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BARONIE

Nieuwe Europese koning Tadeusz Zyla uit Polen rechts
en prins Christoph Müller uit Duitsland

MARKIEZAAT

Uw gildekleding en
toebehoren, perfect op maat
gemaakt in eigen atelier.
Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen,
hoeden (in vele modellen, kwaliteiten
en kleur) en gildekousen tot ver over de
knie (alleen bij ons verkrijgbaar).
Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)
ingeborduurd worden!
Alle door ons geklede gilden worden
ook door ons onderhouden!

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

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

LEVENSBOOM

EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

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

GIET- SMEEDWERKEN
IJZEREN
RAMEN

EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN

VOORDEURPANEEL

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

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71
Fax (073) 551 69 68. Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak.
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.
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Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN
5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78

Blinkt uit in vakmanschap

TER INLEIDING
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Wij zijn verheugd, het is gelukt! In de vorige aflevering van De Gildetrom werd een verzoek gedaan om uit te zien naar een plaatsvervanger
voor Lau Huijbers, de huidige secretaris en abonnementenadministrateur van de stichting De Gildetrom. Tot grote vreugde kreeg het
bestuur enkele reacties hierop en zo kunnen wij mededelen dat twee
mensen zich bereid hebben verklaard de taken van Lau Huijbers over
te nemen. Ik wil ze graag even aan jullie voorstellen: Mevrouw Virginie Mes, lid van het Sint Jorisgilde Goirle en dochter van de eerste
voorzitter Jan Mes, zal de functie van abonnementenadministrateur
gaan vervullen. De heer Henk van de Broek, lid van het Sint Joris- en
Sint Sebastiaangilde Berkel-Enschot, ontfermt zich over het secretariaat. Lau is destijd in zijn functie aangesteld op voordracht van het
federatiebestuur. Het stichtingsbestuur heeft na kennismaking positief
gereageerd op deze aanmeldingen en derhalve aan het federatiebestuur verzocht hen voor deze functies voor te dragen. Het stichtingsbestuur was al van plan de taken te gaan splitsen omdat het werk, dat
Lau Huijbers deed, voor een persoon te veel is. Het is allemaal sneller
gegaan dan verwacht en we zijn er ook erg blij mee!
Tijdens de laatste redactievergadering werd de vraag gesteld, waarom
nooit mededelingen vanuit de kringbesturen naar de kringcorrespondenten worden gedaan. Zij hebben het gevoel dat de kringen niet
helemaal achter hen staan, terwijl zij toch van uit de kring benoemd
zijn! Daarom een vriendelijk verzoek: willen de kringbesturen dit in
de toekomst gaan doen? De berichten zullen dan wel niet zo actueel
zijn, maar de gildebroeders en -zusters worden dan in ieder geval wel
geïnformeerd. Als de stichting hiermee akkoord gaat, kan eventueel
de rubriek ’Federatienieuws’ worden verbreed tot ’Federatie en kringbestuurnieuws’.
Ook werd tijdens deze vergadering vanuit het stichtingsbestuur opgemerkt, dat sommige artikelen in het kringnieuws nog steeds té lang
gevonden worden en daarin bijkomstigheden staan, welke in een verslag voor de eigen vereniging wel passen, maar niet voor algemene
consumptie in het blad nodig of geschikt zijn. Wij willen de schrijvers
verzoeken hiermee rekening te houden. Het EST-2006 is voorbij, het
was een grandioos gebeuren. Op de omslag staan de nieuwe Europese
Schutterskoning en Schuttersprins afgebeeld; en in het hart van dit
nummer mogen we een fotocollage van dit alles aanbieden.
De jeugd krijgt in dit nummer de ruime aandacht, maar liefst twee pagina’s vol en dat is heel mooi. Ik wil de andere jeugd dan ook aanmoedigen iets te schrijven en als jullie denken: „Dat kunnen wij niet”, niet
bang zijn en gewoon schrijven. De redactie maakt er wel iets moois
van. Kunnen wij op jullie rekenen?
Peter van Kuijen

HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar één vijf euro om een advertentie van vier regels in ’De
Gildetrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee bent.
U kunt de tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:
Administratie De Gildetrom, Dr. de la Courtstraat 71, 5421 JG
Gemert. Voeg het geld in contanten er bij.
Het onderwerp van de advertentie behoeft niet persé op het gilde
betrekking te hebben.
Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit,
informatie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of iets te koop aanbieden.

Sluitingsdatum inzenden kopij naar redacteuren afl. 2006/4
9 oktober 2006 (verschijnt 2e helft december 2006)
Gildeschrijvers, lever uw kopij in, overeenkomstig de door de
redactie gestelde ’Richtlijnen voor het maken en aanleveren van
kopij en foto’s’. Dit boekje kunt u via e-mail toegestuurd krijgen
door uw correspondent of door de hoofdredacteur.

71

PAGINA VOOR DE GILDEJEUGD

JEUGDTOERNOOI 2006 KEMPENLAND TE BORKEL
Zoals beleefd door een jeugdtamboer van het
Sint Luciagilde Steensel: Keigaaf!
Na een half uurtje rijden met een ’hele stoet’ jeugd uit Steensel kwamen we in Borkel aan. Er was een lekker warm zonnetje en er hing
een gezellige sfeer en niet te vergeten… een prachtig terrein. Het zag
er allemaal veelbelovend uit. Na een goed half uur wachten begonnen we. Eerst werd een klein stukje door het dorp gelopen en terug
op het feestterrein werd er netjes opgesteld voor de massale opmars.
Een prachtig gezicht werd gezegd, maar dat vinden de mensen altijd!
Daarna moesten we eventjes stil zijn en luisteren wat de hoofdman
van Borkel, de burgemeester en nog een aantal andere mensen te
zeggen hadden. Het kwam eigenlijk bij iedereen hierop neer, dat ze
blij waren met het weer en dat het niet alleen om het winnen ging
maar ook om het plezier. Dat hebben wij, de tamboers en bazuinblazers van Sint Lucia iets te serieus genomen. Geen prijs namelijk,
maar wel heel veel plezier zoals dat ook hoort in een groep. Na alle
praatjes kwam er een mooie vendelgroet en daarna de afmars. Toen
hebben we nog even moeten wachten tot de wedstrijden begonnen.
Die gingen niet allemaal even geweldig maar we zijn er verder zonder
kledingscheuren van af gekomen. Nadat we klaar waren met de wedstrijden hebben we wat rondgelopen om naar anderen te kijken. Ook
hebben we geschoten wat bij de meeste redelijk goed ging. Hier zijn
geen gewonden gevallen. Nog snel een frietje gehaald bij de frietkraam om de grootste honger te stillen en toen was het wachten op
de prijsuitreiking. Eerst werden de vendeliers groep voor groep naar
voren geroepen. En ja hoor prijs voor een van de vendelliertjes uit
Steensel! Daarna waren de bazuinblazers aan de beurt. Helaas geen
prijs voor Steensel, maar die hebben we dan ook maar twee. Toen de
tamboers; ook hier geen prijs. Maar om de pijn te verzachten was er
voor iedereen een mooi gedenkspeldje. Er waren wel prijzen voor het
schieten geregeld. Daar was wel een prijs voor Steensel en wel voor
een meisje (!); wat hebben de jongens gebaald… Al bij al was het een
heel leuke en gezellige dag, ook al waren er voor ons niet veel prijzen
gevallen. We zien met ons allen weer uit naar volgend jaar en hopen,
dat het dan weer net zo leuk is en dat we dan wat meer zilver binnen
kunnen slepen.

Zoals beleefd door de kringcorrespondent
Midden mei ontving ik een e-mail van de organisatie van het jeugdtoernooi Kempenland te Borkel. Als je tijd heb om te komen, kun je
meteen een artikeltje schrijven over het toernooi, dat is voor ons dan
ook minder werk. Het was in een mooie voorjaarsdag, mooi voor te
vendelen te trommen en te schieten, en om samen met de jeugd te
kijken naar hun prestaties. Volgens de hoofdman van het Borkelse
gilde was dit te danken aan de worst die in de boom was gehangen.
Hij zou die na afloop van het toernooi persoonlijk verorberen, als het
goed weer zou blijven. De jeugd streed om wat ze waard was, op de
trom, de bazuin en met vendel. En ook de teleurstellingen waren niet
van de lucht; een windvlaag die het vendel uit je handen sloeg, een
tromstok die op de rand van de trom eindigde, en een valse noot op
de bazuin. Je zag het onderlinge meeleven met de ’eigen’ gildebroedertjes en -zustertjes. Maar ook het meeleven met de concurrentie.
Ook in gesprekken met oudere gildebroeders werd de onderlinge
broederschap en verbondenheid naar voren gebracht als het positieve
punt van dit toernooi. En natuurlijk kwam ook de Gildetrom ter
sprake. Over het algemeen toch wel positief, maar toch met wat negatieve puntjes wat de jeugdpagina betreft. Iedereen is blij dat het er
is, maar de vraag kwam of het altijd op één pagina moet worden samen gebracht met die kleine letters, zodat de ouderen een leesloep
moeten aanschaffen om het te kunnen lezen. De jeugd zegt het ook:
het is niet dat we zoveel schrijven, maar een klein artikeltje is wel wat
weinig. Goed nu weer terug naar het verslag van het toernooi. En dan
moet je die gezichten zien bij de prijsuitreiking, de spanning is te
snijden. En de teleurstelling als je geen prijs heb gehaald. Maar de
deelnemer van dat andere gilde wel. Hoewel, ik zag toch veel felicitaties naar de winnaars gaan, met de gedachte: de volgende keer ben ik
aan de beurt. Het was een geslaagd toernooi met dank aan de Borkelse gemeenschap.

De goedweer
worst
De jeugd van Kempenland
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OUD NIEUWS XXIV
Berichtfragmenten uit de Meijerijsche Courant
uit de periode 1890-1915, vergaard door Johan
Oomen
Oostelbeers, Sint-Jorisgilde
3 oktober 1894:
In Oostelbeers is het kermis. Door het Sint-Jorisgilde
werd prijsgeschoten.
28 juni 1909:
Op het feest te Oirschot won dit gilde de eerste prijs
voor de schoonste standaard.
Oosterhout, Sint-Sebastiaangilde
17 februari 1900:
Op 21 augustus a.s. zal dit gilde feest gaan vieren
b.g.v. het 150-jarig bestaan. Het gilde werd opgericht
door Prins Willem IV. Hij gaf de stichtingsbrief, die de
namen en handtekeningen bevat van: Willem IV, Prins
Frederik, Prinses Sophie Groothertogin van SaksenWeimar en van Koningin Wilhelmina. Aan de koningin-moeder is gevraagd haar handtekening hieraan toe
te voegen.
Reusel, Sint-Jorisgilde
29 september 1900:
Het gilde heeft een H. Mis laten opdragen en daarna
gezellig geteerd bij A. Kerkhofs.
„Wat heeft ons Sint-Jorisgild al menigen jaar, en al
menigen eeuws beleefed, maar jaar in jaar uit, de eene
eeuws na de andere, heeft het vastgehouden aan de gewoonten door verre voorvaderen ingesteld.”
13 juli 1907:
Het gilde schoot koning. Op 8 en 9 juli (maandag en
dinsdag) werd dat feest gevierd. Om 7 uur ging men
allereerst naar de kerk, waar een mis werd opgedragen tot intentie van de overleden leden. Er waren 43
leden met echtgenotes aanwezig. De koning trok ook
mee met zijn 38 ’insignes’. De vogel werd eerst door de
burgemeester beschoten. Jac. Peters van de tramhalte
(waar het gilde thuis is) werd voor een jaar koning.
Verder: 1e pr. M. van Limpt, 2e pr. J. Heesters, 3e pr.
H. Borgmans. Bij de aftredende koning werd de erewijn
gedronken, evenals bij de nieuwe koning. De koning
en koningin werden bekroond met levende bloemen.
’s Middags werd ’een koude tafelmaaltijd’ gebruikt.
De tweede dag werd begonnen met een H. Mis om
tien uur. Daarna bleef men gezellig bij elkaar met een
koffiemaaltijd om drie uur. Gevolgd door een rondgang door het dorp. Rond de oude lindeboom werd
een rondedans gemaakt. Jan Anthonissen is hoofdman,
P. v. Limpt vaandeldrager, A. Kerkhoffs wimpelrijder,
Fr. Vermeulen deken, J. Laremit tamboer. Koning is
Jac. Peters. De gilde wordt door de schrijver hulde
gebracht, speciaal vaandrig P. van Limpt voor zijn vendelzwaaien.
28 november 1908:
In de stoet b.g.v. het 50-jarig huwelijksfeest van het
echtpaar J. Segers loopt voorop de ’aloude guld met
wapperende vaandels en vlaggen, de koning gesierd
met tallooze schilden’.
22 juni 1909:
Op het gildenfeest te Oirschot behaalde dit gilde: 1e pr.
beste standaardpaard en 2e pr. roffelen.

