jan van Lierop en Rens Guitjens krijgen de kringonderscheiding 
opgespeld

Rens Guitjens

Arno van der Aalst

Gilde Sint Antonius en Sint Catharina Aalst in hun nieuwe 
gildecostuums
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hij kreeg de mantel omgehangen, waarna hij over het 
vaandel mocht lopen. Hierna legde Arno de konings-
eed af op het vaandel en werd hij gehuldigd. De dag 
werd afgesloten met een barbecue.

Koningschieten Sint Martinus Gilde van het 
Heilig Sacrament in Dommelen

Op zaterdag 5 Juni 2005 heeft Harrie Wijnen (60) zich 
voor de tweede keer in zijn loopbaan als lid van het 
Dommelse Sint Martinusgilde tot Koning weten te 
schieten. Het eerste schot werd geschoten door de 
koningsdeken van het gilde, omdat het gilde voor 
enkele weken terug zijn koning naar de laatste rust-
plaats had gebracht. De koningin van de overleden 
koning spelde hierna het koningsschild op de konings-
mantel waarna de verschillende genodigden, zoals B en 
W van de gemeente Valkenswaard hun schot losten, zo 
ook de gildebroeders van Groot-Valkenswaard. Harrie 
heeft er hard voor moeten strijden omdat er nog drie 
gildebroeders meer meestreden, maar na het 267ste 
schot viel dan toch het laatste restje van de houten 
vogel naar beneden. Harrie die lid is vanaf 1987, was 
hiermee zeer vereerd, zo ook zijn vrouw Tilly die zich 
de komende drie jaar als koningin van het gilde mag 
profileren. Na het schieten moest onze nieuwe koning 
Harrie Wijnen de eed van trouw afleggen, waarna hij 
over het hoofdvaandel het gildehuis mocht binnen 
lopen. Hierna was het natuurlijk feliciteren en om 
20.00 uur begon de jaarlijks teeravond van het gilde 
met een koffietafel Ook werd op die avond een jubilaris 
gehuldigd, te weten W. Caris, 40 jaar lid van het gilde. 
Hij werd toegesproken door de voorzitter van Kring 
Kempenland, de heer Jan Schrurs en door de heer 
Schoenmakers, raadsheer District-Zuid van Kring 
Kempenland, werd hem het Zilveren schild van Kring 
Kempenland opgespeld. 

Huldiging van jubilarissen bij Sint Jorisgilde Bladel
Op 16 april 2005 vierde de heer Frits Philips zijn 100ste 
verjaardag. Hij wilde dat in besloten kring vieren op 
zijn landgoed De Wielewaal. Behalve familieleden en 
een aantal intieme vrienden mochten ook aanwezig 
zijn de Philipsharmonie en het Sint-Jorisgilde uit Bla-
del, waarvan hij eredeken is. In zijn felicitatiespeech 
sprak hoofdman Ton Egbers over de genen in je lichaam 
waaroor het mogelijk is om 100 jaar te worden, maar 
dat dat ook mogelijk was gemaakt door degenen die 
voor je zorgden. Het gilde bood een grote krentenmik 
aan, die ere-deken Philips dan kon uitdelen aan dege-
nen die naast hem stonden. Op Sint-Jorisdag 23 april 
2005 werden na de gildemis drie gildeleden van het 
Sint-Jorisgilde uit Bladel gehuldigd vanwege hun 
25-jarig lidmaatschap; en wel Louis van Ollefen,  
Harrie Bayens en Hans van den Boomen. Hoofdman 
Ton Egbers speldde hen het bijbehorende speldje op 

en tijdens de daarop volgende teeravond overhandigde 
hij hen met passende woorden een oorkonde.

Jubilarissen bij Sint Jan Baptist Duizel
Op de Sint Jansviering van het gilde op zaterdag 18 
juni 2005 werden ouderling Harrie Jacobs en gildezus-
ter Mia Wintermans-Rijken gehuldigd wegens hun 
25-jarig lidmaatschap. Beiden werden lid tijdens de 
jaarvergadering van 28 januari 1980. Bij het gilde is het 
de gewoonte dat jubilarissen worden gehuldigd met 
Sint Jansviering. Mia Wintermans is 80 jaar en Harrie 
Jacobs wordt 80 jaar in november. Hij vervulde eerder 
de functies van seizoendeken en zilverdrager.

Kringdag Peelland in Lierop een geweldig 
gildefeest

’Het was nun skónen dag’, dat klonk na afloop van de 
Kringdag Peelland 2005 Lierop uit vele monden. Voor 
het Gilde van Sint Antonius Abt was de overhandiging 

Jubilaris W. Caris

Eredeken Frits Philips luistert naar hoofdman Ton Egbers

Gildebroeders, gehuldigd vanwege 25-jarig lidmaatschap

De jubilarissen

 PEELLAND



90

van een nieuw gildevaandel het hoogtepunt van het gil-
defeest in het weekeinde van 10, 11 en 12 juni. Voor het 
publiek waren dat Missa Fraterna, de optocht met aan-
sluitend het slangendefilé. 
Met de organisatie van de kringdag gaf het bijna 450-
jarig gilde extra cachet aan de viering van het 850 jaar 
bestaan van het dorp Lierop. Het feestweekeinde begon 
met een dorpsquiz die geheel in het treken stond van 
Lierop 850 jaar. 

Receptie 
Het gildefeest begon op zaterdag, toen het organise-
rende gilde, begeleid door de overige gilden uit de 
gemeente Someren, Sint Joris, Sint Lambertus en 
Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, na een korte 
optocht door Lierop naar de feesttent trok. Daar over-
handigde de voorzitter van Kring Peelland, Loek Swin-
kels het kringvaandel aan de hoofdman van het Gilde 
van Sint Antonius Abt, Henk Berkers. Vervolgens werd 
het nieuwe gildenvaandel overgedragen aan het gilde. 
Dit werd in ontvangst genomen door vaandrig Harrie 
Verberne. Deze overdrachten werden vervolgd met een 
receptie waarin gildenleden die in 2004 verdienstelijk 
gepresteerd hadden in het zonnetje werden gezet. Dit 
waren: Peter Berkers, Nederlands Kampioen Hand- en 
Kruisboogschieten klasse A en Lia Verberne, federatie 
kampioen standaardrijden toernooiveld. Bart Sijbers, 
Koen Sijbers, Jorg van Bree en Martijn Thijs werden 
onder leiding van Jan van den Eijnden, winnaar van het 
Groot Indoor Jeugdtoernooi vendelen te Overloon met 
het groepsvendelen. 

Vol vertrouwen onderweg 
De weergoden waren het gilde gunstig gezind. De zon 
scheen door de ramen van de overvolle Koepelkerk in 
Lierop en gaf een feestelijk tintje aan de Eucharistievie-
ring. De Missa Fraterna bracht het publiek het eerste 

hoogtepunt van de dag. De door Henk Habraken spe-
ciaal voor gilden geschreven mis werd gezongen door 
mannenkoor A Capella uit Lierop, begeleid door twee 
gitaren en een gildentrom. Tijdens de eucharistievie-
ring werd het nieuwe gildenvaandel ingezegend. Cele-
brant Mgr. Lescrauwaert ging in zijn preek nader in op 
het thema van de mis ’Vol vertrouwen onderweg’ en hij 
wenste daarbij het gilde drie begrippen toe: broeder- 
en zusterliefde, trouw aan elkaar en dienstbaarheid: 
„Het zijn al eeuwenlang de woorden die van generatie 
op generatie worden doorgegeven. Het zijn ook woor-
den die door en door bij de gilden passen, zij staan 
gedrukt in de charters, maar ze worden in deze tijd 
steeds kostbaarder.” 

Optocht en defilé
Vele duizenden bezoekers waren naar Lierop gekomen 
voor de optocht door het dorp, gevolgd door het massale 
optrekken met vendelhulde en het slangendefilé. Het 
defilé werd aangegrepen voor de nodige plichtplegingen: 
de hernieuwing van de eed van trouw aan het wereldlijke 
gezag en de overdracht van de taak van vaandeldrager 
door Harrie Verberne aan zijn oomzegger Frans Ver-
berne, waardoor het vaandel in de familie bleef. Harrie 
heeft het overgenomen van zijn vader die dat meer dan 
vijftig jaar met trots droeg. Jan Verheijen kapitein van 
Kring Peelland droeg na 25 jaar zijn taak over aan Toon 
Bergh, lid van Sint Joris Someren-Dorp. Mies Sijbers, 
oud-voorzitter van het Gilde van Sint Antonius Abt en 
Kring Peelland, bood mede namens zijn vrouw en kin-
deren aan de nieuwe kringkapitein Toon Bergh, een 
sabel aan. „Zo kun je ons ten minste verdedigen als dat 
nodig mocht zijn”, aldus de schenker.

Wedstrijden en afsluiting
De wedstrijden in het standaardrijden, schieten, trom-
men en vendelen werd serieus maar sportief gestreden 
om de hoogste eer. Ieder deelnemer spande zich tot het 
uiterste in om voor zijn gilde de hoogste prijs te beha-
len. Winnaar van het algemene klassement werd het 
zustergilde van het Gilde van Sint Antonius Abt, het 
Gilde van Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën.
Met het overhandigen van het kringvaandel door 
hoofdman Henk Berkers aan de voorzitter van Kring 
Peelland, Loek Swinkels, kwam zo rond de klok van 
acht uur een einde aan deze geslaagde Kringdag Peel-
land 2005 Lierop.

Vier jubilarissen bij het Sint Willibrordusgilde 
Bakel

Op 4 juni had het Sint Willibrodusgilde vier jubilarissen 
in hun midden. Koning Cub Swinkels 60 jaar lid, vaan-
drig Wim Royackers 40 jaar lid, hoofdvendelier  

Overdracht van nieuw gildevaandel door Frits Aarts, Berthie 
Berkers en Mies Sijbers aan de hoofdman

Harrie Verberne draagt het gildevaandel na meer dan vijftig jaar 
over aan zijn neef Frans Verberne

Als afsluiting van de kringdag 2005 wordt het Kringvaandel van 
Kring Peelland door hoofman Henk Berkers overhandigd aan 
voorzitter Loek Swinkels
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Hans van Dinther 25 jaar lid en vendelier Jos Schalk 
eveneens 25 jaar lid van ons gilde. De jubilarissen wer-
den afgehaald ten huize van de koning van waaruit men 
vertrok per paard en wagen naar de kerk waar we de 
feestdag begonnen met een mis met gilde-eer, die werd 
opgeluisterd door gildekoor Sint Barbara uit Heesch en 
werd voorgegaan door Pastor Thijssen en kringpastor 
van Berkel. Daarna vertrok men naar de feestzaal waar 
onze voorzitter ieder welkom heette, in het bijzonder 
burgemeester Van Maasakkers met echtgenote, onze 
beschermvrouw Nelleke Koppens, de beide pastors, 
het kringbestuur en natuurlijk de jubilarissen met echt-
genotes voor zover van toepassing. Onze voorzitter 
Marius Sleegers memoreerde in zijn toespraak de ver-
diensten van de vier jubilarissen die allen vendelier zijn 
of zijn geweest. Jos Schalk heeft helaas nogal eens ver-
stek moeten laten gaan vanwege de drukte op zijn agra-
risch bedrijf, maar hierdoor is zijn jubileum er niet min-
der om. Hans van Dinther, hoofdvendelier, die met zijn 
vaste hand menige prijs in de wacht sleepte met het 
groepsvendelen en die tevens aan de wieg stond van de 
oprichting van onze jeugdvendelgroep; en ook is hij lid 
van de vendelcommissie van kring Peelland. Willem 
Royackers 40 jaar lid, begonnen als tamboer, stapte al 
snel over op het vendelen. Via hoofdvendelier werd hij 
vaandrig. Een van de hoogtepunten uit zijn vendelcar-
rière zijn de bezoeken aan de paus. In 1990 liep de paus 
over ’zijn’ vaandel en in 2000 zwaaide Willem dit zelfde 
vaandel tijdens de mis in de grote Sint Pieter. Ook was 
hij koning tijdens ons 700-jarig bestaan en de laatste 16 
jaar beheert hij de centen van ons gilde. Cub Swinkels 
60 jaar lid en is een pionier van ons gilde van na de 
oorlog, dat toen slechts zes leden telde. De gildetrom 
zou enkele pagina’s dikker zijn als we alles moesten ver-
melden wat Cub zoal gedaan of meegemaakt heeft met 
het gilde. Vendelier, vaandrig, kapitein, voorzitter en tot 
twee keer toe koning van ons gilde. Ook in Kring Peel-
land en daarbuiten was Cub vaak jurylid om de punten 
bij het vendelen te verdelen. Ook heeft hij in de kring 
jarenlang deel uitgemaakt van de vendelierscommissie. 
Elke jubilaris werd een tinnen bord aangeboden en voor 
de dames een ruiker bloemen. Burgemeester Jan van 
Maasakkers feliciteerde de jubilarissen, in het bijzonder 
Cub met zijn 60-jarig lidmaatschap en bood namens de 
gemeente een envelop aan. Kringvoorzitter Loek Swin-
kels had veel lovende woorden voor de jubilarissen en 
bood Cub een oorkonde aan. Cub dankte iedereen, ook 
namens de andere jubilarissen. Hierna begon een zeer 
druk bezochte receptie. De feestavond werd opgevro-
lijkt door de Aa-Länder Musikanten uit Bakel. 

