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BARONIE

Het Brabantse Betlehem

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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We zijn alweer toe aan het laatste nummer van 2006. Het is voor de
gilden, gezien de berichten in de afgelopen jaargang, een goed en
druk jaar geweest. Uiteraard waren er ook droeve berichten, maar
dat hoort er bij. Het EST-feest in Bernheze is in ieder geval goed
verlopen, enkele gilden hebben hierover een verslag(je) gemaakt die
we als een apart item willen presenteren.
Ook De Gildetrom had een goed jaar, we brachten meer kleur in en
dat blijven wij doen. Het stichtingsbestuur van De Gildetrom werd
met een aantal mensen versterkt en dat juichen we alleen maar toe.
In verband met het vertrek van de administrateur is het colofon in
dit nummer aangepast, graag jullie aandacht hiervoor.
Wat de administrateur betreft; op de afgelopen hoofdliedendag in
Den Bosch heeft Lau Huijbers een hoge federatieonderscheiding
mogen ontvangen vanwege zijn grote inzet als bestuurslid van de
Stichting De Gildetrom. Als afscheid een interview met hem.
Ook hebben we een interview met Jack Goudsmit, hoofdman van
kring Maasland.
Ik wil ook nog eens aandacht vragen van de schrijvers en de kringcorrespondenten betreffende het schrijven of inzenden van artikels
voor het kringnieuws.
De voorpagina hebben we deze keer weer een kerstuitstraling gegeven, wat past in deze tijd.
Kersttijd: het is een tijd van spannende verhalen met diepgang;
Het kan een tijd zijn met gevoelens van geluk, warmte, maar ook
gemis;
Het is een tijd van bezinning en misschien weer in God geloven;
Het is een tijd waarop in de wereld héél even vrede is;
Het is ook een tijd van wachten op het nieuwe jaar, van goede voornemens en hopen op goede dingen.
Beste gildebroeders en -zusters, ik geloof dat wij deze wensen graag
aan elkaar willen doorgeven.
Daarom geef ik het ook aan jullie door, maak er fijne feestdagen van
en wees voorzichtig.
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, Beukendreef 39, 5056 CA BerkelEnschot. 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. 2007/1
8 januari 2007 (verschijnt 2e helft maart 2007)
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.
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INTERVIEW
Hoge onderscheiding voor scheidende administrateur
Gildetrom

LAU HUIJBERS DIENT IN VREUGDE
Natuurlijk is er wel eens een ’grijnskloot’ bij. Sapperloot ja, gildebroeders zijn net mensen. Maar over het algemeen heeft Lau Huijbers aan
de vijftien jaar dat hij actief was bij De Gildetrom alleen maar leuke
contacten overgehouden, met veel interessante mensen. Dat heeft zijn
motto ’Dienen in vreugde’ ook zo gemakkelijk te dragen gemaakt. Want
de vreugde schep je in het bezig zijn met interessante dingen, het buurten met anderen, het ontmoeten van zo veel mensen. En het dienen, dat
betekent volgens het scheidende bestuurslid: „Als het gilde je vraagt,
moet je het doen, anders ben je niet dienend bezig.”
Door Hans van den Heuvel
Hoofdliedendag
Tijdens de jaarlijkse Hoofdliedendag ontving Gemertenaar Huijbers
het zilveren medaillon van de Federatie. Een hoge onderscheiding:
slechts 23 mensen gingen hem voor.
Hij is er dan ook zeer mee vereerd,
al zegt hij: „Die vreugde waar ik het
over had, hoef je eigenlijk niet te belonen. Ik heb er erg veel plezier aan
beleefd.”
Op 16 oktober kijkt hij terug op die
mooie zaterdag. Toevallig de datum
dat in 1954 het lijfblad van het gildewezen het levenslicht zag. Hij is
best trots dat De Gildetrom inmiddels op grootformaat verschijnt, en
ook nog deels in kleur: „En dat terwijl de contributie verhoudingsgewijs niet gestegen is en we zelfs omzetbelasting moeten betalen. We
werken dus kennelijk heel efficiënt.”
Veertig jaar
Lau Huijbers zal zich niet vervelen,
ook al zal hij de gezellige bestuursvergaderingen (,,Wat een snoepkon-

ten daar!”) wel missen. Zijn veertigjarig jubileum als broeder van het
gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan komt eraan, en hij moet nog
veel attributen aan zijn Antoniusverzameling toevoegen. Een postzegelblokje uit de voormalige DDR
staat hoog op het verlanglijstje, want
daar staat zowel Antonius(met varken) als Sebastiaan op. En er zijn
nog veel Antoniuskapellen te bezichtigen: „We kwamen ooit in een
boerendorpje van zeventien mensen, maar die hadden me toch een
prachtkapel, compleet met gebrandschilderde ramen. Toen ik vroeg
hoe dat zo kwam, zeiden ze: „Och,
Sint Antonius is de goedkoopste
veeverzekering.”
Sleutel kwijt
Hij strooit de anekdotes over de koffietafel, hij zou zo de halve Gildetrom kunnen vullen. Van het gildezilver dat een Mortelse tiener in een
schoenendoos op de vuilnisbelt
vond en terugbracht naar de Gemertse gilden. De kluis in het gilde-

huis, waarvan de sleutel kwijt was:
„Op een keer kwam er een beroepsinbreker aan de tap. Die vroegen ze
of hij de kluis open zou krijgen.
Geen probleem, zei die kerel. Was
het ook niet. We vonden er wel nog
een oud gildeboek in, en het herinneringsschild aan de Bevrijdingsfeesten van 1948 in Amsterdam.”
Koning
De oprichting van de Federatie was
een Gemerts initiatief. De plaatselijke optrekdagen zijn legendarisch,
niet in het minst door de vele soorten
spiritueel vocht dat onderweg wordt
aangeboden. Het gilde-altaar in de
Sint Jan, de toevalligheid waarmee
hij in 1966 lid werd van het gilde en
dezelfde middag koning werd: Lau
Huijbers kan er uren over verhalen.
En dan nog zal hij zeggen: „Moeten
jullie nu al weg? Ik heb hier nog iets
in de kast staan.” Nou vooruit, één
borreltje dan. Naar leeftijd. Jonge
n
klare dus. Proost Lau.
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Opspelding van de onderscheiding door de voorzitter van de NBFS, Jos Verbeeten

Lau wordt gefeliciteerd door de voorzitter
van de Stichting De Gildetrom, Karel Berkhof

REPORTAGE
PELGRIMAGE 2006
In Medjugorje, een Kroatisch dorp in Bosnië, verschijnt sinds 24 juni
1981 Maria als Koningin van de Vrede aan jonge mensen. De Stichting
Pelgrimage organiseerde in september 2006 voor vierhonderd gildeleden en geïnteresseerden een busreis naar Medjugorje. Toen ik vertrok
was ik sceptisch. Het werd een bijzondere reis.
Door: Joke van Gils

fectief is. De meesten zijn erg jong,
amper achttien jaar. Hoe zit het met
het eergevoel van de Bosnische strijder, geeft deze zijn wapens wel af aan
zo’n jongen?
In de sporen van Odysseus
Aan het eind van de zondagmiddag
ga ik met een groepje reisgenoten
zwemmen, tegenover ons hotel in de
Adriatische Zee.We laten ons drijven
op het eeuwenoude zout. Als de zon
ondergaat rust ik uit op het kiezel-

Zonsopgang aan zee
Ik word wakker en schuif de pui
van mijn luxe hotelkamer in Opatija open. De zon komt op achter
het bergmassief Ucka en verlicht het
rimpelige blauwgroene water van
de Kvarnerbaai. Na een tijdje heeft
het zonlicht de groene, opalen lucht
veranderd in pastelkleurige roze en
lila tinten. Water en lucht vloeien als
twee geliefden in elkaar over. Langzaamaan krijgen lucht en water een
Mariablauwe kleur.
Olijfbomen en palmtakken
Op zaterdagavond wandelen we langs
de zee van Brez naar Omis. De lucht
is zwoel en smaakt zoutig. We lopen
langs een haven, aan de walkant liggen rompen van houten schepen te
wachten op reparatie. Omis heeft
een charmante oude kern. We drinken er koffie op een binnenplaatsje
onder een olijvenboom, lopen door
de steegjes, ontdekken een oud Mariabeeldje achter een smeedijzeren
hekje en besluiten de avond met een
glas rode wijn onder de palmtakken.

