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J. Geven, Sint-Antoniusgilde Beek en Donk,

federatiekampioen standaardrijden 2005.

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

Het laatste nummer van 2005 is alweer op de deurmat gevallen, tenminste 

als er een deurmat ligt. Het is opnieuw iets dikker dan normaal omdat er 

veel te melden is. Helaas moeten we vanwege ruimtegebrek toch nog een 

aantal artikels bewaren voor de volgende uitgave. Oirschot heeft inmiddels 

zijn eigen gildemonument en het Sint-Catharinagilde Strijp (Eindhoven) 

had een gezellige districtsdag georganiseerd. De kringgildedag van Maas-

land was zonovergoten en het NBFS-toernooi V-T-B-S was ook zeer 

geslaagd. Over dit en nog veel meer kunnen jullie in dit nummer lezen. 

Het Groene Boekje is het afgelopen jaar veel besproken geweest. Het bleef 

een groot vraagteken of er nu een tussen-n toegevoegd moest worden bij het 

woord gildebroeder en andere woorden die ‘gilde’ als voorvoegsel hebben. 

Nu, de nieuwe editie heeft bepaald dat dit niet meer hoeft. We kunnen gilde 

in de meervoudsvorm schrijven als gildes, maar ook als gilden.  En dat is 

fijn, dat is mooi! Dus we schrijven weer gewoon gildebroeder, gildehuis 

enzovoorts. Ja mensen de Nederlandse taal is niet gemakkelijk, maar dat 

wisten we al. 

Deze keer prijkt er niet een mooie afbeelding van de geboorte van het 

Jezuskind op de voorpagina zoals we jaren gewend zijn. Maar dat wil niet 

niet zeggen dat het kerstfeest in de vergetelheid geraakt, integendeel! De 

wereld, waarin zoveel haat en zoveel onrecht, zoveel discriminatie, zoveel 

zinloos geweld en onvrede heerst behoort onlosmakelijk tot de wereld der 

mensen. Wij moeten het kerstfeest blijven vieren, want als we denken dat 

onrecht en ongerechtigheid bij de mensen en hun wereld behoren, dan moe-

ten wij dit feest zeker vieren om inspiratie en de kracht te krijgen en aan de 

kant gaan staan van gerechtigheid, vrede en menselijke waardigheid. 

U allen een Zalig Kerstfeest toegewenst.     
 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.

Vormgeving & lay-out: Paul Kemper DTP Services. 
Druk: Drukkerij Vos, Gemert.

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. 2006/1
7 januari 2006 (verschijnt 2e helft maart 2006)
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De zonovergoten gildedag Maasland 
was een waar godsgeschenk tussen 
de regenbuien van de zaterdag en de 
maandag daarna. Daar profiteerden 
ook de door het Sint-Jorisgilde geor-
ganiseerde Vlaamse kermis, ballon-
nenwedstrijd en de bij het feestter-
rein ingerichte braderie van. Vooraf 
voltrok zich in een bomvolle Petrus-
kerk de Pontificale gildenmis, gece-
lebreerd door mgr. drs. A. Hurk-
mans. Met ’broederschap en trouw’ 
als thema in een passende mengeling 
van katholieke ceremonie en typi-
sche gilderituelen. 

Trouw aan het kerkelijk gezag dat 
hoofdvendelier Tiny Pijnenburg al 
zwaaiend voor het altaar symboli-
seerde met het banier van de gilde-
kring Maasland.

Koninklijke onderscheiding
Temidden van de vele kleurrijke 
vaandels en het bont gepluimde 
gezelschap kreeg emeritus-pastoor 
Wout Pulles (83), ere-gildeheer van 
het Sint-Jorisgilde, door burgemees-
ter J. Pommer de koninklijke onder-
scheiding in de Orde van Oranje 
Nassau uitgereikt. Vanwege zijn vele 

verdiensten voor de gemeenschap en 
uiteraard ook voor het gilde. Een 
mooiere entourage en ook nog in 
gezelschap van de bisschop, was 
nauwelijks denkbaar. 

Kracht van de broederschap
Heel Berlicum had royaal de vlag 
uitgestoken. Langs de twee routes 
van de gesplitste optocht - een expe-
riment - waren de straten omzoomd 
met ontelbare toeschouwers die 
merendeels in tuinstoelen de stoe-
pen vulden. Een duidelijke respons 
op het huis-aan-huis verspreide pro-
grammaboekje dat ànders dan 
gebruikelijk was samengesteld en 
veel toelichting op de activiteiten en 
informatie over het gildewezen 
omvatte. Zodat de duizenden kijkers 
even later doorstroomden naar het 
feestterrein. Om toch vooral niets te 
missen van de ceremonie en de 
opvallend uitgedoste standaardrui-
ters. Kort voor de tribune vloeide de 
samenvoeging van de twee gilde-
stoeten vlekkeloos in elkaar over. 
Onuitputtelijk noemde speaker 
Toine Horsten allerlei interessante 
details over de 41 voorbijtrekkende 
gilden. Tot het moment van de vlag-
genparade, waarbij die van Europa, 

Berlicumse organisatie klopte tot op de minuut

GILDEDAG MAASLAND 
ZONOVERGOTEN SUCCES

„Wa prachtig allemaol, ge komt ôge tekort! Schitterend, indrukwekkend, grandioos 
en gezellig toch?”
Dat was overal tijdens de gildedag van Kring Maasland in Berlicum te 
horen. Terecht. Ook de nieuw ingevoerde elementen als een gesplitste 
optocht en het jeugddorp bleken succesvol. Het werd een groot kijkfeest 
op die derde juli. Met genoeg betaalbaar vocht om de dorst te lessen. En 
dat was nodig bij 28 graden. De gilden toonden een uniek visitekaartje 
van hun verbondenheid met kerk en staat. Van historische broederschap 
en cultureel erfgoed. 

Door Frans X. van Miert

Reportage
Deel van de massale opmars van de 
42 Maaslandse gilden

Burgemeester mr. Jan Pommer (l.) reikt in bijzijn van bisschop 
drs. A. Hurkmans de koninklijke onderscheiding uit aan ere-
gildeheer Wout Pulles o.pream

’Ouderwets’ gildemis met drie heren. V.l.n.r.: 
koning Henk Schram van het Berlicumse Sint-Jorisgilde, 
gildeheer Ben Jansen o.pream, bisschop Hurkmans, ere-gildeheer 
Wout Pulles en de keizer Henk van Lith
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De vendelgroet

van Brabant, van de gemeente, van 
Berlicum, van Sint-Joris en de natio-
nale driekleur met oranje wimpel 
onder bazuingeschal gehesen wer-
den. Want voor de Maaslandse gil-
dendag was Sint-Joris als enige 
schuttersgilde in Nederland officieel 
door ’Den Haag’ erkend in het kader 
van het zilveren regerings-jubileum 
van koningin Beatrix. Reden ook 
voor mr. Frank Houben, oud-com-
missaris van de koningin en kamer-
heer van de majesteit, om als gilde-
broeder in korte bewoordingen de 
kracht van de broederschap in het 
sociale leven nadrukkelijk te onder-
strepen. 
Plotseling ’ahh’ en ’ooh’ geroep uit 
het publiek. Een modelvliegtuig 
scheerde boven het veld om voor de 
zevende nog lege mast de officiële 
vlag van het zilveren regeringsjubi-
leum te droppen. En die belandde 
tot grote hilariteit... in de bomen!  
Na de vendelgroet en de overrompe-
lende massale opmars kreeg het 
publiek een schitterend slangende-
filé voorgeschoteld. Met de stan-
daardruiters voorop. Het klopte alle-
maal tot op de minuut met de plan-
ning, de Berlicumse organisatie op 
zijn best.

Geslaagd jeugddorp
Maar waar blijven de gildeknapen en 
-meiskes na de optocht? Ze lopen 
veelal verloren rond omdat vaders, 
en vaak ook moeders, naar de wed-
strijden moeten. Daarom had het 
Sint-Jorisgilde een jeugddorp opge-
zet, waar allerlei spelletjes plaats von-
den. Een groot succes! Het sloeg zo 
aan, dat ook vele bezoekers kwamen 
vragen of ze daar óók hun kinderen 
konden ’parkeren’. Iedereen kreeg 
een knipkaart voor de verschillende 
activiteiten en bovendien goed voor 
allerlei snacks en snoep. Gratis voor 
de gildejeugd, maar ’outsiders’ 
be taalden er 1 2,50 voor. Geen 
punt, want zo’n 100 deelnemer(tje)s 
wa ren zo urenlang ludiek bezig. 

Prijswinnaars
Wie maakte de meeste indruk bij de 
optocht? Sint-Barbara uit Dinther, 
vond de onafhankelijke leken-jury. 
Het is ondoenlijk om de winnaars in 
alle categoriën op te sommen, echter 
enkele ’uitschieters’ verdienen 
ge noemd te worden. Bij het geweer-
schieten van de keizers kon Kees van 
de Wiel van het gilde Sint-Antonius 
en Sint-Sebastiaan uit Haaren na 38 
schoten het zilver op de borst spel-
den. Onder de aanwezige koningen 
ging Mari van Hees (Sint-Catharina 

en Sint-Barbara, Schijndel) met de 
eer strijken. Bij handboog op-de-wip 
kreeg Peter van Loon (Sint-Sebasti-
aan, Oisterwijk) het koningskruis en 
Gerrit Haerkens (Sint-Joris, Haaren) 
bemachtigde zo’n zelfde prijs met 
zijn kruisboog. Aardig detail: het 
door een gildebroeder van Sint-Joris 
ontworpen prijzenzilver toont in een 
eigentijdse vorm de beeltenis van 
koningin Beatrix en het logo van het 
regeringsjubileum.

Toch forse domper
Op de maandagmorgen na het feest 
moest het Sint-Jorisgilde echter een 
forse domper incasseren. Inbraak! 
De koelcontainer bleek opengebro-
ken en een groot deel van de inhoud 
verdwenen. Een zware slag, omdat 
de financiële touwtjes toch al strak 
waren aangetrokken. Met bewust 
lage consumptieprijzen als gebaar 
naar de gemeenschap. „We hoeven 
er maar net uit te springen”, luidde 
het motto. En dan komt de klap dub-
bel hard aan. In die geest waren de 
meeste activiteiten sowieso gratis. 
De zaak ligt nog bij de verzekering, 
maar hoofdman Paul van Lith kan 
vooral de ’mentale schade’ maar 
moeilijk verteren. De onverwachte 
kater na maandenlang hard werken 
aan een zeer geslaagde gildedag. ■

Het speciaal ontworpen prijzenschild met 
de beeltenis van koningin Beatrix en het 
logo van het regeringsjubileum

Vlaggen-ceremonieel met massale opmars en vendelgroet t.g.v. het zilveren regerings-
jubileum van koningin Beatrix. Vierde van links: mr. Frank Houben, kamerheer 
van de koningin en gildebroeder. Rechts: burgemeester mr. Jan Pommer, lid van het Nati-
onaal Comité



  Voorbereiding
Reeds enkele jaren geleden begon-
nen de voorbereidingen met de aan-
vraag naar KNVB en naar de kring. 
De KNVB moest deze dag voetbal-
vereniging V.V. Ravenstein geheel vrij 
of uit plannen en binnen de kring 
moest gekeken worden wie het 
mocht organiseren. In goed overleg 
kwam de organisatie bij het Raven-
steinse gilde. Het naburige Sint-
Lambertusgilde had voor dit toer-
nooi zelfs hun eigen gildefeest een 
week vervroegd. Het toernooiveld 
lag immers in de parochie Huisse-

ling. Het laatste jaar voor het toer-
nooi moesten de diverse commissies 
zoals gebruikelijk bij de vele gilde-
feesten hard werken.

Opening
De opening van het toernooi vond 
plaats op het hoofdterrein van V.V. 
Ravenstein. In tegenstelling tot het 
interview in de vorige Gildetrom kon 
burgemeester Klitsie niet aanwezig 
zijn in verband met zijn hernia. De 
gildebroeders en -zusters werden 
daarom welkom geheten door wet-
houder Boerboom. Hierna opende 

de heer Jan Schrurs als afgevaardigde 
van de federatie het toernooi. Na het 
Wilhelmus volgde een slangendefilé 
onder leiding van Wim Peters, com-
mandant van het Ravensteinse gilde.

Standaardrijden
Het standaardrijden vond plaats op 
het terrein van ruitersportvereniging 
Cadans. Ondanks dat het terrein 
voor een deel uit zand bestond en een 
deel uit gras waren de meeste stan-
daardruiters toch tevreden. De stan-
daardruiter J. Gevers uit Beek rende 
meerdere malen van het Cadans ter-
rein dwars door de feesttent naar het 
voetbalveld. Hij moest deelnemen 
aan het standaardrijden en het ven-
delen. Daarnaast wilde hij ook zijn 
mede-gildebroeders uit Beek zien 
deelnemen. Het rennen werd 
beloond; hij werd kampioen stan-
daardrijden en hij kon een 
me debroeder van zijn gilde in de 
finale van de C-klasse zien vendelen. 

Bazuinblazen
Het bazuinblazen is de laatste tijd 
sterk aan het veranderen. De klas s e-
indeling is nog niet zo lang geleden 
in enkele kringen doorgevoerd. 
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ZEER GESLAAGD NBFS-TOERNOOI 
VENDELEN, TROMMEN BAZUIN-
BLAZEN EN STANDAARDRIJDEN 

Het Sint-Barbaragilde Ravenstein in gildekring Land van Cuijk tekende 
voor dit grandioze toernooi op deze zondag 18 september 2005. 

Door Hannie Hamers-Heessen 

Reportage
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  Dit leidde bij het inschrijven tot 
enkele onduidelijkheden. Enkele 
ba zuinblazers, die nog niets van een 
klasse-indeling wisten, schreven zich 
in voor de nog niet bestaande 
A-klasse. Het is waarschijnlijk moei-
lijk bescheiden te blijven. 

Trommen
In het Land van Cuijk wordt veel 
getromd met de muziektrom. Op dit 
toernooi waren de muziektrommen 
exclusief voor enkele jeugdige indivi-
duelen. Al waren er ook vele jeugdige 
gildebroeders en gildezusters die de 
gildetrom wisten te roeren. Zoveel, 
dat er meerdere jeugdklassen waren 
voor de gildetrom, terwijl de jeugd-
klasse muziektrom ook goed  

gevuld was. In het totaal is er in 
Ravenstein een deelnemersrecord 
ge zet wat betreft het trommen en 
ba zuinblazen.

Vendelen
De vendeliers hadden geluk op het 
toernooi, een mooi vlak voetbalveld, 
niet te veel wind en het zonnetje in 
de rug. Natuurlijk betekenen deze 
goede omstandigheden, dat de ven-
deliers de moeilijkste slagen moeten 
laten zien om kans te hebben. Helaas 
zijn er altijd vendeliers, die vaak door 
de spanning hun vendel laten vallen. 
Laten we hopen, dat dit deze vende-
liers bij het volgende toernooi 
bespaard blijft.

Eigen deelname
Een van de voordelen van het orga-
niseren van een federatietoernooi is, 
dat de eigen gildebroeders kunnen 
deelnemen. Omdat de oud-vende-
liers nog nooit zo’n kans hadden 
gehad wilden ze graag deelnemen op 
dit toernooi. Natuurlijk heeft het 
Ravensteinse Sint-Barbaragilde, dat 
maar weinig gildebroeders rijk is, er 
alles aan gedaan om dit mogelijk te 
maken. 
Met succes, bij aanvang stonden een 
tamboer, een bazuinblazer en maar-
liefst zeven Ravensteinse vendeliers 
tegelijk in de wedstrijdvelden. In die 
tussentijd liep alles gesmeerd. Dat je 
op je eigen toernooi zelfs prijs kunt 
winnen bevestigde Conny Hamers. 
Hij werd niet gezien als kanshebber, 

maar wist beslag te leggen op een 
tweede plaats in de vaandelklasse 
klassiek vendelen. Hij mag als enige 
Ravensteinse gildebroeder met het 
achthoekige schild van eigen toer-
nooi lopen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking standaardrijden 
vond plaats bij de hoofdingang van 
het voetbalterrein. Daar was goede 
belangstelling wie welke prijs in de 
wacht ging slepen. De prijsuitreiking 
van de overige disciplines vond plaats 
op het podium in de tent. Deze 
begon met slechts een minuut of vijf 
vertraging. De voorzitters van de 
diverse commissies lazen de prijs-
winnaars voor. Degenen die dit niet 
goed konden verstaan konden het 
volgen via de beamer van het Euro-
pees Schutterstreffen. Daarop werd 
de uitslag ook keurig op vormgege-
ven. Eén voor één kwamen de prijs-
winnaars juichend lachend en soms 
zelfs op de schouders van mede-gil-
debroeders hun prijzen ophalen.

Volgend jaar
Na de prijsuitreiking werd de vlag 
overhandigd aan de hoofdman van 
het Sint-Luciagilde Steensel, waar 
volgend jaar dit toernooi wordt 
gehouden. Hopelijk met nog meer 
gildebroeders en -zusters dan dit jaar 
en met net zo’n stralend weer. In die 
tussentijd is het Sint-Barbaragilde 
Ravenstein reeds speciaal voor dat 
toernooi gaan oefenen. ■  



Wederom Districtsfeest
Medio 2004 kwam het gilde op het 
idee om wederom een districtsgilde-
feest te organiseren. Het organiseren 
gaat ons goed af. In de afgelopen peri-
oden hebben we diverse activiteiten 
op onze naam staan. Zo organiseer-
den we in 1996 een districtgildefeest 
in het hartje van het stadsdeel Strijp. 
Daarnaast haalden we de or ganisatie 
van de jeugdgildedag en een federa-
tietoernooi naar Strijp toe. Al met al 
activiteiten waar we met plezier op 
terugkijken en waarbij we proberen 
om het gilde in Strijp op de kaart te 
zetten. Het is niet moeilijk om een 
feest te organiseren, het is moeilijker 
om een datum in de gezamenlijke 
agenda’s te prikken! Uiteindelijk werd 
11 september 2005 uitgekozen 
waarop alles zou plaatsvinden. 

Drie noemenswaardige 
herdenkingen in één feest

460 Jaar Sint-Catharinagilde Strijp 
Aanleiding tot het organiseren van 

dit feest was het 460-jarig bestaan 
van het gilde. Dit wilden we op 
gepaste wijze organiseren. Géén 
groot kringgildedag en géén op -
smuk! Gewoon een gezellig gilde-
feest dat overzichtelijk is qua organi-
satie. Nadat de datum was gepland, 
kwamen we steeds meer tot de con-
clusie dat er meer te vieren was. 

25 Jaar broederschap 
Dit jaar herdenkt het gilde dat het 25 
jaar geleden vriendschapsbanden is 
aangegaan met het Sint-Hubertus-
gilde Bekkevoort uit België. Deze 
contacten zijn gelegd tijdens een gil-
defeest in 1980 in het Belgische 
plaatsje Haacht. Beide gilden scho-
ten met het geweer en al snel werden 
de eerste afspraken gemaakt. Jaar-
lijks komen de broeders en zusters 
bijeen om lief en leed met elkaar te 
delen. De verbroederingsdag is een 
speciale dag waarbij de onderlinge 
contacten worden aangehaald. Tij-
dens deze dag vinden er bezoekjes 
plaats in de eigen omgeving. Leden 

van de heemkundeverenigingen zou-
den jaloers zijn. In april 2005 werden 
we tevens door het stadsbestuur van 
Bekkevoort gastvrij onthaald waarbij 
dit heuglijke feit werd herdacht. Met 
de aanwezigheid van onze Belgische 
vrienden wilden we stil staan bij onze 
gewaardeerde broederschap.
 
Lustrum kampioenschap van Strijp 
In het jaar 2000 ontstond er binnen 
het gilde de gedachte om schietwed-
strijden te organiseren onder de 
Strijpse verenigingen waarbij de 
opbrengsten worden aangewend 
voor een goed doel in Strijp. Hier-
mee proberen we meer inhoud te 
geven aan onze doelstelling ’Voor 
Outer en Heerd’. Met het schieten 
om de titel ’Kampioen van Strijp’ 
worden de banden met de Strijpse 
verenigingen aangehaald. Het schie-
ten bleek een succesformule te zijn. 
Jaarlijks nemen ruim 30 verenigin-
gen deel aan deze wedstrijden op het 
schietterrein in het Philips-Van Len-
neppark. Ook de verenigingen varen 
er wel bij. Jaarlijks worden de 
opbrengsten van deze wedstrijden 
besteed aan een goed doel. Het Sint-
Catharinagilde reikt jaarlijks, in het 
kader van haar doelstelling, de 
cheques uit. Diverse verenigingen 
waaronder het kerkbestuur Sint-
Trudo, de Speeltuinvereniging, de 
Lichtjesroute, et cetera, namen 
dankbaar deze cheques in ontvangst. 
Met de districtsgildedag wilden we 
de verenigingen kennis laten maken 
van het gildewezen. 

GESLAAGD STRIJPS GILDEFEEST

De klus is geklaard! Na vier dagen van zwoegen en een dag van feesten, 
kunnen de leden van het Sint-Catharinagilde Strijp (Eindhoven) terug-
kijken op een perfecte districtsgildedag in Strijp. Het laatste compli-
mentje werd maandag 12 september 2005 in ontvangst genomen van de 
medewerkers van de groenvoorziening van het Philips-Van Lenneppark 
waar het feest zich afspeelde. 

Door Henri van Hout

Reportage
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De voorbereidingen 
Binnen de vereniging werd een com-
missie samengesteld bestaande uit 
zes leden. Een draaiboek had deze 
samengestelde commissie niet voor-
handen. In deze commissie werden 
de ideeën spontaan geboren. We wil-
den uiteraard rekening houden met 
de tradities van de gilden maar we 
wilden in alle opzichten vernieuwend 
en verfrissend bezig zijn. Onbewust 
gaat hier veel tijd in zitten maar dit 
item is het mooiste van het organise-
ren. Daarnaast wilden we met wei-
nig middelen véél presteren. We had-
den als doel gesteld om géén pro-
grammaboekjes uit te geven en niet 
actief donateurs te verwerven. Ener-
zijds wilden we besparen op de kos-
ten, maar daarnaast lukte het ons 
niet om onze schaarse donateurs 
wederom te benaderen voor een bij-
drage in de financiering van dit gil-
defeest. We beseften dat dit een 
nadeel is van een actieve vereniging! 
De leden werden maandelijks geïn-
formeerd over de stand van zaken. 
Twee weken voor het feest werden 
de taken, in extra ingelaste ledenver-
gaderingen, toebedeeld. Het pro-
gramma werd daarbij in detail 
besproken. Een week voor het feest, 
stonden we in de startblokken. Het 
feest kon beginnen!

Het feest
De opbouw van het terrein verliep 
vlotjes. Vanaf donderdag werd er 
kwartier gemaakt op het terrein in 
dit sfeervolle park. Vanwege de bewa-
king van de tent en interieur werden 
enkele broeders en zusters ingescha-
keld voor de bewaking van het ter-
rein. Dagenlang met elkaar bivakke-
ren verbroedert! Overdag hard wer-
ken en ’s avonds onder genot van een 
biertje de zaak bespreken. In de 
nacht van zaterdag en zondag kwam 
de hemel open. Je merkt wederom 
dat een feest staat of valt met goed 
weer. Tijdens het openen van je ogen 
in de ochtenduren kijk je direct naar 
buiten om te kijken naar de staat van 
het weer. De hemel was op de zon-
dagochtend bedekt met wolken. De 
atmosfeer was goed en zwoel. Dit 
weersbeeld bleef voor de zondag 
aanhouden. In de ochtenduren ver-
zamelden de vrijwilligers en leden 
zich in de feesttent. Het was een 
bonte verzameling van mannen en 
vrouwen. Ook de vrijwilligers van 
basisschool De Bergen waren pre-
sent. Zij waren in middeleeuwse kle-
dij aanwezig. Het gilde heeft nauwe 
contacten opgebouwd met deze 
school na een gildepresentie aan de 
kinderen. De eerste gasten meldden 
zich al omstreeks tien uur. De politie 
en de stadswacht waren uitstekend 
geïnformeerd door de gemeente over 

ons gildefeest. Zij waren onze eerste 
’gasten’. Na de briefing was het 
wachten op de genodigden. Wij 
waren trotst dat zowel de burge-
meester van de gemeente Eindhoven 
als de burgemeester van de ge meente 
Bekkevoort (B) de moeite hadden 
genomen om dit feest bij te wonen. 
Voor ons een erkenning van het 
gilde! Ook Jan Schrurs, voorzitter 
van Kring Kempenland, was eregast 
van het gilde. Uiteraard waren al 
onze vrienden uit België onze ere-
gasten. Zij namen deel aan dit feest 
ondanks het feit dat binnen eigen gil-
denkring een festiviteit was. Na de 
nodige toespraken was het de eer van 
het gilde om de eregasten te ’trakte-
ren’ op een medaillon en een glas-in-
loodraam. Deze traktatie werd zeer 
gewaardeerd. 