13 juli 1909:
Op 12 juli vierde de gilde zijn jaarlijkse feest. ’s Morgens om negen uur werd voor de overleden leden een
H. Mis opgedragen. Toen ging het in optocht naar het
lokaal van Jac. Peeters, die ook koning is. Daar werd
gevendeld met trombegeleiding. Ook het in Oirschot
prijswinnende paard was erbij. Men telt nu 60 leden
en dit aantal neemt nog toe. De avond werd in gepaste
gezelligheid doorgebracht met zang en voordrachten.
27 mei 1913:
Op maandag 26 mei was het druk teren van het gilde.
„Nu, onze gilde had er ook eer van, zo netjes kwam
men voor den dag.”
31 mei 1913:
Maandag en dinsdag was het teren, maar ook het driejaarlijks koningschieten. Na de mis trok men naar de
schutsboom. H. Vermeulen moest het koningschap
afstaan aan H. Wouters. Hij werd thuisgebracht en er
werd ’n ’lang zal ie leven’ gezongen. Ook werd er voor
de nieuwe koningin en koning gevendeld. Toen werd er
door de mannen en vrouwen geteerd en na de ’buikjes
rond gegeten te hebben’ bracht men de avond gezellig
door. Dinsdags werd er prijsgeschoten: 1e J. v.d. Borne, 2e J. Wouters, 3e Fr. Vermeulen. „Na afloop hiervan gingen de leden met hunne vrouwen naar aloud
gebruik rond een eeuwenoude eik een dansje leggen.”
Na een laatste dronk ging men voldaan naar huis. n
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FEDERATIE-NIEUWS
Hoofdliedendag 14 oktober 2006
Thema zal zijn: ’Historische schuttersgilden’.
Circulaire Wapens en Munitie
Voor de Minister verlengde datum met betrekking tot
het verlengen van de wapenvergunning raadpleeg uw
gildesecretaris, de kringsecretaris of zie www.schuttersgilden.nl.
Gildencongres 14 april 2007
Dit wordt gehouden te Aarschot(B). Het thema zal zijn:
’Verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin - een
moeilijke symbiose’. Nadere informatie volgt.
n

INGEZONDEN
NACHTWACHT
MISVERSTANDEN
Schrijven over het beroemdste Nederlandse
schilderij is een hachelijke zaak. De Amsterdamse schutterijgeschiedenis is namelijk ingewikkeld
en aan Rembrandts Nachtwacht is al veel wetenschappelijke literatuur gewijd.
Door: Johan Oomen
De Nachtwacht wordt steeds maar weer genoemd bij
de geschiedenis van schutterijen en schuttersgilden.
Doorgaans met weinig kennis van zaken, zoals in het
OLS-programmaboekje van dit jaar en in De Gildetrom (jrg. 53 afl. 2). Aan de hand van een aantal stellingen is geprobeerd (in kort bestek) een en ander op
een rijtje te zetten.
Rembrandt schilderde een schuttersgilde
Onjuist. Een schuttersgilde is een verenigingsvorm.
Amsterdam had meerdere schuttersgilden, maar die
waren in Rembrandts tijd allang verdwenen. In 1580
waren de drie schutterijen definitief opgeheven en vervangen door een nieuwe vorm van stedelijke militie.
Amsterdamse schutterij is afgebeeld
Onjuist. In Rembrandts tijd bestond de totale Amsterdamse schutterij uit 20 vendels; een „vendel” per wijk.
Elk vendel telde 120 man. De totale Amsterdamse militie bestond destijds uit 2400 weerbare mannen.
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Frans Banning Cocq voert korporaalschap aan
Onjuist. In het verleden was de titel: „Het Korporaalschap van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant
Willem van Ruytenburch”. Oorspronkelijk stonden
er 34 personen op. Elk Amsterdams korporaalschap
(eenvierde van een vendel) telde 30 man. Omdat die
twee aantallen zo aardig met elkaar overeenkwamen,
ontstond het misverstand, dat Rembrandt een korporaalschap had geschilderd. Een goede titel is moeilijk
te geven. Mogelijk is de titel: „Manschappen uit het
vendel van Frans Banning Cocq” beter.
Rembrandt portretteerde de schutters
Onjuist. Hij schilderde op de eerste plaats alleen de
vermogende, leidinggevende aanvoerders. Zij alleen

konden en wilden betalen voor hun portret. Oorspronkelijk waren dat twee officieren, drie onderofficieren en
dertien manschappen. Van de 120 personen die het
vendel telde, zijn er maar 18 afgebeeld. Rembrandt
durfde het aan om 16 niet-betalende bijfiguren toe te
voegen. Hij wilde zoveel mogelijk actie en effect. Juist
dat maakt De Nachtwacht zo bijzonder.
Manschappen dragen schutterskledij
Onjuist. De rijke geportretteerden dragen hun eigen,
deftige kleding overeenkomstig de eigentijdse mode
en hun maatschappelijke status. Sommigen dragen
daarbij schuttersattributen, naargelang hun waardigheid, zoals: ringkraag, kuras, sjerp, rotting, partizaan,
hellebaard, degen, piek, rondas en musket. Van een
uniforme schutterskledij was geen sprake. Alleen een
zeer kleine bovenlaag van de Amsterdamse bevolking
kon het zich permitteren, zich zó te laten portretteren.
Ze beschouwden het als een statussymbool. Ten plattelande kon nagenoeg niemand zich veroorloven zo rijk
gekleed te gaan. Bovendien veroorloofde Rembrandt
zich allerlei vrijheden. Hij ging fantasierijk met houding en kleding van zijn personages om. Zoals het een
echte regisseur betaamt.
Opdrachtgevers waren ontevreden
Onjuist. Bij het voltooien van het schilderij zouden de
opdrachtgevers buitengewoon ontevreden zijn geweest,
over de wijze waarop Rembrandt hen had afgebeeld.
Daar is helemaal niets over bekend. Eigentijdse bronnen prijzen Rembrandt juist om zijn prestatie. Wetenschappers beschouwen deze stelling dan ook als onzin.
Rembrandt kreeg na 1642 opdrachten genoeg; ook
grote.
Schoenmaker blijf bij je leest
Uit het bovenstaande moge blijken hoezeer auteurs er
goed aan doen, zich te beperken tot de lokale schuttersen gildegeschiedschrijving. Die is boeiend en moeilijk
genoeg. Laat de geschiedenissen van de Hollandse stedelijke schutterijen (waarbij Rembrandt en Frans Hals
telkens om de hoek komen kijken) voor wat ze zijn.
Schoenmaker blijf bij je leest.

INDOORJEUGDVENDELTOERNOOI IN OPLOO
Het Sint Matthias Gilde Oploo wil een traditie maken
van het IndoorJeugdvendeltoernooi.
Het toernooi wordt nu voor de derde keer georganiseerd en verdient handhaving. Dit moeten we wel doen
met alle vendeliers uit de kringen die aangesloten zijn
bij de Federatie van Noord-Brabantse Schuttersgilden.
Doel van het toernooi is het vendelen bij de jeugd te
stimuleren. Het toernooi vindt plaats op zondag 26 november 2006 in een sporthal, en er wordt gevendeld
volgens het reglement vendelen 2001 van de NoordBrabantse Federatie. Er kan zowel individueel (klasse
t/m 10 jaar, klasse 11 t/m 13 jaar en klasse 14 t/m 16
jaar) dan wel in groepsverband gevendeld worden. De
prijzen zijn in de vorm van zilveren schilden per onderdeel. Voor eventueel opgaven of inlichtingen kunt u
zich wenden tot:
Secretaris, Kees Lenkens, namens het bestuur
De Vang 24, 5437 BP Beers, Tel. 0485-320855
e-mail: keeslenkens@hotmail.com
Graag tot ziens bij het Indoorjeugdvendeltoernooi van
het Sint Matthias gilde Oploo.
n

KRINGNIEUWS
KWARTIER VAN OIRSCHOT
Jubilarissen Diessen
Tijdens de teerdag van 24 april huldigde het Sint Jorisgilde Diessen twee jubilarissen. Het waren Theu
Bruurs, vijftig jaar lid en Sjef Timmermans, veertig
jaar. Theu Bruurs was eerst vijfentwintig jaar lid van
het Sint Willibrordusgilde in Casteren, daarna vijfentwintig jaar van het Sint Joris in Diessen. Theu is
altijd een trouw gildebroeder geweest, men kon altijd
een beroep op hem doen. De hoofdman heeft hem het
herinneringsschildje voor vijftig jaar gildebroederschap
opgespeld met de woorden, dat hij nog vele jaren bij
het gilde aanwezig mag zijn. Sjef Timmermans, veertig
jaar lid, waarvan dertig jaar in het bestuur als secretaris
en hoofdman. Hij maakte vele jaren deel uit van het
kringbestuur en was lid van de schietcommissie. Hij
kreeg ook hij een herinneringsschildje opgespeld.

Toon Huijbregts koning
Om de drie jaar is op kermismaandag koningschieten
bij het gilde Sint Brigida in Netersel. En dat is altijd een
spannende aangelegenheid. Dit jaar was het wel extra
spannend, omdat Henk Michiels voor de derde achtereenvolgende keer koning kon worden en zodoende
keizer. Sinds de heroprichting in 1958 is het maar twee
gildebroeders gelukt zich twee keer achter elkaar koning te schieten, maar driemaal nog nooit. Bij het 99ste
schot schoot Henk Michiels weliswaar de vogel aan
flarden, maar er bleef er een klein stukje boven op liggen. Hiermee was duidelijk dat er opnieuw geen keizer
zou komen. Het was tenslotte Toon Huijbregts die het
laatste stukje naar beneden haalde en zich voor drie jaar
koning mag noemen.

Koning en koningin van Sint Brigida

Jubilarissen Theu Bruurs en Sjef Timmermans

Vijftig jaar vendelier en nieuwe koning
Tijdens de jaarvergadering van het gilde Sint Sebastiaan te Hoogeloon op 15 juni, werd het vijftig-jarig jubileum herdacht van Jan Lendering. Jan is niet zo maar
een gildebroeder maar is gedurende die vijftig jaar ook
vendelier geweest en daarnaast ook nog eens vijfentwintig jaar lid van de overheid. Hiervoor kreeg hij van

Vier jaar koning
Het Oirschotse Sint Jorisgilde vierde 12 juni haar jaarlijkse teerdag. Erehoofdman Harrie van Oirschot ontving die dag uit handen van kringvoorzitter Jan van Riel
de kringonderscheiding met kroontje vanwege zijn zestig-jarig lidmaatschap.
Mevrouw Anneke Vogels werd benoemd tot erevrouwe
van het gilde.
Zij heeft meer dan dertig jaar zorggedragen voor de
gildekostuums en stelde het gilde in de gelegenheid
een prachtig gildeterrein te verwerven. Op dezelfde
dag vond ’s middags het koningschieten plaats. Na een
spannende strijd bleek Sjef Vingerhoeds de sterkere te
zijn. Hij aanvaarde het koningschap voor de komende
vier jaar.

Een gouden vendelier
het gilde de gouden Sint Sebastiaansspeld opgespeld en
werd hem door het kringbestuur Kwartier van Oirschot
de kringoorkonde uitgereikt.
Op kermismaandag, 26 juni,
vond het traditionele koningschieten plaats. Er waren vijf
kandidaten die om de titel
streden. Het was Leo Verhoeven die de vogel na het
67ste schot naar beneden
haalde.

Koningsschilden worden omgehangen
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Het startpunt van een
ambtsperiode

Samen tweehonderdentien
Op 22 april vierde het Gilde Sint Joris uit Moergestel
haar statiedag. Deze dag kregen Jan van der Zanden en
Jan van Laarhoven vanwege hun vijfentwintig jaar gildebroederschap door burgemeester Kortman de zilveren
kruisboog opgespeld. Kringvoorzitter Jan van Riel was
met een delegatie aanwezig om aan vier gildebroeders
een kringonderscheiding uit te reiken omdat zij veertig
jaar lid waren. Dat waren: Jan van der Bruggen, Thijn
van Korven, Sjef op ’t Hoog en Jan Wolfs. Al deze jubilea bij elkaar opgeteld, levert tweehonderdentien jaar
gildebroederschap op.

die horen bij het culturele
erfgoed van Hilvarenbeek.
Gildebroeder Henk van
Beusekom heeft op gildedagen eens rondgekeken en zag
dat hoofdlieden van andere
gilden vaak een rijk versierde
ketting droegen. Het kettinkje van zijn eigen hoofdman kon hij toen helemaal
niet meer aanzien en besloot
samen met zijn echtgenote
om het bestuur van Sint Joris te vragen of er belangstelling was voor een schenking Louis van Hest met de
van hem. Het bestuur heeft geschonken hoofdmanketting
daar dankbaar ’ja’ op gezegd, waarop Henk contact zocht met een goud- en
zilversmid in Oirschot. Het werkstuk dat toen afgeleverd werd getuigt van een groot vakmanschap. In de
zware ketting zitten twee schakels die de Beekse toren
voorstellen, twee met het vignet van het gilde en twee
met Sint Joris en de draak. Henk van Beusekom heeft
de hoofdmanketting met passend ceremonieel vertoon
overhandigd aan het bestuur van het gilde. Hoofdman
Louis van Hest draagt de ketting bij alle gelegenheden
waarop het gilde naar buiten treedt.