Een steeg in de plaats Omis
Piraten en soldaten
Zondags gaan de meeste pelgrims
met een boottocht mee. Met zijn
vieren besluiten we de omgeving
te verkennen. Na een mediterrane
lunch in Omis zoeken we een wandelpad in de bergen. Een oplettende

De rots met de burcht Varigrad
Kroaat ziet ons zoeken en wijst naar
boven. „Nur eine Stunde”, zegt hij.
Er blijkt een stijl pad tegen de rots
te zijn. In vijf kwartier klimmen we
driehonderd meter en bereiken de
top waar de burcht Varigrad ligt. Een
informatiebord vertelt dat we op een
historische plaats staan. De burcht
is in de twaalfde eeuw gebouwd om
er de Scaracenen en Osmanen in de
gaten houden, zij veroverden Dalmatië (het huidige Kroatië) vanaf de
Zwarte Zee. In de late middeleeuwen
was Omis een broeinest van piraten.
Daarna werd de burcht gebruikt als
uitkijkpunt om de handel met Venetië te bewaken.
Bij de burcht horen we onze moedertaal. Een groep veelal jonge mannen
en één vrouw heeft de rots van de andere kant beklommen. We raken met
één van de begeleiders in gesprek.
De man vertelt dat hij een groep
Nederlandse soldaten begeleidt, ze
zijn in Bosnië gelegerd en hebben
daar demilitariseringstaken. De soldaten helpen bij het ontmijnen van
het land en verzamelen er wapens; er
zijn nog veel wapens in de Bosnische
bergen. De soldaten zijn twee dagen
in Omis voor hun ontspanning. In
Bosnië kunnen ze niet ontspannen,
het land is nog bezaaid met mijnen.
Ik heb respect voor deze mensen
en vraag me af of hun missie wel ef-

strand met mijn benen in het water
en voel de kiezelstenen die de hielen
van Odysseus hebben geraakt.
Macht en onmacht
Bij de Bosnische grens krijgen we de
opdracht om onze paspoorten klaar
te houden. We mogen de bus niet
verlaten en ook geen foto’s maken.
Zeven van de acht bussen worden na
een snelle controle van paspoorten
en bagagerekken toegelaten. Maar
de bus waarin ik zit mag de grens
nog niet over. De douaniers doen
moeilijk, ze hebben een reden gevonden om de bus niet toe te laten
of minstens onze reis te vertragen;
onze buschauffeur heeft op de reispapieren geen firmastempel staan,
maar een handgeschreven firmanaam. Daar neemt de douane geen
genoegen mee. De werkelijke reden
is, dat onze chauffeur een vrouw is.
Dat is tegen de mannelijke eer van
de Bosniërs. Pas als er tranen rollen
mogen we door.
Ik realiseer me dat ik gelukkig ben
omdat ik leef in een land waarin man
en vrouw gelijk zijn, ik besef nu ook
dat dit in misschien wel tachtig procent van de wereld nog steeds niet
het geval is.
Zoektocht naar de stilte
We komen aan in de bedevaartplaats
Medjugorje, die een plaats van rust
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en bezinning zou moeten zijn. Maar
het is er druk. Pensions, restaurants,
souvenirwinkeltjes en kleine supertjes
rijgen zich als een ketting aaneen.
De mis begint met het zingen van
„Weesgegroet, o Sterre”. Ik voel verbondenheid, we zijn samen.
De pastor benadrukt dat wij christenen mat en lui zijn en dat we te druk
zijn met wereldse zaken en te weinig
met God. We mogen onze scepsis en
lauwheid terzijde schuiven. God vertelt via Maria aan de zieners dat we
kinderen van God zijn, dat we onrust
en rivaliteit moeten uitbannen en de
vrede moeten zoeken. Het vredesvuur smeult, we hoeven het alleen
maar aan te wakkeren.
De preek zet me aan het denken.
Vrede is vergeven, vrede zit in jezelf.
Na de mis trekken de vendeliers en
tamboers op het kerkplein de aandacht. Het publiek heeft belangstelling voor het vendelzwaaien. Ik leg
aan een groepje Ieren uit dat het
geen demonstratie is maar een gebed, waarbij het goede het kwade
overwint. Ze zijn enthousiast en
willen weten wie onze Nederlandse
patroonheilige is; zìj hebben SintPatrick. Het is fijn om te kunnen
zeggen dat ieder gilde een eigen patroonheilige heeft.
Ik krijg een ingeving als ik een pater
zie lopen. Ik vraag hem - in het En-

De kerk in Medjugorje
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gels - of hij via mij de zegen van God
wil doorgeven voor mijn kleinkinderen. De pater is een Vlaming. Hij
vouwt zijn handen en bidt een gebed
dat mooier is dan welk gedicht ook.
Als uitkomt wat hij zegt dan worden

De gilden lopen de kruisweg

Rust, schoonheid en natuur komen
bij elkaar. Als we teruggaan naar
ons hotel is mijn hoofd leeg, zonder
gedachten, zonder zorgen. Ik voel
vrede.

De gilden op weg naar de kerk van Medjugorje voor een mis
mijn kleinzonen goede en gelukkige
volwassenen.
Een kreupel land
We rijden door het binnenland van
Kroatië. Het is een troosteloos en
woest rotsig land waar schurende
winden voorkomen dat er groen
groeit. Hier en daar staat een iele
berkenboom, er groeien hooguit
bruine varens.
In een wat meer gecultiveerde streek
zien we kleine gehuchtjes en enkele
dorpen. We reizen door de oorlogsgeschiedenis. Er staan huizen met
kogelgaten en daken die aan flarden
liggen. Er liggen akkers die nog onbebouwd zijn en stukken bos waarin
bordjes met doodskoppen staan.
De oorlog heeft het land kreupel gemaakt. Angst en haat heersten hier.
Waar heeft de angst zich genesteld?
Kent men verzoening? Was het een
kwestie van de rug recht houden of
de schouders buigen? Horen wij Nederlanders hier wel te zijn?
Groene lagunes
We wandelen een dag lang in het
Plitvice Nationale Park. De Plitvice
meren bestaan uit zestien meren die
door watervallen met elkaar verbonden zijn. Een kilometerslang netwerk
van houten bruggen en vlonders
zorgt ervoor dat we de kristalheldere
meren, watervallen, watergordijnen
en grotten zo dichtbij mogelijk kunnen bekijken.
Ik waan me in een groene sprookjeswereld; er is een overvloed aan
helder water, dat schittert, stroomt,
spat, bruist en nevelt. De watervallen maken heldere muziek, de vissen
kijken ons aan, ik waan me één met
de natuur.