Het verzamelen van de overige gilde-
broeders en -zusters vond plaats bij de 
kiosk in het park. Omstreeks één uur 
werd gestart met een korte optocht 
vanuit de kiosk richting feestterrein. 
Een bonte stoet van gilden presen-
teerde zich aan de eregasten, geno-
digden en publiek. Deze presentatie 
blijft een mooi gezicht! Na de massale 
optocht werden de toespraken gehou-
den. De kapitein van het gilde deed 
een dringend verzoek aan de burge-
meester om de gilden te steunen in 
het organiseren van dergelijke activi-
teiten. Reden van zijn oproep was het 
feit dat het Sint-Catharinagilde in een 
mallemolen is terechtgekomen van 
allerlei ambtelijke regels. De burge-
meester beloofde hierin beterschap 
waarin hij tevens verwees naar een 
geplande vergadering van de Eindho-
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vense gilden. Nadat onze zustergilde 
het Sint-Jorisgilde Stratum een ven-
deldemonstratie had gegeven, werd 
het startschot gegeven door de geza-
menlijke burgemeesters. De wedstrij-
den konden beginnen. Er waren wed-
strijden in (kruisboog)schieten, trom-
men en vendelen. Het terrein was 
overzichtelijk. In een oogopslag kon-
den alle activiteiten gadegeslagen 
worden. Ook de kinderen konden 
aan de slag met het maken en verven 
van vendels. 

Publiekstrekkers
Een feest is geen feest als er geen 
publiekstrekker is. In onze contacten 
met de Strijpse verenigingen hadden 
we een afspraak gemaakt met enkele 
valkeniers. Ze bleken de publieks-
trekker te zijn van deze dag. De wed-
strijden in trommen en vendelen 
werden ervoor stil gelegd. In een 
demonstratie van ongeveer 45 minu-
ten kon het publiek genieten van 

deze vogeldemonstraties. Het geheel 
maakte zoveel indruk op de burge-
meester, de heer A. Sakkers, dat hij 
een vervolgafspraak maakte met 
deze vogelvrienden. Als publieks-
trekker kon ook aangemerkt worden: 
’De Assenkirchenbrudern’ uit Bek-
kevoort. Dit mannengezelschap, 
bestaande uit muzikanten, kon het 
publiek laten genieten van hun vro-
lijke noten. 
In het park reed daarnaast nog een 
treintje rond. Dit treintje stopte op 
strategische plekken waardoor vele 
parkbezoekers konden instappen en 
als eindrit kozen voor het gildefeest. 

Het goede doel 
Het Sint-Catharinagilde had gedu-
rende de wedstrijden om het kampi-
oenschap 2005 van Strijp een aan-
zienlijk bedrag bijeengehaald ten 
behoeve van een goed doel. Dit doel 
werd bepaald door een deskundige 
jury bestaande uit de heer Jan 

Schrurs, voorzitter van kring Kem-
penland, de heer A. Sakkers, burge-
meester van Eindhoven en onze ere-
deken Fr. Prinsen. Hun keus was 
snel gemaakt en de uitslag werd 
bekend gemaakt tijdens de prijsuit-
reiking. De opbrengsten werden 
besteed aan een auti-logeer huis. Voor 
dit bedrag konden vijf fietsen wor-
den gekocht. 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking verliep vlot. 
Op merkelijk was dat er nog zovelen 
aanwezig waren. Misschien had dit 
ook te maken met de gratis loterij, 
met als prijs een Gazellefiets. Deze 
fiets ging na de loting naar onze gil-
devriend Bert Bekx van het Sint-
Jorisgilde Stratum. Op zijn krasse 
leeftijd wordt hij toch eigenaar van 
een deugdelijke fiets. 
De zilveren medaillons gingen grif 
van de hand. Bij uitreiking werd 
tevens een foto gemaakt in een schil-
derijlijst. Deze foto zou nadien toe-
gestuurd worden aan de winnaars 
van de wedstrijden. Als aandenken 
werd niet gekozen voor een herinne-
ringschild maar voor een glas-in-
loodraam. Dit aandenken werd 
ge schonken door de vakman binnen 
het gilde: Thijs Hoenselaars. Hij 
heeft de afgelopen maanden regel-
matig met glas en lood gewerkt om 
hier een fantastisch product van te 
maken. Dit werd in de ogen van de 
gilden gewaardeerd. Na de uitreiking 
was het voor velen welletjes. Men 
nam de fiets of auto en reed huis-
waarts! Aan de dag kwam stilaan een 
einde. De spullen werden opgeruimd 
en de laatste ’diehards’ namen lang-
zamerhand afscheid. Afscheid van 
een gezellig gildefeest. Een feest dat 
door iedereen werd gewaardeerd. We 
zijn hier als kleine vereniging trots 
op. Nu maar eens kijken wat we de 
volgende keer gaan organiseren. Het 
bloed kruipt... ■
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OIRSCHOT HEEFT 
EEN EIGEN GILDE-
MONUMENT

Bijna ieder Kempisch dorp 
heeft er al een: een gilde-
monument. Als ’gilden-
hoofdstad van Brabant’ en 
het centrum van de Kring 
van Schuttersgilden Het 
Kwartier van Oirschot von-
den de vier Oirschotse gil-
den: de Broederschap van 
Onser-Lieve-Vrouwe, 
Sancta-Barbara, Sint-Sebas-
tiaan en Sint-Joris, dat het 
dorp er ook een verdient. 
Kunstenaar Harrie van Beek 
uit Baarle-Nassau, Oirschot-
tenaar van oorsprong en lid 
van het kunstenaarscollectief 
Platóo, heeft een kunstwerk 
gemaakt van cortenstaal. 
Het zijn vier afbeeldingen 
van gildebroeders: een tam-
boer, een vendelier, een 
schutter en een standaardrij-
der met daarboven de 
patroonheiligen van de Oir-
schotse gilden. De  
gemeente, Rabobank Oir-
schot, de voormalige Stich-
ting Dorpsverfraaiing Oir-
schot en leden van de vier 
gilden dragen bij in de kos-
ten. Daarnaast zijn in 
beperkte oplage miniaturen 
van de kunstwerken vervaar-

digd om dit kostbare project te kunnen financieren. Na 
jarenlange voorbereidingen konden eind augustus 
2005 de funderingen voor de ongeveer vier meter hoge 
zuilen gestort worden. In nauw overleg met de 
gemeente Oirschot is een prachtige locatie gevonden 
aan de rand van de Gildewijk tussen de Kruisboog en 
de Kempenweg. Toepasselijker kan het eigenlijk niet. 
Toch gaven de gilden in eerste instantie de voorkeur 
aan een plaats op de parkeergarage in het nieuwe win-
kelcentrum ’de Poort’. Om technische redenen bleek 
deze wens al snel onhaalbaar te zijn. Bovendien werd 
bij de opening van dit winkelcentrum op een rotonde 
in de nabijheid een ander kunstwerk ’de Vierpoort’ ont-
huld. Deze ’Vierpoort’ verwijst naar vier ambachten en 
industrieën in Oirschot en wordt ten onrechte geasso-
cieerd met schuttersgilden. Na veel vergaderen en 
onderhandelingen kon de opening van het ’echte’ gil-
demonument gepland worden. Het moest er vóór de 
kermis, die in het laatste weekend van september in 
Oirschot gehouden wordt, staan. Op 24 september om 
vier uur maakten de gezamenlijke gilden uit Oirschot 
voor de gemeentelijke herindeling zich op voor een 
spectaculaire onthulling. Het was prachtig weer en de 
gilden hadden zich in en om de Gildewijk verzameld, 
ieder in een straat die naar zijn patroonheilige is 
genoemd. Bij de vierde slag van de torenklokken trok 
elk gilde op naar de Kempenweg. Het talrijk toege-

stroomde publiek kon genieten van een kleurrijk 
schouwspel. De monumenten waren voor deze gele-
genheid in de voormiddag zorgvuldig ondergestopt. 
Na toespraken van burgemeester Frits Speetjens, de 
voorzitter van de Stichting Gildemonument Oirschot, 
hoofdman Toon van Overdijk en de kunstenaar Harrie 
van Beek onthulde elk gilde op zijn eigen wijze het aan 
hem toegewijde deel van het monument. De kunste-
naar ging in op de symboliek van het kunstwerk. Het 
staat voor harmonie, broederschap, saamhorigheid en 
dynamiek. De afbeeldingen van vendelier, tamboer, 
kruisboogschutter en standaardrijder komen als het 
ware uit de oorspronkelijke materie van gilden, het 
koningszilver. Ze staan haaks op dit koningszilver, 
waarin de contouren van de afbeeldingen duidelijk 
zichtbaar zijn gebleven. De delen van het kunstwerk 
zijn nog niet af. Het duurt nog enkele maanden voor-
dat het cortenstaal zijn uiteindelijk roestbruine kleur 
krijgt, waardoor ze nog veel beter tot hun recht zullen 
komen, aldus de kunstenaar. 
Ter gelegenheid van de onthulling van het gildemonu-
ment heeft de Stichting Gildemonument een boekje 
uitgegeven van de kunstwerken in Oirschot. Samen-
stelster Mevrouw N. van Kessel-van Nunen, gildezus-
ter van Sint-Joris, bood het eerste exemplaar aan bur-
gemeester Frits Speetjens en de leden van het Stich-
tingsbestuur. De uitgave bevat prachtige foto’s en een 
beschrijving van een rondgang langs alle kunstwerken 
in de gemeente Oirschot. Het boekje is bij de VVV in 
Oirschot verkrijgbaar. ■

Uit de AlgemeneVergadering 27 september 2005
Tot nieuwe voorzitter benoemd: 
De heer J.M.J. (Jos) Verbeeten.
Pastoor Willemspad 3, 5845 GA Sint Anthonis.
0485-384102  jos.verbeeten@hetnet.nl

Door het DB tot nieuwe penningmeester benoemd:
J.C.A.F. (Jan) van Riel, (voorz. Kwartier van Oir-
schot). 
Heikant 9, 5091 KV Oostelbeers.
013-5141803   t.heike.v.riel@hccnet.nl

Hoofdliedendag 2005
Deze dag stond dit jaar in het teken van wapens en 
munitie. De eucharistieviering werd uitstekend opge-
luisterd door het Sint-Martinusgilde en het Willibror-
duskoor uit Waalre.
Tijdens het ochtendprogramma werden enkele ver-
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dienstelijke gildebroeders onderscheiden met het Zil-
veren Schild van verdienste van de NBFS. Eef Reker 
voor zestien jaar secretariaatschap van de federatieve 
commissie Studie Archief Tentoonstellingen. Theo 
Heiligers voor elf jaar lid van de federatieve commissie 
kruisboogschieten. Cor Setz voor vijfentwintig jaar 
voorzitter van de federatieve schietcommissie en verte-
genwoordiging van de NBFS in de EGS. Ad Dams 

voor tien jaar hoofdredacteurschap van De Gildetrom. 
Het Zilveren Medaillon van verdienste van de NBFS 
werd uitgereikt aan Hans Schreuder voor twaalf jaar 
penningmeesterschap van de NBFS en aan Tom van 
der Weijden voor negen jaar voorzitterschap van de 
NBFS. Aan hem werd door de aanwezige Commissaris 
van de Koningin mevrouw H. May-Weggen tevens de 
provinciepenning uitgereikt voor wat hij heeft betekend 
voor de gilden in de provincie Noord-Brabant. 
Hierna werd kennis gemaakt met de nieuwe federatie-
voorzitter Jos Verbeeten. Hij is burgemeester van Sint-
Anthonis en iemand met ruime bestuurlijke ervaring. 
Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar cultuur en 
cultuurhistorie. Zo is hij, zelf oorspronkelijk musicus, 
bestuurslid van het Brabants Orkest en lid van de raad 
van toezicht van Cubiss (voorheen de Provinciale Bibli-
otheek Centrale). Gezien hun cultuurhistorische wor-
tels hebben de Brabantse gilden in hun Algemene Ver-
gadering graag ingestemd met de benoeming van Jos 
Verbeeten tot voorzitter van de NBFS.
De muzikale noot was zo als gebruikelijk in goede han-
den bij troubadour Henk Habraken. Het muzikale duo 
Lya de Haas en Hennie Korsten luisterde het middag-
programma op een enthousiaste muzikale manier op. 
Beiden kregen daarbij zelfs de gildebroeders van hun 
stoelen. Het centrale onderwerp voor de middag was 
’Wapens en munitie’. Marc Pijnenburg gaf een over-
zicht van wat er vanuit de NBFS tot nu terzake was 
ondernomen en nog ondernomen zal worden. (zie de 
brief aan alle gildesecretarissen: FS/IT 998 van 15 sep-
tember 2005). Peter Verstappen gaf inzicht in de wet en 
de nieuwe circulaire en Jan Franken besprak - toekomst 
gericht - de juridische impact van de circulaire. Voor de 
tekst van het besprokene door de laatste twee sprekers, 
wordt verwezen naar de website van de NBFS: www.
schuttersgilden.nl
De hoofdliedendag 2005 straalde weer de gebruikelijke 
gildebroederlijke sfeer uit.

Bezoek Koningin aan Noord-Brabant
In een schrijven aan het bestuur van de NBFS heeft de 
Commissaris van de Koningin haar dankbaarheid uit-
gesproken voor de aanwezigheid van de vele gildebroe-
ders en  gildezusters bij de ontvangst van Hare Majes-
teit op het provinciehuis. Het bestuur van de NBFS 

sluit zich daarbij graag aan. Met 560 gildebroeders en 
-zusters van 62 Brabantse gilden werd een mooie acte 
de présence gegeven. ■

Het EGS-feest in Mayen
Drie dagen lang vierde de EGS de 50ste verjaardag. 
Drie dagen lang, 26-27-28 augustus, was het romanti-
sche Eifelstadje Mayen de Europese schuttershoofd-
stad, waar 15.000 gildebroeders en schuttersvrienden 
uit twaalf landen waren neergestreken om het halve 
eeuwfeest van de EGS te vieren. Schuttersvereniging 
Sint-Sebastianus uit Mayen had er in samenwerking 
met het gemeentebestuur alles aan gedaan om er een 
groot feest van te maken. Met klokkengelui werd het 
feest geopend, gevolgd door een ’Zapfenstreich’. Het 
’Benefiz-Konzert’ op de binnenplaats van de Genove-
vaburcht had een beter lot verdiend. Regen en wind 
deden veel bezoekers een droog heenkomen zoeken in 
de vele eet- en drinkgelegenheden op en rond de markt. 
Een prachtig vuurwerk vanaf de burcht besloot de ope-
ningsavond. 
De zaterdag werd geopend met een symposium, waarin 
het verenigd Europa, de democratie en de rol van de 
gilden, daarin centraal stonden. Sprekers waren de 
Europarlementariers Peter Liese en Thadeusz Zwiefka 
en Landrat Albert Berg-Winters. Het symposium werd 
besloten door de 93-jarige Otto von Habsburg met een 
vurig betoog voor een verenigd democratisch en chris-
telijk Europa. Op de markt voltrok zich vervolgens een 
boeiend spektakel  met demonstraties van gilden uit de 
diverse landen, gadegeslagen door de massaal aanwe-
zige gildebroeders die af en toe hun aandacht verleg-
den naar de biertent. Wat er met het koningschieten 
aan de hand was ontging velen; het duurde en duurde 
maar. 
Een vlaggenparade besloot het middagprogramma. 
Het Europees programma in de feesttent kwam niet uit 
de verf. Veel gildebroeders en schuttersvrienden ver-
wachtten blijkbaar iets anders dan het optreden van 
folkloregroepen en de muziek van een, overigens goed, 
muziekgezelschap dat de sfeer niet proefde en er niet 
op inspeelde. Maar gildebroeders zouden geen gilde-
broeders zijn als ze toch niet veel plezier zouden 
maken.
De zondag begon met een plechtige eucharistieviering 
in open lucht en onder een felle zon, met een prachtig 
koor en een bisschop die zo onder de indruk was van 
wat hij tijdens de jongerendagen in Keulen had meege-
maakt, dat hij er maar niet over uitgepraat raakte. 
Na de eucharistieviering volgde de optocht door de 
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stad. De Nederlandse vertegenwoordigers moesten er 
toch aan wennen dat niet alles tot in de puntjes gere-
geld was, maar ze wisten hun plaats in de optocht wel 
te regelen. Na ontbinding van de optocht zag men 
langzaam aan de gilden vertrekken. Voldaan, moe, veel 
kennissen rijker en terugkijkend op een ongedwongen 
Europees gildefeest. Tot het Europees Schutterstreffen 
in Bernheze.

Algemene vergadering  van de EGS  te Linnich
Op zaterdag 17 september vond in Linnich (D) de ple-
naire vergadering van de EGS plaats. Tijdens deze ver-
gadering werd Loek Swinkels, voorzitter van kring 
Peelland gekozen tot vice-voorzitter van de EGS; hij 
volgt hiermee de in het voorjaar overleden Frans Wol-
ters op. Ook stelde de voorzitter Juan graaf  t’ Kint de 
Roodenbeke tijdens deze vergadering zijn opvolger 
voor in de persoon van Charles, Louis, Prince de 
Mérode. ■

PELGRIMSREIS IN
SEPTEMBER 2006

Door René van Hal namens 
Stichting Pelgrimage

 
Past een pelgrimage wel in deze tijd?

Een van de vragen die regelmatig wordt gesteld is, of 
een pelgrimage zoals deze door de Stichting Pelgri-
mage wordt georganiseerd nog wel in de huidige tijd 
past. Een pelgrimsreis maken we toch te voet of per 
fiets en niet per bus.
De opzet zoals door de Stichting Pelgrimage eens in de 
twee jaar wordt georganiseerd blijkt een grote aantrek-
kingskracht te hebben. Elke reis gaan tussen de 400 en 
500 pelgrims mee. En wat hen bijzonder aanspreekt is 
de sfeer en vriendschap die tijdens de reis wordt opge-
bouwd en de verschillende hoogtepunten waarin alle 
pelgrims elkaar ontmoeten. De pelgrimsreis is niet 
overgoten met christelijke activiteiten, elke dag is er wel 
aandacht voor een meditatief moment. Tijdens de reis 
ook grote tegenstellingen tussen de drukte van alle dag 
en de rust die je op verschillende plaatsen aantreft. Je 
hebt echter nooit het gevoel dat je alleen hoeft te zijn, 
altijd kom je wel weer een bekende tegen. Temeer daar 
er inmiddels een grote groep van vaste pelgrims is 
opgebouwd. Ook voor de pelgrimage die in 2006 wordt 
georganiseerd bestaat al weer veel belangstelling. Dat 
was te merken op de eerste informatieavonden en tij-
dens de Hoofdliedendag op 8 oktober in Den Bosch. 
Conclusie: Ook in deze tijd past een pelgrimage, maar 
dan wel aangepast aan het tijdsbeeld, waarin mensen 
toch nog steeds op zoek zijn naar de zin van het leven 
en de wijze waarop ze invulling kunnen geven aan de 
christelijke boodschap.

Tocht door Midden-Europa met gildepresentatie in 
Medjugorje

Op woensdag 20 september 2006 vertrekt een 12- 
daagse pelgrimage met als een van de hoogtepunten 
een viering met gildepresentatie in Medjugorje (Bos-
nië-Herzogowina net over de grens van Kroatië). De 
Stichting Pelgrimage heeft sinds haar oprichting begin-
jaren negentig al verschillende pelgrimsreizen georga-
niseerd naar bekende en minderbekende doelen in 
Europa. Centraal bij de organisatie staat het evenwicht 

dat gezocht wordt tussen een 
pelgrimsreis met een christe-
lijke grondslag, een cultuur-
reis waarin de mooie plekjes 
van de schepping worden 
bezocht en een sfeer tussen 
en onder de deelnemers van 
respect, geborgenheid en 
ook gezelligheid. Daarmee 
wordt nauw aangesloten bij 
de doelstellingen van de gil-
den van saamhorigheid en 
broederschap binnen de 
eeuwenlange relatie tussen 
de gilden en de rooms katho-
lieke gemeenschap. Tijdens 
de reizen worden de gebrui-
ken en de tradities van de gilden op gepaste wijze tot 
uiting gebracht.
De pelgrimsreis leidt naar veel bekende oorden in Mid-
den-Europa zoals de watervallen van Schaffhausen, 
Innsbruck, Gerlosspas, Makarska Rivièra, Plitvice 
Meren, Salzburg, Neurenberg en Limbuyrg an der 
Lahn. De ervaringen van voorgaande jaren zijn ver-
taald naar een aangepaste opzet van de pelgrimsreis. 
Ontmoeten staat zeer centraal tijdens deze reis.  
Daarom ook op de eerste ochtend al een gezamenlijke 
viering in Bad Neuenahr en als afsluiting in de prach-
tig gerestaureerde Kaiserdom in Bamberg een afslui-
tende viering. Waar mogelijk zullen nog enkele geza-
menlijke maaltijden worden georganiseerd, waarbij de 
gewenste sfeer tijdens een dergelijke reis steeds uit-
gangspunt blijft (massaliteit is daarbij ook geen uit-
gangspunt).
Met de leiding van het bedevaartsoord Medjugorje zijn 
inmiddels afspraken gemaakt over het gebruik van de 
basiliek voor de viering en de mogelijkheid een proces-
sie door het heiligdom te houden met onze gildeattri-
buten. Alhoewel Medjurgorje gezien de recente ver-
schijningen (vanaf 1981) nog geen officiële status  
heeft, wordt deze Mariabedevaartplaats inmiddels 
door miljoenen pelgrims bezocht. Het is dus een ont-
moetingsplaats geworden voor christenen. Een samen-
komst aldaar leidt tot verbindingen tussen vele cultu-
ren. De gilden als belangrijk onderdeel van de huidige 
gemeenschappen kunnen ook daar veel betekenen.

Reisorganisatie
De reistechnische verzorging is ook deze keer weer in 
handen van Pelikaan Reizen uit Zevenbergen. Nadere 
informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de 
Stichting Pelgrimage, gildebroeder Adrie Boot, Korte 
Brugstraat 28, 4871 XS Etten-Leur, telefoon 076-
5013270; e-mail export@herkuplast.com; dan wel via 
website www.gildesoest.nl/pelgrimage. 

EVEN GLIMLACHEN...
Bij een gildebroeder logeren kleinkinderen van hem. 
De oudste- vier jaar- slaapt op de kamer waarin de 
gildehoed op een hoedenhoofd staat. Hij heeft al meer-
dere keren in die kamer geslapen. Op de eerste avond 
komt hij echter naar beneden en zegt: „Ik kan niet sla-
pen, want Piet Piraat staat op de kast en kijkt me aan.” 
Nadat de hoed op een andere kamer is gezet, slaapt de 
kleine rustig in.... 
Het beeld klopt niet met de idee van broederschap, 
want deze staat averechts op het piratenschap!

(Mochten andere gildebroeders ook dergelijke uitspra-

 INGEZONDEN
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ken te horen krijgen en de lezers eventjes willen laten 
glimlachen, schroom dan niet ze in te sturen naar de 
redactie. Wij vinden er beslist een plaatsje voor.)

JAN-MESPRIJS 2004
Enkele jaren geleden is door het bestuur van ’Stichting 
De Gildetrom’ de Jan Mesprijs ingesteld, als eerbewijs 
aan de man of vrouw die middels een ingezonden arti-
kel een belangrijk stempel heeft gedrukt op de ontwik-
keling van ons kwartaalblad De Gildetrom. 
De prijs wordt éénmaal per jaar uitgereikt en is bedoeld 
om auteurs te belonen voor het inzenden van extra 
goede artikelen en auteurs in spe te stimuleren, in de 
hoop dat hiermede de inhoudelijke kwaliteit van ons 
tijdschrift wordt bevorderd.
Een door het bestuur aangestelde jury, bestaande uit 
mevrouw Joke van Gils uit Loon op Zand en winnares 
van de Jan Mesprijs in 2003 en de heren Wim van Exel 
uit Budel, redacteur van het Eindhovens Dagblad en 
Sjaak van de Ven uit Oirschot, beoordeelt en toetst alle 
artikelen die in het afgelopen jaar op de redactie zijn 
binnengekomen.
Zij hanteert daarbij de volgende criteria:
Wat is het nieuwsaspect van het artikel
De originaliteit van het artikel
Heeft het artikel wellicht een historische of culturele 
waarde voor het gildenwezen
Of stijgt het artikel tekstueel boven de andere artikelen 
uit?