 
Gildedag Rode Schut ofwel het Sint 
Margarethagilde, Aarle-Rixtel

Op zaterdag 18 juni verzamelden om negen uur ’s mor-

gens alle gildebroeders zich in ons gildehuis De Giete-
rij. Om tien minuten voor halftien werd er naar de kerk 
vertrokken, om onze patroonheilige te eren. Omdat 
kapelaan Beekman verhinderd was, werd de mis voor-
afgegaan door pastor M. Tilman. Onze leden Frans 
Coppens en zijn schoonzoon Jean-Louis Finta schoten 
de pastor te hulp om als misdienaar te fungeren. Het 
bijzondere aan deze dag was dat het gilde maar liefst 
drie jubilarissen in zijn midden had. Te weten Harrie 
Swinkels 60 jaar gildebroeder, Wim van Elten 40 jaar 
gildebroeder en Gerard Leenders 25 jaar gildebroeder. 
Onder begeleiding van de tamboers werd gildebroeder 
Harrie Swinkels in de mooi versierde jaguar van gilde-
broeder Gerard van Ganzenwinkel opgehaald. ’Piet de 
Bouwvakker’ kon het niet laten om wat grapjes over de 
jubilarissen te maken tijdens de mis. Namens B en W 
waren aanwezig burgemeester Dillissen met maar liefst 
vier wethouders. Na de mis werd de eed van trouw afge-
legd aan het kerkelijk en burgerlijk gezag door onze 
vaandeldrager Martien Wich. Hierna werd er naar onze 
gildetuin vertrokken aan de Havenweg, waar onze gil-
dezusters een overheerlijke koffietafel hadden klaar-
staan voor alle gildebroeders en genodigden. De jubila-
rissen werden hierna door de hoofdman Theo de Jong 
Mzn. in het zonnetje gezet. Gerard kreeg een zilveren 
speld, Wim een zilveren speld met een robijn en Harrie 
een gouden speld met een robijn erin. Allemaal in de 
vorm van de Heilige Margaretha. Daarnaast kreeg men 
een map waarin alle gebeurtenissen van deze gildebroe-
ders stond over de afgelopen jaren dat zij lid zijn. Ook 
de partners werden niet vergeten en ontvingen ’Nun 
skonne struik’. Harrie Swinkels bood het gilde een heel 
mooie zilveren ketting met drie schilden aan. Dit ter ere 
van zijn 60-jarig lidmaatschap, wat hij natuurlijk zelf 
gaat dragen. Deze ketting was door zijn dochter Jacqe-
line gemaakt, die edelsmidse is. Wim van Elten schonk 
het gilde een massief eiken stamtafel voor in ons nieuwe 
gildepaviljoen. Deze was uit hetzelfde hout gesneden als 
Wim, sterk, robuust en degelijk. Onze nieuwe bescherm-
heer Noud Swinkels kreeg hierna het woord. Traditie-
getrouw schonk hij de 40-jarige jubilaris Wim van Elten 
een zilveren beker, waaruit hij bij alle gilde-aangelegen-
heden kan drinken. Verder schonk deze aan alle aanwe-
zigen een glas met de namen van de drie jubilarissen 
erop. Gerard Leenders schonk het gilde vijf nieuwe ven-
delstokken, daar hij zelf vendelinstructeur is. Onze gil-
dezusters zongen en speelden voor de jubilarissen nog 
een schitterend lied over het wel en wee van deze perso-
nen. Hierna werd er door de tamboers en vendeliers 
een vendelhulde gebracht, waarna verschillende men-
sen al stonden te wachten om onze jubilarissen te 
komen feliciteren op de receptie die namens het gilde 
was aangeboden. De Zwarte Fanfare zorgde voor de 
muzikale omlijsting tijdens de receptie. Voor Gerard 
Leenders was de verrassing totaal toen het Sint-Leo-
nardusgilde nog een vendelgroet kwam brengen. Dit 
omdat Gerard hier eerder vijftien jaar lid van is geweest. 
Om 18.30 uur begon de feestavond. De gildezusters 
hadden voor een Bourgondisch feestmaal gezorgd wat 
er goed in ging en ook het bijbehorende natje. De amu-
sementsgroep D.V.O. gaf als klap op de vuurpijl nog een 
optreden weg. Waarna onder gezellige muziek van het 
orkest waarin onze gildebroeder Mario Otten speelt en 
met een gastoptreden van gildebroeder Jean-Louis 
Finta tot middernacht werd doorgefeest.

Vier onderscheidingen voor ’gouden’ 
gildebroeder Hubert Engelen

Op zaterdag 21 mei heeft Hubert Engelen (65) bij het 
Sint-Jorisgilde in Deurne als ’gouden’ gildebroeder 
een bijzonder jubileum gevierd. Volgens de overlevering  

V.l.n.r.: Jos Schalk, Hans van Dinther, Willem Royackers en Cub 
Swinkels
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was het pas de derde keer dat het Sint Jorisgilde een 
gouden jubilaris in het zonnetje mocht zetten. Hubert 
Engelen werd geëerd met niet minder dan vier onder-
scheidingen. Burgemeester Gerard Daandels reikte de 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uit. 
Het was een bevordering want tien jaar geleden kreeg 
de feesteling ook al de eremedaille in zilver verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Martien 
van Doorne, sinds 1950 beschermheer, noemde de 
jubilaris een wandelend archief, offreerde een zilveren 
herinneringsschild en voorzitter Loek Swinkels van 
Kring Peelland bood hem het hoogste ereteken met 
oorkonde van de bond aan: de Orde van Auter en 
Heerd. Hoofdman Hans van Rooij schetste in het kort 
het gildenleven van Hubert Engelen: „Over het 50 jaar 
gildenleven van jou, Hubert zou een boek geschreven 
kunnen worden.” Voor de eerste keer in de geschiede-
nis van het gilde speldde hoofdman Hans van Rooij 
hem de gouden Sint Joris op, vergezeld van een inge-
lijste oorkonde. 

Van de leden ontving hij een prachtige gegraveerde 
spiegel.Vele malen werd zaterdag door verschillende 
sprekers duidelijk gemaakt dat Hubert Engelen altijd 
een grote bezieling aan de dag heeft gelegd. Hij was 33 
jaar bestuurslid en 15 jaar hoofdman van het Sint-
Jorisgilde. ’s Middags in de kerk en later in het gilde-
huis Leo van Baars werd gesteld dat met het vertrek 
van Hubert Engelen bij het Sint Jorisgilde een man 
verdwijnt die het allemaal in zich had: van hoeksteen 
tot fundament en kartrekker. Zijn activiteiten kunnen 
worden gesplitst in zowel plaatselijke als regionale acti-
viteiten voor het gildenwezen. Gildegebruiken heeft hij 
altijd tot in detail uitgedragen. Beschermheer Martien 
van Doorne had ook nog voor een heel bijzonder 
cadeau gezorgd. Hij bood het gilde een prachtig hou-
ten beeld aan van Sint Joris met de draak. Het kunst-

werk werd gekapt en gesneden door kunstenaar Ton 
van Poorten (74) uit Deurne. Het beeld is gemaakt van 
lindenhout. Ex-staande deken Toon van Rooij, die 19 
jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur, kreeg van 
de beschermheer een prachtige ingelijste fotoafdruk 
van het Sint Jorisbeeld. De jubilaris was totaal over-
rompeld door al dat eerbetoon maar dat wilde hij ken-
nelijk wel met iemand delen. Heel verrassend overi-
gens. Met veel bravour had Engelen vier jaar geleden 
tegen tamboer Piet van de Broek (68) de opmerking 
gemaakt van: „Jij krijgt nog eens een schildje van mij.” 
Deze dag wilde hij die schuld inlossen en overhandigde 
hij ’zijn’ tamboer een zilveren schildje met de tekst: ’20 
Jaar tamboer’. Een compleet Sint Antoniusgilde uit het 
Limburgse Blitterswijck tekende tenslotte voor een 
prachtige vendelgroet. Jubilaris Hubert Engelen was 
daar in het verleden vendelinstructeur.

Einde aan 80 jaar ’Engelen’ in gilde Sint Joris 
Deurne

Tachtig jaar was de naam 
van de familie Engelen ver-
bonden met het bestuur van 
het Sint Jorisgilde in Deurne. 
In februari kwam daar een 
einde aan. Drie generaties 
maakten sinds de heroprich-
ting van het Sint Jorisgilde in 
Deurne deel uit van het 
bestuurcollege. Tijdens de 
algemene jaarvergadering 
droeg hoofdman Hubert 
Engelen in gildenhuis Leo 
van Baars het ’stokje’ over 
aan zijn opvolger keizer Hans 
van Rooij. Ook staande 
deken Toon van Rooij nam 
na negentien jaar afscheid 
van het bestuur. De twee 
plaatsen in het bestuur zijn ingenomen door drie jonge 
gildenbroeders: Edwin Jacobs, Rick Nijnens en Hans 
van Rooij. 
Samen met de twee zittende bestuursleden Theo van 
Baars en Christ Jansen moeten zij de klus verder kla-
ren. Tijdens de jaarvergadering zei de scheidende 
hoofdman dat hij het geweldig zou hebben gevonden 
als een van zijn zonen in het bestuur terecht gekomen 
zou zijn. Verder merkte hij op dat het gilde een groot 
deel van zijn leven was en is: „Of ik het goed heb 
gedaan, zal de toekomst uit moeten wijzen.”

Ger Jacobs voor twee jaar Koning van het 
Sint Jorisgilde Deurne

Het Sint Jorisgilde in  
Deurne hield op kermis-
maandag 30 mei het twee-
jaarlijkse Koningschieten. 
Met het 191ste schot schoot 
Ger Jacobs zich tot koning 
van het gilde voor de 
komende twee jaar. De ere-
koning is Jan Dirks die zijn 
titel prolongeerde met het 
254ste schot. Nadat pastoor 
Frans Marcelis iets na het 
middaguur de vogel had 
gezegend, mocht hij zelf het 
eerste schot lossen, gevolgd 
door burgemeester Daandels 
van Deurne en de wet-
houders Krekels en Hanssen. Dit jaar waren er twee 

Hoofdman Hans van Rooij speldt Hubert de gouden Sint Joris 
speld op

De beschermheer overhandigt het Sint Jorisbeeld; v.l.n.r. Hans van 
Rooij, Martien van Doorne, Hubert Engelen, Ton van Poorten. 

Hubert Engelen overhandigt 
het zilveren schild van de 
hoofdman aan Hans van 
Rooij. 

Het koningspaar Ger 
Jacobs-Claassen
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primeurs: het was de eerste keer dat ook vrouwelijke 
gildeleden mochten strijden om de koningstitel. Ook 
was het de eerste maal sinds 1973 dat geen gebruik 
werd gemaakt van de eigen accommodatie Schutters-
hof Brugge aan het Engelenpad. Het schieten gebeurde 
op het veld aan het Nassauplein. Met deze locatiekeuze 
wil het gilde letterlijk de afstand verkorten en meer 
mensen betrekken bij het schieten. Na afloop van het 
koningschieten en het bijbehorende ceremonieel bracht 
het gilde een vendelgroet aan het gemeentebestuur van 
Deurne.

Vrijwilligerspenning voor Eef Luijben
Op zondag 10 juli ontving Eef Luijben uit handen van 
burgemeester Jacobs de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Helmond. Hij kreeg deze onderscheiding 
voor zijn jarenlange inzet voor het gilde als voorzitter, 
voor het CDA, Platform huurderbelangen, de project-
groep Stipthout, carnavalsvereniging De Spurriezeiers 
en de stichting restauratie Lambertuskerk. Van het gilde 
is Eef Luijben tien jaar voorzitter geweest en heeft vijfen-
twintig jaar in het bestuur gewerkt. Het grootste project 
dat Eef Luijben binnen het gilde heeft volbracht is de 
organisatie van het landjuweel in 2001. Het Catharina-
gilde vierde daarmee het 600-jarig bestaan. Eef Luijben 
werd totaal overvallen door de uitreiking. Iedereen was 
op de hoogte van de uitreiking, behalve hij zelf. Nadat 
Eef de penning in ontvangst had genomen kreeg hij uit 
handen van huidige Oude Deken een miniatuurschildje 
van het oude dekenschild. Dit als blijk van waardering 
voor zijn jarenlange inzet voor het gilde.

Nieuwe koning Sint Catharinagilde Helmond
Martien van Santvoord mag zich het komende jaar 
koning van het Sint Catharinagilde noemen. Bij het 
82ste schot wist hij deze titel te verwerven. De eerste 
vogel werd neergehaald door de burgemeester van 
Helmond, die zich daardoor Ere-koning mag noemen. 
Ere-schutter werd Mark Roest die bij het 75ste schot 

de vogel neerhaalde. Het Sint-Catharinagilde heeft op 
zondag 10 juli geschoten op het pleintje achter de 
volksuniversiteit aan de Wethouder Ebbenlaan. Deze 
opzet was zeker geslaagd want er werd nog enige uren 
flink gefeest in de daar gelegen sociëteit. 

Koning, keizer en nog meer eremetaal bij 
Sint Jorisgilde Berlicum 

Bij het Berlicumse Sint Joris viel het zilver de laatste 
maanden als het ware uit de lucht. De juist afgetreden 
oud-deken Henk Schram schoot zich tot koning, enkele 
uren nadat koning Henk van Lith het keizerschap bin-
nen haalde. De derde keizer bij Sint Joris in 390 jaar. 
Zes weken later liet Henk Schram voor de tweede keer 
de vogel sneuvelen tijdens Veghelse gildefeesten van de 
gildenkring Hoge Schuts, georganiseerd door het Sint-
Barabaragilde aldaar. Een koningschap van één jaar. 
De vacante plaats van oud-deken werd bij de Berli-
cummers meteen ingevuld door ere-deken Wim van 
Helvoort. Tussen alle drukte van de organisatie rond de 
grote Kringdag van Maasland door kreeg ere-hoofd-
man Henk van Uden als een van de laatste handelin-
gen van Paus Johannes Paulus vanuit het Vaticaan de 
’pauselijke zegen’ toegekend. En op dezelfde Sint Joris-
dag werd zijn broer Chris van Uden om zijn 40-jarig 
’dienstverband’ onderscheiden tot ere-gildebroeder. 
Chris is ook in de vendelcommissie van Kring Maas-
land actief.