Overvloed
Op de snelweg is haast, haast voelt
als agressie. De pauze op de eerste
parkeerplaats in Duitsland brengt me
terug in een wereld van overvloed en
egoïsme. Het stinkt er, het ligt er vol
afval en niet iedereen heeft het toilet
bezocht.
De haastige mens is een varken, hij
wentelt zich in zijn eigen afval. Waar
is het respect voor de natuur?
Hemels eten in een duivelse omgeving
In de Nürnberger Mauthallen krijgen
we hemels eten: perfecte zuurkool
met lekkere worstjes, stevig brood
en zuiver, zacht bier. De Mauthallen liggen onder de grond, elk geluid
wordt weerkaatst en weerkaatst. De
FCN-fans die er lunchen kunnen
niet praten, alleen maar schreeuwen
en met de vuist op tafel slaan. Mijn
oren gloeien en mijn lijf wordt een
resonantiekast.
Voor de Mauthallen staat een roestig,
ijzeren monument, als herinnering
aan deportatie, vlucht en verdrijving
en ter nagedachtenis aan de doden
en als dank voor de wederopbouw
van Beieren.
De nieuwe goden
Nog net in Duitsland mindert de
buschauffeur vaart. Ze ziet de bus
van het Nederlands WK-voetbal op
een parkeerplaats staan. En ik verlang naar mijn kleine blonde engelen, Bram (2) en Gijs (6 maanden).
Spirituele ervaringen komen niet
als motregen uit de hemel spatten.
Om aan je eigen betrekkelijkheid te
ontsnappen moet je op pad gaan,
mensen ontmoeten, open staan.
Veilig thuis blijf je veilig bij je eigen
n
gedachten.
Fotografie: Petty Dankers en SjefVerschuren

ALGEMEEN
HET BRABANTSE
BETLEHEM DAT
BAKEL HEET
Een kerstverhaal beeldend neergezet door
Frans Aldenzee
Kerststal
Wat vooral aanspreekt uit de vrij toegankelijke kerststal
van Frans Aldenzee aan de Nieuwe Uitleg 10 in Bakel,

is het oog voor het detail en liefde voor de volksvertelling. Hij transformeerde het kerstverhaal naar het OostBrabant van de eerste helft van de twintigste eeuw. Dat
doet hij met gebruikmaking van replica’s van beelden
van de Gemertse kunstenaar-beeldhouwer Toon Grassens, zoals die overal in het land zijn te vinden. We zien
bijvoorbeeld hoe de gildebroeders van Gemert het kindje Jezus met een bezoek vereren en hoe de spijkermaker
van Beek en Donk (let op de symboliek) draadnagels
komt offeren in plaats van mirre, wierrook en goud. In
totaal achtentwintig levensechte figuren (mens en dier)
uit Grassens oeuvre verbeelden in hartje Bakel tezamen
de mare van de geboorte van Christus. Alleen de heilige
familie is niet van de hand van de Gemertse meester.
Deze is gemaakt door gipsgieter Frans Aarts uit Deurne
en werd op kleur gebracht door de beeldengieterij Tenax uit Vorstenbosch, ook bekend van de gildebeeldjes
die in de handel zijn. En zo was de kerststal kompleet.

vrouwen en kinderen zich haasten naar de plek waar de
sterre bleef stille staan. Frans Aldenzee doet zijn panorama vergezeld gaan van een eigen bewerking van het
kerstverhaal. Het luidt als volgt: Het kerstverhaal speelt
zich af in de eerste helft van de vorige eeuw ergens in
Zuidoost Brabant.
Toen Jozef en Maria, die hoogzwanger was, op zoek
waren naar een overnachtingsplaats, kwamen zij ergens
in Zuidoost Brabant terecht in een plaatsje dat Bakel
heet. Daar vonden zij onderdak bij een eenvoudig gezin, bestaande uit een moeder, kind en haar man die als
peelwerker werkzaam was in Milheeze. Ook haar twee
broers woonden in. De ene werkte als bosarbeider in
De Rips en de andere was plaggenhouwer in Grubbenvorst. Geheel onverwachts baarde Maria hier haar eerste kindje, een zoon, en zij noemde hem Jezus. Deze
blijde gebeurtenis werd door een hoornblazer uit Gemert met luid geschal verkondigd en weldra kwamen
de eerste bezoekers het jonge gezin feliciteren met dit
heugelijke feit. Zo kwamen drie Gemertse gildebroeders hen een vendelgroet brengen, en de bereleier uit
De Mortel kwam langs toen hij op weg was naar zijn
volgende karwei. Een boer en boerin afkomstig uit Nistelrode brachten verse melk en de mulder van Vorstenbosch bracht zijn beste meel mee. De spijkermaker van
Beek en Donk kwam samen met twee spelende kinderen uit Zijtaart. Een jongen uit Veghel dat een meisje
op zijn mars droeg, was ook al nieuwsgierig geworden.
De stier Sunny Boy uit Heerenveen, twee pony’s uit
Bemmel en een Brabants trekpaard uit Gerwen zorgden voor wat warmte in de stal. De schilder Dorus van
Oorschot uit Schijndel legde alles vast op een linnen
doek. Ook een oudere heer, woonachtig in Uden, vereerde het jonge paar met een bezoekje. De Heer van
Gemert hield een oogje in het zeil vanaf een verhoging.
Een huifkar uit Casteren vol met kinderen is nog onderweg naar het gezin. Tot zo ver dit kerstverhaal.
(de namen van de plaatsen verwijzen naar de standplaats van de orginelen.)
Doorkijkjes
De met zorg ontworpen stal is gemaakt van gerecycleerd materiaal, behalve de dakpannen die komen uit
het zwarte woud, het kleine boerengerief is in bruikleen
van museum de Tolbrug en het decor werd geschilderd door Sjaak van de Wetering uit Bakel. Misschien
nog leuker dan het plaatsen van de figuren vindt hij het
invullen van de finesses en het leggen van accenten. Zo
zie je een klein geel Bavaria kratje in de schuur staan
overeenkomstig de werkelijkheid begin vorige eeuw.
De schelf is beladen met hooi en Unilever producten
pronken op het eiertafeltje. Een echte fiets staat tegen
de gevel en de kachel brandt. Er zijn typisch streekgebonden doorkijkjes. En zonder de kerstboodschap geweld aan te doen is de plattelandssfeer van het vooroorlogse zoveel mogelijk benaderd. Zijn passie geïnspireerd
door de sculpturen van Toon Grassen spreekt uit alle
onderdelen. Hij blijft naarstig zoeken naar versterking
van de illusie. Geen wonder (wel wonderlijk) dat deze
parel der Peel is ingebed in de Kempische kerststalroute. Kom gerust eens langs, ook in de avonduren wanneer de lampjes branden.
De kerststal is open op 24 december van 10.00 uur tot
een half uur na de nachtmis en verder dagelijks van
10.00 uur tot 17.00 uur. Op 2 januari wordt hij weer
opgeruimd.

Kerstverhaal
Het unieke aan zijn kerstopstelling is het hoge Grassen
gehalte (nergens vind je zijn beelden zo bijeen gebracht)
en het feit dat in de weergave van zijn kerstverhaal ook

(Bovenstaand verhaal is een aangepaste versie uit de
Gemertse Courant van december 2004. Het oorspronkelijke verhaal werd geschreven door Lambèr Vugs.)
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op de laatste hoofdliedendag van de Noord-Brabantse
Federatie van Schuttersgilden in Den Bosch, is een
hoge federatieonderscheiding, het zilveren medaillon,
uitgereikt aan Lau Huijbers als blijk van waardering
voor het vele werk dat Lau gedurende lange tijd heeft
verricht als bestuurslid van ’Stichting De Gildetrom’.
Lau heeft gedurende vijftien jaar niet alleen als secretaris het secretariaat bemand maar ook als administrateur
zorg gedragen voor het abonnementenbestand en als
penningmeester de financiën beheerd. Nu denkt u wellicht dat hij deze functies achtereenvolgens heeft vervuld, niets is minder waar, Lau deed en doet zoiets gelijktijdig. Dat dit alles een arbeidsintensieve bezigheid is
zal duidelijk zijn, evenals dat je het als bestuursvoorzitter ’warm’ krijgt als zo iemand vertrekt.
Hij heeft besloten niet nóg eens een nieuwe bestuursperiode aan te gaan, waarvoor alle begrip.
Lau, je onderscheiding is volkomen verdiend en ook
langs deze weg bedank ik je namens het bestuur en de
redactie van ’De Gildetrom’, voor het vele goede werk
dat je hebt verzet.
Om mensen die het werk willen gaan overnemen niet
kopschuw te maken, hebben we voor de drie afzonderlijke portefeuilles kandidaten gezocht en gelukkig ook
gevonden. Natuurlijk ook al omdat werken voor ’De
Gildetrom’ een leuke bezigheid is, hebben zich spontaan bekwame nieuwe bestuursleden aangemeld die ik
graag aan u wil voorstellen.
•Virginie Mes voor het abonnementenbeheer, zij is
binnen het bestuur de afgevaardigde van kring Baronie en Markiezaat en lid van het Sint-Jorisgilde uit
Goirle.
•ToonvandeVenvoordepostfinanciënenboekhouding, als afgevaardigde van kring Kempenland en lid
van het Sint-Luciagilde Steensel.
•HenkvandenBroekisvanaf1januari2007denieuwe secretaris binnen het stichtingsbestuur, en hij volgt
Lau Huijbers op als vertegenwoordiger van de federatie en is lid van het Sint Joris en Sint Sebastiaangilde
uit Berkel-Enschot.
Iets eerder al is Winfried Minnaert, Kwartier van Oirschot, en lid van het Sint-Dionysiusgilde uit Tilburg
binnen het bestuur benoemd. Hij gaat zich voornamelijk bezighouden met de verdere ontwikkeling en het
onderhoud van de nieuwe website van de Gildetrom.
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In de afgelopen maanden heeft Lau zijn werkzaamheden aan hen overgedragen en daarom zijn we van mening dat de dreigende leemte op voortreffelijke wijze is
ingevuld, met ter zake kundige mensen.
Ik wens de nieuwe bestuursleden daarom veel succes
en voldoening in hun bezigheden voor een steeds beter
wordende ’De Gildetrom’.
Karel Berkhof