Uiteindelijk resteerde dit jaar een vijftal inzendingen 
met een hoge waardering. Eén daarvan was voor de 
jury aanleiding om al snel tot een eenduidige en una-
nieme voordracht te komen.
De jury schrijft in haar rapport: „Dit is een verhaal met 
een leuke insteek: een hommage aan een gildebroeder 
die dit echt verdient, een gildebroeder zoals er meer 
zijn en in die zin is hij een symbool voor diegenen die 
actief zijn in hun gilde en dorp en daarop een zwaar 
stempel drukken. 
Het bekroonde artikel is goed geschreven, makkelijk 
leesbaar en goed opgebouwd; eerst wordt de bijzon-
dere hoofdman beschreven en vervolgens de hoofd-
manketen met de schakels. De structuur is goed; het 
leest prettig, vooral ook omdat deze gildebroeder (die 
vaak voorop gestaan zal hebben), hier met zijn fraaie en 
waardevolle keten op een bescheiden en sympathieke 
manier geportretteerd wordt. Het vervalt niet in op-de-
borst-klopperij, wat onvermijdelijk bij zoiets op de loer 
ligt. De originaliteit en symboliek van de schakels, dra-
gen bij aan de originaliteit van het verhaal….” Einde 
citaat.

Daarom heeft het stichtingbestuur van De Gilde trom 
gemeend, de Jan-Mesprijs 2004 toe te moeten kennen 
aan de schrijver van het artikel:
’Een fraai geschenk van een bijzondere hoofdman’, 
geschreven door de heer Toon Groot.

De schrijver is lid van het Sint-Catharinagilde uit Vlij-
men en zijn reportage is te vinden in aflevering 1 van 
de 51ste jaargang 2004.
De prijs bestaat uit een oorkonde en een check van  
1 50,- en verder heel veel roem, welke hem op 11 
november tijdens de jaarvergadering van kring Maas-
land is uitgereikt.
Het bestuur van Stichting De Gildetrom dankt ten 
slotte de jury voor het vele werk dat is verricht om tot 
deze voordracht te komen.

Koninklijke onderscheiding voor Rien van 
Heerebeek van het Gilde Sint-Sebastiaan 
Hilvarenbeek

Hoofdman Rien van Heerebeek (64) van het Gilde 
Sint-Sebastiaan uit Hilvarenbeek was op 4 oktober 
2005 gedurende veertig jaar bestuurslid van de hand-
boogvereniging Amicitia. Door deze vereniging werd 
hem hulde en dank gebracht. Burgemeester mr. Huis-
man van Hilvarenbeek kwam hem de onderscheiding 
opspelden die verbonden is aan de Orde van Oranje 
Nassau. 
Rien is vanaf 1977 ook lid van het gilde en heeft daar 
in de overheid verschillende functies vervuld. Vanaf 
2000 is hij hoofdman en ook bestuurslid van de kring 
Het Kwartier van Oirschot, waar hij de functie van 
penningmeester vervult. Ook is hij voorzitter van de 
Schietcommissie Handboog op Doel. Deze onder-
scheidingen heeft hij zeer zeker verdiend. Rien, profi-
ciat!

Handboogschiettoernooi voor leken bij Gilde 
Sint-Sebastiaan Hilvarenbeek groot succes

Eind september 2005 heeft in het gildehuis van het 
Gilde Sint-Sebastiaan Hilvarenbeek een lekenhand-
boogschiettoernooi plaats gevonden. In totaal namen 
22 teams van vijf personen deel aan dit toernooi, om 
op een leuke en ontspannen manier kennis te maken 
met de handboogsport en het gilde. 
Het toernooi bestond uit twee avonden met voorron-
des en één finale-avond op 24 september waar twaalf 
teams streden om het wisselschild. Het toernooi dat in 
de plaats van de jaarlijkse veiling is gekomen is gezien 
de reacties van de deelnemende teams zeker voor her-
haling vatbaar in 2006.

 KWARTIER VAN OIRSCHOT

Onderscheiding van de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt door 
de burgemeester 

De winnaars van het handboogtoernooi in Hilvarenbeek
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Liefdadigheidsfestijn Wintelre levert 24.000 euro 
op voor goede doelen

Het gilde van Onze-Lieve-Vrouw en de Heilige Willi-
brordus uit Wintelre beleefde op 12 september 2005 
een bijzondere teerdag. Niet alleen werd op deze dag 
het resultaat van het liefdadigheidsfestijn, dat op 26 
juni 2005 in Wintelre werd gehouden, bekendgemaakt, 
maar ook legde Ad van Aaken na 25 jaar zijn hoofd-
manschap neer. Reden genoeg voor de overheid om 

hierbij, bij hoge uitzondering ook de gildezusters voor 
de hele dag uit te nodigen. Dat betekende wel een kof-
fiemaaltijd met 150 deelnemers, want er waren ook 
nog eens delegaties van bevriende gilden uitgenodigd 
alsook het kringbestuur, de besturen van VOGG de 
Kempen en VOGG Philadelphia Eindhoven en 
om streken, Sambaband vrije tijd ’de Plaatse’ en het 
ge meentebestuur. De middag zat vol verrassingen: de 
kringvoorzitter speldde de scheidende hoofdman de 
kringonderscheiding op en de burgemeester vereerde 
hem met een koninklijke onderscheiding. Ook Harrie 
Coolen kreeg, vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap 
een kringonderscheiding. Nog meer verrassing was er 
voor de vertegenwoordigers van de beide VOGG-en en 
de Sambaband. Uit de opbrengsten van het liefdadig-
heidsfestijn stelde het gilde 1 11.000 beschikbaar voor 
de inrichting van de Hoeksteen in Bladel en eveneens 
1 11.000 voor SRVG ’t Struikske te Eindhoven, de 
Sambaband kreeg 1 2.000, als opstarthulp voor 
in strumenten. Totaal dus 1 24.000 voor het goede 
doel. Na deze verrassingen nam Ad van Aaken afscheid 
als hoofdman en werd onder leiding van de eerste 
deken een nieuwe hoofdman gekozen. Gerard Kles-
sens werd met algemene stemmen gekozen en na het 
vervullen van een aantal formaliteiten door de deken 
geïnstalleerd, waarna de oud-hoofdman hem de hoofd-
mansketen omhing. 
De eerste daad van de nieuwe hoofdman was het 

benoemen van Ad van Aaken tot ere-hoofdman en zijn 
vrouw tot erelid van het gilde. 

Wel nieuwe koning, maar geen keizer bij gilde 
Sint-Catharina Moergestel

Dat gilde Sint-Catharina uit Moergestel op kermis-
maandag, 4 juli 2005, een nieuwe koning zou krijgen 
was bekend, maar of oud-koning Frans Becx na afloop 
tot keizer kon worden gekroond was nog maar de vraag. 
De traditie begon al een week voor kermismaandag 
met het plaatsen van de ’leugenvogel’ en vervolgens het 
sluiten van de schutsboom door de hoofdmannen van 
de Moergestelse gilden. De ’leugenvogel’ diende als 
een soort oefenvogel voor de daadwerkelijke verschie-
ting. Was deze er eenmaal afgeschoten, dan mocht er 
niet meer op de boom geoefend worden.
De kermismaandag begon vroeg met het uithalen van 
de oud-koning, Frans Becx. Na de koffietafel werd er 
door de vaandrig een laatste vendelgroet aan hem 
gebracht. Samen met de andere Moergestelse gilden 
werd vervolgens in de Sint-Jans-Onthoofding een 
gebeds en -communiedienst gehouden, bijgewoond 
door burgemeester Kortman met echtgenote en een 
tweetal wethouders met hun partners. Tijdens deze 
dienst werden de vogels gezegend en werd er een ven-
delgroet gebracht aan de aanwezige keizers, koningen, 
hoofdmannen en het burgerlijk en kerkelijk gezag. Na 
afloop van de dienst ging ieder gilde terug naar zijn 
gildehuis. Iets of wat verlaat door het slechte weer werd 
gilde Sint-Catharina door de andere gilden opgehaald 
om vervolgens in optocht, vergezeld van vaandels, vlag-
gen en trommen naar het schietterrein te gaan. Na het 
gebruikelijke protocol begon het keizer- en koning-
schieten. De oud-koning mocht drie maal alleen op de 
vogel schieten om te proberen zich tot keizer te schie-
ten. Ondanks het feit dat alle drie de schoten voltreffers 
waren, bleef de vogel ongeroerd zitten. Na een zinde-
rende en zeer regenachtige strijd van ongeveer drie 
kwartier was het Frans Becx net niet gelukt om zich tot 
keizer te schieten. Er waren zes serieuze kandidaten 
voor het koningschap en het was Hein Bruurs gelukt 
om als nieuwe koning uit de bus gekomen. Na het was-
sen van de handen, het werpen van een zilveren munt 
in een tinnen schotel, het betreden van het vaandel en 
het brengen van de vendelgroet, werd het feest voort-
gezet in het gildehuis van Sint-Catharina.

Goed voorbeeld doet goed volgen in Tilburg
Het kolveniersgilde Sint-Dionysius uit Tilburg heeft op 
28 augustus 2005 geschoten om de koningstitel. Al 
maanden leefden de gildebroeders toe naar deze hoog-
tijdag die sinds de oprichting van het gilde op 6 januari 
1665 een nieuwe koning op moest leveren. De dag 
werd geopend met een eucharistieviering in de  
parochiekerk van Sint-Dionysius, waarbij ook de zus-

Oud-hoofdman Van Aaken samen met zijn vrouw en de nieuwe 
hoofdman Klessens ontvangen de felicitaties

Drie waardevolle cheques in ontvangst genomen

De meest indrukwekkende bevestiging van het koningschap
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tergilden Sint-Joris en Sint-Sebastiaan aanwezig  
waren, evenals vertegenwoordigers van gilden uit  
Goirle en Udenhout. Burgemeester Ruud Vreeman 
opende, in zijn hoedanigheid van hoofd wereldlijke 
overheid, het koningschieten door de eerste schoten te 
lossen.
De dertien schutters hadden 137 schoten nodig om 
het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen. 
Het was Jan van Iersel (57) die het beslissende schot 
loste en hiermee in het voetspoor van zijn zoon trad, 
die in 1996 de koningstitel voor zich opeiste. Goed 
voorbeeld deed dus goed volgen. Zoals het bij het gilde 
gebruikelijk, werd na de installatie de nieuwe koning en 
zijn koningin voorgesteld aan de kerkelijke en wereld-
lijke overheid.

Nieuwe koning en keizer bij het Gilde 
Sint-Sebastiaan - Barbara Moergestel

Traditiegetrouw vond op 
maandag 4 juli tijdens de 
Moergestelse kermis het 
koningschieten plaats bij 
Gilde Sint-Sebastiaan en 
Sint-Barbara uit Moergestel. 
In alle vroegte werd oud-
koning Frans van de Sande 
uitgehaald. Na het nuttigen 
van een koffietafel en een 
brandenwijntje werden de 
vertegenwoordiger van het 
kerkelijk gezag en de geno-
digden uitgehaald. Na de 
mis ging het in optocht, 
samen met de twee andere 
Moergestelse gilden naar de 

schutsboom. Het kon twee kanten op, want oud- 
koning Frans van de Sande zou keizer kunnen worden. 
De vogel werd geplaatst en na de drie schoten vooraf 
door het geestelijk en wereldrijk gezag kon het koning-
schieten beginnen. Na een heftige strijd wist oud-
koning Frans van de Sande het keizerschap te behalen. 
Er moest een andere vogel worden geplaatst. En zo kon 
het koningschieten weer beginnen. Na een twintigtal 
minuten werd de vogel neergehaald. Op het juiste 
moment goed gemikt geschoten was hij Gert, Adrie, 
Jan en Ruud net voor. De nieuwe koning heet Frank 
Derksen. Een zichtbaar trotse koning vertelde: „Schit-
terend is het, om als oud werknemer van Ruud Hurk-
mans, opperdeken van het gilde, samen met hem  
onder de boom te staan.” Hij had Ruud het konings-
schap best gegund, maar deze kans kon hij niet voorbij 
laten gaan. „Ik ben trouwens door Frans, onze keizer 
bij de guld gekomen. Toen hij mij vroeg was ik al  
koning bij de schietvereniging”, aldus Frank. Al jaren 
zit hij in de schietcommissie samen met Frans van de 

Sande en Jan van Elderen en regelt hij mede het schiet-
gebeuren op de woensdagavond en de gildedagen. We 
hebben weer een prima koning die plechtig heeft 
beloofd zijn taak naar behoren te vervullen. Met onder-
steuning van keizer Frans en hoofdman Jan, die hem 
zullen begeleiden, zal dat geen probleem zijn. 

Voor derde keer koning bij Sint-Jorisgilde 
Sint-Oedenrode

Op kermiszondag 28 augus-
tus 2005 heeft het Sint Joris-
gilde uit Sint-Oedenrode 
voor de vierde keer sinds zijn 
herleving geschoten om een 
koning. Na de gebruikelijke 
ceremoniën begon het 
koningschieten op het 
nieuwe en gezellig ingerichte 
middenterrein, dat deels 
gelegen is op het terrein van 
vakantieboerderij De Don-
kershoeve. In een eerste 
ronde losten alle gildebroe-
ders één schot op de vogel. 
Na het drinken van een 
glaasje wijn kwamen de 
zeven gildebroeders onder 
de boom, die zich hadden aangemeld om mee te din-
gen naar de titel van koning. Het leek er in het begin op 
dat het schouwspel wel eens lang zou kunnen duren, 
omdat de vogel bij elk raak schot zich van een andere 
kant liet zien. Maar niets was minder waar. Bij het 
115de schot haalde Frans van de Oever het laatste stuk 
van vogel naar beneden onder het applaus van veel 
belangstellenden. Hij schoot zich voor de derde maal 
tot koning, waarvan de laatste twee keer achtereen. 
Ben van Genuchten, die het voorlaatste schot loste, 
mag zich drie jaar secondant van de koning noemen. 
Na zijn installatie werd de koning aan de burgerlijke en 
geestelijke overheid voorgesteld op het gemeentehuis 
gevolgd door het drinken van erewijn.

Geslaagd gildefeest bij Sint-Joris uit Moergestel
Op 21 augustus 2005 was de kringdag van Het Kwar-
tier van Oirschot gevierd ter gelegenheid van het 460-
jarig bestaan van gilde Sint-Joris uit Moergestel. De 
dag begon met de samenkomst van alle koningen, kei-
zers en hoofdlieden van de deelnemende gilden, in 
totaal 55 gilden en de twee andere Moergestelse gil-
den, Sint-Catharina en Sint-Sebastiaan en -Barbara. 
Na een kopje koffie werd er in optocht naar de kerk 
gegaan, waar pastor Theo ter Wierik de gildemis voor-
ging. Voordat de mis begon werd door deken-schrijver 
Hans Willems van het gilde Sint-Joris een cheque van  
1 1.375 voor de actie ’Kerk en Toren’ aangeboden; dit 
was de opbrengst van de entree van de Beierse avond 
op vrijdagavond. Na de mis werd er terug gegaan naar 
het gildehuis partyboerderij ’t Draaiboompje waar een 
koffietafel aan de genodigden werd aangeboden. Na de 
koffietafel werd door het gemeentebestuur van Oister-
wijk de erewijn geschonken aan de koningen, keizers, 
hoofdlieden en kringbestuur. Om precies half een 
begon de optocht, aangevoerd door harmonie Prinses 
Juliana. Deze ging door een gedeelte van Moergestel. 
Na de optocht verzamelden de standaardrijders zich 
op het veld voor een slangengang. De tamboers, ven-
deliers, koningen, keizers en hoofdlieden hadden zich 
opgesteld voor de massale opmars, waar enkele woor-
den werden gezegd door de burgemeester van Oister-
wijk, Y.C.Th.J. Kortman en de kringvoorzitter de heer 
Jan van Riel. Door de hoofdman van gilde Sint-Joris, 

Koningstitel van zoon op vader

De koning is keizer, leve de 
koning!

Frans van de Oever al 
drie keer koning en toch geen 
keizer
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Piet Kouwenberg werd een woord van dank uitgespro-
ken aan alle sponsoren van deze dag en hij kreeg een 
groot applaus toen hij mededeelde dat het gilde met 
’droge voeten’ aan deze dag was begonnen. Door de 
vaandrig van gilde Sint-Joris, Jan Wolfs, werd de eed 
van trouw afgelegd aan het wereldlijke gezag terwijl de 
harmonie het Wilhelmus speelde.
Hierna begonnen de wedstrijden om de zilveren schil-
den in de verschillende onderdelen. Dit werd door een 
talrijk plubliek bezocht en bekeken, wat voor veel men-
sen een mooie middag was. Om ongeveer halfnegen 
werden de laatste prijzen uitgereikt en kon er worden 
terug gekeken op een zeer geslaagde dag.

Hendrie van Berkel nieuwe koning van gilde 
Sint-Joris Diessen

Op kermismaandag 5 sep-
tember 2005 werd bij gilde 
Sint-Joris uit Diessen gestre-
den om de titel van koning. 
Traditiegetrouw begon de 
dag met koffie bij de oud-
koning, Co van den Hout 
om daarna gezamenlijk naar 
de kerk te gaan. Na de mis 
was er koffie met worsten-
brood in het gildehuis. Na de 
koffie kwam het zustergilde 
Sint-Sebastiaan het gilde 
Sint-Joris ophalen om geza-
menlijk met pastoor Barbe-
rien en burgemeester Huis-
man naar het schietterrein te 

gaan. Op het schietterrein aangekomen werd er drie 
keer rond de boom gelopen om deze te bevrijden. Toen 
werd de vogel op de boom geplaatst. Pastoor Barberien 
had de eer om de eerste drie schoten te lossen, gevolgd 
door burgemeester Huisman en daarna gildeheer Ron 
van den Hout, de oud-koning Co van den Hout en de 
hoofdman. Hierna kon het koningschieten beginnen 
voor de overige gildebroeders. Na ongeveer een uur en 
277 schoten was de uitslag bekend. De nieuwe koning 
is Hendrie van Berkel.

Gilde Sint-Monulphus en Sint-Gondulphus Knegsel
Op 6 juli 2005 werd de 
patroonsdag van het gilde 
gevierd en in de loop van de 
middag werd er koning 
geschoten op de schutsboom 
van het gilde op het schiet-
terrein ’t Trefpunt. Nadat de 
burgemeester en de pastoor 
ieder drie schoten op de 
grote koningsvogel hadden 
gelost met het zwaar geweer, 
kaliber 12, kon de strijd om 
de koningstitel beginnen. De 
huidige koning, Pieter Bee-
rens moest zijn titel verdedi-
gen tegen vier kandidaten, 
die zich ’s morgens in de gil-

dekamer hadden aangemeld. 
Na een spannende strijd was het weer Pieter Beerens, 
die met het 62ste schot het laatste stuk van de konings-
vogel naar beneden haalde en zich voor de tweede maal 
koning schoot. Nadat hij de felicitaties in ontvangst 
had genomen van de gildebroeders en van het talrijke 
publiek werd er in de gildekamer de ere-wijn aangebo-
den aan de genodigden en alle gildebroeders met  
partner. 

Na 42 geschoten rozen, koning in Lage Mierde bij 
Sint-Ambrosius

Op 20 september 2005 werd de jaarlijkse teerdag van 
gilde Sint-Ambrosius uit Lage Mierde gehouden. Deze 
stond dit jaar in het teken van koning/keizer schieten, 
wat om de drie jaar wordt gehouden. Zoals de pastoor 
in zijn slotwoord zei na de gildemis, dat hij het gilde 
succes wenste in de titanenstrijd om het koningsschap 
maar dat er ook nog iemand zat te loeren op de keizers-
titel. Daarin heeft hij gelijk gehad. Er werd geschoten 
met de kruisboog op doel, dat 28 meter verder stond. 
Vijftien schutters namen deel, waaronder drie vrou-
wen. Na de eerste ronde van twaalf pijlen stonden 
Janske Antonis (22) en Ad van de Wouw (50) gelijk met 
59 punten en moest er gekampt worden. Het kampen 
gebeurde met drie keer drie schoten en daarna op 
afschot. Na de eerste drie schoten was het 3-2 voor Ad 
van de Wouw. Daar hij al vier koningstitels op zak heeft 
was hij hiermede keizer; hij is de derde keizer voor het 
leven die Sint-Ambrosius de laatste vijftig jaar gehad 
heeft. Na deze zware strijd met zo’n prachtig resultaat 
zat Sint-Ambrosius wel zonder koning. Daarom werd 
besloten om op zaterdag 24 september opnieuw te 
schieten voor de koningstitel. Omdat Ad van de Wouw 
op 20 september zich tot keizer geschoten had, werd op 
24 september opnieuw geschoten voor de koningstitel. 
Weer traden alle schutters aan voor de strijd met uit-
zondering van de keizer natuurlijk. Na twaalf schoten 
stonden vier schutters gelijk met 59 punten, weer is 
Janske Antonis van de partij met Truus van Mook, 
Kees van de Wouw en Ad Plasmans. Nu begon het 
kampen met de vier overgebleven schutters; na de eer-
ste ronde bleven Kees van de Wouw en Ad Plasmans 
over. Wat er nu volgde is nooit eerder voorgekomen. In 
de 54 jaar van schuttersgilde Sint-Ambrosius viel na 31 
rozen de beslissing in het voordeel van Kees. Tel daarbij 
de 11 rozen van de wedstrijd op, dan komen we op 42 
treffers. Ongelooflijk maar waar. En dan die tegenstan-
der Ad Plasmans, wat die gepresteerd heeft nu en in 
2002 tegen de vorige koning is buitengewoon. Kees 
van de Wouw (44) is een broer van Ad van de Wouw de 
keizer.

Op Piet en Bert kan het Gilde Sint-Jozef Vessem 
altijd rekenen

Op 8 oktober 2005 was het groot feest bij Gilde Sint 
Jozef Vessem. Twee gildebroeders waren samen tach-
tig jaar gildebroeder. Piet Becx en Hubertus Joosten 
waren ieder goed voor veertig jaar trouw en actief lid 
zijn en dat werd uitbundig gevierd. Piet Becx is actief 
lid vooral in het schietgebeuren ook met het Brabant-
schieten en hij heeft voor schuilgelegenheid gezorgd op 
het schietterrein dat er zijn mag. Als het gilde uittrekt 
laat Piet het nooit afweten. Bert Joosten heeft zich al 
meerdere malen tot koning weten te schieten en is ook 

Hendrie van Berkel na 277 
schoten koning

Beerens, een zwaar kaliber 
koning

Keizer en koning op de 28 meter



126

op dit moment koning. Hij is ook een heel actief deel-
nemer bij het schieten. Tevens is hij bestuurslid en 
voorziet in de schuilhut de bezoekers en schutters van 
een natje en een droogje en zorgt ook voor de inkoop. 
Op Piet en Bert kan het gilde altijd rekenen.

Correctie artikel Sint-Martinusgilde Dommelen
In De Gildetrom 52ste jaargang, aflevering 3 staan 
enkele storende fouten. Op bladzijde 89 staat onder de 
titel Koningschieten Sint-Martinusgilde Dommelen 
een foto met onderschrift: Jubilaris W. Caris. De foto en 
het onderschrift zijn niet goed geplaatst. Bij het aange-
leverde artikel was een foto gevoegd van de nieuwe 
koning Harrie Wijnen. De geplaatste foto is van de 
onlangs overleden koning Piet Bosmans. Hier had de 
foto met onderschrift moeten staan van Harrie Wijnen, 
de huidige koning. Op bladzijde 104 staat bij het artikel 
over het overlijden van Piet Bosmans de foto van Har-
rie Wijnen afgedrukt, de huidige nieuwe koning. 
(Noot van de correspondent Piet van de Wiel: Mijn 
excuses voor deze fout. )

Amper gildebroeder en dan direct al koning bij 
Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad

Voor Richard Cleven (38), 
geïnstalleerd op 23 novem-
ber 2003 als gildebroeder, 
was het zaterdag 3 septem-
ber 2005 de eerste keer dat 
hij deel mocht nemen aan 
het koningschieten. Hoewel 
het gilde jaarlijks koning 
schiet, kon dat in 2004 geen 
doorgang vinden omdat op 
dat moment zijn vader, Jo 
Cleven, overleden was en 
nog boven aarde stond. In 
een dergelijk situatie viert 
het gilde niet. Na een span-
nende strijd, bleek Richard 

over de sterkste zenuwen te beschikken en bij het 96ste 
schot was het goed raak en kwamen de laatste resten 
van de gipsen koningsvogel naar beneden. Richard wist 
niet wat hem overkwam en keek verbouwereerd naar 
de lege spil op de schutsboom. Maar hij herstelde zich 
spoedig en was maar wat trots koning te mogen zijn. 
Dat Richard een goede schutter is, bleek ook tijdens de 
ontmoetingsdag van de Eindhovense gilden op zondag 
11 september, toen het Sint-Catharinagilde Strijp een 
districtsdag georganiseerd had. Ook daar haalde hij 
met een goed gericht schot met het zwaar geweer de 

laatste resten van de koningsvogel naar beneden en is 
binnen het gilde de tweede, na Karel Vermeeren, die 
dat gelukt is.