Zojuist door de kring onderscheiden
Sint Odulphusgilde heeft nieuwe koning
Bij het Sint Odulphusgilde in Best is Fried van de Laar
voor drie jaar koning geworden. Hij onttroonde Toon
de Vet, die zich tot keizer had kunnen schieten daar hij
tweemaal eerder de koning was. Koning Fried schoot
zich al eerder, in 1994, tot koning.
Tijdens het Verbroederingsfestijn ter gelegenheid van
het 515- jarig bestaan van het gilde op 18 juni, werd
gildebroeder en deken Jan van de Sande wegens zijn
verdiensten voor het gilde door burgemeester Demmers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Samen met drie andere gildebroeders was hij veertig
jaar lid.
Drie andere gildebroeders waren vijfentwintig jaar lid.
Zij kregen de gouden speld van het gilde.
Traditioneel werd dit jaar op 30 juni ook de Bestse kermis door het Sint Odulphusgilde geopend.
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V.l.n.r. Koning Fried van de Laar, burgemeester Demmers en
Jan van de Sande.
Prachtige hoofdmanketting
Het was het maar een iel kettinkje, dat het schild van de
hoofdman van het Gilde Sint Joris Hilvarenbeek altijd
heeft gedragen. Te bescheiden, want het paste niet bij
de uitstraling van het gilde dat een rijk bezit heeft aan
vaandels, koningszilver en andere gildestukken. Vooral
de koningsvogel en de medaillon zijn pronkstukken

KEMPENLAND
Nieuwe raadsheer district Centrum
Tijdens de districtsvergadering in het gildehuis van
Sint-Martinus Tongelre, februari 2006, is met algemene stemmen Vincent Brenninkmeijer gekozen als
districtsraadsheer van het district Centrum.
Op symbolische wijze werd de voorzittershamer door
Henk Janssen aan hem overgedragen. Vincent Brenninkmeijer volgt hierbij Henk Janssen op die deze
functie slechts één jaar heeft vervuld. Henk gaat daarbij de geschiedenisboeken in als de tussenpaus van het
district Centrum. Zijn tijdelijke voorzitterschap was
niet voorzien, maar door het plotselinge vertrek van
Jan Schrurs, die in Kring Kempenland de functie van
voorzitter overnam, kwam het district centrum in een
bestuursvacuüm.
Henk Janssen is geen onbekende binnen de Kring
Kempenland, hij was er jarenlang kringsecretaris.
Hij had in zijn achterhoofd al een geschikte kandidaat
voor ogen in de persoon van Vincent, gildebroeder van
het Ridderlijke gilde Sint Sebastiaan in Eindhoven. Het
jaar 2005 werd gebruikt om hem warm te laten lopen
voor deze nieuwe functie. Zijn eerste optreden vond
plaats tijdens de Districtsgildedag van het Sint-Catharinagilde Strijp op 11 september 2005, waarbij hij burgemeester A. Sakkers over het feestterrein begeleidde.
In het dagelijkse leven is hij apotheker van beroep en
zijn onderneming is gevestigd in het Maxima Medisch
Centrum in Eindhoven. Vincent is slechts veertien jaar
lid van het Ridderlijke gilde Sint Sebastiaan. Hij hoopt
dat hij zijn kennis van het gildewezen kan optimaliseren
en heeft daarbij de medewerking nodig van alle gilden.
Maar daar hoeft hij zich geen zorgen over te maken.
Met ’Zilver omrand’.
Tijdens de jaarlijkse teerdag van Gilde Sint Joris - Sint
Barbara, Maarheeze op 22 april, werden drie jubilarissen gehuldigd, te weten: Huub Outjers, Frans van
Gansewinkel en Harry Maas, allen vijfentwintig jaar
lid. Zij kregen door voorzitter Van Og de bijbehorende

versierselen opgespeld en hij dankte hen voor hun grote
inzet bij het gilde.

De jubilarissen
In de Orde van Oranje-Nassau
Gildebroeder en kapitein
Frans van der Loo is tijdens
de lintjesregen, bij gelegenheid van Koninginnedag
2006, onderscheiden als lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Frans kreeg deze onderscheiding uit handen van de
Eindhovense burgemeester
A. Sakkers, vanwege zijn
verdiensten als vrijwilliger.
Hij was geruime tijd voorzitter van voetbalvereniging de
Gestelse Boys en is al meer
Frans van der Loo
dan vijfentwintig jaar bestuurslid in het stichtingsbestuur van gemeenschapshuis ’De Ketting’.
Frans verleent daarbij nog steeds hand en spandiensten
in het bejaardenhuis Gagelbosch en op het Severinus
kerkhof. Frans is ook nog eens bijna vijfentwintig jaar
bestuurslid van het gilde.

’Ommeganck’, instalaties en onderscheidingen
Op dinsdag 27 juni werd door het Sint Jansgilde Soerendonk weer de traditionele ’Ommeganck’ gehouden. Hiervoor verzamelde de gildebroeders zich bij het
gildehuis om de nieuwe koning Paul Ras aan huis af
te halen. Na de kerkdienst werd bij café De Valk de
nieuwe deken Adry Vos geïnstalleerd. Bij hem werd
de palmtak op zijn baret gestoken door eerste deken
Frans van Mierlo. Dit jaar hebben de zilverdragers
Frans Peels en Peer Maas besloten, om na vijfendertig
jaar te stoppen met het dragen van de zilvermantels.
Zij werden hiervoor bedankt en hun opvolgers Harry
van Mierlo en Tonny Ras kregen deze nu omgehangen.
Met het omhangen van het schild met een afbeelding
van het hoofdvaandel werd ook de nieuwe eredeken en
vendrig Theo Aarts door kapitein Ronnie Ras geïnstalleerd. Toen ging het naar café De Sport waar er nog
enkele mededelingen werden gedaan. Ook eredeken
pastoor Bakker kwam hier zijn jaarlijkse bijdrage doen.
De rondgang ging verder naar de sint jansboom op
de Heuvel. Deze was weer prachtig versierd door de
omwonenden. Hier werd keizerin An Feijen ingewijd
als het eerste vrouwelijke lid van ons gilde. Op Cranendonck stond het gemeentebestuur al te wachten bij
het kasteeltje. Kapitein Ronnie Ras hield een korte toespraak en bood het gemeentebestuur de vendelhulde
aan voor het wereldlijke gezag. Hier kreeg Jan Huijbers
zijn koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester. Ook gildeheer Jan-Willem de Jong en zijn
vrouw Ans, op de Perkhoeve werden niet vergeten. Zo
was deze rondgang ofwel ommeganck weer een feit en
kon het gilde weer terug naar het gildehuis.

Martien Smits koning
Tijdens het jaarlijkse koningschieten van de Sint Antoniusschut van Nuenen-Eeneind heeft Martien Smits,
tamboer bij het gilde, de fel
begeerde eretitel van koning
binnengehaald. Henk de Wit
die al jarenlang de houten
vogel construeert en daarin
veel creativiteit legt, keek
verrast op toen de vogel zich
al na het 39ste schot gewonnen gaf. De Wit die, als ’ervaringsdeskundige’,
vrij
Koning Martien Smits bij de nauwkeurig het aantal schoSint Antoniuskapel
ten voorspelt dat de vogel
stand zal houden, zat er nu
ver naast. Hij schatte vooraf in dat er zeker zeventig
schoten nodig zouden zijn. Of het aan de kwaliteit van
de andere schutters ligt of aan de uitzonderlijke schutterskwaliteiten van Martien, zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Bij de Antoniuskapel op Eeneind werd
de koning officieel geinstalleerd.
Voor Martien wordt het in ieder geval een gedenkwaardig jaar want hij viert dit jaar zijn vijfentwintigjarig jubileum. Het zilveren jubileum, dat later dit jaar herdacht
wordt, zal met het behaalde koningschap een extra
feestelijk gebeuren worden.

V.l.n.r.:Vendrik Theo Aarts, Adry Vos, keizerin An Feijen,
Tonny Ras, Harry van Mierlo, Peer Maas en Frans Peels
Intergildekoning Valkenswaard
In Valkenswaard werd 25 juni voor de twaalfde keer het
’Intergildekoningschieten’ gehouden. Dit gildenevenement wordt elk jaar door de vijf gilden uit de gemeente
Valkenswaard georganiseerd. Hoogtepunt daarbij is de
strijd met ’zwaar kaliber’ geweer tussen de vijf koningen met als inzet het koningschap van Groot-Valkenswaard. Onder het toeziende oog van burgemeester en
wethouders trokken de vijf gilden aan het begin van de
middag in optocht door de straten rondom het park.
Een gedenkwaardig moment was wel het memoreren
van Jac Hoevenaars door hoofdman Theo Elshof van
het Sint Nicolaasgilde. Hoevenaars had in 2005 het
’Intergildekoningschap’ gewonnen en was dus de regerende koning. Helaas overleed hij enkele maanden later
na een kortstondig ziekbed. Het is gebruikelijk dat de
scheidende koning een zilveren herinneringsschild ontvangt. Door diens overlijden kon dat deze keer dus niet
en werd het schild door burgemeester Haas uitgereikt
aan Ria Hoevenaars, de weduwe van Jac. Na de openingsschoten kon de strijd uiteindelijk beginnen. Bij het
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36e schot, was het koning
Toon van den Berg (60) van
het Sint Catharinagilde die
liet zien hoe het moest. Hij
haalde met een welgemikte
schot de vogel naar beneden.
Burgemeester Haas feliciteerde hem en hing hem het
door de gemeente geschonken, zilveren wisselschild
om de hals. Hierna volgde
het Burgerkoningschieten,
waaraan niet gildeleden van
Groot-Valkenswaard konIntergildekoning Toon van
den deelnemen. Ook hierbij
den Berg
wordt er geschoten op een
houten vogel tot deze naar
beneden valt en de winnaar mag zich dan een jaar lang
’Burgerkoning van Groot-Valkenswaard’ noemen. Het
was Jan van der Steen uit Dommelen die met het 97e
schot de titel in de wacht sleepte, een prestatie die hij in
2003 ook al eens had geflikt. Het Sint Catharinagilde
uit Valkenswaard is nu volgend jaar het gastgilde.
Zilveren jubilaris
Gildebroeder Louis Bierens werd in januari 1981 lid
van het gilde Sint Jan Baptist in Duizel. Bij het gilde is
het de gewoonte, dat jubilarissen op het eerstvolgende
sint jansfeest worden gehuldigd. Met gevolg dat Louis
pas tijdens de sint jansviering van 17 juni, in het zonnetje gezet werd. In deze vijfentwintig jaar heeft Louis
zich verdienstelijk gemaakt. Hij was en is nog tamboer.
Hij was in 1984 seizoendeken en raadsheer trommen
van 1985-2005. Door waarnemend hoofdman Jac
Hakkens werd de jubilaris de zilveren jubileumspeld
opgespeld.

17 september een prachtige dag gaat worden. We beschikken over een mooi terrein op ’De Stevert’ (nabij
’Wasserij Steensel’). Er hebben zich inmiddels veel
deelnemers opgegeven voor de diverse wedstrijden. De
organisatie staat goed op de rails. Allemaal ingrediënten voor een sportieve, gezellige en broederlijke dag in
De Kempen. Graag tot ziens!
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Voor zijn vele verdiensten
binnen de gemeente Veldhoven werd koning Nard de
Greef van het Onze Lieve
Vrouwegilde Zeelst op Koninginnedag geridderd. Hij
was de drijvende kracht achter de buurtvereniging De
Dreef waarvan hij van 1972
tot 1992 voorzitter was.
Hij was de organisator van
onder andere fietstochten,
avondvierdaagse en natuurwandelingen. Het Sinterklaascomite Veldhoven Dorp Nard de Greef
profiteerde ook nog eens tien
jaar lang van zijn gedaanteverwisseling tijdens de wintermaanden.
Van 1992 tot 2005 maakte hij deel uit van het bestuur
van de Stichting Dodenherdenking en nodigde ieder
jaar een ander gilde uit om deel te nemen. In 1996 werd
hij lid van het parochiebestuur in Zeelst en is inmiddels
in de parochie op vele terreinen actief. In 1962 was de
hij medeoprichter van Carnavalsvereniging de Gersteknauwers en was er tot 1978 secretaris. In 1987 werd
hij lid van het Onze Lieve Vrouwegilde Zeelst en hij
werd meteen opperdeken, dat bleef hij tot 2000. Sinds
2003 is hij dan koning. Hij heeft zich al die tijd zeer
intensief ingezet voor het gilde en was initiatiefnemer
van de kringgildedag Zeelst in 1994. Ook was hij nauw
betrokken bij de bouw van het gildehuis en maakte deel
uit van de bouwcommissie.
Tijdens zijn voorzitterschap maakte het gilde een enorme groei van tweeëntwintig leden in 1987 naar zestig
leden in 2000. Het spreekt voor zich dat Nard heel
trots is met zijn onderscheiding en met hem het Onze
Lieve Vrouwegilde.