Op een mooie pinksterdag bij het Gilde Sint Joris 
en Sint Sebastiaan Enschot

Deze titel van een zeer bekende tekst van Annie M.G. 
Schmidt kan sinds maandag 16 mei ook slaan op het 
koningschieten van Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan 
uit Enschot. Een schitterende dag rond het aloude 
gebruik van het koningschieten dat het gilde eenmaal 
in de vier jaar houdt. Dit keer samenvallend met de 
viering van de eveneens oude bedevaart naar Sint Job 
in de kerk van Enschot. De dag begon met het wekken 
van de leden om hen mede te delen dat zij verplicht 
aanwezig dienden te zijn, om vervolgens gezamenlijk 
de staande koning Harrie Schellekens en zijn koningin 
uit te halen en te begeleiden naar de kerk. Na de dienst, 
voorgegaan door pastor H. Derkx en ere-deken J. Joos-
ten werden de te schieten koningsvogels gezegend en 
bracht het Gilde Sint Hubertus uit Berkel de vendel-
groet aan de overheden van kerk en wereld. Een geza-
menlijk ontbijt behoorde tot de voorbereidingen van 
het feitelijke koningschieten. Nadat de koning van zijn 
zilvervest met zilveren koningsvogel was ontdaan en 
onder de boom geplaatst was, kon deze ’gevrijd’ wor-
den door er driemaal rond te trekken, waardoor deze 
bevrijd was van alle kwade invloeden en kon het schie-
ten beginnen. De eerste schoten werden gelost door 
burgemeester Y. Kortmann van Oisterwijk, Pastor J. 
Joosten en de afgaande Koning H. Schellekens. Dan 
volgden de overige deelnemers die voor hun volgorde 
eerst hadden geloot. Bij het 61ste schot van Harrie 
Schellekens viel de vogel en was de oude koning weer 
de nieuwe koning! De eerste felicitatie’s volgden en 
vormen de opmaat voor de dames die op een nieuwe 
vogel gingen strijden voor de titel ’prinses’, tot dan toe 
in het bezit van mevrouw Tonnie Cruijssen-Konijn. 
Hoewel al jaren volwaardig lid hadden zij ooit besloten 
niet mee te dingen naar de koningstitel, maar te strij-
den om een eigen titel. Na slechts 16 schoten was ook 
hier het pleit beslist en was opnieuw mevrouw Tonnie 

Burgemeester Jacobs feliciteert Eef

Martien van Santvoord met echtgenote over gildevaandel

 MAASLAND
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Cruijssen-Konijn voor de 
ko mende vier jaar prinses 
geworden. Zij ontving de 
gelukwensen en werd geïn-
stalleerd door hoofdman W. 
van Spaandonk met het 
omhangen van het zilveren 
schild. De overheid had 
inmiddels de nieuwe koning 
geaccepteerd en hem werden 
de handen gewassen als 
teken van zuiverheid. Toen 
werd hem het zilvervest en 
de koningsvogel omgehan-
gen als teken van zijn waar-
digheid. Hij betrad het op de 
grond uitgespreide vaandel, 

een voorrecht dat alleen de koning van het gilde, een 
regerend vorst en de paus toekomt, en legde de eed van 
trouw af. De gemeente Oisterwijk, bij monde van bur-
gemeester Y. Kortmann bood de aanwezigen de ere-
wijn aan. Na de toost en de beste wensen voor de 
komende vier jaar was de nieuwe koning het gilde ’Een 
vat bier’ verschuldigd, welke plicht hij graag vervulde. 
Voor het gilde was er dus feitelijk niets veranderd op 
deze mooie pinksterdag. 

John van de Berg legt beslag op schutterskruis
Terwijl de weergoden ons goed gezind waren werd op 
zaterdag 11 juni het clubkampioenschap van het Sint 
Barbaragilde in Dinther gehouden. De onderdelen 
kruisboogschieten, geweerschieten en luchtdrukge-
weerschieten voor de jeugd werden deze dag afgehan-
deld. Eerst werd het onderdeel kruisboogschieten afge-
werkt. Alle deelnemers probeerden vijftien keer de jop 
van de mast af te schieten. Ondanks de verraderlijke 
windvlagen wist John van de Berg toch alle vijftien kan-
sen te benutten en wist dus zo alle andere deelnemers 
ver achter zich te laten. Als tweede kwamen vier perso-
nen, die slechts twaalf van de vijftien keer raak wisten 
te schieten. Terwijl het kruisboogschieten en het 
geweerschieten als onderdeel werd afgewerkt, kon de 
jeugd aan het onderdeel luchtdrukgeweerschieten 
deelnemen. Onder hen bleek Patrick van Grinsven als 
beste schutter, vóór Maarten van Grinsven en Johan 
Dangé. Na het kruisboogschieten werd het onderdeel 
geweerschieten afgewerkt. Hieraan namen 24 schut-
ters deel. Na zeven ronden werd duidelijk, dat John van 
de Berg ook hier de beste schutter was vóór Eugéne 
van Bouwdijk Bastiaanse jr. en Rick Manders. Omdat 
John van de Berg zowel met kruisboog als geweer eer-
ste geworden is, mag hij gedurende een jaar het schut-
terskruis dragen. 

Eugéne van Bouwdijk Bastiaanse sr. ere-deken 
van Gilde Sint Babara Dinther

Tijdens de clubkampioenschappen van het Gilde Sint 
Barbara in Dinther op zaterdag 11 juni 2005 had de 
overheid wel een zeer bijzondere mededeling. Men 
ging namelijk in op de bewezen diensten van de heer 
Eugéne van Bouwdijk Bastiaanse. Hij werd in 1960 
gevraagd beschermheer van het gilde te worden. Hierop 
werd positief gereageerd. 
Enkele jaren later werd hij op eigen verzoek actief lid 
van het gilde. Dit leidde zelfs tot zijn functie als hoofd-
man gedurende de periode van 1987 tot 1997. Naast 
deze functie werd hij in 1984 tot 1996 federatievoorzit-
ter. Vanaf 1984 tot heden is hij ook verbonden met de 
EGS. Verder werd Eugéne door verschillende gilden 
gevraagd om hen bij te staan in woord en daad. Al deze 
activiteiten te samen deden de overheid besluiten  

aan de heer Eugéne van Bouwdijk- Bastiaanse de titel 
van Ere-deken van het Gilde Sint Barbara uit Dinther 
toe te kennen. 

Derde Gildecrans Gestel in Den Dungen
De gemeente Sint-Michiels-
gestel telt vijf gildes: Gilde 
Sint Anthonius en Sint Bar-
bara uit Sint-Michielsgestel, 
Sint Jorisgilde uit Berlicum, 
Gilde Sint Anthonius Sebas-
tiaan uit Gemonde, Gilde 
Sint Catharina Den Dungen 
en Gilde Sint Joris & Sint 
Catharina uit Gemonde. 
Drie jaar geleden werd een 
informatief overleg opgestart 
tussen deze vijf gildes en een 
van de afspraken was om 
eenmaal per jaar een geza-
menlijke gildemiddag te 
organiseren: de ’Gildecrans Gestel’. In 2005 was de 
organisatie in handen van het gilde Sint Catharina uit 
Den Dungen en daarom verschenen zondag 29 mei 
aan het begin van de middag op de parkeerplaats aan 
het Tennispad in Den Dungen ongeveer 150 gilde-
broeders en -zusters. Het was een kleurrijke verzame-
ling aan uniformen, vaandels en trommen. Een stra-
lende zon, en opgewekte gildebroeders en -zusters, 
getooid met keurig gepoetst gildezilver en in een opti-
male stemming. Na de aankomst werd gestart met een 
gezamenlijke opmars naar het gildeterrein waar hoofd-
man Ton Smits het welkom uitsprak. 
De Gildecrans-Koningen van 2003 en 2005, respectie-
velijk William Schellekens en Henk van Breugel kregen 
het herinneringsschildje opgespeld. Namens de vijf gil-
des kreeg burgemeester Pommer de Gildecrans Gestel-
sjerp aangeboden. Niet zonder trots beloofde bur- 
gemeester Pommer deze sjerp te dragen op de gilde-
activiteiten binnen zijn gemeente. Met veel saamhorig-
heid sloegen daarna alle tamboers de trom, werden de 
bazuinen geblazen en werd een gezamenlijke vendel-
groet gebracht. Om te kunnen starten met het belang-
rijkste onderdeel van de Gildencrans, het koningschie-
ten, moest de uittredende koning het zilveren schild 
afleggen en werd deze bij de schutsboom opgehangen 
ten teken dat het zilver vrij was. Om de schutsboom te 
vrijen van boze geesten werd een rondgang gemaakt 
door de hoofdlieden, koningen en keizers van de Gil-
denCrans Gestel, de gildeheer pastor Van Beurden en 
burgemeester Pommer. 
Na de rake openingsschoten op de houten koningsvo-
gel door de gildeheer en de burgemeester kon de wed-
strijd echt beginnen door de deelnemende koningen: 
Leo van de Besselaar, Annie Maas, Henk van Breugel, 

Het nieuwe koningspaar 
Harrie en Mien Schellekens

De nieuwe ere-deken temidden van de gildebroeders

Koning Leo van de Besselaar
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Henk Schram en Martien van der Loo. De vogel kreeg 
het danig te verduren, en na eenenvijftig schoten viel de 
helft van de vogel na een schot van Martien van der 
Loo naar beneden. Leo van de Besselaar wist daarna 
het laatste gedeelte naar beneden te schieten en mocht 
zich het zilver van de nieuwe Koning Gildecrans Gestel 
om laten hangen. Hierna mochten alle gildebroeders 
en -zusters starten met de wedstrijden. De wisseltrofee 
voor het beste gilde ging naar het gilde Sint Joris en 
Sint Catharina uit Gemonde.

Gijs Bakker nieuwe koning Maren-Kessel
Op 28 juni 2005, kermis-
maandag, is Gijs Bakker 
onder enorme belangstelling 
de nieuwe koning geworden 
van het Gilde Sint Lamber-
tus te Maren-Kessel. Veer-
tien gildebroeders streden 
om het koningschap. Na het 
103de schot met het jachtge-
weer viel het laatste restje 
van de houten vogel en kon 
Gijs (59) gekroond en gehul-
digd worden. Gijs is de eer-
ste koning die niet in Maren–
Kessel woonachtig is. Pas 
tien dagen geleden heeft de 
Algemene Vergadering met 

ruime meerderheid beslist dat ook leden die niet woon-
achtig zijn in de gemeente Maren-Kessel aan het 
koningschieten mogen deelnemen. Gijs was een van 
die leden die hier om verzocht had. Sinds 2002 is Gijs 
een actief lid van het gilde en was dolblij met het beha-
len van deze titel. De titel dagkoning ging naar Jan van 
Schijndel; Jan is al jarenlang een fanatiek tamboer van 
het gilde. De titels van burgerkoning en burgerkonin-
gin gingen respectievelijk naar Marcel van Sonsbeek en 
Maaike van Lent.

Meiteerdag Gilde Sint Antonius en Sint Sebasti-
aan

Op zaterdag 28 mei vierde het gilde Sint Antonius en 
Sint Sebastiaan haar jaarlijkse meiteerdag. Voorafgaand 
aan deze dag was er op zondag 22 mei een Heilige Mis 
in de Lambertuskerk in Haaren. Op de teerdag zelf 
werd er geschoten op de meiteerbeker voor de gilde-
broeders en -zusters. Er werd geschoten op drie houten 
vogels. ’s Avonds was er een barbecue en een gezellig 
samenzijn. Ook werd die avond een gildebroeder 
gehuldigd, namelijk Frans van de Wiel, die veertig jaar 
lid is van het gilde. De jubilaris kreeg een zilveren speld 
en zijn vrouw Ineke een grote bos bloemen. De ver-
diensten van Frans voor het gilde zijn bijzonder. Zo is 
hij dus lid van het gilde sinds 1965, hij is vendelier en 
tamboer geweest, was oprichter van de schietcommis-
sie, bestuurslid sinds 1984 en deken-schatbewaarder, 
nu reservehoofdman. Ook voor de federatie heeft Frans 
grote verdiensten en is daar ook voor onderscheiden.

Nieuwe koning Gilde Sint Catharina Den Dungen
Zaterdag 4 juni 2005 trok het Gilde Sint Catharina in 
Den Dungen in optocht naar de Woudseweg 5a om de 
sinds vorig jaar heersende koning, Annie Maas, uit te 
halen. Na het eet- en drinkgebeuren aldaar ging de 
stoet weer richting gildehuis, waar ook de partners en 
overige gasten zich verzameld hadden. Annie had er 
een beetje moeite mee om het koningszilver bij de 
hoofdman in te moeten leveren. Na een jaar lang het 
eeuwenoude zilver met trots en plezier gedragen te 
hebben, werd deze bij de schietboom opgehangen, ten 

teken dat het zilver weer 
beschikbaar was. Tijdens het 
koningschieten zijn er twee 
vogels om op te schieten: de 
koningsvogel voor al de leden 
die de kans benutten om 
koning van het gilde te wor-
den en de vogel voor de part-
ners of degenen die geen 
risico willen lopen de ver-
plichtingen van de koningsti-
tel op zich te moeten nemen. 
Het schieten verliep weer 
heel broederlijk en gaande-
weg de strijd kwam de span-
ning opzetten. De konings-
vogel werd zwakker en zwak-
ker, je zag hem bijna tuimelen. De oh’s en ah’s klonken 
regelmatig op en het leek er op dat Annie met een raak 
laatste schot de vogel zou vellen, maar deze klampte 
zich verzwakt aan de spil vast. Met het 151ste schot 
werd Jan Munsters de nieuwe koning van het gilde. Bij 
de partners, waar een zwakker opgebouwde vogel  
wordt gehanteerd, was het Lenie van Alebeek die de 
vogel met het 104de schot naar beneden liet tuimelen.
 