Jubilarissen en patroonsviering Sint-Joris Gestel 
en Blaarthem 

Op zondag 24 april heeft het Sint-Jorisgilde Gestel en 
Blaarthem zijn patroonsviering gehouden. Traditiege-
trouw werd de dag begonnen in de Sint-Lambertus-
kerk met een plechtige gildemis gecelebreerd door de 
pastores H. Mulder en J. van der Bom en opgeluisterd 
door het Michaëlkoor o.l.v. de heer J. van Breemen. Na 
de gildenmis werden de feestelijkheden voortgezet in 
het tegenover de kerk gelegen café De Harmonie aan 
de Hoogstraat. Twee gildebroeders stonden in het mid-
delpunt van de belangstelling, te weten ouderling/zil-
verdrager Frits Beelen en ere-deken Theo Louwers. 
Frits Beelen was tientallen jaren met zijn bedrijf op de 

Gennepermolen gevestigd, maar woont tegenwoordig 
samen met zijn vrouw in Budel. De verhuizing heeft 
niet kunnen verhinderen dat hij op deze zondag zijn 
50-jarig lidmaatschap van het gilde vierde. In 1956 
schoot Frits zich tot koning en in de periode 1959-
1964 was hij jonge deken (secretaris). Sinds 1986 is de 
75-jarige Beelen ouderling van zijn gilde. Theo Lou-
wers (77) heeft naamsbekendheid in Gestel gekregen 
door zijn tomeloze inzet voor de Sint-Lambertusparo-
chie, die een aanvang nam met de kerkbezetting in 
1972. Hij herdacht het feit dat hij 40 jaar gildebroeder 
was. Theo was jonge deken van 1965 tot 1969 en 
deken-schrijver (notulant) van 1988 tot 1997. Beide 
jubilarissen werden met een mooie toespraak toege-
sproken door de nieuwe voorzitter van Kring Kempen-
land, Jan Schrurs, die niet met lege handen naar Gestel 
was gekomen. De twee gildebroeders kregen door hem 
respectievelijk het gouden en het zilveren schild van 

Samen 80 jaar gildebroeder

Frits Beelen krijgt het gouden schild van kring Kempenland 
opgespeld door kringvoorzitter Jan Schrurs

 KEMPENLAND

De nieuwe koning 

Theo Louwers neemt met een blij gezicht het zilveren schild van 
kring Kempenland in ontvangst
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kring Kempenland opgespeld. Daarna werden Frits en 
Theo uitvoerig in het zonnetje gezet door regerend 
deken Frans Verhoeven, die aan de talrijk aanwezige 
familieleden, vrienden en kennissen uitlegde waarom 
die twee gildebroeders zo bijzonder waren voor het 
Sint-Jorisgilde èn voor de Gestelse gemeenschap. 
Ouderling Frits Beelen kreeg tot besluit de gouden 
Sint-Joris opgespeld als uiterlijk teken voor het ere-
gildebroederschap dat de algemene ledenvergadering 
had toegekend.

Jubilarissen en bestuurswisseling hij Sint-Anna-
gilde Nederwetten. 

Gildebroeder Harrie Migchels kreeg op vrijdag 29 april 
2005 een koninklijke onderscheiding voor zijn jaren-
lange inzet als vrijwilliger. Ondermeer was hij 23 jaar 
penningmeester van ons gilde en beheerder/verzorger 
van ons gildehuis met bijbehorend terrein. Op 2 juli 
2005 hadden we drie jubilarissen: Jan Migchels en Tini 
Sanders waren beiden 60 jaar lid en Harrie Migchels 
was 50 jaar lid. Jan Migchels zat ruim 30 jaar in het 
bestuur en schoot zich tweemaal koning. Hij kreeg van 
de voorzitter van de Bond van Schuttersgilden Kring 
Kempenland het gouden schild met rozet opgespeld. 
Namens het gemeentebestuur was burgemeester W. 
Lichtvoet aanwezig met een prachtig wandbord met 
daarop het gemeentewapen. En van het gilde zelf was 
er een prachtig zilveren schild voor zijn jarenlange 
inzet. Tini Sanders was koning van 1984 tot 1986 en is 
nog steeds een fanatieke geweerschutter en zeker der-
tig jaar tamboer van ons gilde en ook zeer actief bij het 
onderhoud van het gildeterrein. Ook voor Tini was er 
het gouden kringschild met rozet, het wandbord met 
gemeentewapen en een zilveren schild voor zijn jaren-
lange inzet. Harrie Migchels die 50 jaar lid van ons 
gilde was en 23 jaar lid van de overheid als oude-deken 
(penningmeester). Hij was ook meestal belast met het 
verzorgen van het schietterrein en het organiseren van 
schietwedstrijden. Hij kreeg ook het gouden kring-
schild opgespeld, en een wandbord met gemeentewa-
pen, en een zilveren schildje en hij werd tevens  
benoemd tot ere-lid voor zijn jarenlange inzet als vrij-
williger. Hopelijk kunnen we nog vele jaren van deze 
mensen en van hun kennis gebruik maken binnen ons 
gilde maar ook daar buiten. Onze najaarsvergadering 
stond vooral in het teken van bestuurswisselingen. 
Onze kapitein (voorzitter) Bert de Vries wilde, na 28 
jaar bestuurslid waarvan 25 jaar als kapitein, stoppen 
als bestuurslid. Na goed overleg werd er gestemd voor 
een nieuwe kapitein. Als enige kandidaat werd Gerard 
van der Heijden gekozen tot de nieuwe kapitein. 
Gerard, geen onbekende in het Nederwettense, is sinds 
1988 actief lid van het gilde. Hij maakt sinds 1992 deel 
uit van het bestuur als jonge-deken, van 1994 tot 1996 
was hij koning en van 2002 tot 2004 deken-schrijver. 
Daarna werd hij weer jonge-deken tot zijn nieuwe 
functie als kapitein. Na deze verkiezing werden hem 
officieel de versierselen die bij de kapitein horen, over-
handigd door de scheidende kapitein. Deze wenste 
hem, veel succes met zijn nieuwe functie. De oude-
deken stopte als bestuurslid en ook de vrij gekomen 
functie van jonge-deken moest worden ingevuld. Na 
een open stemronde werd het lid met de meeste stem-
men gevraagd, maar hij weigerde een functie in het 
bestuur, omdat dit met zijn werk moeilijk te combine-
ren was. De twee leden, die daarop volgend de meeste 
stemmen hadden, waren Adrie van Uden en Etiënne 
Vanhees. Zij werden gevraagd om een functie in het 
bestuur te aanvaarden voor de komende twee jaar. Bei-
den zegden dit toe. De functies worden binnen het 
bestuur verdeeld en later bekend gemaakt. De nieuwe 

kapitein heette de twee nieuwe bestuursleden welkom 
in het bestuur en rekende op een goede samenwerking 
en zo is het gilde weer verzekerd van een voltallig en 
verjongd bestuur.

Willy van der Heijden opnieuw koning 
Sint-Antoniusschut Eeneind-Opwetten

Zaterdag 4 juni werd er tra-
ditioneel weer geschoten 
voor een nieuwe koning bij 
de Sint Antoniusschut. Voor 
het tweede achtereenvolgend 
jaar was het Willy van  
der Heijden die het laatste 
restje van de houten vogel bij 
het 43ste schot omlaag 
haalde. Ruim twintig schut-
ters meldden zich onder de 
boom voor de strijd om de 
ere-titel van koning. Dat 
opnieuw Willy het konings-
schap opeiste zegt veel over 
zijn schutterskwaliteiten. Hij 
is lid vanaf 2002 en is nu al 
voor de tweede keer koning. 
Willy volgt op dit moment 
ook een opleiding voor vendelier. Er zijn leden die al 
meer dan dertig jaar meedoen in de strijd om het 
koningsschap maar die hebben nog nooit de ere-titel 
koning kunnen dragen. De Sint-Antoniusschut kent de 
traditie dat als iemand drie jaren achter elkaar koning 
is, hij de ere-titel keizer verovert. Dat is slechts enkelen 
gelukt bij de schut die meer dan 600 jaar oud is. De 
laatste keizer dateert van meer dan honderd jaar terug. 
In het dagelijkse leven is Willy van der Heijden werk-
zaam bij de ANWB als wegenwacht en zijn grote hobby 
is naast bestuurslid zijn van de schut, het zeilen met de 
catamaran. Ondanks zijn onregelmatige werktijden is 
de inzet van Willy met zijn partner voor de schut 
bewonderenswaardig. De officiële installatie voor de 
eigen Sint-Antoniuskapel op het Eeneind was ondanks 
de aanhoudende regen weer een stijlvolle gebeurtenis. 
De koffietafel die daarna volgde en de rest van de  
avond werden in gemoedelijke schutssfeer doorge-
bracht.

Nieuwe koning Heilig Kruisgilde Gerwen
Het koningschieten tijdens de jaarlijkse teerdag van het 
Heilig Kruisgilde heeft weer een nieuwe koning opge-
leverd in de persoon van de 40-jarige John van Rooy. 
De nieuwe koning is vanaf 1997 lid van het gilde in de 
functie van vendelier en sinds kort overheidslid. Mar-
kante bijzonderheid daarbij is dat niet alleen vader 
Johan al 48 jaar gildebroeder is maar dat ook zijn beide 

Vlnr: Jan Migchels, Harrie Migchels, Tini Sanders 
(Fotostudio BM Nuenen.) 

Willy van der Heijden direct 
na zijn installatie als koning 
voor de eigen Sint-Antonius-
kapel op Nuenen-Eeneind
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zoons Mike en Stan bij het gilde in opleiding zijn voor 
respectievelijk jeugdtamboer en jeugdvendelier. Om 
het familieverhaal compleet te maken houdt zijn vrouw 
Maria zich sinds kort bezig met bazuinblazen. Onder 
ideale weersomstandigheden trokken de gildebroeders 
en –zusters, vergezeld van burgemeester en mevrouw 
Ligtvoet op zaterdag 17 september met vliegend vaan-
del en slaande trom de kerk binnen voor het bijwonen 
van de traditionele eucharistieviering. Evenals vorig 
jaar zorgde het gildekoor uit Heeswijk-Dinther op cas-
setteband voor de muzikale omlijsting. Pikant detail 
hierbij is dat de traditioneel geofferde gildekaars aan 
het einde van de mis uitgerekend door de (op dat 
moment: nog onbekende) toekomstige koning werd 
uitgeblazen. Na de hernieuwing van de eed van trouw 
aan het kerkelijk gezag en een aansluitende vendel-
hulde vertrok het gezelschap in optocht naar het gilde-
huis aan het Lankveld. Daar werd voor het eerst in 
twintig jaar op ’legale wijze’ een teerdag gehouden. 
Hiervoor werd het gilde immers op deze locatie slechts 
’gedoogd’. De geboden koffietafel was weer rijkelijk 
voorzien van de traditionele warme worst en koude rib-
ben. Terwijl de meeste gildebroeders zich daarna bezig 
hielden met het leggen van een kaartje, bracht de 
schietcommissie de schutsboom in gereedheid. De 
door de aftredende koning vervaardigde vogel werd op 
zijn plaats gebracht. Vervolgens werd driemaal om de 
boom getrokken, waarna de voorwaarden voor deelne-
ming door de hoofdman werden voorgelezen. De aftre-
dende koning werd ontdaan van zijn koningsmantel, 
om die onder de schutsboom op te hangen. Inmiddels 
hadden zich een 23-tal schutters als kandidaat aange-
meld. Na het openingsschot door de burgemeester 
volgde het eerste schot van de aftredende koning. Hoe-
wel de vogel na twee ronden nog weinig verval ver-
toonde, wist John van Rooy in de derde ronde de vogel 
op een zodanig zwakke plek te raken dat hij bij het 
54ste schot al in twee stukken naar beneden viel. Na 
beraad onder de boom door de overheid en na zijn 
verklaring van bereidheid mocht de nieuwe koning 
over het gildevaandel lopen en de traditionele de hand-
wassing doen. Hierna werd hij officieel geïnstalleerd. 
Onder het genot van een glas speciaal gildebier werd de 
nieuwe koning uitbundig toegezongen. Daarna ging 
het gezelschap richting dorp om de nieuwe koning bij 
de plaatselijke horeca te presenteren. Tijdens de uitste-
kend verzorgde avondmaaltijd werd aandacht besteed 
aan het zilveren jubileum van gildebroeder Arold Ker-
sten. Hij kreeg uit handen van de nieuwe koning het 
zilveren verenigingsdraagspeld uitgereikt. 

Jac Hoevenaars nieuwe Intergildekoning van 
Groot-Valkenswaard 

Elk jaar, eind juni, begint het bloed bij de koningen van 
de vijf gilden van Groot-Valkenswaard sneller te stro-

men. Het Intergildekoningschieten staat dan immers 
voor de deur. Bij dit gilde-evenement strijden de  
koningen van de gilden van ’Groot-Valkenswaard’ om 
de titel ’Koning van Groot Valkenswaard’. De konin-
gen van het Sint-Catharinagilde en het Sint-Nicolaas-
gilde, beiden uit Valkenswaard, die van het Sint-Mar-
tinusgilde Dommelen, van het Borkelse Sint-Sebasti-
aangilde en de koning van het Sint-Petrusbandengilde 
uit Schaft strijden om die eretitel. Op zondag 26 juni 
2005 was het weer zover. Evenals vorig jaar was de 
plaats van handeling het Mgr. Kuipersplein in Borkel. 
De zon had zich danig meester gemaakt van het plein 
met als gevolg dat niet alleen veel gildebroeders en  
-zusters naar Borkel waren getogen maar ook een aan-
zienlijk aantal toeschouwers. Rond het middaguur tra-
den de vijf gilden aan voor een korte optocht door het 
centrum, gevolgd door de massale opmars, een ven-
delhulde en een demonstratie acrobatisch vendelen  
door Alfons van Dommelen. Tot slot van deze ope-
ningsceremonie werd de eed van trouw aan het bur-
gerlijke gezag hernieuwd en werd iedereen van harte 
welkom geheten door burgemeester Haas. Ook hing 
deze de regerend Intergildekoning, Gerard de Vries, 
het zilveren herinneringsschild om. Het voltallige col-
lege van b&w werd uitgenodigd een ’eerste’ schot te 
lossen op de houten vogel. Dat zij dit al vaker hebben 
gedaan werd snel duidelijk en zij deden dan ook niet 
voor elkaar onder. Elk van hen liet met een welgemikt 
schot zijn sporen achter in de vogel. En dan was de tijd 
daar dat de eigenlijke strijd kon gaan beginnen. Via 
loting was bepaald in welke volgorde de koningen zou-
den schieten. Als eerste was dat Theo van de Gevel, 
koning van het Sint-Sebasti-
aangilde. Ook hij liet zien 
hoe het moest en al ras  
waren de koningen in een 
spannende strijd verwikkeld. 
De houten vogel vertoonde 
dan ook spoedig een onher-
stelbaar verval. Het duurde 
tot het 43ste schot voordat 
de beslissing viel. Koning 
van het Sint-Nicolaasgilde, 
Jac Hoevenaars, was de los-
ser van dat schot en aldus 
beslechtte hij het pleit in zijn 
voordeel. Hij werd voor de 
tweede keer Intergildeko-
ning, wat hem eerder, in 
1996 ook al was gelukt. Burgemeester Haas hing hem 
het zilveren Intergilde koningschild om de hals en feli-
citeerde de nieuwe koning van harte. Jac is met deze 
overwinning de eerste Intergildekoning die het nieuwe, 
door de gemeente geschonken schild mag dragen. Het 
oude schild was immers helemaal vol gegraveerd met 
de namen van de eerdere Intergildekoningen. Het 
schild, dat in 1995 ook door de gemeente beschikbaar 
werd gesteld, krijgt een plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Bij het Burgerkoningschieten was het 
ook weer ongemeen spannend. Hierbij kregen de  
inwoners van de gemeente Valkenswaard, die geen gil-
delid zijn, de kans om ook eens met een gildegeweer te 
schieten en te strijden voor de titel ’Burgerkoning van 
Groot Valkenswaard’. Ad van Moolenbroek uit Val-
kenswaard was het, die met het 91ste schot de vogel in 
dwarrelvlucht naar beneden deed duiken. Net als de 
’echte’ koning was ook hij bijzonder blij met het 
behaalde resultaat. Uit handen van Cor Jansen, hoofd-
man van het Sint-Petrusbandengilde uit Schaft, dat 
voor deze dag gastgilde was, kreeg de nieuwe burger-
koning de bijbehorende trofee uitgereikt. Tot slot kre-

Drie generaties Van Rooy bij H. Kruisgilde.

Intergildekoning 2005-2006, 
Jac Hoevenaars (†)
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gen de ervaren schutters van de gilden de mogelijkheid 
hun kunnen op schuttersgebied tonen. Door de over-
winning van de koning van het Sint-Nicolaasgilde uit 
Valkenswaard zal volgend jaar het Intergildekoning-
schieten in die plaats worden gehouden. 
(Noot van de redactie: Jac Hoevenaars is inmiddels 
overleden. Zie ook IM)

Jan Roijers de nieuwe Koning van Sint-Joris 
Bergeijk

Voor het eerst sinds heugenis 
werd op zaterdag 23 april de 
kruisboog als wapen gebruikt 
voor het koningschieten. Het 
schieten vond plaats op een 
vervangend terrein aan Den 
Hoek, welk terrein welwil-
lend beschikhaar was gesteld 
door de familie Spooren, 
familie van de onlangs over-
leden gildebroeder Albert 
Spooren. De vogel had al 
diverse treffers gehad van 
een zevental die mee schoten 
voor het ko ningschap toen 
de nieuwe koning, Jan Roij-

ers met grote precisie de fraai versierde vogel aan flar-
den schoot met het 56ste schot. Het schieten gebeurde 
in de onmiddellijke omgeving van het nieuwe in aanleg 
zijnde gildeterrein, waar in de naaste toekomst een 
aantal schietmasten worden opgesteld. Inmiddels zijn 
door een aantal gildebroeders nieuwe kruisbogen aan-
gekocht om deze oude traditie in ere te herstellen. In 
de zomermaanden wordt wekelijks geoefend om deze 
milieu vriendelijke sport te promoten op het prachtig 
gelegen natuurterrein. Tijdens de inhuldiging werd 
onder genot van brandewijn geproost door de nieuwe 
koning Jan Roijers en werd het feest tot in de kleine 
uurtjes voortgezet in ons clublokaal de Gouden 
Leeuw. 

Geslaagde teerdag Sint-Nicolaasgilde 
Valkenswaard

Zaterdag 3 september, een mooie zonnige dag met veel 
jubilarissen, een wel heel bijzondere koning en vooral 
veel gezelligheid. We begonnen de dag, zoals gewoon-
lijk, in de Nicolaaskerk met een mis. Tijdens deze vie-
ring werd Wim Slenders bijgezet op ons overledenen-
bord. 
Na een vendelgroet op het kerkplein trok de optocht 
weer richting Zaal Lavrijssen waar ons een heerlijk 
kopje koffie wachtte met een broodje. In de ochtend 
hadden we de huldiging van onze eerste jubilaris van 
die dag, namelijk Gerard Louwers; hij is 50 jaar lid van 

ons gilde waarvoor hij een gouden Sint-Nicolaasspeldje 
mocht ontvangen. Burgemeester De Haas hield een 
mooie toespraak, alsook de heer Van Hooff van het 
kringbestuur. Uit handen van de heer Van Hooff ont-
ving Gerard het gouden kringschild. Uiteraard bleven 
ook onze Limburgse gasten niet achter in de felicitaties 
voor de gouden jubilaris. 
De delegatie uit Limburg was dit jaar voor de 25ste 
keer te gast op onze jaarlijkse teerdag, waarvoor zij later 
op de dag in de bloemetjes werden gezet door ons 
gilde. Eveneens verraste de delegatie uit Limburg ons 
keizers- en koningspaar met wederom een prachtig 
cadeau, waarvoor natuurlijk hartelijk dank.Terwijl 
iedereen nog gezellig na zat te praten, werd begonnen 
met de verkoop van de loten voor de loterij. Hoewel 
eerder die week gedacht werd dat er geen tegenkandi-
daten zouden zijn, werden allen toch blij verrast met 
vier kandidaten. Achtereenvolgens waren dat Jac Hoe-
venaars die zijn titel moest verdedigen, Theo Elshof, 
Antoon Vereyken en Gerard Louwers. Bij het 39ste 
schot werd de vogel naar beneden geschoten door Jac 
Hoevenaars, maar niet hij 
werd de echte nieuwe koning 
voor twee jaar, maar Gerard 
Louwers. Voor de derde keer 
in de historie van ons gilde, 
hebben we een ’sleepkoning’. 
Dit houdt in dat Gerard tij-
dens het koningschieten ver-
bonden was met Jac Hoeve-
naars door zijn sjerp vast te 
houden en hij gedurende 
twee jaar de koning van het 
Sint-Nicolaasgilde zal zijn. 
Indien het gilde uittreedt, 
zullen echter Jac Hoevenaars 
met zijn vrouw Ria; het gilde 
vertegenwoordigen in naam 
van Gerard en Riek Lou-
wers. Om zes uur was iedereen aanwezig bij Zaal 
Lavrijssen om onze nieuwe koning in te wijden volgens 
de gebruikelijke tradities. Toen waren onze zilveren 
jubilarissen aan de beurt. Jan Brusselers, Truus Brus-
selers, Harde Bierens, Riek Bierens, Jack Bierens en Ad 
Maas werden in het zonnetje gezet en ontvingen uit 
handen van onze voorzitter Jac Hoevenaars de zilveren 
sint-nicolaasspeld en een mooie bos bloemen. Ook 
voor de zilveren jubilarissen hadden ons Limburgse 
gasten een kleine toespraak en een mooie bos bloemen. 
Toen kon iedereen gebruik maken van een heerlijke 
koffietafel.

(Noot van de redactie: Jac Hoevenaars is inmiddels 
overleden. Zie ook IM)

Jan Roijers koning

Burgemeester De Haas, Gerard Louwers 50 jaar gildebroeder, 
mevr. R. Dietz-Louwers

De zilveren jubilarissen Jan Brusselers, Ad Maas, Jack Bierens, 
Truus Brusselers-Ogier, Riet Bierens-Peels en Harrie Bierens

Oud-koning Jac Hoevenaars 
(†) (r.) en sleepkoning 
Gerard Louwers
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Gilde van het Heilig Sacrament te Bergeijk
Het Gilde van het Heilig Sacrament uit Bergeijk heeft 
een bewogen jaar achter de rug. Dit jaar hebben we al 
afscheid van twee gildebroeders en twee gildezusters 
moeten nemen. In de In Memoriam pagina’s van De 
Gildetrom heeft u dit kunnen vernemen. De tweeling 
Bart en Geert Vervest zijn onze nieuwe aanwas en zij 
zijn beide vendelier geworden. Het gilde heeft ze in 
nieuwe uniformen gestoken en men ziet de broers op 
kringgildedagen bij vendeltoernooien als deelnemers. 
Om het gilde opnieuw bekendheid te geven bij de 
bevolking van Bergeijk, heeft ons gilde samen met vier 
andere Bergeijkse gilden een gildekrant uitgegeven. 
Deze krant is in Bergeijk en de deelgemeenten huis aan 
huis bezorgd. Elk gilde heeft zich hierin voorgesteld en 
specifieke informatie, zoals onder andere zijn eigen 
bestaansgeschiedenis gegeven. Op de teerdag hebben 
wij weer een 25-jarige jubilaris geëerd. Joop Valkenaars 
werd met de zilveren speld onderscheiden. Joop is een 
zeer actieve gildebroeder en is lid van de schietcommis-
sie. Twee gildebroeders zijn geëerd met de vendelgroet 
bij hun 50-jarige huwelijksfeest. Als eerste werden 
Charles en Ida Koolen bezocht en enkele weken later 
Jan en Jaan Daris. Ons gilde werd gevraagd door Motor 
Tour Club Bergeijk om op hun jaarlijks uitje een schiet-
wedstrijd te organiseren. Dat was een zeer geslaagde 
dag en er werd veel informatie uitgewisseld.