PEELLAND
Met een gulle lach van de jubilaris
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Federatietoernooi Steensel
Het jaarlijkse NBFS Federatietoernooi voor vendelen,
trommen, bazuinblazen en standaardrijden wordt dit
jaar gehouden op zondag 17 september bij kring Kempenland, georganiseerd door het Gilde Sint Lucia uit
Steensel. Met behulp van een uitgebreid draaiboek, adviezen van diverse technische raadsheren, federatiebestuurders, en een gezonde dosis ’boerenverstand’, zijn
de leden van het gilde bezig de laatste puntjes op de
’i’ te zetten. Om te laten zien dat het Steenselse gilde
wel degelijk in het midden van de samenleving staat,
is spontaan het idee ontstaan om – voorafgaand aan
het toernooi - op 15 september een ’Smartlappenfestival vóór - en dóór Steensel’ te organiseren. Een aparte
werkgroep is hiermee aan de gang gegaan en het lijkt
erop dat we de Steenselse gemeenschap iets heel moois
kunnen gaan bieden. Alle leden van Gilde Sint Lucia
uit Steensel hebben er vertrouwen in dat het óók op

Afscheid Gildeheer
Het Sint Leonardusgilde van
Beek en Donk heeft 26 juni
afscheid genomen van gildeheer Theo van Rossum.
Daar hij de leeftijd heeft bereikt van 86 jaar en zijn gezichtsvermogen steeds minder wordt, is hem een plaats
aangeboden in het verzorgingshuis van de Fraters in
Tilburg. Het afscheid begon
met een viering in de Leonarduskapel, waarin Theo zelf
voorging. In zijn toespraak
benadrukte hij dat er slechts Scheidende gildeheer met
één weg in ons leven moge- oorkonde.
lijk is en dat is de weg van de
liefde. Na de viering werd aan Theo een vendelgroet
gebracht, waarna het afscheidsfeest werd voortgezet op

het schietterrein ’t Wipke. De mogelijke opvolger van
Theo, pastor de Coninck, die pas met emeritaat is gegaan, was ook aanwezig. In een toespraak memoreerde
gildebroeder Jan Huijbers de verdiensten van pastor
Van Rossum in die veertig jaar, dat hij het gilde diende
en vooral zijn grote betrokkenheid en medeleven met
de gildebroeders. Vele malen is hij voorgegaan in gebed bij diverse gelegenheden met als hoogtepunt de
opening van de Leonarduskapel in 1979. Hij was gildepastor van kring Peelland in de periode 1997-2003.
Als dank overhandigde voorzitter Antoon de Groot een
oorkonde aan Theo. Wij vinden het jammer dat wij afscheid moesten nemen van deze man. Voor iedere gildebroeder had hij nog een klein boekje van de Vrouwe
van alle volkeren met een persoonlijke afscheidsbrief en
zijn nieuwe adres.
Koninklijke onderscheiding
Op 28 april was gildebroeder
Marinus van Horik, tamboer
van het Gilde van Sint Antonius Beek en Donk een
van de velen die voor hun
verdiensten namens de koningin een onderscheiding
opgespeld kregen. Marinus
kreeg de onderscheiding
voor het werk dat hij voor de
Beekse Michaelkerk verricht
heeft, voor zijn werkzaamheden voor het Laarbeeks landschap en natuurlijk ook voor
De gedecoreerde genoot van
zijn werkzaamheden voor de
de vendelgroet
Beekse schut. Hij was medeinitiatiefnemer van de reactivering van het gilde, achtentwintig jaar geleden, en is
sindsdien tamboer. Voor hij in Beek en Donk kwam
wonen is Marinus ook geruime tijd tamboer geweest
bij het Sint Antoniusgilde in zijn geboorteplaats Lierop,
bij dat gilde staat hij nog steeds als gildebroeder ingeschreven.
Sint Jan met erekoning
Het Sint Hubertusgilde vierde 24 juni het sint jansfeest met onder andere het schieten om de titel erekoning en het schieten om een tinnen bord. Aan het
erekoningschieten namen achtendertig schutters deel.
De huidige koning Willy Rijnders haalde met het 157e
schot de vogel naar beneden en mag zich gedurende
een jaar de titel erekoning dragen. Bij de jeugd waren er
drie schutters die op de vogel schoten en was het Rick
Damen die met het 73e schot de vogel neerhaalde. De
overige aanwezige jeugd mocht nog op een andere vogel schieten.

Winnaar hier werd gildebroeder Teun Loverbos. Hij
haalde met het 234e schot de vogel naar beneden.
Het schieten om het tinnen bord werd om negen uur
s’avonds gestaakt. Na negenhonderd schoten gaf de
vogel nog steeds geen krimp, hij zat op de spil van de
schietpaal en hij bleef daar lekker zitten. Toen hij er
handmatig afgehaald werd, bleek het een vogel te zijn
van allemaal noesten, was hij misschien wel gemaakt
van een oude ’peelpuist’?
De vogelmaker Ties moest hiervoor verantwoording afleggen. Het schieten om het tinnen bord werd nu met
de kermis, 29 augustus overgedaan.
Kringgildedag Liessel
Na een lange en drukke voorbereiding van het gildefeest door een speciaal aangestelde commissie, begon
maandag 8 mei voor de verschillende leden het echte
werk met het opzetten en inkleden van de feesttent.
Eerst voor de Music Dream Liessel, dat op 12 en 13
mei gehouden werd en daarna voor de kringgildedag
van kring Peelland op 20 en 21 mei. Dit gebeurde
in samenwerking met de leden van de harmonie. De
jeugd van Liessel werd er ook bij betrokken, want de
woensdag voorafgaande aan het gildefeest was het gilde
aanwezig op basisschool ’De Zonnebloem’ voor een
eenmalige culturele les voor de kinderen van alle groepen. Ook werd er een demonstratie vendelen en trommen gegeven op het schoolplein. Tijdens de receptie
op zaterdagavond ontving Theo Goevaarts uit handen
van burgemeester Daandels De Penning van Verdiensten van de gemeente Deurne vanwege zijn grote inzet
voor de gemeenschap van Deurne in het algemeen,
en het Sint Hubertusgilde. Tevens werd door het gemeentebestuur een nieuw zilveren schild aangeboden
en omgehangen bij vaandeldrager Jan Joosten. Mia
Joosten schonk het gilde een door haar zelf geborduurd
standaardvaandel. Marinus en Maria van Bussel, eigenaars van ons gildehuis ’De Marmabar’, boden net als
op het gildefeest in 1992, het gilde een zilveren schild
aan, ditmaal voor tamboer Piet van de Boomen. Na
de optocht door Liessel en de verschillende toespraken
volgde de massale opmars en het slangendefilé. Daarna
begonnen de wedstrijden in het vendelen, trommen en
schieten.
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Het nieuwe standaardvaandel met de schenkster en maakster Mia
Joosten

Erekoning Willy Rijnders (l.) wordt gefeliciteerd door
eregildebroeder Theo Goevaarts.

Koning Sint Catharinagilde Helmond
Tijdens het jaarlijkse koningschieten is Hans Witteveen
koning van het Sint Catharinagilde Helmond geworden. Bij het 113e schot wist hij het koningszilver te bemachtigen.
Hans Witteveen is oud wethouder van de gemeente
Helmond. Eventjes ervoor wist burgemeester Jacobs
zich voor de twee achtereenvolgende keer tot erekoning te schieten bij het 61e schot. Dit was vorig jaar

ook al het geval. Dit is uniek in de Helmondse schuttersgeschiedenis. Ereschutter werd deze dag Agnes
Jonkers-Klooster die bij het 27e schot het erekruis wist
te bemachtigen. Bij het kinderkruisboogschieten kon
Martijn Rieter het erekruis voor dit onderdeel in ontvangst nemen.

V.l.n.r. Agnes Jonkers, Martijn Rieter, burgemeester Jacobs,
Jos en Hans Witteveen
Optrekdag rooi schut
De rooi schut of te wel het
Sint Jorisgilde uit Gemert
vierde haar optrekdag dit jaar
op koninginnedag. Er werd
een vendelgroet gebracht
aan het gemeente bestuur en
de gedecoreerden. Op deze
feestelijke dag werden in het
gildehuis vijf jubilarissen gehuldigd. Mevrouw Barones
Jeurgens van Haringsma
thoe Sloten Scheidius herdacht haar twaalfenhalf-jarig
beschermvrouwschap. Ook
Eric van de putten,
twaalfenhalf jaar lid was vennieuwe deken
delier Ton van Thiel.
Wiljan Slits werd vijfentwintig jaar geleden gekozen tot deken en is nu ouderling.
Veertig jaar geleden werd Jan van der Putten gekozen
tot deken en mag zich nu ook ouderling noemen. Na
deze huldigingen werd een nieuwe deken gekozen in de
persoon van Eric van de Putten, een zoon van jubilaris
Jan.
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Stefan Vogels (19) nieuwe Helmondse Stadskoning
Tijdens het twee jaarlijkse stadskoningschieten van de
vier Helmondse gilden is Stefan Vogels van het Sint
Antonius Abt gilde Mierlo-Hout de nieuwe koning geworden. Het Stadskoningschieten is een onderdeel van
de festiviteiten bij de viering van koninginnedag dat dit
jaar werd gevierd op 29 april. Het Sint Catharinagilde,
’t Colveniersgilde, Sint Antonius Abtgilde en Sint Antoniusgilde Stiphout hebben met drieendertig gildebroeders gestreden om het Koningschap.
Bij het 72e schot wist Stefan Vogels de koningsvogel
neer te halen. Hij mag zich voor een periode van twee
jaar stadskoning van Helmond noemen. Burgemeester Jacobs en leden van het bestuur van het Helmonds
Oranjecomité hebben de nieuwe stadskoning geïnstalleerd.
Na de installatie volgde een vendelhulde door de vendeliers van het Sint Catharinagilde. De gilden hebben
voor het eerst op een nieuwe locatie geschoten op de
verhoogde kiosk naast het kasteel van Helmond. Ondanks het regenachtige weer hadden de gilden flinke
belangstelling van het publiek.

MAASLAND
Rectificatie
In aflevering 2006-2, blz.61 van de Gildetrom is bij
het ingezonden artikel over de winterse activiteiten per
abuis het ’verkeerde’ gilde genoemd, namelijk het Sint
Hubertusgilde uit Berkel-Enschot. Ongetwijfeld heeft
het Sint Hubertusgilde ook haar winterse activiteiten,
maar onderstaand artikel behoort toe aan het gilde Sint
Joris en Sint Sebastiaan uit Enschot. Daarom alsnog
het artikel met vernoeming van het juiste gilde.
Winterse activiteitenbij het gilde
Ook in de wintermaanden is het Sint Joris en Sint Sebastiaangilde in Enschot actief bezig. Zo worden er
plannen gesmeed voor het komende seizoen, materialen hersteld en besteld. In deze tijd wordt ook de
jaarvergadering gehouden. De deken-schrijver presenteert zijn jaarverslag en de deken-schatbewaarder blijkt
niet ontevreden over het geld in de kas. Hij wordt dan
ook meteen herkozen voor een volgende periode. De
schietcommissie legt een nieuw schietrooster voor het
komend seizoen op tafel dat na een humoristische toelichting wordt aangenomen. De activiteitencommissie
is klaar met de organisatie van de komende teerdag.Verder komt aan de orde de kringdag van de kring Maasland en het Europese Koningschieten eind augustus te
Bernheze. Vervolgens worden vier nieuwe hellebaarden
gepresenteerd, geschonken door een lid van het gilde,
Rob Elings en de heer W. van Stiphout en vervaardigd
door de heer G. Weijtmans uit Enschot. In elke zwaar
zilveren piek is een verschillend motief verwerkt, van de
schutspatronen Sint Joris en Sint Sebastiaan, tot de toren van Enschot en het Brabantse kruis. Het aantal van
zes is nu compleet en zullen in de toekomst bij het uitrekken van het gilde te bewonderen zijn. Voor dat het
echter zover is worden zij eerst op de teerdag in januari
de kerk van Enschot binnengebracht en gezegend door
eredeken Pieter Scheepers. Op die dag wordt de voormalige pastor van de parochie benoemd tot gildeheer
en wordt hem de bijbehorende sjerp omgehangen door
de koning. Onder de koffietafel worden de prijzen van
het afgelopen seizoen uitgereikt door de beschermheer
van het gilde, Prof. Alting von Geusau

De piekaniers aangetreden met hun nieuwe hellebaarden
Onderscheiding voor Wim van der Leest en Wilfred
van der Leest Federatiekampioen
Wim van der Leest van het gilde Sint Joris en Sint Catharina uit Gemonde is op 25 april benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg het lintje van
burgemeester Jan Pommer van Sint Michielsgestel op
de naamdag van Sint Joris opgespeld.
(vervolg op blz. 85)

EGS-NIEUWS
EUROPEES SCHUTTERS TREFFEN
2006 EEN GROOT SUCCES
In de schitterende omgeving van het historische Kasteel Heeswijk vond
op 25, 26 en 27 augustus het 15e Europese Schutterstreffen plaats. Naar
schatting kwamen er tien tot vijftienduizend gildebroeders- en zusters
bijeen in het Brabantse Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze.
Tentoonstelling
De woensdag er voor werd de tentoonstelling ’Het schuttersgilde in
een modern jasje’, samengesteld
door onder andere drs. Jette Janssen-Beij, geopend in het koetshuis
van Kasteel Heeswijk. Kenmerkend voor de tentoonstelling waren
de vier aandachtsgebieden van het
schuttersgilde: verwantschap, broederschap, eer, prestige en traditie.
Gedurende het gehele evenement
kwamen velen een kijkje nemen.
De tentoonstelling gaat na deze festiviteiten een rondreis maken door
Europa.