HOE BELEEFDEN ZIJ
HET EST
Men zou verwachten dat veel gilden iets zouden
schrijven over het EST-gebeuren in Bernheze.
De Gildetrom besteedde er al aandacht aan,
maar verwachtte van de gilden ook nog iets. En
inderdaad, er kwamen enkele artikels binnen bij

de redactie. In de redactievergadering is besloten
een apart artikel samen te stellen met verhalen
van gilden die het festijn meegemaakt hebben.
Het Sint Antonius Abt Gilde Nuland schreef het volgende hierover
De eerste woorden die te binnen schieten zijn: indrukwekkend, kolossaal, immens en ontzettend gezellig! Het is een geweldig weekend is geweest, een
weekend dat niet gauw vergeten wordt en waar nog
lang over gesproken wordt! Wilt u de voltallige ervaringen van het Nulandse gilde onder ogenschouw nemen, breng dan eens een bezoekje aan onze website
www.gilde-st-antonius-abt.nl alwaar het complete verslag inclusief de bijbehorende foto’s bekeken kunnen
worden.
Op donderdag 24 augustus werd er geluisterd naar Jan
Keizer, René Schuurmans en een keelpijnloze Jan Smit
en natuurlijk ook een (klein) beetje gefeest en gedronken. Daags erna op vrijdag de 25e had het Nulandse
gilde tijdens de vlaggenparade behalve de vrijwillige
aanwezigheid geen rol van betekenis.
Anders was het op zaterdag 26 augustus waarop alle
individuele wedstrijden gepland stonden en natuurlijk het geheel waarom het weekend bekend stond, het
schieten op de vogel voor de titel Europees Schutterskoning en Europees Schuttersprins. Namens ons gilde
nam onze eigen koning, Willy van der Linden, deel aan
het koningsschieten. Vanuit ieder gilde mocht een lid
tussen de 16 en 25 jaar deelnemen aan het Europees
Prinsschieten. Namens ons gilde mocht Harm van der
Schoot hieraan deelnemen omdat hij de enigste was
die precies in deze leeftijdscategorie viel. Voor onze
beide deelnemers bleek dat ze er net niet bij zaten. Het
scheelde maar een paar deelnemers voor of achter hen!
Jammer voor hen en voor het gilde.
Voor wat betreft de individuele deelnemers bleek het
Nulandse gilde beter uit de strijd te komen. In plaats
van zilveren schilden die men kan meedragen was door
de organisatie besloten om een beeltenis van de betreffende discipline ter beschikking te stellen waarop toch
een zilveren schild met inscriptie en medaillon van de
organisatie was bevestigd.
Een prachtige prijs die in vele Nulandse huiskamers
een vooraanstaande plaats zou krijgen.
Want na afloop van alle wedstrijden werd tijdens de
prijsuitreiking bekend dat de Nulandse gildebroeders
het wel heel goed hadden gedaan. Met maar liefst tien
prachtige prijzen konden de gildebroeders de zaterdag
in Heeswijk goed afsluiten. Voor enkelen was het zelfs
zeer onverwacht en ook de allereerste prijs die verdiend
gewonnen was. Mark van der Dussen wist de tweede
prijs te behalen in het vendelen zonder acrobatiek. Michel de Wit ging er met de derde prijs voor het trommen in de klasse A vandoor. Collega tamboers Jarno de
Haas,Wilbert van Rosmalen en Antoine van der Schoot
wisten respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs te
veroveren in het trommen klasse U. Een gouden trio
dus! Niek Timmermans behaalde de tweede prijs in
het trommen klasse jeugd klein en door de drie U-tamboers/winnaars samen met Dave Bijveld en Gerry van
der Schoot werd de eerste prijs in het groepstrommen
klasse A behaald. Een unieke prestatie omdat dit voor
de vijfde keer op rij door dezelfde groep behaald is!
Hans van der Donk en Wout de Haas wisten respectievelijk de eerste en de tweede prijs te behalen met het
bazuinblazen in de klasse C en tevens wisten zij samen
met David Hanegraaf, Ad Tielemans en Peter Tielemans de derde prijs te bemachtigen in het groepsbazuinblazen. Een geweldige score dus!

Op zondag 27 augustus vond de grote optocht plaats
die voor het Nulands gilde een beetje in het water viel.
Helaas brak op het moment dat we vertrokken de hemel letterlijk open en was iedereen binnen de minuut
tot op de draad toe nat! Uiteindelijk kwam het einde
van de optocht en dus het feestterrein (en de bijbehorende bars) in zicht zodat de natte jassen uitgetrokken
konden worden en te drogen werden gehangen op de
spantouwen van de tent. Na zulke inspanning tijdens
een zeer lange optocht heb je als deelnemer wel iets
verdiend. En daarbij werd er door de meeste deelnemers (niet alleen uit Nuland!) bedacht dat als men van
buiten nat was, dan ook maar van binnen! Uiteindelijk
werd er veel ’genetwerkt’ door diverse binnen- en buitenlandse gildebroeders waarbij Duits, Pools en Nederlands door elkaar gesproken werd en men elkaar toch
perfect verstond. Over één groot Europa gesproken!
Het Gilde Sint Joris Udenhout wist ons te vertellen
dat...
...het heeft deelgenomen aan het Europees Koningschieten. Zaterdag werd al vroeg in de morgen naar
Heeswijk vertrokken en daar aangekomen zijn we eerst
naar de feesttent gegaan om een kop koffie te drinken.
Onze Duitse collega’s begonnen toen al aan hun eerste
ronde bier. Voor het Europees Koningschieten zou Jo
van Nunen de strijd aangaan en voor de titel van Prins
zou John van Iersel het gaan proberen. Helaas hebben
beiden de finale niet mogen bereiken. Zoals we weten
ging het Europees koningschap naar Polen en de titel
van prins naar Duitsland. Maar voor Sint Joris Udenhout was het toch een bijzondere dag, ze behaalde twee
prijzen in de vorm van een gegoten beeld.
Op zondag gingen we terug met zeventien gildebroeders en -zusters. Toen iedereen aanwezig was zijn we