Kermisprinsesschieten bij Sint-Jorisgilde Bladel
Rond twee uur op zaterdag 27 augustus verzamelden 
de kandidaten voor het prinsesschieten zich op Schut-
tersoord, het schietterrein van het Sint-Jorisgilde in 
Bladel, samen met een aantal supporters. Na een kopje 
koffie heette de hoofdman allen welkom en overhan-
digde een oorkonde aan kermisprinses 2004, Trees 
Egbers, die het wisselkruisboogje weer inleverde. Met 
een bingomolen werd de volgorde van schieten bepaald 
en na het offeren op de trom, loste Trees Egbers het 
eerste schot, gevolgd door de zeven andere kandidaten. 
In de eerste ronden werd veel gemist, de dames moes-
ten zich nog inschieten, maar toen ze het eenmaal 
doorhadden (gleufje, gaatje, plaatje) werd er redelijk 
geschoten. Er kwamen echter voorlopig maar weinig 
van de veren, die de vogel sierden, naar beneden en 
daarom bleven de prijzen die bij de veren hoorden, 
lang op de tafel liggen. De pijlen vlogen alle kanten op, 
een kwam zelfs op een stoel van een supporter terecht. 
Er bleef op den duur slechts een geraamte van ijzer met 
enkele brokken gips over. Ieder kreeg nog kansen. De 
pijl die Riek Brekelmans schoot kwam zelfs niet terug: 
hij bleef in de vogel steken.Veertien ronden waren 
nodig, maar toen schoot Gerrie Lemmens, die het in 
de eerste ronden helemaal niet zag zitten, de hele san-
tenkraam naar beneden en werd zo Kermisprinses 
2005. 

Huldiging door de hoofdman en koning, felicitaties, 
vendelhulde door vendelier Ad Hellings, een lied, een 
glaasje ’champagne’, soep, broodje, pilsje, slaatje en 
een goede sfeer. Dat alles zorgde voor een geslaagde 
activiteit.

Toon Schellekens eindelijk koning Sint-Jorisgilde 
Bladel

Gildebroeder Toon Schellekens schoot al dikwijls mee 
bij het koningschieten in Bladel. Nooit lukte het hem 
om koning te worden. Toen hij op 29 mei 2005 in de 
vijfde ronde aan de beurt was, dacht hij niet aan het 
koningschap, want er hing nog een groot deel van de 
vogel boven aan de paal. Maar Toon raakte die brok zo 
goed dat die ineens naar beneden kwam. Eindelijk was 
het gelukt: Toon Schellekens was de nieuwe koning van 
het Sint Jorisgilde in Bladel.

Koninklijke onderscheiding Noud Bierens van 
Sint-Luciagilde Steensel

Op zondag 12 december 2004 vierde het gilde in 
Steensel feest vanwege de feestdag van haar patrones 
de Heilige Lucia. De dag werd begonnen met een 
eucharistieviering. Bij terugkomst bij de gildekamer 
stond deken met de beurs, Noud Bierens een grote 
verrassing te wachten. Wethouder Wijnands was naar 
Steensel gekomen om Noud een koninklijke onder-
scheiding uit te reiken. Hij ontving daarbij de titel Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Noud dankt deze 
onderscheiding aan de vele vrijwilligersactiviteiten die 
hij verricht. Zo is Noud vanaf 1983 deken met de beurs 
bij ons gilde. Dit werk doet hij zeer nauwgezet. Hij 
houdt niet alleen de centen in de gaten. Hij is ook 
beheerder van ons gildegebouw. Dat wil zeggen dat hij 
zorgt dat er bij gelegenheden altijd wat te eten en te 
drinken is. Binnen het gilde heeft hij overal oog voor en 
attendeert hij de overheid op de meest uiteenlopende 
zaken. Op voorstel van Noud hebben we bijvoorbeeld 
onlangs een jeu de boulesbaan aangelegd bij het gilde-

Gildebroeder Louis Lemmens feliciteert zijn echtgenote Gerrie

Gildebroeder Jan Soontiëns feliciteert koning Toon Schellekens (r.)

Noud krijgt de onderscheiding opgespeld door wethouder Wijnands
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gebouw. Op initiatief van het gilde werd er een Maria-
kapel gebouwd. Noud maakt nu deel uit van het stich-
tingsbestuur van de kapel. Verder zette Noud zich vele 
jaren in voor de buurtvereniging en voor de coöperaties 
van de landbouwers. Alle reden dus om Noud in het 
zonnetje te zetten.

Twee nieuwe koningen bij Sint-Catharina en 
Barbaragilde Mierlo

Op een zonovergoten en warme 10 september werd 
Leo Kouijzer voor de tweede maal, in zijn bestaan als 
broeder van het gilde koning. Na de openingsschoten 
door de wethouders Hoekman en van de Tillaar, liet 
Leo de vogel na welgeteld 137 schoten onder groot 
gejuich naar beneden storten. De jeugd had meer 
schoten nodig tot Ruud van Hoek de vogel naar bene-
den haalde. Na de vendelgroet aan de beide nieuwe 
koningen en de ere-wijn werd de gezellige dag, die 
werd begonnen met een gastvrije ontvangst ten huize 
van nu ex-koning Henk van de Vleuten, besloten met 
een koffietafel in het gildehuis Den Heuvel, waarna 
iedereen tevreden ter kermis of huiswaarts toog. 

Cor Beelen nieuwe gildekoning van Sint-Joris 
Zesgehuchten

Op zaterdag 10 september 
heeft het gilde van Zesge-
huchten om een nieuwe 
koning geschoten. Het drie-
jaarlijkse koningschieten is 
begonnen met het afhalen 
van koning Arnoud Peters, 
waarna de gildemis volgde 
met twee heren pastoor 
Spooren en diaken Cooij-
mans. Volgens traditie werd 
na de kerkdienst de eed van 
trouw afgelegd aan het gees-
telijk en wereldlijk gezag 
door vaandrig Harrie de 
Greef. Daarna werd de ven-

delgroet gebracht aan de gemeenschap Zesgehuchten 
Het schieten om het koningschap, op het schietterrein. 
De Guld naast het gemeenschapshuis op Zesgehuch-
ten begon om half drie met het plaatsen van de houten 
vogel op de zestien meter hoge geweerschietboom. 
Aansluitend werd er driemaal met vliegend vaandel en 
slaande trom rond de schietboom getrokken. Een oud 
gebruik om de kwade geesten te verjagen. Daarna werd 
de boom gevrijd, eerst door diaken Cooijmans en 
daarna door de oude koning. Toen konden de gildele-
den zich opgeven om mee te schieten. Er meldden zich 
zeven gegadigden voor het koningschap. Er werd na 
twaalf jaar weer met geweer geschoten om het koning-
schap, nu het gilde sinds vorig jaar weer schietbomen 
heeft. Na 88 schoten kwam het laatste deel van de hou-
ten vogel naar beneden. Cor Beelen is de gelukkige 
schutter. De oud-koning hing de nieuwe koning de 
koningsmantel om, waarna de eed van trouw werd 
afgelegd ten overstaan van koning Cor Beelen. Later 
werden we nog eens gastvrij onthaald bij de nieuwe 
koning thuis. 

Toon Grassens vervaardigt wapenschild voor 
bisschop Hurkmans

De Gemertse kunstenaar Toon Grassens heeft het 
wapenschild ontworpen en vervaardigd dat bisschop 

Hurkmans aangeboden kreeg ter gelegenheid van zijn 
zilveren priesterjubileum.
Donderdag 7 juli werd de feestdag van de Zoete Moe-
der van Den Bosch gevierd met een plechtige eucharis-
tieviering in de Sint Janskathedraal. Tijdens deze dienst 
werd het wapenschild aan bisschop Hurkmans over-
handigd. Hierbij was een delegatie van het Sint-Joris-
gilde uit Gemert aanwezig, waar Toon Grassens lid van 
is. Het schild werd de Sint Jan binnengedragen door 
het koningspaar Antoon en Francien van den Eijnde, 
omringd door de gildebroeders. De bisschop dankte 
allen voor de aanwezigheid en de opluistering van deze 
viering. Toon Grassens kwam hij persoonlijk bedan-
ken. Na de Mariahulde verliet het Sint-Jorisgilde met 
vliegend vaan en slaande trom de kerk. In aanwezig-
heid van de bisschop werd ons nadien koffie aangebo-
den in de ruimte waar Toon Grassens 40 jaar geleden 
is begonnen als restaurateur van de Sint Jan.

Verbroederingsschieten bij het Sint-Hubertusgilde 
Liessel

Zondag 5 juni 2005 hielden de vier Deurnese gilden 
Sint-Hubertus Liessel, Sint-Joris Deurne, Sint-Antonius 
Abt Deurne en Sint-Willibrordus Vlierden voor de 23ste 
keer het jaarlijkse verbroederingsschieten. Om toerbeurt 
is ieder jaar een ander gilde aan de beurt om dit festijn 
te organiseren. Dit jaar was het de beurt aan het Sint-
Hubertusgilde. ’s Middags om één uur kwam men bij-
een in het gildehuis De Marmabar, waar tevens de loting 
plaatsvond voor de volgorde van het schieten. Daarna 
ging men in optocht naar het schietterrein aan de Tram-
weg. Na het ’vrijen’ van de schietboom en het openings-
schot van burgemeester Daandels, begon de strijd om 
de fel begeerde verbroederingsschild. Met het 262ste 
schot was het Kees Oomen van het Sint-Hubertusgilde 
die de vogel naar beneden schoot. Bij de jeugd was het 
Rob Franssen van het Sint-Willibrordusgilde, die de 
vogel met het 120ste schot deed vallen. Beide winnaars 
ontvingen uit handen van de coördinator van de vier 
Deurnese gilden, Martien van de Wallen, het verbroede-
ringsschild. Hierna kregen zij de vendelgroet.

Twee jubilarissen samen 120 jaar gildebroeder 
bij het Sint-Hubertusgilde Liessel

Zaterdag 25 juni 2005 was een bewogen dag voor het 
Sint-Hubertusgilde. Lenard Giesbers en Louis van 
Veghel vierden respectievelijk hun 70-jarig en 50-jarig 
lidmaatschap van het gilde. De middag begon om half 
drie met een mis voor de jubilarissen. Vanwege proble-
men met de gezondheid moest Louis verstek laten 
gaan, zowel tijdens de mis alsook tijdens de receptie. 
Het Sint-Hubertusgilde trok daarom naar het huis van 
de jubilaris om hem daar te feliciteren. 
Hoofdman Willy Rijnders spelde hem de vergulde 
speld op waarna een vendelgroet gebracht werd. Louis 

Cor Beelen nieuwe koning

 PEELLAND

Toon en Francien van den Eijnde met het wapenschild.
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van Veghel (84) was ruim 
dertig jaar koningsknecht. In 
al die jaren verzorgde hij met 
zijn collega koningsknecht 
het koningszilver. De overige 
jaren fungeerde hij als kapi-
teinsknecht. Lenard Gies-
bers (90) heeft in der loop 
der jaren alle functies gehad 
die binnen het gilde te verde-
len zijn. Alleen het koning-
schap heeft hij gemist. Bij 
zijn zestigjarig lidmaatschap 
is hij benoemd tot ere-lid van 
het gilde. Lenard heeft na 
zijn pensionering een archief 
over het gilde opgezet; alles 
is uitvoerig beschreven en 
geïllustreerd met foto’s. In 
1983 was Lenard lid van de 
bouwcommissie van de Sint-
Hubertuskapel. Om zeven 
uur in de avond was er een 
druk bezochte receptie. 
Hiervoor vond de huldiging 
plaats van de platina jubilaris 
door het gilde. Hoofdman 
Willy Rijnders spelde hem 
een vergulde speld met twee 
briljanten op en bedankte 
Lenard voor zijn grote inzet 
voor het gilde. Daarna  

mochten hij en zijn vrouw Hanna de felicitaties van de 
medegildebroeders in ontvangst nemen. Intussen ston-
den er al veel vertegenwoordigers van diverse gilden 
van kring Peelland te wachten, onder hen een verte-
genwoordiger van het kringbestuur. Voorzitter Loek 
Swinkels nam het woord en prees Lenard voor de 
grote, maar vooral lange inzet voor het gildewezen. 
Daarna speldde hij hem de gouden speld van kring 
Peelland op. Na dit officieel gebeuren ging het kring-
bestuur met enkele bestuursleden van het Sint-Huber-
tusgilde naar het huis van Louis van Veghel. Ook hij 
kreeg zijn toespraak en de gouden kringspeld.
(Noot van de redactie: Inmiddels is Louis van Veghel 
overleden. Zie ook IM-pagina.)

Een koninklijk gebaar bij het Onze-Lieve-
Vrouwegilde Aarle-Rixtel

Henk van de Ven, koning van het Onze-Lieve-Vrou-
wegilde in Aarle-Rixtel. Een bericht zoals er elke week 
wel een in de Helmondse editie van het Eindhovens 
Dagblad verschijnt. Leo Kouijzer koning van het gilde 
Sint-Catharina en -Barbara in Mierlo. Berrie Claessen 
koning van het Sint-Antonius Abtgilde in Mierlo- 
Hout. Hoe bijzonder ook voor de betreffende koning 
en zijn gilde, het blijft een heel gewoon bericht voor de 
doorsnee krantenlezer. Maar toch: Henk van de Ven 
koning van het Onze-Lieve-Vrouwegilde in Aarle-Rix-
tel.
Henk van de Ven werd namelijk koning door handop-
legging. De oud-vendelier en voormalig deken-schrij-
ver van het Aarle-Rixtels ’Blauwe Schut’ had na dertig 
jaar de beslissing genomen om weer eens mee te din-
gen naar het koningschap. In zijn jonge jaren had hij 
enkele malen mee geschoten. Zonder succes, waar zijn 
jongere broer Jos bij diens eerste de beste poging in 
1972 al de hoofdprijs binnenhaalde. Helaas, een week 
voor de grote dag viel Henk van een steiger en liep een 
ernstige verwonding op aan zijn schouder. Weg  
koningsdroom? Gelukkig bood ons reglement uit-

komst. Het voorziet namelijk in de mogelijkheid om te 
schieten met handoplegging. Iemand die zelf niet mee 
kan doen - zulks ter beoordeling door de gildeoverheid 
- kan zich laten vervangen door een andere gildebroe-
der. Bij elk schot moet dan de koningskandidaat zijn 
hand op de schouder van de schutter leggen. Haalt 
deze schutter het laatste restje van de koningsvogel 
naar beneden, dan is de handoplegger koning. Die 
kans was overigens bij voorbaat klein. De schrijver van 
dit verslag was koning tot die kermismaandag 22 
augustus. Hij had kennelijk zozeer genoten van zijn 
drie jaar durende koningschap en dat enthousiasme 
zozeer overgebracht op de rest van het gilde, dat niet 
minder dan twaalf serieuze kandidaten zich aanmeld-
den voor de titelstrijd. Gemiddeld blijft het beperkt tot 
zo’n acht gildebroeders. Henk van de Ven vond Frans 
van Griensven bereid om voor hem het geweer te 
schouderen. Een ervaren schutter, maar nog te kort bij 
het gilde om volgens de reglementen al op eigen titel 
mee te mogen schieten. Frans stelde alvast zijn kandi-
datuur voor de strijd over drie jaar door met een mees-
terschot de taaie koningsvogel na 123 beurten neer te 
halen. Henk van de Ven. koning van het Onze-Lieve-
Vrouwegilde in Aarle-Rixtel. Binnen menig gilde in de 
kring Peelland en binnen de schietcommissie van die 
kring kwam meteen de discussie op gang: Is dit een 
’echte’ koning, die door de andere gilden en de kring 
geaccepteerd moet of kan worden bij gildefeesten en 
schietwedstrijden? Er is uiteraard niets mis met zo’n 
gedachtewisseling. Gelukkig leidde die tot een eendui-
dige conclusie. Elk gilde is autonoom en mag zijn eigen 
regels handhaven. Als een gilde zijn eigen koning door 
schieten met handoplegging kan krijgen, is hij daarom 
niet minder koning en moet ieder gilde hem als zoda-
nig erkennen en dezelfde rechten toekennen. Zelfs bij 
wedstrijden om bijvoorbeeld het kringkoningschap zou 
schieten met handoplegging mogelijk zijn, mits de 
koning zelf aanwezig is en zijn vervanger dezelfde is die 
eerder de koningsvogel voor afschoot. Overigens is 
schieten met handoplegging niet uniek in het gildewe-
zen. Zelfs niet binnen Aarle-Rixtel. Bij het gilde Sint-
Margaretha (de ’Rode Schut’) werd ooit Martien van 
Ganzenwinkel op deze manier koning. Deze had een 
oogkwaal, waardoor hij zelf het geweer niet meer kon 
hanteren. Zijn zoon Gerard bezorgde hem de konings-
titel. Later werd Gerard zelf nog eens koning, dus hij 
heeft zijn sporen op dit gebied verdiend. Een koninklijk 
gebaar in meer dan één opzicht derhalve, dat schieten 
met handoplegging. Wat is er mooier (behalve zelf 
koning worden!) dan een andere gildebroeder te hel-
pen de hoogste ere-functie binnen je gilde te bemach-
tigen? En voor de gelukkige: Wat is er mooier (als je zelf 
fysiek niet in staat bent om mee te schieten) dan dank 
zij een medebroeder die prachtige eretitel te behalen?

Louis van Veghel (†) 

Lenard Giesbers

Henk van de Ven legt zijn hand op de schouder van Frans van 
Griensven tijdens het lossen van diens schot
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Gilde van Sint Antonius Abt Lierop
Vijftig jaar Mariakapel! Dit werd op een sobere doch 
stijlvolle manier herdacht. Deze herdenking was van 
een bijzondere betekenis, zeker door de aanwezigheid 
van Oud-Indiëgangers en Oud-Nieuw Guinea militai-
ren met hun familieleden en de familieleden van over-
leden Oud-Indiëgangers. Een Mariakapel die in 1955 
door de beide Lieropse gilden Sint-Antonius Abt en 
Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën werd ge bouwd. 
Dit uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer van 
17 Lieropse jonge mannen uit het voormalig Neder-
lands-Indië en opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van 
de Vrede. De meeste van deze jonge mannen waren lid 
van één van de beide gilden. De herdenkingsplechtig-

heid bij de Mariakapel had als thema ’Dankbaarheid en 
vertrouwen’ en werd voorgegaan door pastoor Jan 
Zwirs. Hij werd bijgestaan door leden van de beide 
Lieropse gilden Sint-Antonius Abt en Onze-Lieve-
Vrouw van de Zeven Weeën. Mannenkoor A Capella 
zorgde voor de muzikale begeleiding. Theo Maas sprak 
mede namens de overige Oud-Indiëgangers de ervarin-
gen uit die zij in deze moeilijke jaren hebben meege-
maakt. Een citaat uit zijn toespraak: „Onze eerste con-
clusie was, dat we moesten en niets wisten. We kregen 
daar ook wel de indruk dat we daar meer waren voor de 
Nederlanders die er woonden dan voor de inlanders. 
We merkten dat we als andere Nederlanders gezien 
werden dan de Nederlanders van de plantages. We 
waren meer als hun gelijken. Van de daar gevoerde strijd 
was het voor de inlander vechten voor de vrijheid en 
voor de militairen voor lijfsbehoud.” Na een kaarsen-
hulde eindigde pastoor Zwirs deze toch hartverwarmde 
plechtigheid met het vredesgebed en de zegen.

Cees Huijbregts nieuwe koning van het 
Sint-Leonardusgilde Beek en donk

Mede dankzij het prachtige weer waren de vele activi-

teiten van het Sint-Leonardusgilde te Beek en Donk 
weer een schitterend succes. Al vroeg in de morgen op 
kermismaandag trokken de leden van het Sint-Leonar-
dusgilde in vol ornaat naar de Molenstraat om de 
afgaande koning Fons de Loos af te halen. Na de ven-
delgroet werden we getrakteerd op een glas brande-
wijn. Ook koffie en broodjes ontbraken niet. Het was 
een gezellige bijeenkomst onder een stralende zonnige 
hemel. Om elf uur vertrokken we naar de Leonardus-
kapel voor een gebedsdienst, voorgegaan door onze 
gildepastor Theo van Rossum. In zijn toespraak wenste 
hij ons veel succes met het koningschieten. Terug in 
ons gildehuis De Zwaan lieten we ons de heerlijke erw-
tensoep met broodjes, aangeboden door onze gastheer 
en gastvrouw, goed smaken. Maar vooraf werd door 
koning Fons de Loos onze op te richten vriendenclub 
aangekondigd en werden burgemeester Gilissen en zijn 
vrouw de eerste ingeschreven leden van deze vrienden-
vereniging. Intussen was alles in gereedheid gebracht 
rond de schutsboom aan de Goorloop en niets stond 
ons in de weg met het koningschieten te beginnen. Er 
was veel belangstelling. Door driemaal rond de schuts-
boom te lopen werd deze bevrijd van alle kwade gees-
ten. De prachtig versierde koningsvogel werd op de 
schutsboom geplaatst. Op waardige wijze werd onze 
oud-koning door onze jongste gildebroeder onttroond 
van het koningsschap door het afleggen van het 
koningszilver. Hoofdman Jan Huijbers bedankte de 
oud-koning voor zijn activiteiten in het afgelopen 
koningsjaar. Hierna las hij het reglement voor, dat spe-
ciaal is opgemaakt voor de deelnemers aan het koning-
schieten. Nu kon de wedstrijd beginnen. Het eerste 
schot werd gelost door pastor De Coninck en het 
tweede schot kwam voor rekening van burgemeester 
Gilissen. Nadat alle gildebroeders een schot hadden 
gelost brak onder de dertien 
gildebroeders een spannende 
strijd aan om de eer van de 
koningstitel te veroveren. 
Het was een taaie vogel, 
maar geleidelijk aan kwamen 
de brokstukken naar bene-
den. Na ruim 130 schoten 
begon het spannend te wor-
den. De vogel kon elk 
mo ment vallen. Bij het 
144ste schot legde Antoon 
de Groot de vogel keurig 
klaar. Van de vogel restten 
nog twee kleine stukjes die 
met een splinterdun stukje 
hout aan elkaar bleven hangen. Toen was het de beurt 
aan Cees Huijbregts, die met een goed gemikt schot 
beide stukken naar beneden haalde. Na zeventien jaar 
was het hem voor de tweede keer gelukt de koningstitel 
te veroveren. Vol trots raapte hij een stuk van de 
koningsvogel op, om daarmee aan te geven dat hij het 
koningsschap wilde aanvaarden. 

Koningschieten Sint-Lambertusgilde 
Someren-Eind

Kermiszaterdag 25 juni werd bij het Someren-Eindse 
gilde gestreden om de koningstitel. Het koningschieten 
was dit jaar geheel nieuw van opzet. Schoot men voor-
heen koning op Eerste Pinksterdag, nu werd voor het 
eerst met kermis om de titel gestreden. Bij gildehuis 
Jan van Tieskes werd verzameld voor de rondgang door 
de parochie om de scheidende koning Eric Thijs op te 
halen. Hierna vertrok het gezelschap naar het schiet-
terrein aan de Boerenkamplaan; maar eerst werd halt 
gehouden bij de Lambertuskapel voor het opsteken 

Hoofdman Henk Berkers Sint Antonius Abt heet de talrijke 
aanwezigen welkom

Pastoor Jan Zwirs gaat voor in de herdenkingsdienst

Koning Cees Huijbregts
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van een kaarsje. Aangeko-
men op het schietterrein 
werd de scheidende koning 
verzocht de koningsmantel 
onder de boom te hangen 
ten teken dat het konings-
schap weer open stond. De 
boom werd ’gevrijd’ door 
pastoor Somers, terwijl bur-
gemeester Veltman namens 
het gemeentebestuur de  
openingshandeling ver-
richtte. Namens het kringbe-
stuur was voorzitter Loek 
Swinkels aanwezig. Voor de 
eerste keer in het bestaan van 
het gilde schoot ook een gil-
dezuster mee om de titel. 

Het was dan ook deze gildezuster, Anneke van de Laar, 
die de vogel bij het 119de schot naar beneden haalde 
en zo de zeven mannen de baas bleef en voor de 
komende drie jaar koning is. Na het omhangen van de 
koningsmantel en het overvendelen trok men naar het 
gildehuis, waar de nieuwe koning een vendelhulde 
werd aangeboden.