Jeugd
Vrijdagmorgen 25 augustus kwamen ongeveer 1000 leerlingen van
de basisscholen uit Bernheze en
omgeving een kijkje nemen op het
feestterrein en kregen ze de generale repetitie te zien van de vlaggenparade.
De kinderen hadden vooraf op
school de lesbrief ’Daor hedde de
Guld’, over de schuttersgilden in
Noord-Brabant behandeld. Ze konden zich nu een beeld vormen van
de historische achtergrond van de
schuttersgilden.

Investituurmis
In een zonovergoten en feestelijk
versierd natuurtheater De Kersouwe gingen in de namiddag de bisschop van Breda, mgr. Muskens
en abt P. Al van de abdij van Berne
voor in een plechtige investituursmis. Tijdens deze viering werden,
met zwaardslagen op de schouders,
23 Europese gildebroeders door
aartshertog Otto von Habsburg tot
ridder of officier in de orde van de
Heilige Sebastiaan geslagen. Uit
Brabant mochten de gildebroeders
Marc Pijnenburg, Fred van den
Berg, Jan Schrurs, Jos Verbeeten,
Ton de Brouwer en Mies Sijbers
deze hoge E.G.S. onderscheiding in
ontvangst nemen. Enkele uren later
maakten de gildebroeders en -zusters, van de organiserende gilden,
zich op voor de openingsceremonie.
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De voorzitter van de EGS, Graaf
t’Kint de Roodenbeke verklaarde
het 15e Europese Schutterstreffen
voor geopend. Er volgden enkele
toespraken, waarna het hijsen van
de vlaggen van de deelnemende
landen plaatsvond. Ondertussen
speelde de Geniekapel uit Vught de
volksliederen. Ook was er een schitterend optreden van de Bernhezer
tamboers, vendeliers en bazuinblazers. Ten slotte werd het Brabantse
’Were Di’ gezongen en brachten de
vendeliers een vendelhulde, begeleid door fanfare ’De Notenkrakers’
uit Vorstenbosch.
Nieuwe Europese koning en prins
Zaterdagmorgen begonnen de Brabantse wedstrijden in de disciplines
trommelen, vendelen, bazuinblazen, jeu de boules en schieten met
geweer, handboog of kruisboog.
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Er werd fel gestreden om de 150
prijzen, bestaande uit prachtige zilveren schilden.
Ondertussen was de belangrijkste
strijd ook begonnen en rond het
middaguur steeg de spanning. Wie
zou de nieuwe Europese Koning
gaan worden? De 390 koningen
schoten bij toerbeurt met zes milimeter kogels op de houten vogel, die op 15 meter hoogte op de
schutsboom was bevestigd. Enkele
uren en vele kogels verder was er de
finale met 45 schutters. Een groot
gejuich volgde na het 115e schot,
toen Tadeusz Zyla (53) het laatste
stuk van de vogel naar beneden
haalde. Hij is de nieuwe koning van
de EGS. Hij komt uit Pszczyna, een
plaats tussen Ostrava en Kraków in
Polen.
Ongeveer tegelijkertijd valt ook de
vogel bij het prinsschieten. Na 198

schoten, mag de Duitse Christoph
Müller (19) zich prins van Europa
noemen.
Hij is lid van het Oberbergischer
Schützenverband 1924 EV en
woont in Reichsdorf, 65 km oostelijk van Keulen. Aan het prinsschieten namen ongeveer 180 prinsen
deel.
Kroningsmis
Tegen de avond volgde een indrukwekkende en druk bezochte
kroningmis in natuurtheater De
Kersouwe. Voorganger was bisschop Hurkmans uit Den Bosch,
terwijl het gildekoor van het Dintherse Sint Barbaragilde de zang
verzorgde. Na de kroningmis werden de nieuwe Europese koning en
prins ontvangen in de feesttent. Het
werd een groot verbroederingsfeest.
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Optocht
Zondagmorgen, terwijl het terrein
vol stroomde met deelnemers voor
de grootste optocht ooit, werden
de wedstrijden in standaardrijden
gehouden. Ongeveer vijfentwintig
ruiters reden met hun paarden, terwijl ze werden beoordeeld op aankleding, het correct rijden van ’slangen’ en het dragen van de standaard
in de ene hand terwijl met de andere
hand het paard werd bereden.
Hierna startte onder grote publieke
belangstelling de optocht. Een lang
bontgekleurde stoet met ongeveer
vijfhonderd gilden trok door de
straten van Heeswijk-Dinther. Even
dreigde de optocht letterlijk en figuurlijk in het water te vallen toen
een hevige onweersbui overtrok en
de deelnemers en toeschouwers
trakteerden op een heuse hoosbui.
Het weer klaarde echter weer op en
de optocht kon toen verder gaan.
Met in de stoet koningen, koningin-
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nen, prinsen en prinsessen en ridders te paard, leek het of oude tijden
herleefden. Knallende kanonnen en
pistoolschoten, fantastisch geklede
deelnemers uit onder meer Polen,
Zweden, Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Kroatië, Spanje en
Nederland trokken in defilé langs
de eretribune.
Na vele uren kijkgenot volgde de
afsluitingsceremonie op het feestterrein.
Na de massale opmars van de alle
aanwezige Brabantse gilden volgden toespraken van de commissaris
van de koningin Mevr. Hanja MaijWeggen, de president van EGS
Charles-Louis Prins de Merode,
burgemeester Heijmans van de gemeente Bernheze en de voorzitter
van de organiserende gilden de heer
Ben Cornelissen.
Tot slot brachten de Brabantse gilden een gezamenlijke vendelhulde
en werd de EST 2006 afgesloten

met een indrukwekkend slangendefilé.
Herinnering
Ter herinnering aan dit geweldige
feest wordt een boek geschreven
door Theo Ellerman met als titel
’Van Toen tot Nu’. Het gaat over
de geschiedenis van de Europese
Schuttersfeesten, het EGS en het
15e EST in de gemeente Bernheze.
Het boek wordt voorzien van vele
sfeerfoto’s.
Tevens wordt een DVD uitgebracht
met alle hoogtepunten in beeld en
geluid.
Zowel het Herinneringsboek als de
DVD zijn voor 115,- te bestellen bij
het volgende adres:
est2006_hh@hotmail.com. De bestelling wordt, na betaling, toegestuurd.
n
Fotografie: Piet van Zutphen, Jo van de Berg
en Gé Smits

(vervolg van blz. 80)

beneden haalde. Hetzelfde kampioensviertal van 2005
van het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk
heeft op 28 mei de titel Nederlands kampioen vrijehand
schieten op de wipboom geprolongeerd. De eindstrijd
ging tussen Schutterij Sint Ambrosius Teteringen, het
Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop en het Gilde van Sint Joris.

Wim van der Leest krijgt zijn onderscheiding opgespeld
Wim kreeg zijn onderscheiding onder andere voor zijn
zesendertig jaar lange inzet
als bestuurslid en voor het
meer dan vijfentwintig jaar
opleiden van vendeliers in
het gilde. Hem werd een receptie aangeboden in het gildehuis. Ook heeft het gilde
weer een federatiekampioen
in haar midden! Na Henry
van der Schoot (2004) en
Martien van de Loo (2005),
schoot Wilfred van der Leest
Federatiekampioen Wilfred
zich op 28 mei 2006 tot Fevan der Leest
deratiekampioen Kruisboog
op Wip. Het NBFS-kampioenschap vond dit jaar plaats in Diessen, georganiseerd
door het Sint Jorisgilde.
Nieuwe koning Gilde Sint Joris Nieuwkuijk en
prolongatie kampioenstitel
Op 22 april vierde het Gilde Sint Joris van Onsenoort
en Nieuwkuijk haar jaarlijkse statiedag.
Na de koffietafel, waarbij ook burgemeester Henk Willems aanwezig was, stond de jaarvergadering gepland.
Tijdens deze vergadering trad Jan van Eggelen, na
veertig jaar de functie van deken rentmeester te hebben vervuld, terug uit de overheid. Hij werd benoemd
tot erelid van het gilde. In een korte rede haalde de
burgemeester naar voren hoe belangrijk het is dat de
gilden jong en levend blijven en dat was bij het Gilde
Sint Joris wel te zien! Ook het nieuwe erelid vergat de
burgervader niet, hij bood hem een kleine attentie aan
namens de gemeente Heusden. Toen was het tijd voor
het tweejaarlijkse koningschieten. Na ruim vier uur en
396 schoten was het Remco Melis die de vogel naar

De kampioenen
Sint Ambrosius Baardwijk schenkt royaal uit
opbrengs oud papier
Al meer dan twintig jaar halen leden van het gilde Sint
Ambrosius Baardwijk in een groot deel van de voormalige gemeente Baardwijk het oud papier op. Hierdoor
kan het gilde in haar financiële behoefte voorzien en
heeft zij in de loop van de jaren enig vermogen opgebouwd. In de algemene ledenvergadering begin 2004,
werd nagepraat over de teerdag die traditioneel op de
eerste dinsdag na nieuwjaar wordt gevierd. We vroegen
ons toen af hoe de mensen naar een gilde kijken. Velen, zo dachten wij, zullen zeggen: een gezellig stelletje
mannen dat graag wat met een kruisboog, handboog
of geweer onder de schutsboom verblijft en een glaasje
bier drinkt. Al pratend kwamen we bij de historie van
de gilden en concludeerden dat zij niet alleen een economische betekenis hadden maar ook gezelligheidsverenigingen waren. Ook had het een sociale functie. Omdat de penningmeester vond dat het gilde goed bij kas
zat, werd het idee geopperd een stukje traditie nieuw
leven in te blazen door een beetje van de sociale kant
van het gilde gestalte te geven. Er werd besloten om
jaarlijks een deel van de opbrengst van het oud papier
te schenken aan een goed doel. In 2004 was het goede doel zo gevonden, want in mei van dat jaar zou in
Waalwijk het Toon Hermans Huis, een inloophuis voor
kankerpatiënten, worden geopend. De schenking werd
door het bestuur heel erg op prijs gesteld.
In 2005 was ook snel een doel gevonden en wel het
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De nieuwe koning wordt gefeliciteerd

V.l.n.r. : Dekenschrijver Theo Verhoofstad, mevrouw Baukje
Lyklama van stichting Hospice Francinus de Wind,
koning René Pullens en tweede hoofdman Bertus van Daelen

in Waalwijk gevestigde Hospice Francinus de Wind.
Door omstandigheden heeft de schenking eerst in
2006 plaatsgevonden. Zo werd 24 maart symbolisch
een cheque ter waarde van 2.500,- aan het bestuur van
het hospice aangeboden. Deze cheque werd namens de
stichting in ontvangst genomen door mevrouw Baukje
Lyklama en mevrouw Joke Driessen.
Diverse activiteiten gilde Oisterwijk
Bij het gilde Sint-Sebastiaan in Oisterwijk hebben de
afgelopen periode verschillende activiteiten plaatsgevonden, die we in het kort willen memoreren.
Tweede paasdag vond de Paasverschieting plaats bij
het Oisterwijkse gilde dat druk bezocht werd.
’Vrijheid maak je met elkaar’, was het thema van de dodenherdenking op 4 mei. Bij de stijlvolle bijeenkomst
in de Joanneskerk, de Stille Tocht naar het oorlogsmonument en de kranslegging, waren delegaties aanwezig
van vijf gilden binnen de gemeente Oisterwijk.
Het Oisterwijkse gilde was 7 mei te gast bij het Loonse
Sint-Ambrosiusgilde voor de schietwedstrijd om de
Van de Wielbeker. Het was een ontmoeting tussen het
gilde uit Loon op Zand, het Haarense gilde Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan en het gilde uit Oisterwijk. Het
Haarense gilde won tenslotte de beker. De schutters
van het gilde Sint-Sebastiaan waren 11 juni mentaal
voorbereid op het schieten van de vijftien pijlen voor
de Regio-wip-verschieting. De ontmoeting van de acht
handbooggilden uit Midden-Brabant vond plaats bij
het Moergestelse gilde Sint-Sebastiaan & Sint-Barbara.
Ook deze keer vielen de schutters buiten de prijzen.
„Het was héél erg leuk en we komen nog een keer terug!”, schreven Priscilla, Mireille, Michael en Frits op
het affiche met de Roefelreacties. Vier andere kinderen
tekenden een bloem en een zon en schreven daar bij:
„Bedankt voor de hele leuke dag. Tot volgend jaar!”
Roefeldag…, het avontuur in ’de grote mensenwereld’.
In de ochtend van 24 juni bezochten verschillende kinderen het gilde Sint-Sebastiaan in Oisterwijk en proefden even van de wereld dat ’gilden’ heet.
Nieuwe koning Besoijen
Op tweede paasdag 17 april werd bij het gilde Sint Crispinus & Sint Crispinianus van Besoijen (Waalwijk) het
tweejaarlijkse koningsschieten gehouden. Na een spannende, maar korte strijd, kwam Raymond de Gouw als
winnaar uit de strijd.
Het gilde van Besoijen kreeg hiermee één van de jongste koningen uit haar geschiedenis. Nadat de nieuwe
koning van de rechten en plichten van het koningsschap door hoofdman René van Kuijk op de hoogte
was gebracht, werd hem formeel gevraagd of hij het koningsschap wilde aanvaarden. Nadat het bevestigende
antwoord werd gegeven, werd hem het koningszilver
omgehangen.