Nederlands kampioenschap vrije hand in 
Udenhout

Na het behalen van de Nederlandse titel ’vrije hand 
geweerschieten’ in 2004 moest ons Gilde Sint Anto-
nius-Sint Sebastiaan uit Udenhout op 22 mei dit kam-
pioenschap organiseren. Door inzet en hulp van alle 
eigen leden en vele vrijwilligers werd op de zaterdag 
voorafgaande van het evenement alles in gereedheid 
gebracht om de vele schutters te ontvangen. Om elf uur 
begon de wedstrijd. Wij als organiserende gilde moes -
ten beginnen en hadden hoge verwachtingen. Helaas, 
we schoten met onze vier viertallen twee maal elf pun-
ten en tweemaal tien punten. Dit zou te weinig blijken. 
Men had de gelegenheid om tot half een in te schrijven 
en bij de sluiting van dit termijn waren er 181 schutters 
en 43 viertallen aangemeld. Dit is een keurig aantal 
voor een vrije hand kampioenschap. Om drie uur had-
den alle 43 viertallen zich ingeschoten en werden er 
maar door vier verenigingen de twaalf punten gescho-
ten. De vier die overbleven waren: scherpschuttersver-
eninging Sint Joris Dorst, Sint Ambrosiusgilde Tete-
ringen, Sint Jorisgilde Nieuwkuyk en Gilde O.L.V. van 
de Zeven Weeën uit Lierop. Deze vier moesten dus  
onder elkaar uitmaken wie zich vrije hand kampioen 
mocht gaan noemen. Na drie kamprondes was de win-
naar bekend, Sint Joris Nieuwkuyk was deze keer de 
beste. Het viertal bestond uit Mellissa de Pinth, die  
door een blessure slechts met een hand kon schieten, 
Robert Pullen, Tonny de Gouw en ’good old’ Rens  
Kouwenberg, die voor de 
eerste keer in zijn drieënveer-
tigjarige schutterscarrière  
een nationale titel wist te 
behalen. Iedereen gunde het 
hem. Door loco-burgemees-
ter Els Aarts en onze gilde-
heer pastoor Looyaard werd 
de kampioensbeker overhan-
digd aan Nieuwkuyk. In  
2006 moet Sint Joris Nieuw-
kuyk dit evenement organi-
seren op de vierde zondag in 
mei. Naast het kampioen-
schap viertallen werd er nog 
geschoten op diverse andere 
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onderdelen. Zo was er het persoonlijke Nederlands 
Kampioenschap. Na vele spannende rondes was het  
ten slotte Paul Sanders van O.L.V. der Zeven Weeën  
uit Lierop die de prachtige beker in ontvangst mocht 
nemen. Reserve kampioen werd Alex van der Ven van 
Sint Ambrosius uit Teteringen. Van elke deelnemende 
vereniging mocht ook een schutter deelnemen aan het 
koningschieten op de wip. Hier was het ook een zeer 
spannende strijd die werd gewonnen door Cees Weyt-
mans van het Sint Jorisgilde uit Udenhout. Ten slotte 
werd er nog personeel vrije hand geschoten waar  
scherpschutter Riny Bekers uit Bavel de beste was en 
personeel opgelegd waar Antony Wehmeijer van het 
gilde Sint Joris-Sebastiaan uit Enschot de beker wist te 
winnen.

Dubbel succes voor Gilde Sint Antonius-Sint 
Sebastiaan Udenhout

Op 26 juni 2005 werd in Middelaar (Noord-Limburg) 
door de Nederlandse Federatie van wipvogelschutters 
in samenwerking met schutterij Sint Sebastiaan het 
Nederlands kampioenschap opgelegd schieten georga-
niseerd. Voor de schutters van ons gilde Sint Antonius-
Sint Sebastiaan Udenhout is deze dag fantastisch ver-
lopen. Aan het kampioenschap namen maar liefst 250 
schutters en 56 viertallen deel. Ons viertal bestaande 
uit: Gerard Weytmans, Maartje Moonen, Rudy van 
Liemde en Harrie Moonen, behaalde de eerste prijs en 
werd dus Nederlands Kampioen opgelegd viertalschie-
ten. Een prima prestatie waarvoor zij uit handen van de 
burgemeester van Middelaar (gemeente Mook) een 
prachtige beker, medaille en bloemen kregen aangebo-
den. Ons gilde kan trots op deze schutters zijn. Maar 
toen waren we er nog niet. Het lukte namelijk onze 
gildezuster Maria van der Laak om het Persoonlijk 
Nederlands Kampioenschap te behalen in een veld van 
250 voornamelijk mannelijke schutters. Een geweldige 
prestatie die ze onder zeer grote mentale druk heeft 
behaald. Maar liefst negen kamprondes waren er voor 
nodig om zo ver te komen. Het was een prachtige wed-
strijd en iedereen was van mening dat Maria de titel 
zeer heeft verdiend. Ons gilde (en zeker ook haar man, 
keizer Wil van der Laak) zijn blij voor en trots op haar. 
Het feit dat ons viertal de Nederlandse titel behaalde 
geeft ons de verplichting om in 2006 dit kampioen-
schap te organiseren. En wel op zondag 25 juni. Het is 
ook een verplichting om op de zaterdag daarvoor, dus 
24 juni 2006, het Nederlands Jeugd Kampioenschap te 
organiseren. Hieraan nemen doorgaans een veertigtal 
schutters tot achttien jaar deel. Ook met deze toewij-
zing zijn we zeer vereerd. Ons gilde heeft ervaring met 
het organiseren van Nederlandse kampioenschappen. 
Op 25 mei jl. hebben we namelijk zeer succesvol het 
kampioenschap vrije hand georganiseerd. We weten 
dus wat ons te doen staat. Tot ziens in 2006.

Gilde Sint Hubertus Drunen heeft een nieuwe 
koning.

Op pinksterzaterdag heeft het gilde Sint Hubertus uit 
Drunen traditioneel het koningschieten op de agenda 
staan. De dag begon met een reveille door trom en 
bazuin op diverse plaatsen in Drunen. Om negen uur 
verzamelde het gilde zich en ging men in optocht de 
gildeheer en koning thuis aan de deur afhalen. Daarna 
ging de tocht naar het zorgcentrum Jacobus voor het 
bijwonen van een mis. Na de mis werd een vendelde-
monstratie op het parkeerterrein van het zorgcentrum 
gegeven. Na de traditionele koffietafel kwam het gilde 
rond twee uur weer bijeen aan de eigen kapel aan de 
Steegerf. Daar werd aan de scheidende koning de ven-
delgroet gebracht. Vanaf de kapel ging het gilde in 

optocht naar het schietterrein en werd de gebruikelijke 
drie maal rond de schietboom getrokken. De hoofd-
man nam het zilvervest over en plaatste dit vervolgens 
onder de schietboom. Voor aanvang van het koning-
schieten werden drie Onze Vader’s en drie Wees 
Gegroeten gebeden. Na de bevrijdende schoten van de 
heer Van den Hoven namens de gemeente, pastoor Van 
de Hout als gildeheer van het gilde, de beschermheer, 
de keizer en de gildeheer van Elshout, mocht de oude 
koning de serie van schieten aanvangen. Met vijftien 
schutters is 296 maal geschoten voor de vogel naar 
beneden kwam en Edwin Junggeburth de nieuwe 
koning is. Een schutter die voor de eerste keer mee 
mocht doen na aanname binnen het broederschap. 
Net een kwartier eerder maakten acht jeugdbroeder-
tjes al uit dat met 119 schoten Sander Strijk zich voor 
een jaar jeugdkoning mag noemen. De dag werd beslo-
ten met een gezellige barbecue.

Prominente rol gilde Nuland tijdens bevrijdings-
feesten

Het Nulandse gilde Sint Antonius Abt speelde tijdens 
de opening van de Nationale Bevrijdingsfeesten in Den 
Bosch een prominente rol. De bevrijdingsfeesten wer-
den geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Willem-Alexander en minister-president Balkenende. 
De tamboers en bazuinblazers van het Nulandse gilde 
waren op speciaal verzoek bij deze opening op het Pro-
vinciehuis aanwezig. Samen met de vendeliers van het 
Vorstenbossche Sint Antonius Abt gilde werd een 
demonstratie gegeven in vendelzwaaien, bazuinblazen 
en trommen gedurende de tijd dat alle gasten bij het 
Provinciehuis arriveerden. Onder een haag van gilde-
broeders uit de gehele Kring Maasland werden de gas-
ten onder tromgeroffel, bazuingeschal en met vliegend 
vaandel het Provinciehuis binnengeleid. Volgens de 
aanwezigen en de berichten achteraf, van met name 
het ministerie, hebben de Brabantse gilden en met 
name het Nulandse en Vorstenbossche Sint Antonius 
Abt gilde, zich uitstekend geprofileerd.

Maasdonkse bevrijdingsfeesten
Ter gelegenheid van ’60 Jaar bevrijdingsdag’ werden 
door de beide Maasdonkse gilde-activiteiten georgani-
seerd op het Dorpsplein in Geffen. Om kwart voor 
twee werden de wielrenners die het Bevrijdingsvuur 
vanuit Wageningen hadden opgehaald, begeleid vanaf 
de kerk in Geffen naar het Dorpsplein. Na een wel-
komstwoord door burgemeester Peter Boelens werden 
door het Nulandse gilde Sint Antonius Abt enkele 
demonstraties gegeven in vendelen, bazuinblazen en 
trommen. Door de firma Nellen Schoonmaakdiensten 
was een hoogwerker beschikbaar gesteld waarop een 
speciale schietbak was bevestigd met daarin een hou-
ten vogel geplaatst, de zogenaamde ’Bevrijdingsvogel’. 
Er werd geschoten door alle aanwezige gildeleden van 
zowel het Geffense Sint Jorisgilde als het Nulandse 
Sint Antonius Abt gilde.
Nadat er regelmatig diverse stukken hout onder luid 
’oeh en aah’ geroep naar beneden vielen, werd de 
Bevrijdingsvogel uiteindelijk met het 154ste schot door 
Wim Vos uit Nuland naar beneden geschoten. Wim 
Vos, die voor het Nulandse gilde in 1981 en 1991 al de 
koningsvogel mocht dragen, was bijzonder ingenomen 
met zijn prestatie. „Een beetje geluk komt er met  
zoveel deelnemers ook wel bij kijken”, zei hij trots na 
afloop. Burgemeester Peter Boelens feliciteerde hem 
even later ’en plein public’ op de kiosk en overhandigde 
hem een speciaal vervaardigd koningsschild. Ook voor 
de beide hoofdmannen Ad van Zandvoort uit Geffen 
en Theo Hanegraaf uit Nuland had de eerste burger 
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van Maasdonk een herinneringsschild in petto. Hij 
dankte daarna alle betrokkenen voor de inzet en orga-
nisatie van dit gebeuren en sprak de hoop uit dat de 
broederschap tussen de beide gilden nog lang mag blij-
ven bestaan.

Koningschieten bij het Sint Antonius- Sint 
Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde Beugen

Op tweede pinksterdag, werd het jaarlijkse koningschie-
ten gehouden. Na de mis met gilde-eer en de vendelde-
monstratie werden bij het gildekapelletje bloemen 
gelegd als eerbetoon aan de overleden leden van het 
gilde. Tussen het ochtend en middagprogramma bleven 
de gildebroeders en zusters in het gildehuis waar geza-
menlijk de lunch werd gebruikt. Later werd bij het 
koningspaar Cor en Elly Bonants de erewijn gedron-
ken. Na de middag begon het schieten om de konings-
titels bij de jeugdleden, de gildezusters en de senioren 
gildebroeders. Pastoor Van der Steen loste de eerste 
schoten op de vogels. Hierna was het de beurt aan de 
gildebroeders en -zusters. De vogel bij de dames gaf 
zich al gauw gewonnen want met het 61ste schot was 
het Lisanne ten Haaf die de vogel naar beneden haalde. 
De vogel bij de jeugdleden was iets sterker. Met het 
121ste schot bracht Melvin Verbroekken de laatste res-
ten van de vogel naar beneden. De vogel bij de senio-
renleden bleek nogal taai. Deze gaf geen krimp. Maar 
na twee en een half uur schieten viel uiteindelijk ook 
deze vogel naar beneden. Het was Frans Bonants die de 
vogel met het 360ste schot naar beneden haalde en zich 
koning van het gilde mag noemen voor het jaar 2005. 
Na het omhangen van het koningszilver trok men vanaf 
het schietterrein naar het plein voor de kerk waar de 
nieuwe koningen een vendelhulde werd aangeboden. 
Hierna werden zij gefeliciteerd in het gildenhuis.