Bisschop Hurkmans op bezoek bij gilde 
Sint-Lambertus Someren-Eind

Gilde Sint-Lambertus Someren-Eind vierde op 11  
september haar patroonsdag onder het motto: 110- 
jarig bestaan van het gilde; tiende verjaardag van de 
Lambertusgedachteniskapel en dertien eeuwen Heilige 
Lambertus. Dit jaar is het tien jaar geleden dat de Lam-
bertuskapel plechtig werd ingezegend door de toenma-
lige Vicaris Generaal van het bisdom, mgr. Antoon 
Hurkmans, zelf afkomstig uit Someren. Intussen is hij 
bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Voor gilde 
Sint-Lambertus uit Someren-Eind een mooie gelegen-
heid om hem opnieuw uit te nodigen, voor te gaan in 
een plechtige gildemis vóór de kapel in de openlucht. 
Om half tien werd de bisschop aan de pastorie samen 
met pastoor Henk Somers door het gilde afgehaald om 
samen met de bisschop de eucharistie te vieren. De mis 
werd opgeluisterd door het ouderenkoor Levens-
vreugd, het kinderkoor de Dauwdruppeltjes en harmo-
nie Juliana. Na de mis werd de eed van trouw her-
nieuwd aan de kerkelijke overheid. Vervolgens werd 
teruggetrokken naar het kerkplein waar aan de bis-
schop en de pastoor een vendelhulde werd gebracht. 
Na de hulde had de bisschop aangegeven dat hij graag 
temidden van de gildebroeders en -zusters deel wil- 
de nemen aan de koffietafel en met name het Brabantse 
brandewijntje met suiker smaakte hem bijzonder goed. 
Ook viel het op, dat hij tijdens de maaltijd nog geregeld 
’Zummers’ sprak, een teken dat hij zijn moedertaal nog 
niet vergeten is. Uit zijn gesprek was te beluisteren dat 
de taak van een bisschop in de tegenwoordige tijd een 
bijzonder zware opdracht is. Enerzijds is er de traditie 
van het katholieke geloof dat al ruim 2000 jaar bestaat, 
anderzijds zijn er de moderne en vernieuwende stro-
mingen die vaak met elkaar in botsing komen. Hij vond 
het jammer dat er zo weinig jongeren zich nog geroe-
pen voelen om priester te worden. Dat geeft voor de 
toekomst grote problemen. Ons gilde heeft met deze 
mooie eucharistieviering een goed voorbeeld gegeven 
aan iedereen. Iedereen was vol lof over de prachtige lig-
ging van onze kapel. Er was dan ook na afloop een 
dankbaar applaus aan gildebroeders Willem en Hein 
Seijkens, die destijds dit mooie plekje grond aan het 
gilde hebben geschonken. In de periode van het tienja-
rig bestaan van de kapel is gebleken dat dit een goed 

initiatief van de gildebroeders is geweest, want het gilde 
kan met zekerheid stellen dat vele, vele mensen even 
voor een bezoek naar binnen zijn gelopen. Ook nu wor-
den regelmatig bloemen gebracht en veel kaarsjes aan-
gestoken.

Ger van Pelt koning Sint-Servatiusgilde Lieshout
Het gilde ging maandagmorgen 5 september 2005 het 
koningspaar Ad en Erna Donkers met speciaal vervoer 
ophalen voor de ontvangst door burgemeester en wet-
houders van de gemeente Laarbeek. Het speciale ver-
voer was een vliegtuigsleper met twee houtwagentjes. 
Bij deze ontvangst werden er maar liefst zes zilveren 
bekerhouders aangeboden. Terug in Lieshout kon met 
medewerking van de gemeente toch een foto gemaakt 
worden met het aloude schilderij van Pijnenburg met 
de schut uit Lieshout, al moest het deze keer wel in de 
openlucht. Met de koets van gildebroeder-koetsier 
Frans van Rooij ging het richting gildeterrein. Na de 
gebruikelijke rituelen rond de schutsboom kon de strijd 
beginnen. Koning Ad Donkers maakte gebruik van 
zijn recht van het zevende schot. Met het 220ste schot 
haalde gildelid Piet Swinkels de vogel naar beneden. 
De strijd om het koningschap ging vervolgens door 
met tien gildebroeders, waarvan tweemaal vader-zoon 
relatie en zij zijn ook allen oud-koning! De animo voor 
het koningschap was groot, zeker met de viering in 
2006 van de re-activering van het gilde in het vooruit-
zicht. Met het 22ste schot haalde gildebroeder-deken 
Ger van Pelt de vogel naar beneden. De nieuwe koning 
vroeg zijn vrouw José op haar verjaardag zijn koningin 
te willen zijn. Het koningspaar Ger en José zullen een 
mooi koningsjaar tegemoet gaan omdat zij ook voor 
het eerst opa en oma worden! In een gemoedelijke 
sfeer is er nog op de puist geschoten voor mooie prij-
zen. Na een goede koffietafel ging het gilde nog op 
bezoek bij het nieuwe koningspaar aan de Burgemees-
ter Mostermanslaan ofwel de ’Königs Allee’. 
Voor het jaar 2006, het jaar van de 25ste re-activering 

Anneke van de Laar, 
koning van Sint-Lambertus 
Someren-Eind

De eed van trouw aan mgr. Hurkmans

Ger van Pelt met echtgenote José
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van het Sint-Servatiusgilde, is een feestprogramma 
samengesteld waarvan we hier twee data vermelden. 
Zaterdagavond 7 januari is om half zeven de opening 
van de overzichtstentoonstelling en aansluitend recep-
tie in Brouwershuys Moorees te Lieshout. Zondag 8 
januari is er een plechtige eucharistieviering in de Sint-
Servaaskerk te Lieshout met inzegening van de nieuwe 
attributen.

Installatie gildenbroeders bij Sint-Servatiusgilde 
Lieshout

Zaterdag 21 mei 2005 vierde het Sint-Servatiusgilde 
de jaarlijkse teerdag. Het is de gewoonte dat deze dag 
op de zaterdag het dichtst bij de 13de mei wordt 
gevierd. Doordat dit jaar Hemelvaart en Pinksteren 
rond deze datum vielen had de overheid er voor geko-
zen, ondanks de traditie, om de teerdag later in de 
maand mei te vieren. Doordat dit tijdig bekend was 
gemaakt, had de opkomst voor de teerdag hier niet 
onder geleden. Kort na halftwee trok het gilde vanaf 
het gildeterrein aan de Beemdkant naar de Sint-Serva-
tiuskapel aan het Ginderdoor voor de eucharistievie-
ring. Voorganger in deze dienst was gildeheer Piet Strij-
bos en hij bespaarde de aanwezigen een preek; maar 
zegde de gildebroeders wel toe, dat zij zondag 22 mei 
tijdens de openluchtmis er wel aan moesten geloven! 
Aan het einde van de eucharistieviering installeerde 
hoofdman Toon Gevers, vader Jan senior en zoon Jan 
junior van de Laar, als gildebroeder. Beide ’verse’ broe-
ders hebben in hun proeftijd en ver daarvoor al bewe-
zen, dat zij uit het goede hout gesneden zijn. Vorig jaar 
is zoon Dirk van de Laar al geïnstalleerd als gildebroe-
der en dus er was een zeer trotse echtgenote en moeder 
Antoinette in de kapel. Als cadeau voor haar man Jan, 
gaf Antoinette een draagspeld met een ’Duifje’ en 
zoonlief Jan is verblijd met een draagspeld in de vorm 
van een vendeliersvlag. 

Gilde Sint-Joris en Sint-Sebastiaan Enschot naar 
Duitsland

Op donderdag 25 augustus met de bus richting Mayen, 
waar het vijftig jarig bestaan van de Europese Gemeen-
schap van Historische Schutterijen (EGS) gevierd ging 
worden en waar onze koning Harrie Schellekens deel 
zou nemen aan het koningschieten.
Vrijdag 26 augustus was een verrassingstocht in de 
omgeving van Koblenz, met onder andere een bezoek 
aan Burg Eltz, een stadswandeling door Koblenz, ter-
wijl vanaf de Rijn het Duitse Eck bewonderd kon wor-
den. De dag werd besloten met een gezellige wijnproe-
verij.

Zaterdag 27 Augustus was het eigenlijke schieten en na 
een spannende en laatste ronde kwamen wij met twee 
prijzen uit de strijd. De eerste was een plaquette die 
Rob Elings in ontvangst mocht nemen omdat hij de 
kop van de adelaar wist te doen vallen en Henk van den 
Broek tekende voor de eerste prijs in de categorie Jubi-
leumschieten. Hij mocht een grote beker in ontvangst 
nemen. Het avondfeest in de Burghalle werd door de 
aanwezige Nederlanders uitbundig meegevierd. Zon-
dag 28 augustus vond na de openluchtmis de grote 
optocht plaats die door talrijke toeschouwers werd 
bezocht en waar ons koningspaar veelvuldig met 
applaus werd begroet. Moe maar zeer voldaan waren 
we ’s avonds om half elf weer terug in Enschot na vier 
zeer geslaagde dagen.

Johan Beaart koning 2005 van het 
Sint-Catharinagilde Herpt

Het jaarlijkse koningschieten 
van het Sint-Catharinagilde 
uit Herpt werd dinsdag 5 juli 
2005, zoals vanouds met de 
Herptse kermis gehouden. 
De dag werd begonnen met 
een eucharistieviering in de 
parochiekerk met dezelfde 
naam als het gilde. Hierna 
trok het gilde in optocht naar 
het schietterrein. De eerste 
schoten werden gelost door 
de genodigden pastoor Le 
Brun en wethouder Van den 
Hoven. Johan Beaart haalde 
met het 328ste schot de vogel 
naar beneden en werd hiermee de prijskoning voor het 
jaar 2005. Diny Springer was de voorschutter.

Open dag bij het Gilde Sint-Joris en 
Sint-Sebastiaan in Enschot

De ’Dag van de Gastvrijheid’ bij het Gilde Sint-Joris en 
Sint-Sebastiaan op zondag 12 september kreeg dit keer 
een bijzondere start tijdens de viering in de kerk van 
Enschot. Tijdens deze dienst, waarin Rector A. Merkx 
voorging met assistentie van Eredeken Jan Joosten, is 
Prof. Jhr. Dr. F.A.M. Alting von Geusau ingehuldigd 
als beschermheer.
Voor het eerst in haar geschiedenis en voor de eerste 
keer voor de professor, voor beiden een uitstekende 
gelegenheid het vak te leren. Ooit een toespraak gehou-
den op een hoofdliedendag is het gildeleven hem niet 
onbekend en hij zegde toe ondanks veel buitenlandse 
werkzaamheden te zullen trachten een bijdrage te leve-
ren aan de ontwikkeling van ons gilde en zei verheugd 
te zijn, plaatselijk een bijdrage te kunnen leveren om 

Jan van de Laar sr. met zoon Jan jr.

Henk van den Broek met bokaal temidden van zijn gildebroeders 
en -zusters
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oude tradities levend te houden. Ook kon de nieuwe 
standaard, met de hand gemaakt en geschonken door 
mevrouw Agnes van den Broek, worden ingezegend 
nadat zij hem eerder aan het gilde had overgedragen. 
Dat de dag vervolgens een groot aantal belangstellen-
den trok, maakte het zeer gezellig op het terrein van de 
schuts. De competitie op de verschillende disciplines, 
van ballonnen schieten voor de jeugd tot de strijd om 
de van Spreeuwelbokaal, verbonden aan de koningsti-
tel van de dag was voor velen de eerste kennismaking 
met een gilde. Het weer dat in de nacht voorafgaand 
nog veel zorgen baarde was de gildebroeders
en -zusters uiteindelijk goed gezind en verstoorde het 
plezier niet. De prijswinnaars konden op het eind van 
de middag worden gehuldigd en de medailles en prij-
zen uit de handen van de nieuwe beschermheer in ont-
vangst nemen. Een spannende strijd en maar liefst 135 
schoten waren nodig om Kees Mutserts voor een jaar 
de koningstitel te bezorgen, dit als sluitstuk van een 
gastvrije dag bij het gilde van Enschot.

Twee gouden gilde-echtparen bij gilde Sint-Joris 
Udenhout.

Op 21 juli 2005 was het gilde Sint-Joris Udenhout pre-
sent op de gouden bruiloft van de gildeleden Jan en 
Dori Weijtmans. Jan is al sinds 1949 lid van het gilde  
en heeft nog steeds een rol in het bestuur als deken-
rentmeester. Voorheen had Jan ook de functie van 
dekenschrijver. Zowel Jan als zijn vrouw Dori, die lid is 
sinds 2005, zijn schatbewaarder van het gilde. Deze 
functie houdt in dat als de gildeattributen terugkomen 
van een gildedag ze netjes worden opgehangen, gecon-
troleerd en waar nodig schoongemaakt. Daarnaast ver-
zorgen ze ook nog het gildeverblijf en tot voor kort 
deden ze ook nog de bar. Ook deze maand, en wel op 
dinsdag 26 juli 2005, vierden Harrie en Lies van den 
Bersselaar hun gouden bruiloft. Het gilde was in de 
kerk in vol ornaat aanwezig. Naast het begeleiden van 
de mis heeft het echtpaar in het bijzijn van de pastoor 

een vendelgroet mogen ontvangen. Harrie is sinds 
1995 lid van het gilde en Lies is onze beschermvrouwe. 
Ze hebben altijd het gilde een warm hart toegedragen. 
Lies heeft begin jaren negentig ons nieuwe gildevaan-
del gemaakt via de techniek ’schilderen met de naald’. 
Daarnaast heeft zij ook nog gezorgd voor een nieuwe 
koninginnenmantel en een nieuw koningsvest. Harrie 
staat ons bij voor notariële zaken, aangezien hij notaris-
klerk in Udenhout is geweest. 

Gilde Sint-Hubertus Berkel succesvol op gildedag
Op zondag 3 juli 2005 werd door het gilde Sint-Huber-
tus Berkel deelgenomen aan de gildedag, die werd 
georganiseerd door het Sint-Jorisgilde Berlicum. De 
gildemis werd namens het gilde bijgewoond door de 
hoofdman, koning en vaandrig. Tijdens de optocht lie-
ten de tamboers, vendeliers en bazuinblazers van het 
gilde zien waarvoor ze flink geoefend hadden. Dit werd 
dan ook beloond met een vijfde prijs voor het mooiste 
geheel in de optocht. Bij het onderdeel jeu de boules 
wisten Frans Vromans, Wil Verschuren en Peter Tim-
mermans de Heerboerprijs in de wacht te slepen. Ten-
slotte wist ook vendelier Ewold Goris nog de derde 
prijs te winnen met een geheel nieuw vendelpro-
gramma. Het prijzenvest van het gilde kon dus worden 
aangevuld met drie mooie zilveren schilden.

Familiedag bij het gilde Sint-Hubertus te Berkel
Op 24 juli 2005 organiseerde het gilde Sint-Hubertus 
Berkel weer de jaarlijkse familiedag. Opa’s en oma’s, 
ooms en tantes, groot en klein waren weer welkom op 
het gildeterrein voor een gezellige middag. Onder een 
stralend zonnetje heette de hoofdman iedereen van 
harte welkom op deze familiedag. Voor de kleintjes was 
er een springkussen aanwezig. De ouderen konden 
meedoen aan het geweerschieten en of jeu de boules. 
Vermeldenswaard is dat onder de aanwezigen ook de 
bijna 90-jarige Piet Leermakers was. Piet is ons oudste 
lid. Was de dag begonnen met een zonnetje, de hoofd-
man bedankte in een regenbui iedereen voor de belang-
stelling en sloot hiermee deze middag af.

Open dag bij Sint-Hubertusgilde Berkel
Zondag 21 augustus 2005 opende hoofdman Piet Vro-
mans met een welkom de open dag van het gilde Sint-
Hubertus Berkel. Onder een stralende zon liep het 
gildeterrein al vlug vol met belangstellenden. Voor alle 
onderdelen die bij het gilde beoefend worden èn waar 
iedereen aan kon deelnemen, was grote belangstelling. 
Voor de kleintjes was er een springkussen.
’s Middags gaven de tamboers en bazuinblazers een 
demonstratie. De vendeliers lieten zien wat vendelen is 
en de vaandrig gaf aan de omstanders uitleg over de 
betekenis hiervan. 

Rector A. Merkx zegent de standaard

Vendelgroet aan bruidspaar Harrie en Lies van den Bersselaar

Het gouden echtpaar Jan Weijtmans en Dori Weijtmans-
Schellens
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Vendelier Ewold Goris doet mee aan de Brabantse 
kampioenschappen vendelen en liet zien wat daar van 
hem verwacht wordt. De inwoners van Berkel hebben 
kunnen zien wat een gilde inhoudt en het gilde kan 
terugzien op een geslaagde open dag.

Jeugdkoningschieten bij Sint-Antonius Abt Nul-
and

Op 27 augustus 2005 vond voor de eerste keer binnen 
de historie van het Nulandse gilde het jeugdkoning-
schieten plaats. In de voorgaande jaren werd er alleen 
voor de volwassen gildebroeders een schietwedstrijd 
georganiseerd. Voor de volwassen gildebroeders begon 
de middag met het inschrijven voor de wedstrijd waarna 
de inschietronde volgde. Toen iedereen de in schietronde 
voltooid had, werd de schietwedstrijd voor de volwas-
sen gildebroeders gestaakt en startte direct daarna voor 
de eerste keer het jeugdkoningschieten. Op deze manier 
bleef het gezellig druk waarbij de aandacht gevestigd 
bleef op de jeugd! Door de overheid van het gilde was 
een nieuwe luchtbuks aangeschaft ter vervanging van 
de oude en ontregelde luchtbuks. Met deze nieuwe 
luchtbuks werd door acht jeugdleden geschoten op een 
vogel, gemaakt van zes mm MDF plaat. Met deze 
houtsoort bereik je dat bij ieder schot de vlokken 
geperst hout naar beneden vallen, maar dat de vogel 
toch goed blijft zitten. Toch bleken de acht jeugdleden 
nog 197 schoten nodig te hebben om de vogel defini-
tief naar beneden te halen. De 11-jarige Niek Timmer-
mans was de gelukkige en mocht van alle aanwezigen 
de felicitaties in ontvangst nemen. Niek mag zich nu 
gedurende een jaar de jeugdkoning van het gilde noe-
men. De bijbehorende zilveren jeugdkoningsvogel, die 
een verkleinde replica van de ’grote’ koningsvogel is, 
werd hem op kermismaandag omgehangen.

Kermismaandag/Koningschieten bij het gilde 
Sint-Antonius Abt Nuland

Onder zonnige weersomstandigheden begonnen 29 
augustus 2005 de jaarlijkse kermisactiviteiten van het 
Nulandse gilde Sint-Antonius Abt. Het was al weer 
twee jaar geleden dat Henk Hanegraaf zijn koningstitel 
verwierf dus deze dag mocht hij zijn titel verdedigen. 
De dag begon met een mis in de parochiekerk van Nul-
and. Tijdens deze mis werd de nieuwe gildebroeder 
Mari van Bakel door vaandrig Jan Heijmans ingeven-
deld, waardoor hij toegelaten werd als lid van het Nul-
andse gilde. Aan het einde van de mis zegende gilde-
heer pastoor Verbakel de koningsvogel. Na afloop van 
de mis werd er voor de kerk en later voor de pastorie 
een vendelgroet gebracht aan de kerkelijke overheid. 
Na een korte rondgang door het dorp werd er bij het 
oude raadhuis ten overstaan van ere-deken burgemees-
ter Peter Boelens een vendelgroet gebracht aan de 
wereldlijke overheid.

Vandaar uit ging het geheel terug richting de gilde-
accommodatie alwaar voor iedereen broodjes met kof-
fie gereed stond. Na de inwendige mens versterkt te 
hebben heette hoofdman Theo Hanegraaf de aanwezi-
gen van harte welkom. Ere-Deken burgemeester Peter 
Boelens nam daarna het woord om de nieuwe jeugd-
koning Niek Timmermans te feliciteren met zijn titel 
als eerste jeugdkoning van het Sint-Antonius Abtgilde 
en hing hem de zilveren jeugdkoningsvogel om. Door 
de deelnemers was via het lot de volgorde bepaald voor 
het koningschieten. Gildeheer pastoor Verbakel opende 
het koningschieten 2005, direct gevolgd door Ere-
Deken burgemeester Peter Boelens en regerend koning 
Henk Hanegraaf. Hierna volgden de overige gilde-
broeders. Groot was de verbazing toen de vogel bij het 
103de schot met een donderende klap naar beneden 
viel. Ook de dader van deze ’aanslag op je oren’ stond 
verbaasd. Het duurde even voordat hij het door had; 
maar toen was de blijdschap ook enorm groot. Willy 
van der Linden, eerder al koning in de periode 1999 tot 
2001, was de opvolger van Henk Hanegraaf als koning 
van het Nulandse gilde. Voordat er werd overgegaan tot 
het officiële gedeelte werd de aandacht verlegd naar het 
prijsvogelschieten en het damesvogelschieten. Van de 
28 deelnemers was Dave Bijveld diegene die de vogel 
neerhaalde. De in totaal 18 dames die meeschoten op 
de damesvogel speculeerden al schietend flink, wie er 
die dag met de titel Dagkoningin naar huis zou gaan. 
De verrassing was groot toen bleek dat even later bij 
het 120ste schot de vogel 
naar beneden geschoten 
werd door Jacqueline Tim-
mermans, de moeder van 
Jeugdkoning Niek Timmer-
mans! Hoofdman Theo 
Hanegraaf dankte oud-
koning Henk Hanegraaf 
voor zijn periode als koning 
van het gilde en verzocht 
hem om de Koningsvogel 
over te dragen aan zijn opvol-
ger Willy van der Linden. 
Staande op de punt van het 
hoofdvaandel werd Willy de 
eer toegebracht die alleen 
een koning waardig is. Oud-
koning Henk Hanegraaf mocht hem als afsluiting het 
koningsvest omhangen waarna Ere-Deken burgemees-
ter Peter Boelens het gilde feliciteerde met een waardig 
opvolger. De eerste taak van de nieuwe koning was, het 
huldigen van de Dagkoningin door bij Jacqueline Tim-
mermans het bijbehorende schild om te hangen.

Jo van Nunen koning van Sint-Joris Udenhout
Op 29 augustus 2055 heeft het gilde Sint-Joris weer 

Ere-Deken feliciteert jeugdkoning Niek Timmermans

Nieuwe koning Willy van der 
Linden

Prijswinnaars Nulands gildePrijswinnaars Nulands gilde
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zijn driejaarlijkse koningschieten gehouden op het 
Schutsheike. Op dit stukje grond, dat eigendom is van 
beide Udenhoutse gilden, staat al sinds 1753 (tot zover 
kunnen we terugkijken) een schutsboom ten behoeve 
van de Udenhoutse gilden. Dit festijn vieren wij samen 
met ons zustergilde Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan. 
Voor beide gilden begint de dag met het bijwonen van 
de mis, waarna op het kerkplein de vendelgroet wordt 
gebracht. Aansluitend gaan beide gilden in optocht 
naar het Schutsheike. Na loting begint Sint-Joris met 
het schieten. Traditioneel worden de openingsschoten 
gedaan door de pastoor, G. Looyaard, de keizer, Wil 
van der Laak, en de oud-koning. Te betreuren is dat 
sinds mensenheugenis nog nooit iemand van de wereld-
lijke overheid op de vogel geschoten heeft. Na 266 
schoten schiet Jo van Nunen zich tot koning; hij gaf de 
overige vijftien gildebroeders en -zusters het nakijken. 
Jo is al sinds 1948 lid van het gilde en is in de voetspo-
ren van zijn vader, Jan van Nunen, getreden. Jo is 79 
jaar oud, maar kan de jongere garde nog goed volgen. 
Bij het afleggen van de koningsgelofte vroeg Jo heel 
netjes aan zijn vrouw Nelli of zij zijn koningin wou wor-
den. Haar antwoord was: „Ja, ik wil.” Jo is in 1957 ook 
al eens koning geweest en is nu de 36ste bekende 
koning van het gilde. Bij Sint-Antonius en Sint-Sebas-
tiaan schoot Gerard Weijtmans zich koning. Na het 
schieten werd in optocht terug gegaan naar het dorp, 
waar de koningen werden voorgesteld aan de wereld-
lijke overheid in de persoon van Loet Visschers en aan 
de kerkelijke overheid, pastoor G. Looyaard.

 
Erpse gilde heeft het tij mee!