Essche koning koninklijk onderscheiden
In de morgen van 28 april
was het een gezellige drukte
rondom het huis van de
hoofdman en tevens koning
van het Essche Sint Willebrordusgilde, Wim van der
Pasch, toen om kwart over
negen burgemeester Frans
Ronnes met echtgenote arriveerden. Nadat de belangstellenden, waar onder twee
leden van de overheid, een
plaatsje hadden gevonden
nam de burgemeester het
woord. Hij deelde mee dat Koning Wim van der Pasch
het H.M. de Koningin had koninklijk onderscheiden
behaagd om Wim te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem door de burgemeester
opgespeld. Zijn echtgenote Maria ontving uit handen
van mevrouw Ronnes een bos bloemen. Wim kreeg
deze onderscheiding wegens zijn jarenlange inzet als
vrijwilliger voor de Essche gemeenschap. Zo was hij
ruim twintig jaar onbezoldigd gemeentelijk biertapper,
een rol die hij jaarlijks vervulde tijdens het bierpompfeest waarbij het gemeentebestuur de nieuwe inwoners
verwelkomt. Verder zet hij zich al bijna veertig jaar in
voor het gilde, aanvankelijk als vendelier en van 1987
tot 1995 als deken-schrijver. Vanaf september 1995 is
hij hoofdman van het gilde en sinds de kermis van 2005
ook nog eens koning. Daarnaast was hij actief in het
comité ’werk aan de kerk’, een werkgroep die in de periode 1987-1994 inzamelingsacties organiseerde voor
de restauratie van de Essche kerk. Momenteel spant hij
zich nog in voor ’De Stek’, een onderdeel van het Essche dorpshuis wat ook wel bekend staat als ’de huiskamer voor de 55-plussers’. Op koninginnedag, 29 april
werd door het gilde traditiegetrouw de vendelgroet gebracht aan de gedecoreerden.
Sint Sebastiaan succesvol
Tijdens de grote gildedag van kring Maasland, 21 mei
in Haarsteeg, wist het Osse Sint Sebastiaangilde drie
eerste prijzen in de wacht te slepen. In het onderdeel
kruisboog op de wip wist koning Wilie van Rooij van
het Osse gilde zich trefzeker en schoot de vogel van de
boom waarmee hij het zilveren koningskruis en de titel
dagkoning kring Maasland 2006 binnenhaalde. In de
categorie mooiste gilde-attribuut behaalde de zilveren
Osse Gildehoorn de eerste prijs in de tentoonstelling.
Hoofdtamboer Grietje van Schijndel wist haar prijs
zeker te stellen in de categorie E-klasse eredivisie. En
tot slot eindigde David van Schijndel in de categorie
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Hoofdman René van Kuijk hangt nieuwe koning het zilver om

De Osse koning ontvangt zichtbaar verheugd zijn nieuwe
koningskruis

bazuinblazen jeugd op de tweede plaats. Geen slechte
dag dus voor het Osse Sint Sebastiaangilde.
Pril huwelijksgeluk in Udenhout
Op vrijdag 9 juni jl. zijn
Marco Vromans en Alice
Mathijssen zijn 9 juni in het
huwelijk getreden. Zij zijn
beiden lid van het gilde Sint
Joris Udenhout. Marco is
sinds 1997 lid van het gilde
als tamboer, samen met zijn
broer Bart. Naast het trommen doet hij ook mee aan
geweerschieten en is een
goede schutter. Het gilde zit
bij hem in het bloed, hij is de
vierde generatie Vromans bij
Alice Mathijssen en Marco
het gilde.
Vromans tijdens de gildedag Alice Mathijssen loopt al
in Haarsteeg.
even mee met het gilde. Als
Marco ging schieten, kwam
Alice mee. In 2005 werd zij aangenomen als lid. Als
gildezuster heeft ze geen specifieke functie in het gilde,
maar als het even kan dan komt ze ook helpen.
Nederlands kampioenschap
Het gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout organiseerde in het weekend van 24 en 25 juni het Nederlands Kampioenschap wipvogelschieten georganiseerd.
Door de leden van het gilde was hard gewerkt om alles in orde te krijgen voor de wedstrijden. De zaterdag
was voor de jeugdige schutters t/m 17 jaar. Lang en
goed werd door hen geschoten op verschillende onderdelen en bij sommigen was de spanning dan ook
op hun gezicht af te lezen. Alle deelnemers kregen uit
handen van de voorzitter van
de Nederlandse Federatie
van Wipvogelschutters een
medaille omgehangen. Voor
de diverse onderdelen waren
er bekers. De beker voor verenigingen ging naar S.V. de
Milsbeek uit Milsbeek, die
met de twee schutters Jim
Heaver en Youssef el Dardiry
de besten waren. Zij mogen
zich Nederlands jeugdkampioen tweetal noemen. Persoonlijk Nederlands kampioen werd Rob Vingerhoets
Nederlandse kampioenen
van Sint Joris uit Gilze.
jeugd wipvogelschieten
Op zondag waren 52 viertallen uit Brabant en Limburg aanwezig. Het weer werkte
niet echt mee. Eerst motregende het langdurig en dat
ging over in veel regen met
zelfs onweersklappen en
bliksem.
De wedstrijd moest hierdoor
zelfs korte tijd worden stilgelegd. Hierdoor liep alles
uit en kon pas rond negen
uur de prijzen worden uitgereikt. De winnaar Nederlands kampioen viertallen is
geworden Sint Joris uit Gilze. Persoonlijk Nederlands
kampioen opgelegd schieten
werd Gerard Weytmans van
Persoonlijk Nederlands Kam- het organiserende gilde uit
Udenhout.
pioenen wipvogelschieten

Reserve kampioen is Barbara van Elst uit Milsbeek.
Beeltenis in hout voor Joris en Sebastiaan
Het is een oud gebruik dat tijdens de plaatselijke kermis een gildeactiviteit plaatsvindt en vaak is dat het
koningsschieten. Bij het Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot verschieten ze echter de zogeheten
kermisbeker en op 17 juni was dat ook weer het geval.
Na een spannende strijd was de editie 2006 voor A.
Wehmeijer op het onderdeel opgelegd en bij de vrije
hand was J. Robben de winnaar. Deze dag was voor het
gilde een bijzondere.
Want via het koningspaar Harrie en Mien Schellekens
kreeg het gilde een geschenk aangeboden. Het bleek
een prachtige afbeelding in hout van Sint Joris en Sint
Sebastiaan te zijn, de patroonheiligen van het gilde.
Het is vervaardigd door gildebroeder A. van Bokhoven
uit Haarsteeg, lid van het Ambrosiusgilde aldaar. Het is
kunstig gesneden uit een stuk kersenhout, met veel oog
voor detail en het meet 90x25 cm met een hoogte van
53 cm. De echte schenkers waren de gildebroeders R.
Elings en hoofdman W. van Spaandonk.

De schenkers W. v. Spaandonk (l) en R. Elings achter Sint Joris
en Sint Sebastiaan
Koning gekroond en succes op kringdag voor
Onze-Lieve-Vrouwe Schuts Elshout
Gildeheer, kapelaan Van
Overbeek heeft 7 mei Jos
Geelen tot koning van de
Onze-Lieve-Vrouwe Schuts
Enschot gekroond in de
kerk van Sint Jan Evangelist.
Voordat dit gebeurde legde
Jos eerst de eed van trouw
af en hing hoofdman Leon
Klerks hem de sjerp en koningsketting om. Dezelfde
dag hield de Onze Lieve
Vrouwe Schuts haar jaarlijkse open dag die goed bezocht
werd. Op 21 mei heeft de Koning Jos Geelen
Onze Lieve Vrouwe Schuts
Elshout deelgenomen aan de kringgildedag van kring
Maasland bij het Sint Ambrosiusgilde te Haarsteeg.
Deze dag is voor het gilde zeer succesvol verlopen. Er
werden maar liefst zes prijzen in de wacht gesleept.
Nieuwe koning en burgerkoningin
Op pinksterzaterdag heeft het gilde Sint Hubertus
Drunen traditioneel het koningsschieten op de agenda
staan. Na de bevrijdende schoten van Mart van der
Poel namens de gemeente, gildeheer pastoor Van den
Hout, de beschermheer en de keizer, mocht de oude
koning met het schieten aanvangen. Er deden zeventien schutters mee. Na 345 schoten viel de vogel er af
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en mocht Ad Smits zich koning noemen. Bij de jeugd
werd na 212 schoten Geert Boelen voor een jaar jeugdkoning.

De nieuwe koning Ad Smits, burgerkoningin Miranda van de
Wiel en jeugdkoning Geert Boelen

LAND VAN CUIJK
Gemeentekoning Bergen
Op Hemelvaartsdag heeft op het schietterrein van
schuttersgilde Sint Antonius Abt - Sint Agatha in Aijen
het jaarlijkse gemeentekoningschieten plaatsgevonden.
Nadat de openingsschoten gelost waren kon de strijd
om de titel van gemeentekoning 2006 beginnen.
Na een voorronde kon de echte strijd pas beginnen en
hierbij schoot Noud van Rens, Sint Antoniusgilde Well
met het 226e schot de laatste resten van de vogel er af.
Hem werd door wethouder Margo van den Broek het
koningszilver omgehangen.
Luuk Verrijdt van Ons genoegen uit Siebengewald,
schoot zich tot jeugd-gemeentekoning 2006, door met
het 171e schot de laatste resten van de vogel naar beneden te halen.
Luuk kreeg een zilveren schild opgespeld dat geschonken werd door het organiserende gilde uit Aijen.

Zo’n vierendertig schutters streden op 2 juli om de titel
van burgerkoning(in) te verwerven. Het Sint Hubertusgilde Drunen was voor de negende maal de gastheer
van dit evenement.
De gildekoning en -keizer losten de eerste schoten op
de houten vogel. Na 477 schoten kwam de eikenhouten vogel omlaag en was de nieuwe burgerkoning(in)
bekend. Miranda van de Wiel was zichtbaar blij met
het halen van de titel. Haar moeder droeg deze titel in
2003. Opa Van de Wiel, de keizer van het gilde, was
een zichtbaar trots man.
Koningschieten Sint Antonius Vorstenbosch
Het gilde van Sint Antonius Abt Vorstenbosch schoot
op 27 mei koning. Na de inspectie van de koningsvogel ging men naar de accommodatie ’t Gildebergske
waar het allemaal te gebeuren stond. De opening vond
plaats in aanwezigheid van burgemeester Heijmans en
wethouder Donkers. De voorzitter van de EST2006,
Ben Cornelissen en pastoor Groothuijse waren eveneens uitgenodigd.
Nadat de vogel in de schietbak was geplaatst en de
boom was gevrijd, loste de burgemeester en de oude
koning, hun eerste schot. Hierna schonk de koning zijn
koningsschild aan het gilde. Er waren 38 gegadigden
die graag de strijd aangingen om het koningschap. Met
het 306de schot schoot Eric van de Heuvel de vogel
naar beneden en mocht hij zich gildekoning noemen.
De titel van schutterskoning werd tenslotte behaald
door Ad van Nistelrooij. Vanwege de slechte weersomstandigheden werd Eric in het clubhuis geinstalleerd
met het omhangen van de vest en de koningsvogel.