In Boxmeer neemt zoon koningschap over van 
zijn vader

Op een historische plek midden in het centrum van 
Boxmeer heeft het jaarlijkse koningschieten plaatsge-
vonden van het Heilig Bloedsgilde. De dag begon met 
het thuis afhalen van de koning Piet Hendriks, waarna 
het gilde in vol ornaat naar de basiliek van de Heilige 
Petrus is getrokken voor de mis van tien uur. Hierna 
werden drie jubilarissen gehuldigd met hun 12,5-jarig 
jubileum; dat waren Jo Barten, Hans en Bärbel van 
Hout. Het schieten begon om twee uur ’s middags in 
de tuin van het culturele centrum De Weijer. Nadat 
burgemeester Van Soest en pastor Brouns de ’heren-
scheuten’ hadden gelost, hebben vervolgens onder een 
goede publieke belangstelling eerst de jeugdleden, 

leden van de Stichting Vrien-
den van het Heilig Bloeds-
gilde en leden van de K.B.O. 
Boxmeer hun schuttersta-
lenten beproefd. Dit jaar was 
er voor de eerste keer ook 
gelegenheid voor het publiek 
om te proberen de houten 
vogel van de paal te schieten. 
Rond vier uur begon het 
echte koningschieten voor 
de gildenbroeders en gilden-
zusters en rond zes uur was 
de nieuwe koning bekend. 
Het bleef in de familie deze 
keer, want Peter Hendriks 
volgde zijn vader Piet op als de nieuwe koning voor het 
komende jaar! De Eerste Dame werd Ingrid Ver-
straaten, jeugdkoning was Bryan van de Veer, vrienden-
koningin werd Berty van Beusekom, KBO-koningin 
werd Elly Nabbe. En bij het publiek wist Jo Kremers de 
prijs in de wacht te slepen.

Nieuw koningspaar Onze Lieve Vrouwe Gilde 
Holthees

Op tweede pinksterdag 
vierde het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde Holthees haar 
jaarfeest. Deze dag begon 
met een mis in de Mariaka-
pel van Holthees waar de 
overleden gildebroeders wer-
den herdacht. Na de mis 
vond de jaarvergadering 
plaats in het Gildehuis Café 
Zaal Het Trefpunt.’s Mid-
dags om half vier vertrok het 
gilde vanaf het gildehuis naar 
het schietterrein waar de 
vogel op zijn post werd gezet. 
Na 123 schoten was de 
nieuwe koning bekend, dit is Frans Pingen die samen 
met zijn koningin Hanriëtte Pingen - Nijsen het 
koningspaar vormen van het Onze Lieve Vrouwe Gilde. 
Na de erewijn werd Frans Pingen als nieuwe koning 
van het gilde geïnstalleerd. Frans is in zijn dagelijks 
leven productiemedewerker en vader van een dochter 
en een zoon die ook bij het gilde zijn. Hij is sinds 1995 
lid van het gilde; in 2002 schoot hij zich ook tot koning. 
Er werd dit jaar ook weer jeugdkoning geschoten en na 
57 schoten wist Loes Pingen de vogel naar beneden te 
halen. 

Jubileumfeest 25-jarig heroprichting 
Sint Matthiasgilde Oploo

Zaterdag 16 april werd de zaal opgebouwd voor de 
diverse stands t.b.v. de gildeonderdelen te weten:  
kruisboogschieten, geweerschieten, trommen, vende-
len, standaardrijden, konings- en prijzenzilver, docu-
mentatie, het aankleden van de zaal. Zondagmorgen 
vroeg werden de vlaggen buiten al opgehangen bij de 
lantaarns vanaf de Gildestraat tot aan de Van Stalber-
genstraat. Om half negen begon het ontbijt voor alle 
gildebroeders en zusters, beschermheer met echtge-
note en genodigden, totaal ongeveer zeventig perso-
nen. Alvorens we met ontbijt begonnen deed de  
nieuwe deken Jeroen Klauwer eerst een kort woordje 
tot de aanwezigen. Na het welkomswoord volgde een 
kort gebed. Omstreeks kwart voor tien gingen we in 
optocht naar de kerk waar de woord- en communie-
dienst begon. Cor Verberk ging de dienst voor, de eer-
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ste lezing werd voorgelezen door koningin Miranda 
Ermens-van Lent. Hierna hield Cor Verberk een toe-
spraak. Na de dienst werd de kerkelijke en wereldlijke 
overheid overvendeld en werd een vendeldemonstratie 
gegeven door de jeugdleden. Omstreeks kwart voor elf 
begon de tentoonstelling en de belangstelling was goed 
en er kwamen veel positieve reacties hierover. Onder-
tussen was de zaal vol gelopen met genodigden, fami-
lie van de verschillende jubilarissen, burgemeester en 
beschermheer Jos Verbeeten met echtgenote, kring-
voorzitter van Land van Cuijk Odi Bouwmans en 
bestuurslid Frans Kusters, Piet de Breemer van het 
gilde uit Bakel, Adriaan de Coer en Albert de Groot 
van het gilde uit Zeeland, Theo Arts van het gilde  
Huisseling, en vele andere belangstellenden. Om  
twaalf uur begon de heer Jos Verbeeten met een toe-
spraak. Hierna werden nog enkele toespraken gehou-
den door de voorzitter van de kring en door Gerrit  
Boeijen en Jeroen Klauwer. De ere-leden Gerrit en Jo 
konden velen felicitaties in ontvangst nemen. Het ju -
bileumfeest duurde de hele middag voort. Omstreeks 
zes uur werd de tentoonstelling afgebroken. Het was 
een bijzondere en mooie dag. 

Koningschieten, nieuwe deken en koninklijke 
onderscheiding bij Matthiasgilde Oploo

Na de inschrijving en loting voor de volgorde voor het 
koningschieten in de gilde-accomodatie De Watermo-
len ging het gilde op zondag 17 april in optocht naar de 
kerk voor de gebedsdienst. Hier werd de eed van trouw 
afgelegd door een nieuw lid, Rini van de Bungelaar; na 
de gebedsdienst de overvendeling van de wereldlijke 
overheid door de vaandrig, hierna trokken we op naar 
de schutsboom voor het koningschieten. Voordat het 
koningschieten begon werd door de schietcommissie 
een mascotte (koning en koningin) onthuld voor de 
gildebroeders die 25 jaar meegeschoten hebben en nog 
geen koning zijn geweest. Mascotte werd gemaakt door 
gildezuster Hanny Ermens. Er schoten 23 gildebroe-

ders mee, bij het 452ste schot werd het laatste stukje 
van de houten vogel naar beneden gehaald door Henk 
van den Hoogenhof, die zich koning mocht noemen 
van het Sint Matthias gilde Oploo; koningin werd zijn 
echtgenote Marian. Na dit koningschieten vond de 
dekenoverdracht plaats. Beschermheer Jos Verbeeten 
bedankte de ’oude’ deken Gerrit Boeijen voor zijn 
geweldige inzet als deken in de afgelopen 25 jaar vanaf 
de heroprichting in 1980 en overhandigde hem daar-
voor een fles wijn, vervolgens wenste de beschermheer 
de nieuwe deken Jeroen Klauwer heel veel succes toe 

in zijn nieuwe functie. Vervolgens werd het zilver beho-
rende bij het dekenschap door de beschermheer over-
gedragen van de ’oude’ naar de ’nieuwe’ deken. Beiden 
deden nog een woordje tot de gildebroeders en -zusters 
en belangstellenden. Na de dekenoverdracht trok het 
gilde met de nieuwe koning en nieuwe deken door het 
dorp om vervolgens in het gemeenschapshuis De Oude 
Heerlijkheid de erewijn te toasten op de nieuwe koning 
welke traditioneel werd aangeboden door de burge-
meester. Omstreeks vier uur liep de zaal vol met de 
kinderen, kleinkinderen en familie van Gerrit en Cor-
rie, de afgevaardigden van de gemeente en de diverse 
verenigingen en andere belangstellenden. Toen had 
Gerrit het pas in de gaten dat er iets ging gebeuren, hij 
werd steeds onrustiger. Burgemeester Jos Verbeeten 
van de gemeente Sint Anthonis kwam met de verras-
sing voor Gerrit Boeijen, namelijk hij werd koninklijk 
onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau; de burgemeester gaf uitleg waarom 
Gerrit was onderscheiden, er werd een hele opsom-

ming gemaakt. De burgemeester benadrukte in zijn lof-
rede, als je iets doet, doe je het goed, en zeker ook lang, 
verder bedankte hij Gerrit voor de grote inzet en vele 
werk voor de diverse verenigingen, en spelde het onder-
scheidingsteken op het gildecostuum; echtgenote Cor-
rie kreeg een bos bloemen. Er volgde een luid applaus 
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van alle aanwezigen. Gerrit probeerde een korte toe-
spraak te houden voor de aanwezigen maar woorden 
schoten te kort om zijn dank uit te spreken voor de 
onderscheiding: „Ik sta zelden met een mond vol tan-
den, maar nu is het zo’n moment”, zei de hevig ont-
roerde gildeman Gerrit Boeijen. Vervolgens kon ieder-
een Gerrit en Corrie feliciteren. ’s Avonds werd de 
jaarlijkse teeravond gehouden, voor de eerste keer niet 
in het gildehuis (gildehuis is gesloopt) maar voor de 
eerste keer in het café restaurant Het Oude Gasthuis 
aan de Gemertseweg. Het was een lange, maar bijzon-
dere en prachtige dag met de nieuwe koning Henk, 
nieuwe deken Jeroen en een koninklijke onderschei-
ding voor Gerrit. Lang leve de gild!

Drie koningen in Aijen
Op eerste pinksterdag werd in Aijen onder grote 
publieke belangstelling het jaarlijkse koningschieten 
gehouden. Om kwart over vijf ’s middags werd begon-
nen met een rondgang door Aijen, waarbij het gilde 
met slaande trom en vliegend vaandel door de straten 
trok. Om haf zes werd door pastoor Jo Janssen het eer-
ste schot gelost. Hierna werd door alle gildebroeders 
en ingeschreven belangstellenden op de kop geschoten 
om een fles ’schnaps’; deze werd door Ton Wijnhoven 
bij het 125ste schot naar beneden gehaald. Daarna 
werd er op de staart geschoten om een fles wijn en die 
werd met het 39ste schot naar beneden gehaald door 
Paul Tiellemans. Toen begon het feitelijke koningschie-
ten op de romp van de vogel. Koning 2005 van het 
schuttersgilde Sint Antonius Abt-Sint Agatha werd 
Jack Heldens. Hij wist met het 182ste schot de laatste 
resten van de vogel naar beneden te halen. Jack Hel-
dens is hoofdman van het Aijens gilde en was al koning 
in 2002. Gelijktijdig werd er door de jeugd op een 
andere vogel geschoten om de titel Jeugdkoning. Het 
was John Verrijdt die met het 86ste schot de laatste 
resten van de jeugdvogel naar beneden schoot. Op 
hemelvaartsdag schoot gildebroeder Bram Hesen zich 
tot gemeentekoning van de gemeente Bergen. Dus 
heeft het Aijense gilde dit jaar eventjes drie koningen in 
hun midden!

Hoofdman Bas van Wieringen nieuwe koning 
Sint Theobaldusgilde Overloon

Met 180 schoten schoot hoofdman Bas van Wieringen 
zich tot koning van het Sint Theobaldusgilde. Op de 
dag van het koningschieten werd om zes uur ’s mor-
gens (!) op diverse plaatsen in het dorp de reveille 
geblazen, zodat iedereen wist dat het jaarlijks koning-
schieten weer zou plaats vinden. Want ook de oudste 
vereniging van Overloon blijft vernieuwend bezig waar-
bij de oude gildetradities in een nieuw licht worden 
gesteld. Om tien uur was er een mis met gilde-eer, 
mede opgeluisterd door het zangkoor Levensvreugd 
van de K.B.O. met de drum-showband van het gilde. 
Hierbij was de ere-voorzitter Jan Jacobs ook aanwezig. 
Na de mis werd de eed van trouw afgelegd aan het 
kerkelijk en wereldlijke gezag door het overvendelen 
van het koningspaar en pastor Tolboom, waarbij de 
drum-showband het Wilhelmus ten gehore bracht. 
Voordat men ’s middags ging koningschieten, dat bij 
Ut Gildenhuis werd georganiseerd, werd eerst nog een 
muziekdiploma (trompet B) uitgereikt aan Rico Hen-
driks. Bij de senioren kwam de vogel na 156 schoten 
naar beneden. De gelukkige hier was Henk van Berkel. 
Bij de jeugd was het Remco Rutten die met 123 scho-
ten de vogel naar beneden haalde. De publieksvogel 
viel de vogel na het 127ste schot. Nico Kusters ging 
met de eer strijken. Bas van Wieringen, hoofdman van 
het Sint Theobaldusgilde, is dus voor één jaar koning. 

Het was de eerste keer dat hij koning werd in z’n vijf-
tienjarig lidmaatschap. In zijn toespraak was hij al opti-
mistisch voor de volgende jaren, want hij had al een-
derde van zijn keizerschap in zijn bezit, aldus de nieuwe 
koning. Men kan terugzien op een in alle opzichten 
geslaagd koningsfeest, waarin ook dit jaar het weer 
meewerkte. Piet Hendriks is veertig jaar lid van het Sint 
Theobaldusgilde. Hij was jammer genoeg deze dag 
verhinderd om de oorkonde met het daarbij behorende 
speldje in ontvangst te nemen.