zelfde moment barstte er een onweersbui los die een
groot deel van de eerste gilden kletsnat maakte. Helaas voor onze narren Robin van de Brand en Whitney
Weijtmans. Beiden waren zeer teleurgesteld dat we de
optocht niet hebben kunnen uitlopen. Al bij al was het
een zeer goed georganiseerd feest en die ene bui heeft
ons er niet van weerhouden om veel plezier te hebben!
Het Sint Catharinagilde Vught had ook een succesje
want...
...de schutters van het Sint Catharinagilde uit Vught
wisten beslag te leggen op de derde plaats bij de viertallen. Het winnende viertal bestond uit Bert Lamboo, John van den Wittenboer, Jan Verhulst en Jos van
Gogh.
Sint Jacobusgilde Zeeland schrijft hoe nat het was en
hoe ver
Op zoveel zegen van boven hadden we echt niet gerekend tijdens het opstellen voor de superoptocht in
Heeswijk. Geen boom, geen tent, alleen een paraplutje of plastic jas om het meeste water voorbij te laten
gaan. Edoch, de schoenen kwamen in het water en vol
water. Bij donderklappen stonden angstige gildemensen letterlijk de bui af te wachten. En het ging voorbij,
de zon kwam weer en daar gingen we met duizenden
anderen op pad. Hoe heerlijk is het dan tussen rijendikke kijkers en filmers langs de straten in Heeswijk en
Dinther te lopen. Overal applaus en waardering, maar
de veren bleven als een sliertje op de hoeden en baretten hangen. Met de opstoppingen duurde het tot drie
uur eer we terug waren. De voeten deden zeer, de vermoeidheid speelde erg mee en het was een verlichting
om de zware, natte spullen weer op kunnen bergen.
Een drankje en een hapje deden wonderen en vooral de
uitbundige muziek in en buiten de tenten brachten de
sfeer helemaal naar boven. Waardering voor de enorme
n
organisatie en al de medewerkers.

FEDERATIE-NIEUWS
Circulaire Wapens en Munitie
Voor de door de minister verlengde datum met betrekking tot het verlengen van de wapenvergunning
raadpleeg uw gildensecretaris, de kringsecretaris of zie
www.schuttersgilden.nl.
Toon Vromans (links) neemt de 5e prijs jeu de boules (de knecht)
in ontvangst. Rechts staat Joris Schellekens
naar de opstelplaats gegaan voor de optocht. Op dat

Brabant 900
Het federatiebestuur heeft een dankbrief ontvangen
van de commissaris van de koningin waarin deze de
deelnemende gilden dankt voor hun bijdrage aan de
viering op 1 september 2006. Deze dank wordt hierbij
graag overgebracht aan de deelnemers.
Jeugd en Jongerenbeleid
Het federatiebestuur wil dit federatief, breed bespreekbaar maken. Kartrekker zal zijn de kringsecretaris van
kring Baronie en Markiezaat, Rien de Krom.
Bestaat er op dit gebied al iets bij uw gilde, uw kring of
heeft u een mening. Meld dit dan bij hem; Konijnenberg 3, 4661 HA Halsteren of mfdekrom@home.nl

Rob Weijtmans (links) neemt zijn 3e prijs personeel in ontvangst.
Rechts staat Jeroen van de Ven
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HOOFDLIEDENDAG
2006 IN GOEDE SFEER
VERLOPEN
Er kan weer worden teruggekeken op een steeds
meer in een geanimeerde sfeer verlopen hoofdliedendag. De eucharistieviering werd uitstekend opgeluisterd door het Sint-Ambrosiusgilde uit Loon
op Zand en het R.K. Kerkkoor Sint-Caecilia.
Door Ton de brouwer
Teleurstelling
In zijn jaarrede benadrukte de voorzitter de grote belangstelling voor deze dag waardoor, in verband met
het maximaal toelaatbaar aantal personen, het toch
weer een teleurstelling voor niet kunnen deelnemen
opleverde bij een aantal gilden. Bij het federatiebestuur
heeft het jeugdbeleid de volle aandacht.

Vertrouwen
Door Jack Goudsmits werd even teruggekeken op de
ontwikkelingen rond de circulaire wapens en munitie.
Met optimisme ziet men de vervolggesprekken met het
ministerie tegemoet. Wel benadrukte hij, dat saamhorigheid gewenst is. „Heb vertrouwen in de bijzonder
enthousiaste groep mensen en ga niet zelf de boer op,
want dat werkt juist averechts”.
Landjuweel
Niels van de Ven kwam als voorzitter van de stichting
Landjuweel 2008 de gilden alvast uitnodigen om in
grote getale deel te nemen aan het Landjuweel in Oisterwijk.
Oorkonde en zilver
In 2006 stond in onze federatie centraal het Europees
Schutters Treffen in Bernheze. Ben Cornellisen kwam
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ons even bijpraten over de geleverde organisatorische
prestaties en de grote saamhorigheid onder de vier
Bernhezer gilden. Wat ons zeker zal bijblijven is de
ondervonden broederschap, de prima organisatie, het
slechte weer én de 934 vaten bier die er werden geconsumeerd.
De goede organisatie was ook de aanleiding om aan
de vier gilden van Bernheze uit dank een oorkonde te
overhandigen terwijl de voorzitter Ben Cornellisen het
zilveren medaillon van de federatie ontving.
Gildetrom
Ook voor Lau Huijbers, de
onvermoeide secretaris en
administrateur van De Gildetrom, die na vijftien jaar
zijn functie gaat overdragen
aan Henk van den Broek,
werd dank gebracht voor
zijn vele werk. Ook voor hem
was er als dank het zilveren
medaillon van de federatie.
Dat hierna Henk Habraken het wel en wee van het
voorbije federatiejaar ludiek
toelichtte en de jubilarissen
complimenteerde kan op
deze dag niet meer worden
weggedacht.
Middagprogramma
Na de koffietafel waaraan
ook de Commissaris van de
Koningin Mevr. Maij-Weggen en Bisschop Hurkmans
deelnamen begon het middagprogramma. In de hal
werd weer een ’gildenmarkt’
gehouden zodat de gilden
zich op het gebied van gildenattributen konden laten
informeren en zonodig gildelectuur konden aanschaffen. Annelieke Merx bracht
ons tijdens het middagprogramma muzikaal terug in
de tijd van ’ons moeder’.
Maarten Van Dijck uit het
Belgische Tremelo, professor aan de Universiteit van
Antwerpen, onderhield het gezelschap met het interessante onderwerp ’De rol van gilden van vroeger tot nu’
en plaatste daarmee het laatmiddeleeuwse verenigingsleven in het licht van de westerse waarden.
Dat er door de gildenbroeders daarna onder het genot
van een glaasje in gildebroederlijke sfeer werd nagepraat behoort ondertussen ook tot de traditie.
n

INGEZONDEN
GESCHIEDENISPROJECT
AFGEROND
De SAT-commissie van
Kring Kempenland heeft de
afgelopen anderhalf á twee
jaar hard gewerkt aan een project over geschiedschrijving.
Doel van het project was om
de Brabantse gilden een leidraad in handen te geven die
hen kan helpen om hun eigen
geschiedenis te achterhalen
en in een bepaalde vorm uit
te geven. Het project is nu
afgerond en het eindproduct
is op de Hoofdliedendag van
14 oktober jl. in ’s Hertogenbosch gepresenteerd. Het
genoemde eindproduct bevat onder andere een syllabus met als titel: ’Vandaag is
morgen geschiedenis en morgen is vandaag toekomst’.
Verder wordt er bij de syllabus een cd-rom meegeleverd.
Hierop staan, naast een volledige kleurenversie van de
syllabus in PDF-formaat, de powerpoint-presentaties
van de lezingen van de heren Ad van Moolenbroek en
Jean Coenen die zij op een presentatie-avond als voorbereiding op het project hebben gegeven, en een handige
module voor Microsoft Access waarmee de gilden hun
gegevens over leden en dergelijke, nauwkeurig en volgens de huidige maatstaven up-to-date kunnen houden.
Normaal omvatten de projecten van onze SAT-commissie alleen Kring Kempenland. Vanwege het grote belang
dat met geschiedschrijving is gemoeid werd nu echter
gekozen om alle Brabantse kringen in het project te betrekken, zodat het geheel een federatief karakter heeft gekregen. Er is met een viertal mensen hard aan het project
gewerkt en het resultaat mag er zijn.
Zowel aan de tekst als aan de lay-out is veel aandacht
besteed, en dat is direct te zien. Het resultaat is een
overzichtelijk ingedeelde syllabus met duidelijke uitleg over welke wegen men zoal moet bewandelen om
informatie over de geschiedenis van het eigen gilde te
achterhalen en waar men mee te maken krijgt indien
men die informatie aan het papier wil toevertrouwen en
voor het publiek toegankelijk wil maken. Kortom, de
meest uiteenlopende onderwerpen passeren de revue
en worden uitvoerig belicht. Zoals gezegd is de syllabus
voor alle gilden verkrijgbaar, maar u kunt natuurlijk ook
een eigen exemplaar aanschaffen. De kosten bedragen
1 10,-, inclusief de genoemde cd-rom. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met Leo van Heertum
op 040-2044429 of Wil Janssens op 040-2016111.
Met vriendelijke gildegroeten,
Wil Janssens,
secretaris SAT-commissie Kring Kempenland