Midden links: Noud van Rens en Luuk Verrijdt
Jubilarissen, koningen en keizer in Oeffelt
Op eerste pinksterdag heeft gildetamboer Johnny Hutten de koningstitel 2006 van het Gilde Salvator Mundi
veroverd. Deze dag werden ook nog eens twee jubilarissen gehuldigd vanwege hun vijfentwintig-jarig lidmaatschap.Dat waren Maurice en Jan Willem Fransen.
Zij kregen van hoofdman Wil Fransen een zilveren
speld. Bij het begin met het schieten ontfermden pastoor Van Breemen en beschermheer Van Soest zich
over de herenscheuten. Eerst waren de jeugdleden aan
de beurt. Zij hadden exact 300 schoten nodig om de
vogel naar beneden te krijgen. Stefan Heiltjes vond het
lang genoeg duren en vuurde het verlossende schot. Hij
mag zich jeugdkoning 2006 noemen. Hierna waren de
gildebroeders aan de beurt. Na 312 schoten was het
Johnny Hutten, die de laatste resten van de vogel naar
beneden haalde.
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Koning Eric van de Heuvel(l.) en Schutterskoning Ad van
Nistelrooij

Koning 2006, Johnny Hutten

Jan van Vonderen heeft voor de vijfde keer met succes zijn keizerstitel verdedigd en mag zich weer een jaar
keizer van het Gilde Salvator Mundi Oeffelt noemen.
Jubilarissen en een vrouw als Koning
Het was groot feest bij het Onze-Lieve-Vrouwe Gilde
Holthees. Vijf leden vierden hun vijfentwintigjarig lidmaatschap. Het is voor het eerst in de geschiedenis van
het gilde dat een gildezuster een ’zilver’ lid is, dat is
Elly Linders- Pingen, lid van de drumband. De andere
feestelingen waren: de vendeliers Luc Peters en Willy
Fleuren; Wim Fleuren, gildebroeder en schutter Ger
Langenkamp.

entwintig jaar lid en Jan Hendriks twaalfeneenhalf jaar
lid. Het koningschieten begon met de “herescheuten”,
die gelost werden door de burgemeester K. van Soest
en pastor Brouns. Nadat zijn zoon Peter hem vorig jaar
de koningstitel afnam werd vader Piet Hendriks na 254
schoten weer opnieuw koning van het gilde. Eerste
dame werd na 209 schoten, Bärbel van Hout en jeugdkoning werd na 96 schoten Anouk Huijbers.
Koning en Jeugdkoning Gennep
Op zaterdag 4 Juni schoot
Marcel Janssen met het
230ste schot zich tot koning.
Er streden drie gildebroeders
mee voor de begeerde titel.
Ook werd gestreden voor de
titel jeugdkoning die met het
21ste schot door Niels veroverd werd.

Koning Marcel Janssen met
jeugdkoning Niels
Elly Linders-Pingen,Willy Fleuren, Ger Langenkamp, Luc Peters
en Wim Fleuren

Koning Jacqueline PingenDenissen

Op tweede pinksterdag werd
er gestreden om het koningschap. Dit jaar mochten voor
het eerst ook gildezusters
mee strijden om de titel. Het
was gildezuster Jacqueline
Pingen-Denissen die na 222
schoten de vogel naar beneden bracht. Zij mag zich nu
een jaar lang koning van het
gilde noemen. Zij is ook de
eerste vrouwelijke koning.
Haar prins is echtgenoot
Willy Pingen, die zelf eerder
koning was. Jeugdkoning
werd Anton de Groot die
met 123 schoten de vogel

naar beneden bracht.
Drie jubilarissen en koningschieten Boxmeer
Het Koningschieten van het Heilig Bloedsgilde vond
dit jaar plaats op 30 april in het centrum van Boxmeer.
Er werden deze dag drie jubilarissen gehuldigd, te weten Sjang Coopmans veertig jaar lid, Grad Deenen vijf-

V.l.n.r.: Grad Deenen, Sjang Coopmans en Jan Hendriks

Dubbelkoning Antonius Blitterswijk
Onder grote publieke belangstelling schoot Pascal
Franssen tijdens het jaarlijkse koningschieten op 18
juni voor de tweede achtereenvolgende keer met het
337e schot de koningsvogel naar beneden.
Pascal is negentien jaar lid, maakt deel uit van de
schietcommissie en is tevens reserve commandant. Hij
is nu voor de derde maal koning, in 1995 behaalde hij
zijn eerste titel. Bij de wedstrijd voor de dames was het
tamboer Melanie von der Haar die met het 386e schot
de vogel naar beneden haalde en bij de jeugd wist de
marketentster Nienke Peeters met het 163e schot de
vogel naar beneden te krijgen.
Vijf maal koning en jubilarissen Overloon
Met 348 schoten schoot gildebroeder Martien Hendriks
zich tot koning van het Sint Theobaldusgilde Overloon.
Hij deed dit voor de vijfde maal in zijn twintig-jarig lidmaatschap van het gilde. Het was een spannende strijd
want er kon voor de eerste maal een vrouwelijk lid tot
koning schieten. Helaas, het mocht zo niet zijn, want
Martien eiste de koningstitel voor zich op. Voordat het
koningschieten begon werden eerst nog enkele jubilarissen gehuldigd vanwege hun lidmaatschap.
Willeke Boom-Arts, Jose Jans-Arts en Stefan Meijer waren twaalfeneenhalf jaar lid. Zij mochten van de voorzitter een oorkonde en een bos bloemen in ontvangst
nemen. Vanwege hun tien-jarig lidmaatschap bij de
D.S.B. werden de volgende personen gehuldigd: Mat
Arts was al die tijd bij de muziek en kreeg een speldje
opgespeld met een daarbij behorende oorkonde. Gillian Claasen en Mijke Rongen zijn alle twee hetzelfde
aantal jaren bij de majorettes. Gillian kreeg hierbij een
zilveren hangertje omgehangen door de voorzitter met
ook een oorkonde. Mijke Rongen en Stefan Meijer waren deze dag jammer genoeg verhinderd .
Drie koninklijke onderscheidingen
In de afgelopen periode zijn er bij het Sint Lambertusgilde Milsbeek maar liefst drie gildebroeders
onderscheiden met een koninklijk lintje. De heer Sjang
Emons werd onderscheiden in de orde van Ridder van
Oranje Nassau, niet alleen vanwege zijn verdienste voor
het gilde maar zeker voor het vele werk voor de Ne-
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derlandse transportwereld.
Jan Hoenselaar werd lid in
de orde van Oranje Nassau,
hoofdzakelijk voor het feit
dat hij al meer dan veertig
jaar de Milsbeekse kinderen
gelegenheid geeft om op zijn
boerderij te kunnen pony rijden. Ook is hij al meer dan
dertig jaar grensrechter van
een voetbalelftal. De heer
Jan Laemers werd ook lid in
de orde van Oranje Nassau
door zijn vele verdiensten
Jan Hoenselaar
voor het gilde maar ook voor
alle moeite die hij doet voor
het paardengebeuren binnen
de kring. Jan was jarenlang hoofdman van het gilde,
voorzitter van de ponyclub en voorzitter van de Limburgse Land en Tuinbouw Bond.

Jan Laemers

het seizoen afgesloten. Eind augustus wordt de draad
weer opgepakt met de organisatie van de jaarlijkse Gildefeesten rondom het koningschieten. Voor Soest betekent dit acht dagen lang activiteiten. Verschillende activiteiten zijn inmiddels al volgeboekt. Voor de feestavond
op zaterdag met een optreden van Jan Smit moest zelfs
de notaris inschrijfbonnen trekken omdat de belangstelling overweldigend was en het beschikbare aantal toegangskaarten met vele honderden (meer dan 1.500)
overtrof. In het komende seizoen ook een optreden in
Limburg, deelname aan de Pelgrimage door MiddenEuropa en vele andere activiteiten. Het gilde leeft…
Vreugde en verdriet bij Jacobusgilde Zeeland
Het gebeurt soms dat vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen en dat was eind mei het geval bij het Sint
Jacobusgilde in Zeeland. Vrijdag 26 mei was een vreugdevolle dag voor onze vrouwelijke tamboer Josien van
Loy, zij trad in het huwelijk met Gert-Jan Verhoeven.
Bijna het gehele gilde was hierbij aanwezig. Door het
bar slechte weer kon helaas het vendelgebeuren niet
doorgaan, deze werd later nog eens overgedaan. Dinsdag 30 mei was een verdrietige dag voor het gilde. Deze
dag vond de uitvaart plaats van Frans Zwanenberg.

Sjang Emons

Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten
Schuttersgilde van Soest.
Het Soester gilde sloot op zaterdag 1 juli haar activiteiten voor de zomervakantie 2006 af met deelname aan
het door het jubilerende VVV georganiseerde Levend
Museum in en rond het Gildehuis/Museum Oud Soest.
Bijna tweehonderd Soesters hadden zich in historische
kleding gestoken en vervingen als het ware de poppen en
figuren van het Museum Oud Soest, zoals bakker, rietdekker, nonnen, pastoor, dominee enz. enz. De gildeleden zorgden voor een ontvangst van de bijna 4000 bezoekers van de gildekamer in het museum. Na de
vendeldemonstratie met historische uitleg bracht het
gilde een groet aan de delegatie, die een bezoek van koningin Emma aan het klooster uitbeeldde. Het werd een
uniek en zeer geslaagd cultureel feest. Met deze activiteit
en aansluitend een optreden bij het veertig-jarig huwelijksfeest van oud-voorzitter Wim van den Breemer werd

Bruidspaar Josien van Loy en Gert-Jan Verhoeven op 26 mei
2006, geflankeerd door koningin Mia van Dongen-Van der Wijst
en Koos van Dongen
Tweede pinksterdag vond weer het koningschieten
plaats. In een twee uren durende strijd kwam na 255
schoten de vogel naar beneden. Jan Bongers en zijn
vrouw Truy werden na wijs beraad onder de boom
en met hun eigen toestemming, het koningspaar voor
het komende jaar. Het scheidende koningspaar, Koos
en Mia van Dongen - Van der Wijst schonk een schitterend koningsschild en kreeg een oorkonde met alle
activiteiten aangeboden. Erehoofdman, burgemeester
Mevrouw W. Doorn-Van der Houwen was met haar
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Het Soestergilde in actie

V.l.n.r. Koningin Trudy Bongers, koning Jan Bongers,
erehoofdman burgemeester Mevr. Doorn-Van der Houwen en
Hoofdman Adriaan van der Coer

echtgenoot die dag ook aanwezig. Zondag 18 juni
mocht het gilde de Eermis - dat is in Zeeland de eerste
heilige mis - van kapelaan Marcel Dorssers opluisteren. Hij is 10 juni priester gewijd en was in Zeeland
al als stagiair gehuisvest. Tijdens de receptie kreeg hij
het jubileumboek van 1996 aangeboden, zodat hij zich
verder kan verdiepen in het Sint Jacobusgilde.

moest men een houten vogel uit een twaalf meter hoge
boom schieten. Dertien schutters namen deel aan de
strijd. Het was Adrie van Straaten die bij het 198e schot
de vogel naar beneden haalde en zich voor twee jaar
koning mag noemen. Na de koffietafel werd de eed van
trouw afgelegd door de nieuwe koning. Hij is inmiddels de vierde schutter die voor de tweede maal koning
is. Dit betekent bij dit gilde, dat er over twee jaar vier
koningen keizer kunnen worden. Voor meer informatie
over het gilde kunt u kijken op www.sintsebastiaangilde.nl

Neomist Marcel Dorssers tussen zijn ouders en toehoorders

BARONIE EN MARKIEZAAT
Sint Ambrosiusgilde Gilze luistert Pausmis op
Elk jaar wordt bij gelegenheid van de verjaardag van de
pauskeuze een pontificale hoogmis gecelebreerd, waarin wordt voorgegaan door de nuntius of de kardinaal in
concelebratie met alle Nederlandse bisschoppen. Dat
vindt plaats in Den Haag, in de parochiekerk van de
Heilige Jacobus de Meerdere. Dit jaar (2006) was dat
op 23 april. Ieder jaar wordt een Brabants gilde uitgenodigd om de dienst op te luisteren en dit keer viel de eer
te beurt aan het Sint Ambrosiusgilde. Na een korte optocht door Den Haag trok het gilde met slaande trommen en vliegende vendels de kerk binnen en mocht het
gilde plaatsnemen op speciaal gereserveerde plaatsen.
Met al die kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, een magnifiek zesstemmig koor, een subliem
orgelspel en begeleid door een koperensemble, mag het
duidelijk zijn dat hier sprake was van een buitengewoon
indrukwekkende viering. Na de dienst werd het gilde
ontvangen op de ambassade van het Vaticaan (de nuntiatuur) waar de eed van trouw werd afgelegd aan het
kerkelijk gezag, gevolgd door een vendelhulde die door
de aanwezigen met bewondering werd gadegeslagen.
Iedereen werd een herinnering aangeboden in de vorm
van een rozenkrans en tot slot werd het gilde nog eens
onthaald op koffie en broodjes.
Adrie van Straaten koning
Het Gilde Sint Sebastiaan
in Oudenbosch heeft sinds
10 juni 2006 een nieuwe koning.
Vooraf spelde de aftredende
koning Jac Wagemakers het
door hem geschonken koningsschild op het koningskazuifel, waarna de loting
plaats vond voor de volgorde
van het schieten.
Het schieten gebeurde met
oude ouderwetse handbogen zonder vizier en met
De schutsboom met vogel en
pijlen die topeinden hebben
ballonnen
van een biljartkeu. Hiermee