’Het Erpse gilde heeft duidelijk het tij mee, en dat doet 
me deugd”. Zo omschreef de Veghelse burgervader A. 
Frankfort het feit dat het Erpse Onze-Lieve-Vrouwe- 
en Catharinagilde eerder die dag drie gildebroeders 
mocht installeren. Dit gebeurde tijdens de traditionele 
gildemis op de dag van het koningschieten in Erp op 
kermismaandag de elfde juli 2005. Het waren Gerrit 
van Dinter, Edwin van Dinter en scheidend koning 
Paul van Amstel die tijdens de gildemis in de Sint-Ser-
vatiuskerk te Erp de eed aflegden waardoor zij officieel 
gildebroeder werden van het Erpse gilde. Niet alleen 
mag het Erpse gilde zich gelukkig prijzen met deze drie 
al wat oudere gildebroeders; sinds begin dit jaar trek-
ken er ook drie nieuwe jeugdgildebroeders met het 
gilde op. Voorwaar een mooie ontwikkeling voor het 
Erpse gildewezen. ’s Middag begon het koningschieten 
met de rituelen rond de boom. Volgens de aanwezige 
gildeheer pastoor C. Rombauts, was het ritueel ook 
bedoeld voor de baldadige jeugd: „Zij hebben op deze 
plek niets te zoeken; laat ze maar bij het gilde komen.” 
Vervolgens werd scheidend koning Paul van Amstel 
ontdaan van zijn koningsattributen en begon de wed-

strijd met de ere-scheuten. Na het 87ste schot was het 
wethouder mevrouw Van de Ven - Van Lee van de 
gemeente Veghel die de fraaie bontgekleurde vogel naar 
beneden schoot. Mevrouw Van de Ven zal de komende 
twee jaar als erekoningin verbonden zijn aan het gilde. 
Haar werd voor deze duur het gastlidmaatschap van 
het Erpse gilde aangeboden. Vervolgens werd er een 
nieuwe vogel geplaatst en de schietcompetitie barstte 
weer in alle hevigheid los. Het verlossende 31ste schot 
van geluk was voor tamboer Paul van Dijk. Hij werd tot 
koning geïnstalleerd en kreeg de koningsvogel en het 
koningsvest omgehangen. Als adjudant zal Hans van 
Gemert optreden; indien de koning onverhoopt ver-
hinderd zal zijn neemt hij de honneurs waar. Meer 
informatie over het Erpse gilde is na te lezen op de 
website van het gilde: 
http://www.olvcatharinagilde.nl 

Koningschieten bij gilde Sint-Antonius en 
Sint-Sebastiaan Udenhout

Op kermismaandag 29 
augustus 2055 heeft bij het 
gilde Sint-Antonius en Sint-
Sebastiaan Udenhout het 
driejaarlijkse koningschieten 
plaatsgevonden. Samen met 
het zustergilde Sint-Joris 
werd de dag begonnen met 
een gildemis. In optocht ver-
trok het gilde naar het drie 
kilometer verderop gelegen 
schietterrein, genaamd het 
Schutswijke. Na genoten te 
hebben van een openlucht-
ontbijt mocht gildeheer pas-
toor Looyaard het koning-
schieten openen door drie-
maal op de door Toon Beerendonk gemaakte houten 
vogel te schieten. Daarna was het de beurt aan onze 
keizer Wil van der Laak en aan de aftredende koning 
Marcel Manni om ieder driemaal te schieten. Hierna 
volgden de vijftien aangemelde gildebroeders en -zus-
ters in volgorde van loting. Na een spannende strijd en 
een onberekenbare vogel was het na 124 schoten dat 
vendelier Gerard Weytmans de vogel neerhaalde. Hij 
mag nu drie jaar koning zijn van ons gilde. Gerard is 24 
jaar en al meer dan acht jaar onze vendelier. Hij is ook 
een begenadigd schutter met als hoogtepunt het (mede)
behalen van de titel Nederlands Viertal in 2005.
 

Gilde Sint-Sebastiaan Oisterwijk neemt afscheid 
van oude schutsboom en neemt nieuwe in 
gebruik

Een prachtige zondag vanwege een zeer aangenaam 
zomerklimaat vormde het decor van de kermisver-

V.l.n.r.: hoofdman Piet Vromans, Nelli van Nunen en koning 
Jo van Nunen

Eedaflegging in Erp

De nieuwe koning Gerard 
Weytmans
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schieting op 17 juli 2005. De leden van het Oister-
wijkse Sint-Sebastiaangilde, hun partners en de aan-
wezige kinderen vermaakten zich prima. Het was tevens 
een soort afscheid van de schutsboom. Want het was die 
dag de laatste keer dat op de wip werd geschoten van de 
vele tientallen jaren oude boom. Gekleurde ballonnen, 
sommige gevuld met water, werden stuk geschoten 
voor het daarin aanwezige papiertje met punten. Het is 
er toch van gekomen. Maandagavond 18 juli 2005 kon 

Loek Vink het eerste schot 
lossen op de nieuwe schuts-
boom. Rondom de voorzitter 
van de schietcommissie lagen 
de hulpstukken nog op de 
grond en stond de kruiwagen 
met bestratingsmateriaal al 
klaar. Maar hij kon het niet 
laten zijn handboog op te 
spannen en een pijl te schie-
ten. „Jongens, hij staat er 
mooi bij”, was zijn opgewon-
den reactie. Al een paar jaar 
eerder was besloten dat de 40 
jaar oude boom vervangen 
moest worden. Maar waar 

haal je een nieuwe boom? Kopen was geen optie van-
wege de beperkte financiële middelen. In de zomer van 
2004 kreeg het gilde een tip dat in Sprang-Capelle een 
oude privé tv-mast buiten gebruik was gesteld. Na een 
bezoek ter plaatse werden afspraken gemaakt om de 
mast te verwijderen en met een speciaal transport is 
deze over een afstand van 25 kilometer naar Oisterwijk 
gebracht. En toen lagen de spullen maandenlang op het 
gildeterrein. Omdat het gilde niet goed wist hoe dit aan 
te pakken, werd de hulp van een gildebroeder-vakman 
van een ander gilde ingeroepen en toen ging het snel. 
Nu staat de nieuwe aluminium schutsboom te glinste-
ren in de zon. Met de nieuwe pijlenvanger is het een 
blikvanger in het centrum van Oisterwijk, waar het gilde 
in het Lindepark een prachtig terrein heeft.

Gilde Sint-Sebastiaan Oisterwijk deelnemer aan 
’Reuzendag’

Wat een volk, wat een cultuur in Oisterwijk. Zondag 18 
september stroomde Oisterwijk vol met reuzen. „Meer 
dan zeventig reuzen en 50.000 toeschouwers”, zei de 
organisatie. De vijf gilden binnen de gemeente Oister-
wijk namen ook deel aan het internationale reuzenfes-
tijn. Sint-Sebastiaan oogstte veel applaus toen verschil-
lende vendeliers en tamboers demonstraties gaven tij-
dens het lange wachten.

Limburgse schutterij op bezoek in Oisterwijk
Schutterij Sint-Salvius uit het Limburgse Limbricht 
trok zondagmiddag 2 oktober op naar het Oisterwijkse 
gemeentehuis. Het tachtig leden tellende gezelschap 
was in Oisterwijk vanwege het zilveren jubileum van de 
beschermvrouwe. Onderling contact was het thema 
van deze bijzondere dag. Daarom werd de schutterij 
begeleid door het plaatselijke gilde Sint-Sebastiaan en 
het Sint-Joris & Sint-Sebastiaangilde uit de kern Heu-
kelom. Het Limbrichtse gilde is wat betreft de unifor-
mering en wijze van optreden geheel verschillend van 
de Noord-Brabantse gilden. Voorafgegaan door de 
gezamenlijke gilden uit Heukelom en Oisterwijk ging 
het complete gezelschap naar het gemeentehuis. Daar 
werden zij opgewacht door de beschermvrouwe, 
mevrouw M. van der Laan-Smits van Oyen met haar 
echtgenoot en de ere-hoofdman van de Oisterwijkse 
gilden, burgemeester Kortmann met zijn echtgenote. 
Voor het gemeentehuis was er eerst een optreden van 

het Klaroenkorps van Sint-Salvius, gevolgd door een 
vendeldemonstratie van de plaatselijke gilden. Het 
exercitie-peloton van de schutterij verzorgde afsluitend 
een spectaculair optreden. Na afloop verbleven de gil-
den op het terrein van Sint-Sebastiaan in het Linde-
park. Daar maakten de gasten kennis met het hand-
boogschieten op wip en doel.

Nieuw koningsschild voor Essche Sint-
Willebrordusgilde en huldiging jubilarissen

Tijdens de najaarsvergade-
ring van het Essche Sint Wil-
lebrordusgilde op 25 sep-
tember 2005 werd door 
hoofdman Wim van der 
Pasch, die sinds 28 maart 
2005 ook koning is, zijn 
koningsschild aan het gilde 
aangeboden. Het is een 
prachtig schild in de vorm 
van de Essche Bierpomp. 
Een toepasselijk ontwerp  
van de Essche zilversmid 
Jean-Jaques Smeijsters aan-
gezien de huidige koning 
gedurende ruim 20 jaar als 
gemeentelijk biertapper, me -
nig nieuwe inwoner van Esch heeft voorzien van een 
pul bier uit de bierpomp. Tijdens het openbare deel  
van deze najaarsvergadering werden Friso Plantema en 
Toon Reijnders gehuldigd wegens hun 25-jarig jubi-
leum als gildeheer. Op grond van artikel 25 van het 
gil  dereglement uit 1897 kent het Essche gilde meerdere 
gildeheren. Naast de burgemeester en de pastoor kun-
nen ook degenen die zich voor het gilde verdienstelijk 
maken door schenkingen van gilde-attributen of 
an derszins, tot gildeheer worden benoemd. Tijdens 
zijn toespraak ging hoofdman Wim van der Pasch uit-
voerig in, op hetgeen de gildeheren in het algemeen en 

De nieuwe schutsboom
Schutterij Sint-Salvius uit Limbricht

Koningsschild van Wim van 
der Pasch

Friso Plantema (links) en Toon Reijnders 25 jaar gildeheer
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de twee jubilarissen in het bijzonder, voor het Essche 
gilde betekenen. Als dank voor hun jarenlange trouw 
aan het gilde speldde de hoofdman de beide jubilaris-
sen het zilveren jubileumschildje op en bood hen een 
bos bloemen aan. In zijn dankwoord maakte Friso 
Plantema op ludieke manier duidelijk dat hij van het 
gilde wel een sjerp heeft ontvangen maar dat een gilde-
hoed nog ontbreekt, waarop de hoofdman hem toe-
zegde hier iets aan te doen. Toon Reijnders wees op het 
belang van het sociale karakter van het gilde in deze 
materialistische tijd. Alleen al hierom zegde hij toe ook 
in de toekomst het gilde te blijven steunen.

Kampioenschieten bij het gilde Sint-Catharina 
Vught

Op zondag 28 augustus 2005 vond bij het het gilde 
Sint-Catharina Vught het kampioenschieten plaats. 
Hieraan werd deelgenomen door vijftien gildebroe-
ders. Na een proefschot werden er vijf ronden gescho-
ten. Na deze vijf ronden waren er vier gildebroeders die 
niets hadden gemist. Dit waren Jonnie van Rixtel, 
Frank van Wetten, Rinie van Kuijk en John van den 
Wittenboer. Na één kampronde mocht Jonnie van Rix-

tel zich de nieuwe kampioen noemen. Zoals gebruike-
lijk vormen de eerste vier schutters een korps dat uit-
komt bij de schietwedstrijden op een gildedag. De gil-
dezusters schoten om het LAS wisselschild. Hier waren 
negen deelneemsters. Na vijf ronden was het Henriëtte 
van Rixtel die er met de beker vandoor ging.

Open dag Gilde Sint-Crispinus en 
Sint-Crispinianus Besoyen

Het Gilde Sint-Crispinus en Sint-Crispinianus van 
Besoyen is, hoewel nog springlevend, niet echt bekend 
bij de inwoners van de gemeente Waalwijk. Om meer 
bekendheid te geven aan de activiteiten van het gilde 
werd op zondag 26 juni 2005 een open dag gehouden 
op het schietterrein gelegen aan de Industrieweg 94 in 

Waalwijk Er werden onder andere demonstraties trom-
men en vendelen gegeven. Uiteraard konden de bezoe-
kers ook zelf de trom en/of het vendel ter hand nemen. 
Verder werden de bezoekers in de gelegenheid gesteld 
mee te doen aan het geweerschieten, zowel op de ’wip’ 
als met het luchtgeweer op de baan. Voor degenen die 
dit iets te eng vonden, was er de mogelijkheid om te 
jeu-de-boulen en/of aan het kopspijkerspel mee te 
doen. Voor de kleintjes was er een springkussen. Om de 
bezoekers een idee te geven van de ontwikkeling van 
het gilde was er in het paviljoen op het schietterrein een 
tentoonstelling ingericht. Gezien de vele tientallen 
belangstellenden mocht deze dag als zeer geslaagd 
worden beschouwd. Een woord van dank aan de ven-
deliers van het gilde Sint-Ambrosius uit Baardwijk 
voor hun medewerking aan deze open dag.

Mia van de Sande, Koningin van Ere 
Sint-Catharinagilde Vught 

Het gilde van Sint-Catharina 
uit Vught heeft zondag 18 
september 2005 met haar 
donateurs en begunstigers 
geschoten om de titel 
’Koning of Koningin van 
Ere’ van het jaar 2005. Op 
deze zon overgoten dag werd 
er echter maar door achttien 
donateurs aan de wedstrijd 
deelgenomen. Wis selien 
Lam boo wist bij het acht-
tiende schot de eerste vleu-
gel eraf te schieten, goed 
voor een derde prijs. Erik 
Bouwmeester schoot bij het 
negentiende schot de tweede 
vleugel eraf goed voor een 
tweede prijs. Bij het 94ste 
schot wist Mia van de Sande de gehele vogel naar 
beneden te halen en werd hiermee eerste Koningin van 
Ere over het jaar 2005. Het was voor haar de vierde 
maal dat zij deze titel veroverde. 

Sint-Antonius en Mariagilde Linden heeft nieuwe 
koning

Op 28 mei werd bij het gilde in Linden het jaarlijkse 
koningschieten gehouden. Al vroeg in de morgen fietst 
een gildebroeder op zijn racebike door het Cuijkse 
land, mijmerend of hij op deze letterlijk en figuurlijk te 
verwachten warme middag de kans zou krijgen de hou-
ten vogel met een welgemikt schot neer te halen en 
voor een jaar koning van het gilde van Linden te zijn. 
Terwijl hij de geplande kilometers onder zijn fiets rus-
tig weggetrapt realiseert hij zich dat gedurende zijn 
toch al meer dan 40-jarig lidmaatschap van het Lin-
dense gilde hij nog maar weinig kansen heeft gekregen, 
wel wetend dat hij een goede schutter is, om de vogel 
neer te halen. Onder de warme zon verzamelen zich de 
gekostumeerde gildebroeders op het gildeschietterrein 
Het Romeinse Hof, van waaruit gezamenlijk vertrok-
ken wordt voor het afhalen van de nog heersende 
koning Wim Martens. Hierna begon het koningschie-
ten op de speciale schietboom, waar zich een hevige 
strijd ontspon om de koningsvogel neer te halen en 
daarmee de titel Gildekoning 2005 te behalen. Na 
diverse rondes was de vogel al heel behoorlijk geha-
vend, de vogel schokte en draaide maar bleef rustig 

Uitreiking wisselbeker aan Jonnie van Rixtel

Uitreiking LAS wisselschild aan Henriëtte van Rixtel

Hoofdman Bert Kluytmans 
reikt de beker uit aan de 
’Koningin van Ere’ Mia van 
de Sande.

 LAND VAN CUIJK
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zitten. Ook de fietsende gildebroeder had zijn aandeel 
bijgedragen om de vogel van de paal te krijgen, het was 
nu zijn beurt. Het schot was goed, de vogel knikte maar 
bleef mooi op zijn hoge post zitten. Bij de volgende 
ronde vlogen de spaanders alle kanten op en niet ver-
wachtend nog een kans te krijgen wist hij zijn zenuwen 
in bedwang te houden en de laatste resten van de vogel 
met het 243ste schot neer te halen. De nieuwe koning 
Tiny van Benthum zal bij zijn volgende fietstochten 
nog vaak terugdenken aan deze dag. Na installatie van 
de nieuwe koning volgde de mis met gilde-eer en werd 
hierna van een uitgebreide gildemaaltijd genoten met 
de gildezusters in het gildehuis. 

Koning Sint-Dionysiusgilde wordt ook 
gemeentekoning

Op 27 augustus hield het Sint-Dionysiusgilde Heijen 
het zesde gemeentelijk koningschieten van de  
gemeente Gennep. Speciaal voor deze dag was schiet-
terrein De Maasarm aan de Mergeldijk feestelijk ver-
sierd. ’s Middags kwamen het Sint-Lambertusgilde uit 
Milsbeek, het Sint-Martinusgilde uit Gennep en schut-
terij De Milsbeek uit Milsbeek samen bij Zaal Schut-
tershof voor een gilde-optocht door Heijen. Veel inwo-
ners van Heijen hadden gehoor gegeven aan de oproep 
om naar het schietterrein te komen waar ook een wed-
strijd voor de publiekskoning op het programma stond. 
Na het ’vrijen’ van de schietbomen losten burgemees-
ter Marlies de Loo, wethouder Ad Houtepen, 
be schermheer Raymond Nypels uit Gennep, bescherm-
heer Ysbrandt Roovers uit Heijen en gildeheer pastoor 
Harrie Reijnen de verlossende schoten op de houten 
vogels. Hierna kreeg burgemeester Marlies de Loo de 
taak om de regerend gemeentekoning, John van Haare 
van het Sint-Dionysiusgilde het gemeentelijk konings-
zilver te ontnemen en dat onder de schietbomen te 
hangen. 
Dit was het teken voor de deelnemende verenigingen 
om de eerste schoten op de houten vogels te lossen en 
te beslissen welk gilde ditmaal het minste aantal kogels 
nodig had om de houten vogel van de spil te schieten. 
Leroy Hartjes van het Sint-Lambertusgilde Milsbeek 
werd de nieuwe gemeentelijk jeugdkoning en de 
publieksbeker werd gewonnen door Andrea Welles uit 
Gennep. Bij de gildebroeders en –zusters werd het een 
bijzonder spannende strijd waarbij snel duidelijk werd 
dat de beslissing dit jaar in het voordeel zou uitvallen 
van het Sint-Lambertusgilde Milsbeek of het Sint-
Dionysiusgilde Heijen. Uiteindelijk liet koning Wim 
Roosengarten van het Sint-Dionysiusgilde zijn kans 
niet onbenut en schoot hij zich met het 194ste schot tot 
nieuwe gemeentekoning 2006 van de gemeente Gen-
nep. Het gemeentelijk koningszilver blijft daarmee voor 
het tweede achtereenvolgende jaar in het bezit van het 
Sint-Dionysiusgilde.

Pauselijke onderscheiding voor gildebroeder 
Theo van Haare

Op 8 oktober luisterde het Sint-Dionysiusgilde de 
eucharistieviering op ter gelegenheid van haar patroons-
feest. Tijdens de viering kreeg gildebroeder Theo van 
Haare uit handen van gildeheer pastoor Harrie Reijnen 
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice 
voor zijn bijzonder grote inzet voor de Heijense paro-
chie en gemeenschap. Ook zijn vrouw Anneke kreeg 
een lofrede van pastoor Reijnen vanwege haar inzet als 
kosteres, bloemen- en interieurverzorgster. Vele jaren 
hebben Theo en Anneke van Haare zich ingezet voor 
de Heijense parochie en doen dat nog steeds. Naast de 
drukke activiteiten voor de Heijense parochie is de 
familie Van Haare nauw betrokken bij het wel en wee 
van het Sint-Dionysiusgilde.

Theo Vlug voor tweede maal gildekoning Groot 
Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde 
Soest

De laatste zondag van augustus is voor het Soester 
gilde het absolute hoogtepunt van de activiteiten die in 
het kader van de jaarlijkse gildefeesten worden georga-
niseerd. Na een voor velen slopende feestavond op de 
zaterdag ervoor, met meer dan 2000 bezoekers, is het 
niet al te vroeg voordat iedereen zijn bed weet te vin-
den. Toch ziet iedereen er de volgende morgen weer 
fris uit, wanneer bij het gildehuis wordt verzameld om 
naar de Petrus- en Pauluskerk te gaan. De viering 
begint een half uur eerder dan de reguliere planning. 
Toch is de kerk tot de laatste plaats bezet. Een volle 
kerk zorgt voor een aparte sfeer. De viering was opge-
bouwd rondom het thema ’Waar leven wij voor’. Het 
werd een echte volksmis met gilde-eer. Na een uitge-
breide lunch klinkt vlak voor enen op het gildeterrein 
De Blaak het fluitje van de commandant om de gilde-
leden te verzamelen en naar de schuttersbomen te 
trekken. Gildekorps, vertegenwoordigers van gemeente 
en r.k. gemeenschap, de oud-koningen en een delegatie 
van De Burchtschutters uit Wedde (Groningen), die 
voor een bezoek naar Soest waren gekomen, stellen 
zich op en lopen volop in de zon richting de muziektent 
om aldaar officieel afscheid te nemen van gildekoning 
2004, Jan Smeeïng. Het koningschieten begint met 
113 gildebroeders, die allen koning willen worden en 
zich daarom hebben ingeschreven. De vogel houdt zich 
goed. Na 450 schoten lijkt die zich gewonnen te geven, 
al duurt het uiteindelijk tot het 488ste schot voordat 
Theo Vlug het laatste stukje naar beneden schiet. Dat 
is voor hem de tweede keer waarbij ieder zich zijn bij-
naam ’Regenkoning’ herinnerde, omdat op alle gilde-
dagen het water met bakken uit de hemel kwam. ’s 
Avonds vond er aan huis nog een huldiging plaats door 
het gildekorps, waarna het nieuwe koningspaar deel 
kon gaan nemen aan de uitverkochte Hollandse Avond 
in de feesttent.De volgende dag waren Theo en zijn 
koningin Lia speciale gasten bij de ouderencontact-
middag.

Sint-Jacobuszondag met een jubileum in 
Zeeland

Op de zondag die het dichtst bij 25 juli ligt, wordt de 
patroonsdag van de parochie en het gilde gevierd. Deze 
zondag begon dit jaar al extra vroeg omdat voor de 
plechtige gildemis een jubilaris gehuldigd zou worden. 
In het gildehuis Zaal ’t Zuid waren we allemaal bij 
elkaar en temidden van ons, de jubilaris, die totaal 
onbekend was met de verrassing voor hem. Harrie de 
Bie uit Dinther is precies 25 jaar verbonden aan het 
gilde als muziekinstructeur. Zijn vakmanschap, zijn 
oneindig geduld en zijn onverwoestbare inzet hebben 

Installatie koning Tiny van Benthum
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er in al die jaren voor gezorgd dat de muziek op peil 
bleef en zelfs na vertrek van tamboers, een hele nieuwe 
groep opstartte, die intussen is versterkt met vijf bazuin-
blazers. Voldoende redenen om hem de zilveren schelp 
als dank op de baret te spelden. Zijn vrouw Fien kreeg 
een boeket bloemen en beiden genoten de hele dag van 
de gastvrijheid. 
De eucharistieviering kreeg een bijzonder tintje omdat 
de nieuwe Plebaan van de Sint Jan, G. van Rossum, 
voorging in de mis en waarbij Kruisheer Pater Verbrug-
gen uit Uden assistentie verleende. Deze was vanuit 
Brazilië in Zeeland vanwege de 45 in Zeeland verblij-
vende jongeren uit Brazilië, die hier waren in verband 
met de Jongerendagen in Keulen. Tijdens de dienst 
werd een gedachtenisplaquette van Marie van Dongen 
(overleden 13 maart 2005) naar de Sint-Jacobuskapel 
gebracht en daar opgehangen bij de eerder overleden 
gildeleden. Na de mis brachten we ons jaarlijks bezoek 
aan de bewoners van zorgcentrum Compostela in Zee-
land. 
De namiddagviering bestond uit een onderlinge schiet-
wedstrijd om de wisselbeker met aansluitend een uit-
gebreide barbecue.

Zestig jaar in het klooster
Na deelname aan de zeer zonnige en succesvolle gilde-
dag in Oeffelt op 28 augustus, bracht op 17 september 
een deputatie van het gilde een felicitatiehulde aan zus-
ter Maria Regina van der Burgt (84), die met drie zus-
sen, waarvan één is overleden, in het klooster leeft en 
samen met haar broers en andere zussen samen 678 
jaar oud zijn. Gezien haar leeftijd en gezondheidstoe-
stand werd van een uitgebreide gildehulde af gezien. 
Zij kreeg wel de gebruikelijke oorkonde aangeboden en 
was zeer verrast dat het gilde speciaal voor haar op 
bezoek kwam.

Mini Gildedag in Escharen
Zeven gilden uit de omgeving waren zaterdag 24 sep-
tember present om het splinternieuwe gildehuis van 
het Sint-Antoniusgilde in Escharen feestelijk te ope-
nen. De gilden van Grave, Ravenstein, Huisseling, 
Zeeland, Gassel, Sint-Hubert en Escharen zelf, trok-
ken door het feestelijk versierde dorp. Op het terrein 
werden onder leiding van kringcommandant Toon 
Driessen de gebruikelijke massale opmars en het slan-
gendefilé gehouden. 