ELFDE JAN MESPRIJS
UITGEREIKT
Om de kwaliteit van de artikelen in De Gildetrom te
verhogen is in 1995 de Jan Mesprijs ingesteld, genoemd

naar de eerste voorzitter van de Stichting De Gildetrom
en na de herstructurering van het blad, waardoor onder
andere het formaat en het aanzien werd gewijzigd en
verbeterd. De prijs is in 1995 voor het eerst uitgereikt.
Dat geschiedt in het jaar volgend op het jaar van plaatsing. Daarom gold de prijs in 2006 voor de in 2005 geplaatste artikelen. Een jury van drie personen, waarvan
de coördinator dat al elf jaar doet, leest alle artikelen in
het blad en bepaalt aan de hand daarvan of een artikel
voor de prijs in aanmerking komt. Daarbij let zij op:
nieuwsaspect, originaliteit, belang voor het gildewezen
en kwaliteit van de tekst. Voor het jaar 2005 werden
drie personen genomineerd voor de prijs, waarbij de
jury eenstemmig de prijswinnaar adviseerde aan het bestuur, dat de prijs moet toekennen.
De motivering van de jury luidde als volgt:
„De jury draagt de Jan Mesprijs 2005 voor aan ’Een
koninklijk gebaar bij het Onze Lieve Vrouwegilde
Aarle-Rixtel’ van pagina 132. Het is een eenvoudig
stuk over iets dat in het betrokken gilde is voorgevallen, maar betreft iets heel aparts, iets dat ook echt een
goede gildebroederlijke sfeer weergeeft. Het is voor velen een eye-opener dat zoiets gebeurt en blijkbaar ook
kan gebeuren. Het gevoel van de gildebroeder is goed,
er zit een mooi gevoel in, ook van de schrijver. Het is
eigenlijk een mooi betoog in een feitelijk verslag. Het
taalgebruik is leuk. Het is goed geschreven en er is een
duidelijke lijn”.
Het bestuur heeft op 7 juni 2006 eenstemmig besloten
om het juryadvies te volgen en kende de prijs toe aan de
schrijver van het artikel, Hans van den Heuvel.
De prijs werd door voorzitter Karel Berkhof van de
stichting in het bijzijn van het Gilde van Onze Lieve
Vrouwe en dat van de Heilige
Margaretha uit Aarle-Rixtel,
het kringbestuur, burgemeester Hans Gillissen en pastoor
Michaël Delie uitgereikt.
Dat geschiedde op maandag
21 augustus jl. tijdens het zo
genoemde klokkenschieten
op het nieuwe gildeterrein
van het gilde. Voorafgaande
werd de symbolische eerste
steen gelegd voor het nieuwe
Jan van Dorenpaviljoen. Dat
geschiedde door zijn broer
Harrie, gildebroeder van het
rode Margarethagilde, die
voor deze gelegenheid een
blauwe stropdas had omgedaan en het metselen met een blauwe troffel verrichtte.
Het paviljoen is al in ruwbouw gereed, maar dit jaar
moet de afbouw een feit worden.
Een derde nieuwigheid bij het gilde was de wisseling
van wapenmeester. Gildebroeder Driek Swinkels heeft
dit veertig jaar gedaan - zelfs de vogel voor het klokkenschieten heeft hij nog gemaakt - maar droeg zijn taak
door het overhandigen van het geweer over aan Henry
v.d. Putten.
Lau Huijbers

VAN DE REDACTIE
Het schijnt de schrijvers en de kringcorrespondenten
van artikelen nog niet helemaal duidelijk te zijn welke
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regels er in acht genomen moeten worden voor het
schrijven hiervan. In de herziene ’Richtlijnen voor het
maken en aanleveren van kopij en foto’s voor De Gildetrom’, van 5 mei 2006 is dit alles te lezen. Deze richtlijnen zijn op te vragen bij de kringcorrespondenten of
hoofdredacteur. Het kan alleen per e-mail verzonden
worden.
In de richtlijnen van de vorige editie stond, dat de omvang van een artikel ongeveer 300 tot 500 woorden
groot mocht zijn. Achteraf is gebleken dat dit toch wel
wat te veel is geweest. De artikelen werden hierdoor
minder interessant voor de lezer. Daarom wordt nu
aanbevolen, niet meer dan een halve kolom te gebruiken, dit zijn ongeveer 350 woorden. Nogmaals wil ik
er op wijzen de artikelen kort en zakelijk te houden,
zonder al te veel bijkomstigheden. De kringcorrespondent en de hoofdredactie zijn bevoegd tot het inkorten
van de aangeleverde stukken. Graag zou ik zien dat ook
de naam van de auteur en eventueel de geraadpleegde
bron vermeld wordt. Deze gegevens zijn van belang
voor het maken van de jaarlijkse index.
Tot slot, gebruik geen uitgebreide wedstrijdresultaten
in uw artikel; alleen vermelding van de kampioensprijs,
eerste prijs, ereprijs of iets dergelijks. Mag ik rekenen
op jullie aller medewerking? Bedankt alvast!

zo’n 3.000 à 4.000 jongemannen, waarvan de meeste
afkomstig waren uit Limburg en Noord-Brabant. Hoe
is het hun vergaan bij terugkeer in ons land? Vaststaat,
dat een aantal bij terugkeer in Noord-Brabant zich aansloot bij een schuttersgilde. Maar hoeveel het er geweest
zijn, hoe hun namen luidden en om welke schuttersgilden of schutterijen het ging - weten we nauwelijks. Bekend is alleen, dat ex-zoeaaf Willem van de Moosdijk
dubbelkoning werd bij het Sint-Catharina- en SintBarbaragilde in Geldrop en… dat er zelfs een complete
’zoeavenschutterij’ (!) onder de naam Sint-Joris moet
hebben bestaan in Tilburg. Graag zouden we méér willen weten over de Brabantse zoeaven-schutters. Wie
n
kan ons daarbij helpen?
Peter van Kuijen

Peter van Kuijen

KENNEN JULLIE DE
SCHUTTERSBRIEF AL?
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Sinds 19 juni 2004 is het Nederlandstalige gebied van
de Europese Gemeenschap van historische Schutters
(EGS) verrijkt met een e-mailblad, getiteld: Schuttersbrief, in afkorting: SB. Dit geïllustreerde digitale tijdschrift verschijnt eens in de twee à drie weken en telt
gemiddeld ongeveer vierentwintig bladzijden. De SB
behandelt met betrekking tot het schuttersgildewezen
elk denkbaar onderwerp, veelal aangedragen door de
SB-lezers zelf. Het e-magazine is immers voor alles een
ideeënbus, discussieforum, actieprogram en informatieblad voor het schuttersgildewezen in het algemeen
en voor het schuttersgildenwezen in Vlaanderen en
Nederland meer in het bijzonder. De SB wordt gratis
toegezonden aan de vele honderden schuttersgilden en
hun koepelorganisaties in Nederland en Vlaams België.
Ook de individuele gildebroeder en gildezuster en verder elke schuttersvriend(in) kan, mits hij of zij beschikt
over een e-mailadres, zich kosteloos (!) abonneren op de
SB. Bovendien is de SB in het Nederlands te zien op de
internetpagina www.egs-schuetzen.de, dit is de website
van de EGS. Verkorte versies in het Duits, Frans, Engels en Pools zijn in voorbereiding. Een eigen SB-website (www.schuttersbrief.nl) is momenteel in opbouw;
geplande uitzenddatum: begin 2007. De SB-stichting,
die het blad uitgeeft, is gevestigd in Maastricht; e-mailadres: redactie@schuttersbrief.nl; telefoon: 043 - 325
76 62; vestigingsadres: Franciscus Romanusweg 6-B,
6221 AE Maastricht.
Zoeaven
De Schuttersbrief heeft een alsmaar groeiend aantal
rubrieken. Op dit moment zijn het er al bijna 200! Een
van die rubrieken handelt over de pauselijke zoeaven.
Deze vormden een vrijwilligerskorps ter verdediging
van de kerkelijke staat tegen de poging tot annexatie
door Italië (1860-1870). Negenenveertig landen zonden zoeaven, in totaal ongeveer 11.000 vrijwilligers.
Nederland leverde het grootste contingent, namelijk