Nieuwe koning Adrie van Straaten met echtgenote
Rien de Krom koning en Gilde Alphen wint
Zilveren Pijl
Op Hemelvaartsdag, 25 mei,
vond het driejaarlijkse koningschieten plaats bij het
schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom en
Borgvliet. Omdat het nogal
winderig was, duurde het
tot half acht voordat Rien de
Krom de vogel eraf schoot.
Op de woensdag na het koningschieten verzorgde de
nieuwe koning traditiegetrouw het koningsmaal voor
de gildebroeders en gildezusters. Op de laatste zon- Koning Rien de Krom
dag van mei vond bij Gilde betreedt het vaandel
Sint Sebastiaan de jaarlijkse
Zilveren Pijlverschieting plaats. Het Sint Willibrordusgilde van Alphen won opnieuw de prijs. Op 29 mei
bezocht het gilde een aantal scholen in het kader van
de Jeugdmonumentendag.
Drie gilden uit de Baronie nemen (weer) deel aan de
Omgang in Breda.
Volgens geschiedschrijver Thomas van Goor heeft de
stad Breda, ruim vijf eeuwen geleden, twee omgangen
gekend.
De eerste, de grote of de Heilige Kruisprocessie geschiedde op de namiddag van Pinksteren. De andere,
de kleine of van het sacrament van Niervaert werd op
Sacramentsdag gehouden. Bij beide omgangen liepen
naast de veertien schuttersgilden ook pijpers (= fluitspelers) en snaarenspeelders (= violisten?) mee. De
volgorde waarin de schuttersgilden liepen lag zelfs
reglementair vast. Na 1573 werden beide omgangen
wegens de ’benaeuden en zorgelycken tyd’ niet meer
georganiseerd.
Van de veertien gilden, die destijds meeliepen, zijn er
nu nog zeven actief en drie gilden hebben gevolg gegeven aan het verzoek van het ’gilde van het heilig sacrament van Niervaert’, om (weer) mee te lopen in de
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Jac Lips koning Cloveniersgilde Rijsbergen
Een vurenhouten plankje met houten vleugels en pauwenveren bevestigd op een zestien meter hoge schutsboom.
Daar draaide het om bij het koningschieten op 20
juni tijdens de Rijsbergse kermis.
Jac Lips schoot met het 142ste schot de vogel van de
schutsboom en volgt daarmee Jan Roelands op als
nieuwe koning van het Cloveniersgilde Sint Bavo.
Hij aanvaardde het koningschap, legde de eed af,
liep op kousenvoeten over het vaandel en kreeg
tot slot de mantel met koningszilver omgehangen.
De komende zes jaar heeft Sint Bavo weer een
koning en dat werd gevierd met het nodige gerstenat!
n
De gilden trekken het binnenterrein van het begijnhof op voor een
speciale vendelhulde
omgang op 16 juni van dit jaar (Sacramentsdag).
Het was voor alle deelnemers een heuse ervaring om
mee te doen aan de processie. Op die donderdagavond,
tijdens de wekelijkse koopavond, liepen zij door de
straten van de oude binnenstad van Breda. In de stoet
liepen mee de schuttersgilden uit Gilze, Teteringen en
Terheijden; de broederschap ’Hakendover’ uit Breda;
een groep plaatselijke bedevaartgangers naar Santiago
de Compostella; het gilde van ’het heilig sacrament van
Niervaart’; acht priesters uit het diocees Breda en bisschop Muskens met zijn kanselier. Men vertrok vanaf
het binnenplein van het begijnhof om er weer terug te
keren, alwaar een monstrans met daarin een geconsacreerde hostie werd uitgestald ter aanbidding. Hier
werd een speciale vendelhulde gebracht.
Alles bij elkaar was het een bijzondere avond, hij was niet
alleen vol devotie, maar tevens werd daarbij het aangename aan het nuttige gekoppeld. Het Sacramentsgilde
uit Breda hoopt dat volgend jaar, 7 juni, meer gilden
uit de omgeving van Breda mee willen lopen in deze
omgang. Moge het een mooie traditie worden.

In processie door de binnenstad van Breda
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De eed van trouw aan het gilde wordt afgenomen door
burgemeester Iz. Keijzer

IS JOUW
MEE-LEZER NOG
GEEN ABBONNEE?

Te koop aangeboden:
Mooie verzameling van 65 boeken over Brabant, plus
twee ingebonden Katholieke Illustraties uit de jaren
1903 en 1908. Prijs 1 250,-. Tel. 0485 - 312666

Vaandels, Vendels en Vlaggen

Joke Willigers
Zand 33, 5757 RX Liessel
Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
jwilligers@planet.nl www.vlag-mast.nl

HET BLAD

VOOR JONG EN OUD!

PAGINA VOOR DE GILDEJEUGD

JEUGDOPLEIDING SCHUTTERSGILDE SINT BAVO
In 1987 is na bijna tachtig jaar het schuttersgilde Sint Bavo te Raamsdonk heropgericht. Bij gelegenheid van de jaarlijkse gildedag van de
Kring Baronie en Markiezaat in 2003, werd door het Sint Bavogilde
het initiatief genomen om gedurende drie weken een uitgebreide tentoonstelling over het schutterswezen te houden en een aparte spelmiddag voor de jeugd. Deze tentoonstelling is door onder anderen
vijftig schoolklassen uit de regio bezocht. Naar aanleiding van deze
activiteiten heeft de overheid het plan opgenomen een jeugdopleiding te beginnen, maar men moest op medewerking van velen kunnen rekenen.
In het voorjaar van 2004 is propaganda gevoerd met als resultaat,
dat in augustus 2004 gestart kon worden met vijftien kinderen in de
leeftijd van tien tot en met twaalf jaar. En nu, in juli 2006 zijn er - ook
tot onze verbazing - negentien jongens die trouw de trainingen volgen met de handboog. Van deze negentien jongens zijn er vier tamboer, drie vendelier en weer vier bazuinblazer. Voor de eerste aanzet

en tevens voor de aanschaf van bazuinen, trommen en vaandels zijn
door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en door de
Stichting Jacques de Leeuw subsidies verleend.
Op 11 juni 2006 werd als voorbereiding op de Gildendag van de
Kring Baronie en Markiezaat voor de eerste keer voor een echte jury
opgetreden met bazuin, trom en vendel; nog met veel tekortkomingen maar de aanwijzingen van de jury waren zeer leerzaam.
Onze ervaringen tot op heden is dat de jeugd best actief wil zijn, maar
het gilde, de overheid moet borg staan voor een goede organisatie.
En dat kost tijd, energie en geld. De overheid van het gilde van Sint
Bavo hoopt met de andere Noord-Brabantse schuttersgilden binnen
de bestaande structuren tot een actief jeugdbeleid te komen.
Noot van de redactie: Naar vernomen, is dit item ’jeugdbeleid’ bij het
federatiebestuur aan de orde gesteld en men wil komen tot een commissie
jeugdbeleid. Op de hoofdliedendag wordt hierover mededeling gedaan.

Welke gilde zou dit
niet wensen?

de verrichlling worden
Vol belangste e ’rivaal’ gevolgd!
tingen van d

Hier zit to
ekomst in
!
Resultaat van goed jeugdbeleid!
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IN MEMORIAM
Henk Deelen, Antoniusschut Eeneind
(Kempenland)
Gildebroeder Henk
Deelen is op 30
juni nog vrij onverwacht overleden.
Hij was ruim vijftig
jaar lid waarvan
veertig jaar als
hoofdman. Toen
hij de functie van
hoofdman neerlegHenk Deelen
de, werd hij benoemd tot erehoofdman. Henk zat ook een periode in
de gemeenteraad van Nuenen. Een van
zijn idealen die hij verwezenlijkt zag is
wel de bouw van de Sint Antoniuskapel
op het Eeneind in 1987. Voor zijn verdiensten op allerlei gebied heeft hij veel
onderscheidingen mogen ontvangen.

Piet Verhoeven, Sint Joris Gemert
(Peelland)
Op 10 maart bereikte ons het bericht dat gildebroeder Piet Verhoeven
(94) is overleden.
Piet is in april 2005
nog gehuldigd voor
zijn zeventig-jarig
lidmaatschap. Hij
is standaardruiter
Piet Verhoeven
en zilverdrager geweest, de laatste
jaren was hij sjerpendrager.
Piet Driesser, Sint Joris Hilvarenbeek
(Kwartier van Oirschot)
Gildebroeder Piet
Driesser (92) is op
14 juni plotseling
uit het leven weggegleden.
Twee
jaar geleden vierden we, dat Piet
vijftig jaar gildebroeder bij Sint Joris was. Hij bePiet Driesser
kleedde
enkele
bestuursfuncties,
maar hij zal als een echt kruisboogschutter in herinnering blijven.
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Piet van den Berkmortel, Sint Hubertus
Liessel (Peelland)
Op 22 mei is gildebroeder Piet van
den
Berkmortel
(71) overleden. Hij
was
vijfendertig
jaar lid. Piet vervulde verschillende
functies. Zo was hij
onder andere penningmeester, vaanPiet van de Berkmortel deldrager en ven-

delier. Ook was hij vele jaren jurylid van
de vendelcommissie kring Peelland.
Tevens was Piet een van de oprichters
van het gildekoor van de vier Deurnese
gilden.
Jan Hornman, Sint Hubertus Loon op
Zand (Maasland)
Geheel onverwacht
overleed op 20 februari tijdens een
vakantie in Oostenrijk de hoofdman
van het gilde, Jan
Hornman (75). Hij
bekleedde
deze
functie
achttien
jaar.
Jan Hornman
Mart Smits, Sint Joris Oostelbeers
(Kwartier van Oirschot)
Op 19 maart is gildebroeder
Mart
Smits (53) overleden. Mart was bijna
drie jaar gildebroeder en in deze korte
tijd heeft hij laten
zien dat hij op en
top gildebroeder
was. Wij konden altijd een beroep op
Mart Smits
hem doen en bij de
activiteiten was hij altijd present. Zijn
gulle lach had altijd een positieve uitwerking.
Ben van Schalkwijk, Groot Gaesbeeker Gilde Soest (Land van Cuijk)
Tijdens zijn vakantie in Spanje is geheel
onverwacht
Ben van Schalkwijk (72) overleden. Ben is in zijn
leven twee maal
koning van het
Soester gilde geweest, namelijk in
1992 en 2000.
Ben van Schalkwijk
Leo van Exel, Sint Jan Soerendonk
(Kempenland)
Op 5 mei overleed
onverwacht eredeken Leo van Exel
(79). Leo was 57
jaar gildebroeder
en bekleedde diverse bestuursfuncties. Bij kring Kempenland was Leo
vele jaren raadsheer
vendelen en voor
Leo van Exel
district Oost districtsraadsheer. Hij zat in de gemeenteraad van Maarheeze. In 1990 werd Leo
benoemd tot ereraadsheer van de kring;
ook kreeg hij een onderscheiding van de
Noordbrabantse Federatie van Schut-

tersgilden. Voor al zijn verdiensten werd
hij onderscheiden met de eremedaille in
goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau.
Frans van Eijk, Sint joris Someren (Peelland)
Geheel
onverwachts overleed 4
juli gildebroeder
Frans van Eijk
(72).
Hij was sinds 1999
lid van het gilde, en
erekoning van 2002
t/m 2004.
Na zijn erekoningschap ging hij verFrans van Eijk
der als piekenier.
Frans was ook een fanatieke schutter.
René Schalkwijk, Sint Joris Udenhout
(Maasland)
Gildebroeder René
Schalkwijk(58) van
het gilde Sint Joris
uit Udenhout is op
8 juni 2006 overleden.
Hij is sinds 1992
lid van het gilde en
was een fervent
schutter en kaarter.
René Schalkwijk
Frans Zwanenberg, Jacobus Zeeland
(Land van Cuijk)
Op 25 mei is gildebroeder
Frans
Zwanenberg(54)
overleden.
Hij was sinds 1974
lid van het Sint Jacobusgilde en leerde er de kunst van
het vendelen en
werd daar zeer bekwaam in. Van
Frans Zwanenberg
1981 tot 1995 was
hij bestuurslid. In 1998 maakte een hersenbloeding een plotseling einde aan
zijn gildenactiviteiten.
Mogen zij allen rusten in vrede
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Goud en zilversmederij
v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

JUWELIERS - HORLOGES

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

SeezoUniformen,
meestersinmaatwerk
Eenveelzijdigassortiment
voorschutterij,gilde,
muziekenshowband.
Comfortabeleuniformenmet
eenperfectepasvormvoor
eenherkenbare
identiteiteneen
stijlvolle
presentatie.
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SeezoUniformenB.V.St.Janstraat38-7256BCKeijenborgGld.
Tel.(0575)461641.(na17.00uur:(0575)461938).Fax(0575)462669
info@seezo.nl/www.seezo.nl

Oude
traditie
met een
nieuwe
uitstraling
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