Gildefeesten Gilde Salvator Mundi Oeffelt druk 
bezocht

In het weekend van 26 tot 28 augustus 2005 vierde het 
Gilde Salvator Mundi het 590-jarig bestaan en vijftig 
jaar heropleving. Vrijdagavond begon het feest met een 
receptie. Afgevaardigden van verenigingen uit Oeffelt, 
genodigden en buurgilden kwamen het gilde felicite-
ren. Na afloop van de receptie volgde de reünie voor 
oud-leden. Er werd een DVD getoond van de gilde-
activiteiten uit de jaren zeventig. Ook was er een ten-
toonstelling over de vijftig jaar heropleving. Zaterdag-
middag werd er voor de kinderen een middeleeuwse 
kinderbraderie georganiseerd. Er waren allerlei mid-
deleeuwse spelletjes en Knoert en Knuf zorgden voor 
leuk vertier samen met de kinderen. De zaterdagavond 
was voor het spektakel ’Vrienden van Oeffelt live’. 
Zondag, een zonovergoten gildedag. ’s Ochtends was 
de gildemis, door pastoor Van Breemen, met alle geno-
digde koning- en keizersparen van alle aanwezige gil-
den. Deze mis werd opgeluisterd door het gemengd 
koor Sint-Caecilia en door het eigen gilde Salvator 
Mundi. Aansluitend was er de Brabantse koffietafel en 
de erewijn. ’s Middags trok de optocht met de 41 gil-
den slingerend door Oeffelt. Vervolgens werd de gilde-
dag officieel geopend op het feestterrein waar ook het 
publiek rijendik langs de kanten stond. De massale 
opmars, de vaandelgroet en het slangendefilé maakten 
diepe indruk bij velen. Daarna werd er weer sportief 

Kennismaking na de mis. V.l.n.r. pater Verbruggen, plebaan 
G. van Rossum en het koningspaar

Opstellen bij de kerk van Escharen voor de optocht

Zuster Maria Regina van der Burgt met oorkonde tussen het 
koningspaar Mia en Koos van Dongen. Achter hen Toon van 
Dongen en hoofdman Adriaan van het Coer Klaar voor de massale opmars
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gestreden om de felbegeerde zilveren prijzenschilden. 
Uiteindelijk ging het gilde van Geijsteren met de ere-
prijs naar huis. 

Vendeliers openen Vierdaagsekamp
Maandagavond 18 juli openden de vendeliers van vier 
gilden het Vierdaagsekamp in Ravenstein. Dit is een 
kamp opgezet voor lopers van de Vierdaagse, die lid 
zijn van de Nederlandse Caravan Club (NCC). Het 
gehele jaar door oefenen de vendeliers van deze gilden 
op het NCC-terrein op het bovenste hoornwerk van de 
vestingwerken van Ravenstein. Voor deze bijzondere 
gelegenheid werd de oefenavond in een officieel jasje 
gestoken en een dag eerder gehouden. Dit was de eer-
ste keer dat de vier gilden gezamenlijk een vendelgroet 
gaven. De vier gilden behoren immers tot drie verschil-
lende kringen; Kring Maasland (Sint-Sebastiaangilde 
Oss), Land van Cuijk (Sint-Lambertusgilde Huisse-
ling en Sint-Barbaragilde Ravenstein) en de Gelderse 
Kring Rijk van Nijmegen (Sint-Damianusgilde Nif-
trik).
Het deed de wandelaars van de NCC goed, want deze 
hebben allen de Nijmeegse vierdaagse uitgelopen. 
Helaas haalde maar de helft van de deelnemende gil-
debroeders van het Ravensteinse gilde de ’Via Gladi-
ola’.

Honderdste Ravensteinse bedevaart naar 
Kevelaer

Zaterdag 27 augustus ging het Sint-Barbaragilde naar 
Kevelaer op bedevaart. Dit was een jubileumbede-
vaart. In het kader van deze honderdste bedevaart, was 
er extra veel aandacht aan deze bedevaart gegeven. Het 
was dan ook niet verwonderlijk dat de deelname aan 
deze bedevaart groot was. Het gilde nam plaats in de 
bus met de misdienaars. Speciaal voor deze gelegen-
heid sloot de bedevaart vanuit Veghel zich bij de  
Ravensteinse bedevaart aan. De processie van de bus 
naar de genadekapel was zeer indrukwekkend. Na de 

eucharistieviering vond er een vendelgroet plaats. Na 
een kop koffie kon deelgenomen worden aan de kruis-
weg. Het lof aan het eind van de dag vond plaats in de 
open lucht. In de molen van Ravenstein was een ten-
toonstelling ingericht over de honderd Ravensteinse 
bedevaarten naar Kevelaer.

Gilde Sint-Sebastiaan Bergen op Zoom en 
Borgvliet organiseerde Jeugdgilde-doe-dag 

Op zondag 11 september organiseerde het Gilde Sint-
Sebastiaan Bergen op Zoom en Borgvliet voor het eerst 
een Jeugdgilde-doe-dag op het Ravelijn te Bergen op 
Zoom. Jeugdleden van de schuttersgilden van Raams-
donk, Leur en Gilze waren de hele middag druk in de 
weer met vendelen, trommen, bazuinblazen en hand-
boogschieten, zowel op doel als op de staande wip. Een 
van de kronen op het werk van het organiserende gilde 
was de dubbele overwinning van hun eigen jeugdlid 
Bas Verbogt bij het handboogschieten, zowel op doel 
als op de staande wip. De opzet van deze dag, in het 
weekend van de Open Monumentendagen, was vooral 
ook de jeugd van Bergen op Zoom en omgeving nader 
kennis te laten maken met de verschillende disciplines 
binnen een schuttersgilde. Er was voor iedereen volop 
gelegenheid ook zelf te schieten, te vendelen, te trom-
men of op de bazuin te blazen. Een kunstvendelier liet 
zien wat allemaal mogelijk is met een vendel. Gezien de 
opkomst en het enthousiasme van gildeleden en bezoe-
kers is het schuttersgilde Sint-Sebastiaan ook in deze 
opzet geslaagd. Om de nu gewekte belangstelling van 
de jeugd voor het gildegebeuren op gang te houden zal 
zo’n dag komend jaar zeker herhaald worden. Ofwel bij 
een van de andere deelnemende gilden, ofwel op het 
voor zo’n evenement bijzonder geschikte historische 
Ravelijn op den Zoom in Bergen op Zoom.

Sint-Willibrordusgilde Alphen
Zaterdag 1 oktober vierde het Sint-Willibrordusgilde 
alweer de 40ste editie van de Staatsiedag. Een dag vol 
activiteiten met als klapstuk het schieten op de wip, 
waarvan de winnaar een jaar lang de eretitel gildeko-
ning mag dragen. 

Installatie gildebroeders 
Volgens traditie klonk vroeg in de morgen bazuinge-
schal van de kerktoren. Een teken voor de leden van 
het gilde dat de jaarlijkse Staatsiedag was aangebroken. 
Vanwege de neergutsende regen vond geen rondgang 
door het dorp plaats. Tijdens de gildemis werden twee 
nieuwe gildebroeders, Dennis Peeters (schutter) en 
Conja de Swart (bazuinblazer) officieel geïnstalleerd. 

De vendeliers in opmars

Vendelhulde in Kevelaer

 BARONIE EN MARKIEZAAT

De jeugdleden van de deelnemende gilden broederlijk bijeen
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Na de jaarvergadering en de koffietafel begaven de vier 
bazuinblazers zich weer naar de kerktoren, waarop ná 
het bazuingeschal pastoor Paes, burgemeester Nuijten 
en wethouder Huijben bij de pastorie werden afge-
haald. Intussen scheen een behaaglijk herfstzonnetje 
over Alphen. Op het schietterrein aangekomen plaatste 
gildekoning Sjef Hoogendoorn de breuk met konings-
zilver onder de boom, ten teken dat het koningschap 
open stond. Op het gildeterrein hadden zich intussen 
veel belangstellenden verzameld, die zich heerlijk in het 
zonnetje koesterden terwijl ze het schouwspel gade-
sloegen. 

Bijzondere vogel 
Vervolgens werd de vogel op de boom geplaatst. Met 
Gerard Koopman en Koen van de Wouw als zijn inspi-
rerende voorgangers, was het dit jaar de pas geïnstal-
leerde gildebroeder Dennis Peeters die de vogel had 
gemaakt; een bijzondere vogel in de figuur van Jacob de 
Uil. Tussen zijn vleugels droeg hij, in plaats van de ver-
maarde fabeltjeskrant, een speciale editie van de gilde-
krant. Als hoofdartikel stond vermeld dat Dennis en 
zijn echtgenote Esther op 1 oktober precies één jaar 
getrouwd waren. Onder begeleiding van gildekeizer 
Wim van Dijk mochten pastoor, burgemeester en een 
wethouder ieder drie pijlen ’afvuren’. Burgemeester 
Nuijten presteerde het om, met de buik vooruit, met de 
tweede pijl Jacob de Uil te onthoofden. Vervolgens was 
het de beurt aan achtereenvolgens de hoofdman, 
opperdeken, keizer en de toen nog huidige gildeko-
ning. 

Een nieuwe gildekoning 
Het was inmiddels een eind in de middag toen de strijd 
om het koningschap ontbrandde. Achttien schutters 
betraden het strijdperk om ieder drie pijlen richting 
vogel te schieten. Harrie Oomen slaagde erin om de 
gildekrant tussen de vleugels weg te schieten. Ook 
anderen wisten de vogel goed te raken, waardoor na 
verloop van tijd alleen nog het onderstel overbleef. Na 
54 schoten werd de boom naar beneden gehaald en 
werd de borgpin verwijderd, waardoor de vogel (lees 
onderstel) echt los kwam te staan. De tweede ronde 
kon een aanvang nemen. Dezelfde achttien schutters 
traden weer aan. Het was Franc van Os die het 21ste 
schot van de tweede ronde op zich zou nemen, waar-
van er al zeven keer goed raak was geschoten. 
Voordat het zover was, zei hij tegen Ad van Gorp: „Ik 
zal hem zodanig raken, dat jij hem eraf kunt schieten.” 
Ad heeft het er al jaren op staan om gildekoning te 
worden. De boog werd gericht, met één dichtgeknepen 
oog vuurde Franc zijn pijl af…… en raak! Alles wat nog 
was overgebleven viel in rap tempo ter aarde. De hele 
wedstrijd had net een halfuur in beslag genomen. Het 
was voor Franc de derde maal in zijn gildecarrière dat 
hij gildekoning werd. 

Koninklijk gezin 
Voordat Franc officieel tot gildekoning kon worden 
uitgeroepen, moest de gildeoverheid hier haar stem 
over uitbrengen, wat overigens geen bezwaren ople-
verde. Weer waren het de vier bazuinblazers die de 
toren beklommen om van daaruit hun geschal over het 
dorp te verspreiden; ten teken dat er een nieuwe gil-
dekoning was. Na de handwassing deponeerde Franc 
een muntje in de waterschaal, met welke handeling hij 
het koningschap aanvaardde. Oud-koning Sjef van 
Hoogendoorn hing hem vervolgens de breuk met het 
koningszilver om de schouders. De bladen met erewijn 
gingen rond om een toost uit te brengen op de nieuwe 
gildekoning, zijn koningin Ingrid en (laten we ze zo 

maar noemen) prinses Sanne en prins Michiel. Samen 
met leden van de gilde- en gemeentelijke overheid en 
alle andere belangstellenden luisterden ze vervolgens 
naar het ’Give us peace’, dat uit de luidsprekers schalde. 
Na een vendelhulde mocht Franc, volgens traditie, als 
enige over het vaandel lopend het gildehuis betreden, 
waarna hij van iedereen de felicitaties in ontvangst 
nam.  ■

Een dronk op de nieuwe gildekoning

WILLIGERS makers van vaandels, 
vendels en andere 

gildeattributen

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

en diverse andere beelden

Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch

Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74



IN MEMORIAM

Nico Wolff, Sint-Leonardusgilde 
Beek en Donk (Peelland)

Voor de vierde keer 

in twee jaar werd 

het Sint-Leonar-

dusgilde getroffen 

door het verlies van 

een gildebroeder. 

Op 27 juli 2005 

kwam op 79-jarige 

leeftijd het einde 

aan het veel bewo-

gen leven van onze 

zeer gewaardeerde 

gildebroeder Nico Wolff. Hij was 29 jaar 

verbonden aan ons gilde. Nico heeft zich 

als architect-tekenaar verdienstelijk 

gemaakt, door voor ons gilde (en ook 

daar buiten) ontwerpen te maken voor  

o.a. de vendelvlag en de Sint-Leonardus-

kapel aan de Goorloop. Daarnaast was 

hij fotograaf van belangrijke gilde-activi-

teiten, hield het foto-archief bij en was de 

adviseur bij onderhoudswerkzaamhe-

den. Zijn laatste activiteit was een teke-

ning voor de vergroting van de Sint-Leo-

narduskapel. Wij zijn daar nu volop mee 

bezig en proberen dit ontwerp naar zijn 

idee te realiseren. Met een dankbaar 

gevoel voor zijn inzet, zowel voor zijn 

gezin, onze gemeenschap en voor ons 

gilde, hebben wij met gilde-eer afscheid 

van hem genomen. 

Cor de Bruijn, Gilde Sint-Antonius, 
Sint-Sebastianus en Heilig Sacra-
ment, Beugen (Land van Cuijk)

Op 1 augustus 2005 is vrij onverwacht 

overleden gildebroeder Cor de Bruijn 

(75). Cor was vanaf 1998 lid van het 

gilde. Cor zette zich onder anderen in 

voor de rommelmarkten als toezichthou-

der op de tafels.

Frans Wilborts, Sint-Willibrordus 
Casteren (Kwartier van Oirschot)

Op 15 maart 2005 

overleed geheel 

on verwacht gilde-

broeder Frans Wil-

borts (87). Frans 

had op de jaarlijkse 

teeravond op 5 

november 2004, 

vanwege het feit dat 

hij zestig jaar lid 

was, een kringon-

derscheiding van 

Het Kwartier van Oirschot ontvangen, 

waar hij ontzettend trots op was. Helaas 

heeft hij hier niet lang van mogen genie-

ten. 

Nico Jansen, Sint-Willibrordus 
Casteren (Kwartier van Oirschot)

Op 25 april 2005 is op tachtigjarige leef-

tijd Nico Jansen overleden. Hij sukkelde 

de laatste 

jaren met zijn gezondheid. Nico was al 

vele jaren rustend lid.

Toon Boogers, Sint-Catharinagilde 
Eindhoven-Stad (Kempenland)

Toon Boogers (85), 

sinds 1972 gilde-

broeder van het 

Sint-Catharinagilde 

Eindhoven-Stad, 

overleed na een 

langdurig ziekbed 

op 28 augustus 

2005. Enige jaren 

geleden overkwam 

hem een zeer ern-

stig verkeersongeluk 

waarbij hij zwaar hersenletsel opliep. Dit 

ongeluk is hij nooit helemaal te boven 

gekomen. Desondanks was hij altijd 

goed geluimd en in voor een geintje. 

Toon, binnen het gilde Toontje, was altijd 

een enthousiaste en creatieve gildebroe-

der en voelde zich ondanks zijn handicap 

tot het laatste moment nauw bij het gilde 

betrokken. 

Jan koonings, Sint-Catharinagilde
Eindhoven-Stad (Kempenland)

Hoewel Jan Koo-

nings (81) al enige 

tijd ziek was en ver-

pleging behoefde in 

een verzorgingste-

huis kwam zijn over-

lijden toch nog erg 

onverwacht. Jan was 

een actief gildebroe-

der en ondanks zijn 

zwakke gezondheid 

heeft hij op 3 sep-

tember nog meegeschoten voor het 

koningschap vanuit zijn rolstoel. Helaas 

zonder succes. Jan had een grafische 

opleiding en was eigenaar van de be kende 

kantoorboekhandel en drukkerij op de 

Demer te Eindhoven. Nadat hij de zaak 

op de Demer gesloten had werd hij leraar 

grafische vormgeving. Dit lag hem ech-

ter niet en werd vervolgens archivaris van 

de gemeente Waalre. Na zijn pensioene-

ring werd Jan tot gildebroeder geïnstal-

leerd op Verloren Maandag, 12 januari 

1987. Naast zijn gildebroeder zijn was 

Jan een even enthousiast lid van het 

Eindhovense Mannenkoor. Op 31 okto-

ber hebben we samen met het koor 

afscheid genomen en Jan met gildeeer 

begraven op het Sint-Catharinakerkhof 

te Eindhoven. Voor zijn vele verdiensten 

was Jan drager van de eremedaille in zil-

ver in de Orde van Oranje Nassau.

Driek en Annie van de Ven-van 
Tulden, Gilde van Sint-Antonius Abt 
Lierop (Peelland)

Driek van de Ven is op 82-jarige leeftijd 

overleden. Driek, 65 jaar gildelid, was in 

1946 de eerste koning na de Tweede 

Wereldoorlog. Was een van de jonge gil-

debroeders die, na de verplichte rustpe-

riode 1940-1945, nieuw leven in het 

gilde bracht. Het gilde heeft Driek van 

de Ven naar zijn laatste rustplaats bege-

leid en met gilde-eer afscheid genomen.

Slechts zes weken na haar man Driek, 

kwam ook Annie van de Ven-van Tulden 

op 78-jarige leeftijd te overlijden. Annie 

was lid van het gilde sinds vrouwen vol-

waardig lid konden zijn. Op haar verzoek 

hebben we haar bij haar man met gilde-

eer te ruste gelegd.

Jan Janssens, Gilde van Sint-
Antonius Abt Lierop (Peelland)

Jan Janssens is op 81-jarige leeftijd over-

leden. Hij was lid sinds 1941 en al die 

jaren rustend. Gildeleden waren op 28 

september aanwezig bij de uitvaartdienst 

in de Lieropse koepelkerk. Tijdens voor-

noemde dienst stond het gildevaandel 

met rouwtoefje, als eerbetoon voor de 

overledene, vooraan in de kerk opgesteld 

en het aloude gildevaandel met rouw-

wimpel in de Sint-Antonius Abtkapel.

Louis van Veghel, Sint-Hubertus-
gilde Liessel (Peelland)

Op woensdag 14 

september is gilde-

broeder Louis van 

Veghel (84) overle-

den. Louis was 50 

jaar lid van het Sint-

Hubertusgilde en 

een echte gildeman. 

Nog pas geleden 

werd hij door het 

gilde gehuldigd 

vanwege zijn 

50-jarig lidmaatschap. Vijftig jaar gilde-

broeder waarvan ruim 30 jaar konings-

knecht; de overige jaren was Louis pike-

nier. Louis was een heel eenvoudig mens, 

nooit veeleisend, erg bescheiden en een 

heel gezellig mens tijdens het uittrekken 

van het gilde. Hij stond altijd klaar voor 

het gilde, niets was hem teveel. Louis was 

een graag geziene gildebroeder. Na een 

uitvaartdienst met gilde-eer in de Willi-

brorduskerk te Liessel hebben wij hem 

mogen begeleiden naar het crematorium 

in Heeze.

Pierre Kiggen, Gilde Sint-Joris Sint-
Barbara Maarheeze (Kempenland)

Onze gildebroeder Pierre Kiggen (76) is 

op 18 september 2005 overleden. In 

Pierre verliezen we een gildebroeder met 

zeer grote verdiensten. Zijn toetreden op 
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4 december 1972, 

na een periode 

waarin het gilde 

bijna was ingesla-

pen, betekende een 

impuls; het ledental 

is sinds dat jaar 

alleen maar geste-

gen. Pierre heeft in 

diverse bestuurs-

functies de gildekar 

getrokken; in 1980 

en in 1986 is hij bovendien koning 

geweest. Pierre had een ruim hart voor 

alles wat het gilde betreft en daarnaast 

had hij een heel menselijk, klein hart 

voor zijn omgeving; hij kon door kleine 

dingen diep worden geroerd. Met volle 

teugen genoot hij van het leven, ook toen 

zijn leven beperkingen ging kennen.

 

Koos Hanegraaf, Gilde Sint-Anto-
nius Abt Nuland (Maasland)

Op zondagochtend 

7 augustus 2005 

overleed zeer plot-

seling onze oudste 

gildebroeder Koos 

Hanegraaf in de 

leeftijd van 80 jaar. 

Koos werd in 1950 

op 25-jarige leeftijd 

lid van het gilde. 

Geen wonder, want 

zijn vader was ook 

lid. Tot 1968 was hij vendelier en van 

1968 tot 1991 vervulde hij de functie van 

vaandrig. Bij zijn 40-jarig jubileum in 

1990 kreeg hij een kringonderscheiding 

uitgereikt. Tijdens de teerdag in januari 

van dit jaar is hij voor zijn 55-jarig lid-

maatschap nog eens extra in de bloeme-

tjes gezet.

Toon Vogels, Sint-Jorisgilde Oirschot 
(Kwartier van Oirschot)

Geheel onverwacht 

overleed op 16 

augustus  2005 gil-

debroeder Toon 

Vogels (79). Toen 

Toon in Oirschot 

kwam wonen sloot 

hij zich in 1986 aan 

bij het gilde. De 

eerste jaren was hij 

actief schutter. Het 

ging Toon daarbij 

vooral om de gezellige buurt met zijn 

mede-gildebroeders. Buurten deed Toon 

ook graag als de gildekostuums bij hem 

opgehaald werden. Met belangstelling 

volgde hij het persoonlijke wel en wee 

van alle gildebroeders- en zusters en wist 

iedereen te boeien met zijn levensver-

haal. Gebreken komen echter met de 

jaren en ook Toon kreeg zijn deel. Zijn 

gezichtsvermogen ging sterk achteruit en 

hij moest daardoor veel van zijn mobili-

teit inleveren. Toon verloor hierdoor 

langzamerhand het contact met zijn 

omgeving, iets waar hij zo op gesteld was.

Nelly Biemans, Sint-Sebastiaangilde 
Oisterwijk (Maasland) 

Op woensdag 16 februari 2005 overleed 

op 90-jarige leeftijd Nelly Biemans.

Op 7 april 1968 werd Nelly toegelaten 

als lid van het gilde Sint-Sebastiaan 

Oisterwijk.

Ze volgde al jaren de activiteiten van het 

Sint-Sebastiaangilde voordat zijzelf als 

lid werd toegelaten, maar vrouwen kon-

den toen nog geen lid worden. Voor haar 

90ste verjaardag was het gilde al uitgeno-

digd. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. 

Het blijft nu stil op de 14e oktober.

Carel van Hoof, Sint-Antoniusgilde 
Stiphout (Peelland)

Wat een mooi en 

fijn reisje had moe-

ten worden eindigde 

in een nachtmerrie. 

Plots ziek gewor-

den, is Carel van 

Hoof (63) ruim 

zeven weken later, 

12 oktober 2005 

overleden. Hij was 

sinds zijn intrede bij 

het gilde in 1967 

secretaris van het gilde. Van het gilde 

kreeg hij een onderscheiding vanwege 

zijn 25-jarig lidmaatschap in 1992.

Jac Hoevenaars, Sint-Nicolaasgilde 
Valkenswaard (Kempenland)

Eenenzestig jaar 

was hij onder ons! 

In het gilde diende 

hij ons als tamboer, 

koning en voorzit-

ter. Na een kort 

ziekbed is hij overle-

den. Het is een 

gemis voor een 

wijde kring van 

familieleden, vrien-

den en bekenden. 

Voor de onlangs geschoten ’sleepkoning’ 

kan hij helaas zijn belofte niet nakomen

Piet Swaanen, Gilde Sint Jozef 
Vessem (Kwartier van Oirschot)

Op 24 september 

2005 heeft het gilde 

Sint Jozef Vessem 

met gilde-eer 

afscheid genomen 

van de medeoprich-

ter en secretaris Piet 

Swaanen. Hij was 

meer dan 50 jaar 

gildebroeder en is 

heel veel jaren 

s chu t t e r s l e ide r 

geweest, hetgeen hij tot het laatst is blij-

ven doen. Hij zelf was ook een goede en 

trouwe schutter en was jarenlang voor-

zitter geweerschutters bij de Kring van 

Schuttersgilden Het Kwartier van Oir-

schot. Hij is meerdere keren  koning 

geweest. Hij was tevens medeoprichter 

van het Kempenschieten en is daarvan 

meer dan 25 jaar competitieleider 

geweest. Twee jaar terug werd hij konink-

lijk onderscheiden vooral vanwege zijn 

tomeloze inzet op gildegebied. 

Jitze Vrijburg, Gilde Sint-Joris 
Zesgehuchten (Kempenland)

Jitze Vrijburg over-

leed 2 maart 2005 

in de leeftijd van 82 

jaar. Jitze toonde 

belangstelling voor 

ons gilde toen zijn 

zoon Frits lid werd 

en die belangstel-

ling zou altijd blij-

ven. Hij kwam 

samen met zijn 

vrouw naar alle eve-

nementen. Later werd nog een zoon lid 

en vervolgens ook diens kinderen. Toen 

kon hij niet achter blijven en meldde zich 

in juni 1997 aan als lid. Hij had weinig 

woorden nodig om iets gezegd te krijgen, 

maar hij was wel duidelijk en eerlijk. Hij 

hield van grappen en hij had humor. 

Dat zij allen rusten in vrede ■

Pierre Kiggen

Koos Hanegraaf

Toon Vogels

Carel van Hoof

Jac Hoevenaars

Piet Swaanen 

Jitze Vrijburg

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden

IN IEDER GILDEGEZIN 

HOORT DE 

GILDETROM THUIS!

      Agenda

Voor de gildefeesten 2006 
zie nummer 3 2005.
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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.
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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