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden

KRINGNIEUWS
KWARTIER VAN OIRSCHOT
Frans Louwers geeft veertig jaar vendelles
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 26 oktober 2006
ontving Frans Louwers uit Oirschot uit handen van
kringvoorzitter Jan van Riel de zilveren kringonderscheiding. Frans was samen met zijn vrouw Dinie onder valse voorwendsels naar de bijeenkomst gelokt. Tijdens een toespraak prees de kringvoorzitter de
verdienste van Frans als vendelinstructeur voor de
Noord-Brabantse gilden. Veel leerlingen woonden de
bijeenkomst bij en vormden een erehaag bij binnenkomst van hun instructeur. Vol enthousiasme haalt
Frans herinneringen op uit zijn vendelloopbaan. Vijfenveertig jaar geleden was hij zelf actief als vendelier.
Hij had de kunst van het vendelen van zijn vader geleerd. Een gebrandschilderd raam van 1,8 x 1,5 meter
in zijn huis met een koprollende vendelier herinnert
nog aan zijn begin periode. Deze afbeelding heeft ook
model gestaan voor een bronzen sculptuur, welke te
zien was tijdens een tentoonstelling ter gelegenheid van
het 475-jarig bestaan van het Oirschotse Sint Sebastiaansgilde in het voorjaar van 2006. Nieuwe leerlingen
worden eerst vertrouwd gemaakt met het vendel. Daarbij bouwt hij de oefeningen op door steeds van boven
naar beneden te draaien. Frans is prestatie gericht en
verwacht dat ook van zijn leerlingen. Met trots memoreert hij de prestatie van Christie Schenning uit Goirle,
die tijdens het federatietoernooi in 2006 kampioen
werd bij de kleine jeugd. Alhoewel Frans een groot
voorstander is van het traditionele vendelen is hij ook
vernieuwend actief. Zo heeft hij een aantal nieuwe vendelslagen geïntroduceerd en heeft hij een uitgesproken
mening over de wijze van jurering, waarbij hij de punten meteen naar afloop van de kuur toegekend ziet.
Verder zou hij het huidige promotiebeleid bij de kring
het Kwartier van Oirschot willen aanpassen, waardoor
de motivatie om zich te verbeteren versterkt kan worden. Meisjes in de C-klasse zouden in een aparte groep
deel moeten kunnen nemen.

Op dinsdag 15 augustus 2006 kreeg gildebroeder Cees
Hermans een pauselijke onderscheiding uitgereikt door
pastoor van Zutphen. Dit als dank voor zijn inzet op
velerlei gebied, voornamelijk voor de stichting pelgrimage en activiteiten voor de parochie Maria Boodschap
te Goirle.
Op de statiedag van 2 september 2006 waren er wederom een drietal gildebroeders die iets te vieren hadden. Leo de Brouwer werd gehuldigd vanwege het feit
dat hij dit jaar vijfentwintig jaar hoofdman van het gilde
Sint Joris is. In de afgelopen jaren is hij de drijvende
kracht geweest binnen het gilde. Door de leden werd
een schild aangeboden als blijk van waardering voor het
vele werk dat hij heeft gedaan en nog steeds doet. Van
de kringvoorzitter ontving hij lovende woorden en
kreeg hij de kringonderscheiding van het Kwartier van
Oirschot opgespeld. Ook voor tamboer Wim van Dijk
was er een kringonderscheiding omdat hij dit jaar veertig jaar lid van het gilde is. Van het gilde ontving hij een
tinnen bord met de datum van lidmaatschap erin gegraveerd. Tenslotte kreeg Johan de Brouwer het speldje, dat symbool staat voor het vijfentwintig-jarig lidmaatschap, opgespeld door zijn vader en hoofdman.

Jubilerende gildebroeders van het gilde Sint Joris uit Goirle in de
bloemen gezet.V. l. n. r: Johan de Brouwer, vijfentwintig jaar
gildebroeder; Leo de Brouwer, vijfentwintig jaar hoofdman en
Wim van Dijk, veertig jaar gildebroeder.
Koningschieten Sint Sebastiaan Hilvarenbeek.
Op kermismaandag 12 juni 2006 heeft onder bijna tropische omstandigheden bij het Gilde Sint Sebastiaan
Hilvarenbeek het vierjaarlijks koningschieten plaatsgevonden. Samen met de zustergilden Sint Joris Hilvarenbeek, Sint Catharina Hilvarenbeek en OLV Broederschap Biest Houtakker werd de dag begonnen met
een gildedienst. In optocht vertrokken de gilden naar
het schietterrein aan het Hoog Spul. Het koningschieten werd geopend door burgemeester S. Huisman en
pastor G. Jansen met het lossen van drie ere-schoten,
door ieder, op de vogel. Daarna was het de beurt aan
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De trots van de jubilaris
Jubilarissen Gilde Sint Joris Goirle
Vorig seizoen zijn Jos Brock en Eduard van Puijenbroek
gehuldigd omdat zij veertig jaar lid waren van het gilde.
De twee gildebroeders werden toegesproken door
hoofdman Leo de Brouwer, die hen beide bedankte
voor hun inzet en betrokkenheid. Als aandenken schonk
het gilde hen een tinnen bord. Ook was er een afgevaardigde van de kring het Kwartier van Oirschot aanwezig
die hen een kringonderscheiding opspelde.

Vader Jan feliciteert zijn zoon Jos.