Zon drukt stempel op rimpelloze kringgildedag 
Land van Cuijk in Overloon

Zelden zal de zon zo haar stempel hebben gedrukt op 
de kringgildendag, zoals dat op zondag 19 juni het 
geval was op het sportpark De Raay in Overloon.Ook 
de twaalfhonderd gildenbroeders die naar Overloon 
waren afgereisd en de honderden toeschouwers wer-
den door een krachtige zon beschenen. Niet dat er een 
onvertogen woord viel over de zonnige omstandighe-
den, want het organiserende Theobaldusgilde had juist 
zijn kaarten gezet op zulk weer. Voor de gildebroeders 
die hun krachten mochten meten tijdens de verschil-
lende wedstrijdonderdelen was het echter wel puffen 
en zweten. Het was een dag waarop veel drinken nood-
zaak is en elk zuchtje wind in dankbaarheid wordt ont-
vangen, hoewel vendeliers die juist hun kunsten moch-
ten vertonen daar misschien anders over dachten. Het 
Overloonse gilde mocht alom complimenten noteren 
voor de perfecte organisatie. De kringdag was die och-
tend, na de ontvangst van de genodigden en de afge-
vaardigden van de gilden, begonnen met het opdragen 
van een zeer indrukwekkende mis met gilde-eer in de 
parochiekerk. Het publiek genoot vervolgens van de 
optocht met ruim 1200 gildebroeders, het kleurrijke 
defilé, de massale opmars en de andere tratitionele 
onderdelen. En natuurlijk was er de sportieve strijd in 
de verschillende arena’s die op het uitstekend ver-
zorgde sportpark waren uitgezet voor het standaardrij-
den, trommen, bazuin blazen en vendelen. En het ach-
terterrein was geheel ingeruimd voor het schieten, 
waarbij met name het geweerschieten bijzonder in trek 
was. Nadat de jury alle punten had verzameld werden 
de prijzen uitgereikt. In de ’zilvertent’ die was opge-
steld op het voorterrein van Sporthal De Raayhal, eta-
leerden de deelnemende gilden hun zilver en ander 
kostbaar bezit. Het geheel werd hoog gewaardeerd. 
„Het niveau wordt elk jaar hoger. Ik vond het heel 
moeilijk om de punten toe te kennen”, zei een jurylid 
heel eerlijk. Het Sint Theobaldusgilde en de gemeente 
Overloon hadden deze dag hun visitekaartje weer afge-
geven. Samen hebben ze er een geweldig feest van 
gemaakt. Ter zijner tijd zal er, als hiervoor voldoende 
belangstelling bestaat, een dvd met 296 foto’s en een 
dvd met daarop een gefilmde impressie van deze dag te 

Stralend weer tijdens de kringgildedag
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krijgen zijn. Deze zijn te bestellen bij Ton Meijer, Zand-
straat 2a in Overloon. E-mail adres: gilde.overloon@
hetnet.nl Kosten 1 12,50. Dit bedrag vooraf over te 
maken op bankrekeningnr. 14.14.02.326 onder ver-
melding van het gilde en het federatienummer zoals 
vermeld in het NBFS vademecum.

Burgerkoningsschieten 2005 in Ravenstein
Al vanaf het begin van de jaren tachtig in de vorige 
eeuw organiseert het Sint Barbara Gilde Ravenstein 
het schieten om de titel van burgerkoning. Hieraan 
kunnen alle burgers van Ravenstein en eventuele gas-
ten deelnemen mits zij de leeftijd van zestien jaar heb-
ben bereikt. Nelleke Combée wist zich afgelopen 
koninginnedag met het 152ste schot tot burgerkoning 
van Ravenstein te schieten. Zij schoot het laatste, dit-
maal ook grootste stuk van de vogel naar beneden. 
Nelleke Combée was reeds nauw verbonden met het 
gilde. Haar man Coos Combée is namelijk erebroeder. 
In 2002 heeft Nelleke Combée nog een mooi bronzen 
beeld gemaakt van een gildebroeder. Voor het schieten 
overhandigde ex-burgerkoning Theresia Peters namens 
de burgers van Ravenstein een nieuw schild aan de gil-
dekoning. In de eerste jaren werd de burgerkoning 
omhangen met het gildezilver. Hier is het gilde in 2000 
mee gestopt. Dit omhangen van het zilver is toch een 
wezenlijk onderdeel van het burgerkoning zijn, en werd 
door de burgers erg gemist. Daarom zijn in 2004 enkele 
burgers een actie gestart om nieuw zilver te laten ver-
vaardigen. Daar was natuurlijk geld voor nodig en zij 
zijn met de pet rond gegaan. Het resultaat is een prach-
tig schild met daarop de plattegrond van de vesting 
Ravenstein. Tijdens deze overhandiging, zijn de regels 
van het burgerkoningsschieten en het bijbehorende 
protocol nogmaals bekrachtigd. Ook de gildebroeders 
zelf hebben tijdens koninginnedag op de vogel gescho-
ten. Nadat burgemeester Klitsie de vogel had bevrijd 
konden de gildebroeders de strijd aanbinden. Na 172 
schoten schoot Harry Hattink zich tot dagkoning. Het 
was alweer twintig jaar geleden dat hij deze titel wist te 
verwerven. 

Tonny Verhoeven gildekoning 2005-2008 bij 
Sint Barbara Gilde Ravenstein

Op Hemelvaartsdag schoten de broeders van het Sint 
Barbara Gilde Ravenstein om de titel van gildekoning. 
Dit schieten vindt eens in de drie jaar plaats tijdens de 
Ravensteinse kermis. Met het 138ste schot wist Tonny 
Verhoeven (56) zich tot gildekoning van het Sint Bar-
bara Gilde te schieten. Tonny Verhoeven is een actieve 
schutter van het gilde. Achtentwintig jaar geleden 
meldde hij zich aan naar aanleiding van de kringgilde-
dag, die dat jaar in Ravenstein werd gehouden. ’s Och-
tendvroeg reeds zorgden de tamboers voor de reveille. 
Eerst bij de koning en daarna op diverse plekken in de 

oude vestingstad. Daarna kwam het gilde samen om de 
koning uit te halen en naar de kerk te gaan. Na de mis 
werden onder het genot van koffie met broodjes geloot 
om de schietvolgorde. Volgens de traditie moet het 
gilde driemaal op de schutsboom. Commandant Wim 
Peters gaf hier een eigen draai aan, door via drie ver-
schillende routes op de Bleek om de schutsboom te 
gaan. Nadat Harry Hattink en Nico Verhoeven reeds 
de vleugels naar beneden hadden geschoten, schoot 
Tonny Verhoeven de rest van de vogel naar beneden. 
Op de Bleek werd hem het koningszilver omgehangen 
en de koningsstaf overhandigd door oud-koning Harm 
Guelen. Om het feit dat er een nieuwe koning was 
wereldkundig te maken werd het kanon aan de Maas-
dijk driemaal achtereen afgevuurd. Na een vendelhulde 
bij het huis van de nieuwe koning werd de erewijn 
gedronken in het teerhuis. Harm Guelen schonk als 
oud-koning een prachtig schild aan het koningszilver. 
Dit driedimensionaal schild met de poort uit ’Star-
Trek’ symboliseert een poort van het verleden naar de 
toekomst. Op de achterzijde van het schild staat nog 
extra de waarde ’broederschap’ gegraveerd.

Twee huwelijksfeesten bij Sint Dionysiusgilde 
Heijen

In mei en juni beleefde het Sint Dionysiusgilde drukke 
tijden, want twee leden van de overheid traden in het 
huwelijk. Op vrijdag 20 mei 2005 trouwden Marco 
Roelofs, lid van de overheid en Antoinette van Haare 
op kasteel Huis Heijen voor de burgerlijke stand en de 
kerkelijke inzegening vond plaats in de H. Dionysius-
kerk te Heijen. Vroeg in de morgen trokken een aantal 
gildebroeders en –zusters naar kasteel Huis Heijen om 
de ontvangst van de daggasten te verzorgen. De ont-
vangst bij de fraaie poort van kasteel Huis Heijen werd 
verzorgd door twee enthousiaste gildebroeders waarna 
marketenster Jacqueline Gerrits de koffie met broodjes 
serveerde. Na afloop van het burgerlijke huwelijk vorm-
den alle gildebroeders en –zusters een erehaag op  

Het nieuwe burgerkoningszilver

Gildekoning Tonny Verhoeven

Het bruidspaar Roelofs voor de kerk
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de binnenplaats van het kasteel waarna koning Wim 
Roosengarten zes saluutschoten loste. Hierna ging het 
gilde met het bruidspaar naar de kerk voor de opluiste-
ring van de kerkdienst. De huwelijksdienst, geleid door 
pastoor Harrie Reijnen, werd met gilde-eer opgeluis-
terd hetgeen een nog feestelijker aanzien sfeer gaf. Na 
de huwelijksdienst loste koning Wim Roosengarten 
wederom zes saluutschoten ter viering van de inzege-
ning van het bruidspaar. Nadat voor de kerkdeuren het 
bruidspaar voor een foto poseerde met alle gildebroe-
ders en –zusters, bood het bruidspaar in het kerkzaaltje 
koffie met Limburgse vlaai aan. Het gilde heeft geno-
ten van deze prachtige dag en wenst het bruidspaar 
veel geluk en liefde in de toekomst.

Op vrijdag 10 juni 2005 trouwde de nieuwe hoofdman 
Frank Weerepas met Ingrid de Bie. Tijdens de jaarver-
gadering, gehouden op 18 februari 2005, trad voorma-
lig hoofdman Henk Artz na 20 jaar hoofdmanschap 
terug uit zijn functie. De overheid had Frank Weerepas 
(33) bereid gevonden als nieuwe hoofdman van het 
Sint Dionysiusgilde te willen optreden. Nu de nieuwe 
hoofdman in het huwelijksbootje trad, trok het Sint 
Dionysiusgilde naar de feestlocatie jachtslot De Moo-
kerheide om het bruidspaar een feestelijke vendelgroet 
te brengen tijdens de receptie. De gildebroeders en 
-zusters brachten hun welgemeende felicitaties over en 
wensten het bruidspaar alle geluk en liefde voor de toe-
komst.

Henk Artz 40 jaar gildebroeder Sint Dionysius-
gilde Heijen

Op zaterdagavond 11 juni 2005 huldigde het Sint Dio-
nysiusgilde tijdens de jaarlijkse koningsreceptie een 
markant persoon met zijn 40-jarig gildebroederschap. 
Ex-hoofdman Henk Artz heeft zijn jubileumspeld meer 
dan verdiend door zijn grandioze inzet voor het gilde. 
Hij trad in 1965 toe tot de schutterij en toonde zich 
meteen een zeer enthousiast en betrokken schutterslid. 
Hij was een trouw deelnemer van het buksschieten tij-
dens de vastentijd in de Heijense cafés, een traditie die 
helaas verloren is gegaan. Daarnaast nam Henk trouw 
deel aan de onderlinge schietwedstrijden op de wip. 
Begin jaren tachtig raakte het Sint Dionysiusgilde in 
een dal en werd een dringend beroep gedaan op Henk 
Artz om zijn ervaringen als voorzitter van carnavalsver-
eniging De Wortelpin te gebruiken om het gilde uit het 
dal te trekken. Henk deinsde hiervoor niet terug en 
werd in 1985 hoofdman van het gilde. Onder zijn lei-
ding werd het inhalen van het koningspaar en de 
koningsreceptie weer nieuw leven ingeblazen. In 1987 
leek het even mis te gaan toen twee ervaren overheids-
leden stopten en Henk met twee andere leden van de 
overheid achterbleef. Henk Artz hield toen een vurig 

pleidooi voor de toekomst van het Sint Dionysiusgilde, 
hetgeen resulteerde in twee nieuwe jonge overheidsle-
den die tot op de dag van vandaag nog meedraaien in 
de overheid. Langzaam maar zeker kwam het gilde uit 
het dal en dat resulteerde in een fantastisch geslaagd 
gildefeest in 2002. Nu er voldoende jonge opvolging is 
en het gilde maar liefst 61 leden telt, vond Henk het tijd 
worden om afstand te doen van zijn hoofdmanschap. 
„Op deze leeftijd moet je jongeren de kans geven, maar 
ik zal het Sint Dionysiusgilde nog een warm hart toe-
dragen”, aldus Henk Artz bij zijn afscheidstoespraak. 
De verdiensten van Henk werden ook opgemerkt door 
Drs. Odi Boumans die als kringvoorzitter van de Kring 
van Schuttersgilden Land van Cuijk bij de huldiging 
aanwezig was. Tijdens de koningsreceptie mochten 
Henk en Nellie Artz vele felicitaties in ontvangst nemen 
voor hun inzet voor het gilde. Het gilde eerde Henk 
met de zilveren jubileumspeld, een prachtig gilde-
beeldje en een prachtige bos bloemen voor zijn echtge-
note Nellie.

Nieuwe gildekoning Blitterswijck
Pascal Franssen schoot zich 
op zondag 29 mei 2005 tot 
gildekoning van het Sint 
Antonius-Abtgilde in Blit-
terswijck. Silvia van de Water 
zal als koningin fungeren. 
Pascal is al 18 jaar lid van het 
gilde. In 1983 begon hij als 
tamboer. In 1995 schoot 
Pascal zich al voor de eerste 
maal tot koning van het 
gilde. Hij was toen de vijf-
tiende koning. Nu is hij het 
voor de tweede maal en nu 
de vijfentwintigste. Hij is lid 
van de schietcommissie, is 
reservecommandant en 
hoort ieder jaar trouw bij de bierkruiers. De konings-
vogel werd om tien voor zes uur met het 342ste schot 
eraf geschoten. Bij de gildezusters was het marketen-
ster Trees Gooren die bij het 166ste schot de vogel  
naar beneden haalde. Bij de jeugd was het schildknaap 
Niels Kleeven die bij het 236ste schot de vogel eraf 
knalde.

Nieuwe hoofdman en koning Gilde Salvator 
Mundi Oeffelt

Op eerste pinksterdag heeft het Gilde Salvator Mundi 
uit Oeffelt de nieuwe hoofdman Will Fransen geïnstal-
leerd. Will Fransen is vanaf zijn jeugd al bij het gilde als 
vendelier. De beide zonen zijn in zijn voetsporen getre-
den als vendelier en tezamen met tien andere vende-
liers vormen zij de vendelgroep van Oeffelt. Will Fran-

Het koningspaar Wim en Ineke Roosengarten-van Zuijlen 
feliciteert het bruidspaar

Henk en Nelly Artz worden gehuldigd

Koning Pascal Franssen met 
koningin Silvia
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sen behaalde in 1981 de koningstitel en zijn zonen 
stonden aan zijn zijde als schildknaap. Hij heeft veel 
bestuurlijke ervaring binnen het gilde, eerst als gilde-
meester, daarna als deken-schrijver en tot op heden als 
vice-voorzitter. Daarnaast heeft Will Fransen tweemaal 
de hoofdmanfunctie tijdelijk waargenomen na het 
stoppen van Jacques Haerkens (1994) en Leon Dek-
kers (1999). Deze taak heeft hij jaren vervuld en nu is 
hij dan eindelijk hoofdman. Ook is Will erg actief in de 
kring van schuttersgilden Land van Cuijk als lid van de 
vendelcommissie en als jurylid. Vele hoogtepunten 
heeft hij met het gilde beleefd, zoals de aanwezigheid 
bij de kroning van koningin Beatrix in 1980 en het 
bezoek van de paus aan Beek in 1985. Tijdens de instal-
latie door de beschermheer van het Gilde Salvator 
Mundi, de heer K. van Soest, sprak hij over een bijzon-
der gildeman. Elke vereniging zou wel een dergelijk 
voorzitter willen hebben met zo’n doorzettingsvermo-
gen. Hij zet zich voor de volle honderd procent in voor 
het gilde. De beschermheer wenste de nieuwe hoofd-
man veel succes met het voorzitterschap en hoopt dat 
het gilde een bloeiende vereniging in goede broeder-
schap blijft. Will dankte de beschermheer voor de 
mooie woorden en zal de functie met behulp van de 
andere bestuursleden en leden naar tevredenheid uit-
oefenen. Will was zeer blij met het feit dat zijn klein-
dochter Iris de vendelvlag vandaag voor het eerst draagt 
en hoopt dat het gilde nog veel jeugdige leden mag 
verwelkomen. Op de eerste pinksterdag vindt traditie-
getrouw binnen het gilde het jaarlijks schieten om de 
koningstitel plaats. De regerende koning, Leo de Wit, 
droeg de titel over aan Wim Broeren. Hij zag na 282 
schoten de laatste resten van de vogel naar beneden 
komen en mag zich koning noemen van het Gilde Sal-
vator Mundi. De keizerstitel werd op een voortreffe-
lijke wijze door Jan van Vonderen verdedigd en hij mag 
zich weer een jaar keizer van het gilde Oeffelt noemen. 
Jeugdkoning werd Bart Jagers na 179 schoten.

Koningschieten in Beers 
Zomerfeest, zo heeft het Beerse Sint Anthoniusgilde de 
activiteiten genoemd die op zondag 26 juni 2005 
plaatsvonden in het kader van de zomerteerdag. Het 
belangrijkste voor de gildeleden was natuurlijk het 
koningschieten. Er waren twee bomen beschikbaar 
waarvan er een bestemd was voor de gildeleden en een, 
de publieksboom, voor het overige deel van de Beerse 
bevolking. De dag werd begonnen met het ophalen van 
het koningspaar Jan en Nancy van Lanen, waarna met 
ter kerke ging. Het was een goed bezochte gildemis die 
werd voorgegaan door pater Huub Wagemans van het 
kruisherenklooster uit het nabijgelegen Sint Agatha. 
Vervolgens werden op het kerkplein de geestelijke en 

wereldlijke overheid en het koningspaar overvendeld 
en trok men naar het eigen gildekwartier Crotos, waar 
een voortreffelijke Brabantse koffietafel klaar stond. 
Het koningschieten trok veel publiek vanuit Beers en 
omgeving, waar natuurlijk ook het het prachtige weer 
mede debet aan was. De nieuwe koning werd bekend 
bij het 162ste schot. Het is Nico Hendriks, die samen 
met zijn vrouw Tiny het komende jaar het koninklijk 
paar zal vormen. Ella Broere mag dit jaar de titel 
Publiekskoningin van Beers voeren. Bij het 199ste 
schot haalde zij met een knappe treffer de vogel naar 
beneden. Na de huldiging van de nieuwe Gildekoning 
en de Publiekskoningin en het nuttigen van het 
Koningsbier ging de aandacht uit naar een andere bij-
zondere gebeurtenis. Frits Wagemans werd in het zon-
netje gezet vanwege het feit dat hij 50 jaar lid was van 
het Sint Anthoniusgilde. Staande Deken Rien van 
Haren prees de jubilaris vanwege zijn langdurig en 
actief lidmaatschap en vooral vanwege zijn bijdrage aan 
het gilde vanuit de talrijke functies die hij daarbinnen 
vervulde. Inmiddels speelde zich op een ander deel van 
het terrein het jeu-de-boules toernooi af. Het gilde 
organiseerde dit voor het eerst, met als doel een breder 
publiek te trekken. En dat is goed gelukt. Er werd 
gespeeld onder toeziend oog van een ontspannen bur-
gemeester Schoots die zichtbaar genoot van het mooie 
weer en het geboden spel. Er was een prachtig wissel-
schild te winnen, geschonken door de familie De Quay. 
Het was ook beschermheer De Quay, die na een ener-
verende finale het schild mocht uitreiken aan de win-
naar of winnares. Hiermee werd deze prachtige dag 
van het Sint Antoniusgilde afgesloten.

Gildehuwelijk bij Sint Jacobusgilde Zeeland
Stortbuien, zonneschijn en hevige wind omlijstten de 
trouwdag van Thijs Bongers en Monique Smits.  

Burgemeester Schoots van Cuijk, pater Wagemans en bescherm-
heer De Quay lopen zij aan zij in de stoet die de bomen bevrijdt 
en de herenscheuten lost

Oud-koning Jan van Lanen feliciteert de nieuwe koning Nico 
Hendriks en hij feliciteert op zijn beurt Publiekskoningin Ella 
Broere

Het bruidspaar Bongers-Smits wordt in het kerkportaal gehuldigd 
op 7 mei
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Omdat ze allebei al jaren lid van het Sint Jacobusgilde 
zijn, was het vanzelfsprekend dat de plechtige trouw-
viering in de kerk werd opgeluisterd door de medegil-
debroeders en -zusters. Het koningspaar, heel toevallig 
een oom en tante van de bruid, gaf een extra dimensie 
aan deze viering. Bij het verlaten van de kerk werd een 
speciaal bloemboeket op het Sint Jacobusaltaar gelegd 
door Thijs en Monique. Door de zware regenbuien 
werd de overvendeling onder de toren uitgevoerd, maar 
vijf minuten later kon alsnog de vendelhulde op het 
kerkplein plaats vinden.

Koningschieten
Tweede Pinksterdag, 16 mei 2005, liet het weer zich 
heel goed aanzien, hoewel het reveille blazen en afhalen 
van het koningspaar in een erg mistige wereld plaats 
vond. Het koningspaar Antoon en Angela van der Ven 
- Noijen met hun vier gildekinderen stonden al kant en 
klaar. Op de terugtocht werden bij de pastorie de ere-
gasten opgehaald en naar de kerk begeleid. Tijdens de 
plechtige viering met twee heren, gildeheer Bougie en 
pater Van Zeeland, werd het nieuwe lid, Jan Vertogen, 
officieel ingehuldigd. Na de mis werd in het gildehuis 
’t Zuid de loting voor het koning schieten gehouden.’s 
Middags kon gestart worden met het maken van de 
traditionele groepsfoto en foto’s van de scheidende 
koning en koningin. Een zeer spannende wedstrijd 
volgde, waaraan in het begin dertig schutters deelna-
men. Schutters, die het koningschap niet konden of 
wilden aanvaarden, stopten uiteindelijk en waren er 
nog vijftien echte liefhebbers voor de kroon. Zeker der-
tig schoten bleken nodig om na de eerste indicatie ’hij 
valt gauw’ uiteindelijk bij het 247ste schot echt te val-
len. De gelukkige was Koos van Dongen (73). Zijn 
vrouw Mia van Dongen-van der Wijst werd de nieuwe 
koningin. 

De gildezusters schoten op een eigen vogel voor de titel 
prinses en die was voor Mia van Dongen, die deze titel 
al binnen had toen ze koningin werd. Voor de gilde-
partners en jongeren werd nog gestreden om de titel 
van baron. Dit werd Joris van der Ven. Na een plech- 
tig danklof in de kerk werd in het gemeentehuis de 
erewijn geschonken door erehoofdman burgemeester 
mevrouw W.C. Doorn van der Houwen van Zeeland 
(gemeente Landerd). Met een geweldig diner en recep-
tie met de werd tegen tien uur de vermoeiende maar 
zeer geslaagde dag besloten.

Bezoek aan De Watersteeg Uden.
Voor de vierde keer was een deputatie van het gilde 
uitgenodigd om in zorgcentrum De Watersteeg in Uden, 
de opening van de jaarlijkse kersenfeesten te komen 
verzorgen. Het is steeds weer een dankbaar werk om 

voor de ernstig zieken een beetje kleur, fleur, muziek en 
vendelen te kunnen brengen.

Kermisactiviteiten Rijsbergse gilden
In Rijsbergen zijn nog twee gilden actief. Dit is het 
Cloveniersgilde Sint Bavo dat het flobertgeweer han-
teert en het Gilde Sint Joris dat als wapen heeft de 
Grote of Sint Jansboog op 61 meter. Een derde gilde in 
Rijsbergen is Gilde Sint Sebastiaan, dat echter sinds 
een aantal jaren slapende is. Dit gilde hanteerde de 
handboog. De Rijsbergse gilden Sint Bavo en Sint Joris 
hebben hoog in hun vaandel staan om alle tradities, 
vermeld in hun caert, te handhaven. Dit uiteraard wel 
aangepast aan de moderne tijd. Een van de tradities is 
de kermisschieting op dinsdag met de kermis in Rijs-
bergen. Dit jaar op 21 juni. Traditiegetrouw werd op 
kermisdinsdag koning geschoten bij een van de drie 
gilden. Omdat bij de Rijsbergse gilden om de zes jaar 
koning geschoten wordt is er in de tussenliggende jaren 
een feestverschieting op ’den boom’, zoals dat genoemd 
wordt. Door het slapen van Sint Sebastiaan is de volg-
orde gehandhaafd wat inhoudt dat twee opeenvolgende 
jaren met kermis een feestverschieting plaatsvindt en 
het derde en zesde jaar koningschieten op de kalender 
staat. Zo ook dit jaar geen koningsverschieting, maar 
een feestverschieting. Het was dit jaar de beurt aan 
Gilde Sint Joris om de feestverschieting te organiseren. 
Dat hield in dat Sint Joris een boom moest oprichten 
en dat er met de Sint Jansboog geschoten werd. Dit 
schieten gebeurde op een vijftal vogeltjes (plankjes) die 
op een vijftand op een ongeveer 14 meter hoge boom 
geplaatst werden. De gildebroeder die een vogeltje 
afschoot kreeg een prijs. Dit waren geen waardevolle 
prijzen, maar ze moeten gezien worden als ludieke prij-
zen zoals een fles jenever, een droge worst, een fles wijn 
etc. Het gastgilde, dit jaar Cloveniersgilde Sint Bavo, 
ging onder begeleiding van de Rijsbergse harmonie 
Sint Cecilia de inrichtende gilde afhalen, in dit geval 
Sint Joris en vervolgens ging het in optocht door het 
dorp naar het, helaas ’oude’ gemeentehuis van Rijsber-
gen, waar de burgemeester en wethouders van de 
gemeente werden afgehaald. Hierna ging het hele 
gezelschap in optocht onder de muzikale klanken van 
de harmonie naar het toernooiveld. Dit was het wei-
land van de hoofdman van Sint Joris, waar de boom 
was opgesteld. Het was dit jaar fantastisch weer, de zon 
liet zich van haar beste kant zien, 30 graden. Nadat 
hoofdman Jan Soffers van Gilde Sint Joris alle aanwe-
zigen had welkom geheten begon het schieten. De ope-
ningsschoten waren dit jaar voor de aanwezige wethou-
ders. De burgemeester was dit jaar helaas verhinderd. 

Koningspaar Koos en Mia van Dongen-van der Wijst tijdens de 
ere-wijn op het gemeentehuis van Zeeland

Bij het bezoek aan zorgcentrum Watersteeg in Uden, verzorgde 
Henk Bongers een vendeldemonstratie

 BARONIE EN MARKIEZAAT
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Hierna volgden de voorzitter van de harmonie en 
daarna de beide hoofdlieden. Hierna blies de harmo-
nie letterlijk en figuurlijk de aftocht voor haar eigen 
activiteit het zogeheten ’kindjes kijken’. Een oude Rijs-
bergse traditie waarbij de harmonie een serenade 
brengt bij haar leden waarin dat jaar gezinsuitbreiding 
heeft plaatsgevonden. Bij toerbeurt probeerden daarna 
de gildebroeders hun geluk te beproeven onder de 
boom. Na diverse pogingen door de gildebroeders zijn 
er snel een viertal vogeltjes afgeschoten, maar de vijfde 
blijft hoog op zijn troon zitten. Omdat het een dorstig 
weer was en iedereen naar een drankje verlangde werd 
besloten de vijfde prijs maar te verloten. Beide gilden 
gingen in informele optocht terug naar het gildelokaal 
van Sint Joris waar onder het genot van enige vochtige 

versnaperingen de verbroedering werd voortgezet. Het 
was ook een traditie dat de gemeente een fust bier 
schonk, wat ook nu weer in een toespraak van een van 
de wethouders als gemeentepils werd medegedeeld. 
Na een gezellige verbroedering was de traditie van het 
kermisschieten weer een jaar voortgezet met de inten-
tie dit in lengte van jaren voort te zetten. 

Jeugdmonumentendag 
Maandag 13 juni 2005, deze dag stond in Bergen op 
Zoom helemaal in het teken van de jeugdmonumenten-
dag. De kinderen getooid in de middeleeuwse kleder-
dracht bezochten de vele aanwezige historische panden 
die deze gemeente rijk is. Met name het Ravelijn is toch 
zeker een bijzonder monument gelegen in het centrum 
van de stad. Niet voor niets dat gedurende de zomer-
maanden de woensdag avond het Sint Sebastiaangilde 
daar aanwezig is voor hun wekelijkse schietavond. Dat 
was voor hen dan ook de aanleiding om hun bijdrage te 
leveren aan de jeugdmonumentendag. In de voor- 
namiddag bezochten een grote groep kinderen uit groep 
zes van de basisscholen het Ravelijn. Onder begeleiding 
van de gildebroeders kon de jeugd vendelen, trommen 
en schieten. Hierop aansluitend kregen ze ook nog een 
korte rondleiding in de Kazematten. Voorafgaande aan 
deze dag had het gilde de basisscholen die ze op het 
Ravelijn konden verwachten bezocht. Aan de hand van 
een lespakket en een videoband konden de kinderen 
van de zes basisscholen kennismaken met het gilde van 
nu en van vele jaren terug. Voor de zes groepen, waar-
van twee uit Halsteren, werd de jeugdmonumentendag 
in z’n geheel een leuke en leerzame dag. ■

Broederlijk volgen de gildebroeders de verrichtingen van de koning 
van Sint Bavo

IN MEMORIAM

Henk van Eijck, Sint Willibrordus-
gilde Alphen (Baronie-Markiezaat)

Op dinsdagavond 

10 mei 2005 

be reikte ons het 

o n t s t e l l e n d e 

be richt, dat 

regerend-de ken, 

Henk van Eijck 

eerder die avond in 

Tilburg was overle-

den aan de gevol-

gen van een hart-

aanval. Op 21 janu-

ari 1999 werd hij lid van het Sint 

Willibrordusgilde en werd schutter. Met 

volle overgave nam hij elke gelegenheid 

aan om te komen oefenen. 

Voor Henk was gildebroeder zijn niet 

alleen schieten, er was meer.Voor hem 

was het de gewoonste zaak dat je ook 

andere dingen deed. Vanaf het najaar 

van 2004 kreeg Henk hartklachten. Hij 

moest stoppen met roken, stoppen met 

drinken en stress vermijden. Toch  

voelde hij nog wel iets voor een bestuurs-

functie en werd hij in december 2004 

aangestemd tot regerend-deken in de 

overheid van het Sint Willibrordusgilde. 

In de Overheid manifesteerde hij zich als 

een actief lid. Een van de laatste activi-

teiten die hij als overheidslid heeft  

uitgevoerd was samen met zijn vrouw  

Julia, het bijwonen van het Gildecongres 

in Geel op 7 mei 2005.

Ad van Geffen, Sint Odulphus Best 
(Kwartier van Oirschot)

Op dinsdag 14 juni 

2005 overleed Ad 

van Geffen (82). 

Ad, die sinds 1999 

lid was van het Sint 

Odulphusgilde in 

Best. Hij was de 

nestor van het gilde. 

Gezien zijn drukke 

werkzaamheden 

trad hij pas op latere 

leeftijd tot het gilde 

toe. In zijn arbeidzaam leven was hij 

onder meer jarenlang lid van de gemeen-

teraad. Gedurende die periode was hij 

vier jaar wethouder. Hij was in het bezit 

van de erepenning in goud van de 

gemeente Best.

 

Jan Pijpers,  Sint Antonius-Abt 
gilde Blitterswijck (Land van Cuijk)

Donderdag 27 januari hebben we 

afscheid moeten nemen van gildebroe-

der en Erelid Jan Pijpers, die na een 

ongeneeslijke ziekte, toch nog vrij plot-

seling is overleden. Jan was 48 jaar lid 

van het gilde. 

Gedurende die 48 jaar heeft Jan zich 

zeer verdienstelijk ingezet voor het gilde. 

In 1997 vormde Jan samen met zijn 

echtgenote Hele het koningspaar van 

het Sint  Antonius-

Abt gilde. Jan was 

een man van tradi-

ties. Op gildedagen 

was hij altijd aan-

wezig en voor velen 

een voorbeeld. Jan 

heeft de opbouw 

van het gilde hele-

maal meegemaakt. 

Hij was trots op het 

gilde.

Piet Bosmans, Sint-Martinus van 
het Heilig  Sacarament Dommelen 
(Kempenland)

Gildekoning Piet 

Bosmans is woens-

dag 11 Mei 2005 

op 81-jarige leeftijd 

overleden. Met zijn 

overlijden verliest 

het Sint Martinus 

van het Heilig 

Sacrament in Dom-

melen zijn oudste 

lid. In de loop der 

jaren heeft Bos-

mans alles aangepakt om het gilde van 

dienst te zijn. Zo onderhield hij het 

schietterrein, niets was hem te veel. De 

afgelopen drie jaar was hij koning: bijna 

het hoogst haalbare in de gildewereld. In 

die functie moest hij zorgdragen voor 

het schenken van bier, het gildezilver 

verbeteren en had hij een adviserende 

Henk van Eijck Ad van Geffen

Jan Pijpers

Piet Bosman
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stem. Op 17 mei is hij door het Sint Mar-

tinusgilde met gilde-eer begraven.

 

Frans verschuren, Cloveniersgilde 
Etten onder bescherming van Sint 
Jan de Doper (Baronie-Markiezaat)

Ondanks de 

tanende gezondheid 

van de laatste jaren, 

werden we verrast 

door het onver-

wachte be richt van 

het overlijden van 

onze gildenbroeder 

Frans Verschuren. 

Hij stierf 28 april 

2005 op 63-jarige 

leeftijd. Vanaf de 

heroprichting in oktober 1997 heeft 

Frans veel voor ons gilde gedaan en bete-

kend. Op historisch gebied heeft hij 

menig uurtje doorgebracht in het streek-

archief te Zevenbergen. Ook andere gil-

debroeders liet hij delen in zijn geschied-

kundige kennis. Enkele jaren was Frans 

vaandrig bij het Cloveniersgilde, tot op 

het moment dat hij deze vooral lichame-

lijk zware taak met spijt heeft moeten 

neerleggen.

Jan Tielemans, Gilde van Sint 
Antonius en Sebastiaan Gemert 
(Peelland)

Op 27 mei 2005 is op 81-jarige leeftijd in 

De Mortel overleden Jan Tielemans, 

ouderling van ons gilde. In januari 1948 

werd hij tot nieuwe deken gekozen, werd 

daarna regerende en afgaande deken. Tot 

aan zijn huwelijk in 1958 – het gilde 

bestond toen nog alleen uit vrijgezellen 

– was hij tamboer. Daarna werd hij 

ouderling. In 1998 schonk hij een gra-

nieten gedenkplaat voor de Sint-Antoni-

uskapel. Voor zijn verdiensten voor de 

verenigingen ontving hij de Ridderorde 

van Oranje Nassau. Tijdens zijn begrafe-

nis werd hij onder de tonen van het Sint-

Antoniuslied, gespeeld door Fanfare Sint 

Lucia, overvendeld.

Sjoerd Gevers, Sint Sebastiaan 
Lage Mierde (Kwartier van Oirschot)

Op 17 maart 2005 overleed na een lang-

durig ziekbed toch geheel onverwachts 

Sjoerd Gevers (63). Sjoerd was vanaf 

1997 lid van het gilde en was zeer actief 

voor het komende vrije gildefeest in 

2007. Tijdens zijn korte lidmaatschap 

was Sjoerd toch een geziene gildenbroe-

der. 

Piet Neggers, Sint Joris Oostelbeers 
(Kwartier van Oirschot)

Op 19 januari 2005 is geheel onver-

wachts gildenbroeder Piet Neggers over-

leden. Piet was lid van het gilde sinds 

1961. Piet was een van de leden die 

woonde op de achterste hei; een klein 

gezellig groepje gildenbroeders die altijd 

genoten van alle gildenactiviteiten. Na 

een leven van hard werken genoot Piet 

van zijn hobby’s, 

waar het gilde er 

een van was. Afgelo-

pen jaar heeft hij 

nog veel werk ver-

richt voor het gil-

denfeest. Hij genoot 

hier ontzettend van, 

omdat hij graag 

onder de mensen 

was, waarbij hij 

altijd in was voor 

een praatje en een grapje. Tijdens optoch-

ten heeft Piet nog vaak de taak vervuld 

van zilverdrager.

Jan van Spreuwel, Sint Joris Oostel-
beers (Kwartier van Oirschot)

Op 25 maart 2005 

kwam het droevige 

bericht, dat gilden-

broeder Jan van 

Spreuwel was over-

leden. Jan was bijna 

56 jaar lid van het 

gilde. Jan was een 

eenvoudige man 

van weinig woor-

den. Hij genoot op 

zijn eigen manier 

van al het gebeuren binnen het gilde. Na 

het overlijden van zijn vrouw heeft Jan 

een hele moeilijke tijd gehad, waardoor 

het ook steeds moeilijker werd om het 

gilde nog te bezoeken. Ook zijn ziekte 

beperkte hem in zijn mogelijkheden, 

waardoor het contact maken met Jan tij-

dens het brengen van een bezoekje ook 

moeilijker werd.

Toon Dielissen, Sint Catharina-
Sint Joris Rosmalen (Maasland)

Op 27 mei 2005 is gildenbroeder Toon 

Dielissen overleden. Toon was 51 jaar lid 

van het gilde en een echte gildenman. 

Hij verbleef het laatste jaar op Maria-

oord, tezamen met zijn vrouw. Toon was 

een echte strijder. In november hebben 

we hem nog gehuldigd vanwege zijn 

50-jarig lidmaatschap van het gilde. Na 

een indrukwekkende uitvaartdienst in de 

Lambertuskerk te Rosmalen op 31 mei, 

hebben wij hem met gildeneer mogen 

begeleiden naar het crematorium te Vlij-

men. Hij is 76 jaar geworden. 

Arnold van Bussel, Sint Joris 
Stratum (Kempenland)

Op 4 februari heeft 

het Sint Jorisgilde 

Stratum, in de per-

soon van Arnold 

van Bussel een mar-

kant gildebroeder 

verloren. In 1946 

werd Nol geboren 

in het Stratumse 

Tivoli. Een Bour-

gondiër in hart en 

nieren, zo mogen 

we Nol wel noemen. Hij was in 1967 lid 

geworden van het gilde en hij ontpopte 

zich als een waardige gildebroeder. Hij 

had altijd een duidelijke mening en kon 

niet tegen onrecht. Daarnaast had Nol 

’gouden handen’. Hij was één van de gil-

debroeders die altijd gevraagd werd om 

de meer technische klussen op te knap-

pen in het gildehuis. Hij maakte ook zijn 

eigen kruisbogen en wist daar ook goed 

mee om te gaan. Na een lang ziekbed 

heeft het gilde, met gilde-eer, afscheid 

van Nol moeten nemen.

Wim van der Elzen, Sint Sebastiaan 
Tilburg (Kwartier van Oirschot)

Op 3 mei 2005 overleed Wim van der 

Elzen (81). Wim was een van de mede-

heroprichters van het gilde. Zijn vele 

kwaliteiten stelde hij ook het gilde ten 

dienst. Vele door hem of met hem 

gemaakte attributen worden nog gere-

geld door het gilde gebruikt. Van 1981 

tot 1995 bekleedde hij de functie van 

deken en vele jaren was hij lid van de 

schietcommissie. Hij was een zeer goed 

schutter en velen zijn door hem tijdens 

hun eerste schietpogingen geïnstrueerd.

 

Dat zij allen rusten in vrede ■

Frans Verschuren

Piet Neggers

Jan van Spreuwel

Nol van Bussel

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden

IN IEDER GILDEGEZIN 

HOORT DE 

GILDETROM THUIS!
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Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden

Agenda

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

GILDENFEESTEN IN  2005
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)

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 Hoog-

eloon

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



107

G
IL

D
E

-
E
N

SCHUTTERS
Z
IL

V
E

R

JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 28
5708 GK  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 52 22 69

•	Goud	en	Zilver
•	Reparaties
•	Veranderingen
•	Nieuw	werk
•	Eigen	ontwerp
•	Gildewerk
•	Graveren

	 John	Bijsterveld
 Meester Goudsmid/Edelsmid

Leenderweg 37, Valkenswaard, Tel. (040) 204 24 89

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

SeezoUniformenB.V.St.Janstraat38-7256BCKeijenborgGld.
Tel.(0575)461641.(na17.00uur:(0575)461938).Fax(0575)462669

info@seezo.nl/www.seezo.nl

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk

Goud en zilversmederij

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel

Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

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

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

Oude 
traditie 
met een 
nieuwe 
uitstraling

Oude 
traditie 
met een 
nieuwe 
uitstraling