onze hoofdman Rien van Heerebeek en aan de aftredende koning Edward Ansems om ieder driemaal te
schieten. Hierna kon het koningschieten voor de overige gildebroeders beginnen. Onder de boom stonden
acht gildebroeders klaar om de koningstitel te verwerven, waaronder ook de drie koningen van de afgelopen
twaalf jaar. Na ongeveer anderhalf uur viel de vogel. De
nieuwe koning is Jos Abrahams.
Gildedag ’Dommelgroep’ Sint-Oedenrode
Het is niet zo opmerkelijk, zou je zeggen, dat een gilde
een gildedag organiseert. Dat was het toch wel voor het
Sint-Jorisgilde uit Sint-Oedenrode omdat dit gilde voor
het eerst een organisatie ter hand nam en het zeker 150
jaar geleden was dat er een gildedag in deze groene gemeente gehouden werd. Een ander opmerkelijk feit
was dat de massale opmars niet werd gehouden op een
gildeterrein of een voetbalveld maar op de markt in het
centrum van de gemeente. Hierdoor genoten vele belangstellenden van het kleurrijke gebeuren dat voor het
gildewezen zo karakteristiek is. Dit kon op de markt
plaats vinden, omdat aan deze gildedag ’slechts’ negen
gilden deelnamen van de gildekring ’Dommelgroep’,
een kleine kring opgericht in 1954. De gildekring bestond aanvankelijk uit vijf gilden, maar is in de loop der
jaren uitgebreid tot negen, van gemeenten gelegen aan
of in het stroomgebied van het riviertje de Dommel te
weten: Sint-Oedenrode, Liempde, Boxtel, Schijndel,
Gemonde, Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Vught.
Deze gildedag, die op 13 augustus 2006 werd gehouden, mag als bijzonder geslaagd genoemd worden. Alle
ingrediënten waren hiervoor aanwezig: een zonovergoten dag, ruime belangstelling in de gildemis en de massale opmars en een feestelijk aangekleed gildeterrein
aan de rand van gemeente waar de wedstrijden plaats
vonden. Het werd een dag van verbroedering waaraan
velen met een goed gevoel nog lang zullen terugdenken.
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Koning Sint Sebastiaan Lage Mierde
Op 5 september 2006 is er in
Lage Mierde gestreden om
het koningsschap van het
Gilde Sint Sebastiaan. Na
het
ochtendprogramma,
waarin ook twee nieuwe
vrouwelijke leden werden afgehaald, was het tijd om te
beginnen met het koningschieten. Eerst werden burgermeester, mevrouw de
Jong-van den Heuvel en pastoor W. Wouters afgehaald.
Hierna ging het gilde met de
Nieuwe koning bij gildefeest
burgermeester en de pastoor
in 2007
in optocht met slaande trom
naar het gildeterrein. Na drie
maal om de schutsboom te zijn getrokken, dit om de
boze geesten te verdrijven en de boom te inspecteren,
was het de eer aan de pastoor om het eerste schot te
lossen. Daarna loste de burgermeester een schot en
vervolgens de hoofdman. De regerend koning mocht
beginnen zijn titel te verdedigen met drie schoten.
Daarna was het de beurt aan de schutters om te gaan
strijden om het koningsschap. Elf schutters hadden
zich kandidaat gesteld. Het lot had ’s morgens de volgorde bepaald. De publieke belangstelling was groot en
het werd een spannende strijd. De vogel was uit goed
hout gesneden, want aanvankelijk gingen alleen delen
van de vleugels en de staart er af. De vogel werd tot drie
maal toe geïnspecteerd en losser gezet, onder toeziend

oog van leden van het kringbestuur. Toch hadden de
schutters 330 schoten nodig om de vogel naar beneden
te halen. Het was Gust Gijbels die het laatste schot
loste en daarmee de koningstitel veroverde. Hij werd
onstuimig gefeliciteerd door zijn vrouw en kinderen.
Daarna was het de beurt aan alle leden van het gilde en
belangstellenden om hem te feliciteren. Gust Gijbels
zal zich vier jaar koning van het Gilde Sint Sebastiaan
mogen noemen. Hij zal te boek gaan als de koning die
ook tijdens het 400-jarig bestaan van het gilde in 2007
de titel van koning draagt. Dit jubileum zal op 10 juni
2007 met een groots vrij gildefeest gevierd worden.
Sjef Verhoeven vijfentwintig jaar keizer
Traditiegetrouw wordt kermismaandag bij gilde Sint
Joris uit Diessen een feestdag ( teerdag) genoemd. Dan
is het om de twee jaar koningschieten, het ene jaar bij
ons gilde en het andere ( 2007) bij het zustergilde Sint
Sebastiaan. Dit jaar was het dus geen koningschieten
maar wel een teerdag met een extra feestelijk tintje.
Want in 1981 schoot Sjef Verhoeven zich Keizer. Een
Keizer ben je voor de rest van je leven. Sjef schoot zich
voor het eerst koning in 1973, vervolgens in 1977 en in
1981 keizer. Ook zijn vrouw Ria vindt het leuk om met
een keizer door het leven te gaan en dankzij ( ondanks?)
hun leeftijd genieten zij met volle teugen van hun keizerschap bij elk optreden van het gilde op de teerdagen,
gildedagen, optochten en alle andere evenementen.

Het keizerspaar uit Diessen
Nieuwe koning Broederschap van Onser Liever
Vrouwe te Oirschot
Op zondag 13 augustus
2006, de patroonsdag van
het gilde, was het de dag van
het twee-jaarlijks koningschieten. Traditioneel begon
de dag met een gildemis.
Hierna trok het gilde naar de
beschermheer en beschermvrouwe, alwaar het gilde de
gebruikelijke koffietafel aangeboden kreeg. Na de maaltijd maakte het gilde een
rondgang door Oirschot. De
koning en de hoofdman werden tijdens deze rondgang Voor de vierde keer een trotse
opgehaald. Zowel bij de ko- koning
ning als bij de hoofdman
werd een vendelhulde gebracht. Om vier uur kwam het
gilde op het schietterrein ’De Wip’ aan. Er waren al
heel wat genodigden en publiek aanwezig. Het koningszilver werd door de huidige koning Piet Schellekens afgelegd en het koningschieten kon beginnen. Er
waren vier kandidaten die streden voor het koningschap. De houten vogel, gemaakt door hoofdman Cor

Smetsers, liet na ruim dertig schoten enkele stukjes los.
Maar bij het 73e schot was het Ad Aarts die het laatste
stuk van de vogel naar beneden haalde. Ad was ontzettend blij want hij is voor de vierde keer koning. Na het
afleggen van de koningsgelofte mocht Ad het gildevaandel betreden waarmee deze belofte werd
bekrachtigd. Hierna werd hem door de beschermvrouwe en de burgemeester van Oirschot het koningszilver
omgehangen. Na het in ontvangst nemen van de felicitaties en het drinken van een glas koningswijn bracht
het gilde de nieuwe koning naar huis. Hier kreeg hij een
vendelhulde, waarna het koningsbier klaar stond. Hiermee sloot het gilde deze mooie dag af.

KEMPENLAND
Aan alle inzenders van kring Kempenland
Vanaf begin augustus heb ik problemen gehad met
mijn provider ’Het Net’. Ik heb trouw betaald, maar
van de ene op de andere dag werd ik afgesloten. Verzoeken om opheldering en heropening hadden geen
resultaat. Dus heb ik een andere provider gezocht en
gevonden. Dit kan inhouden dat artikeltjes en foto’s
voor deze uitgave niet, of gedeeltelijk zijn binnen gekomen. Mijn excuses hiervoor. Dus als een artikeltje, of
een foto of beiden niet zijn geplaatst, dan graag opnieuw insturen, dan volgt plaatsing in het eerste nummer van 2007.
Piet van de Wiel
Feest bij Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem
Zondag 23 april 2006 was exact de feestdag van onze
beschermheilige en bovendien was het precies 575 jaar
geleden dat het gilde werd opgericht. Voor de gildemis
trok men met vliegend vaandel en slaande trom de Sint
Lambertuskerk binnen. De mis werd opgeluisterd door
het parochiële Michaëlkoor en het Sint Hilariuskoor uit
Leopoldsburg. Pastor Bas van Dijk feliciteerde het gilde met zijn jubileum en memoreerde de waarde ervan
voor de gemeenschap. In de gildenkamer, in zaal De
Harmonie, werd de erewijn geschonken. Er stonden
een drie-tal heuglijke gebeurtenissen te wachten.
Als opvolger voor kapitein Wim van Dijck, overleden
op 14 maart 2005, werd ten overstaan van alle gildebroeders Theo Boelens tot nieuwe kapitein geïnstalleerd.
Daarna werd eredeken Paul
van der Putten (82), voor
zijn veertig-jarig gildebroederschap door kringsecretaris Felix Crooijmans gehuldigd. Nadat hij zes jaar
getrouwde deken was is Paul
vijftien jaar regerend deken
geweest en wel van 19831995 en van 2001-2004.
Paul heeft in woord en daad
het schieten met de kruisboog gepromoot, onder anRaadsheer District Centrum
dere via de jaarlijkse schietVincent Brenninkmeijer speldt wedstrijd om het zilveren
het zilveren schild van kring
Brabantkruis. Hij schoot zich
Kempenland op de revers van twee maal tot koning in 1980
jubilaris Paul van der Putten en 1989 en was maar liefst
elf maal schutterskampioen.
Paul van der Putten werd in 1995 benoemd tot eredeken. Hij kreeg onder luid applaus het zilveren schild
van kring Kempenland opgespeld door de raadsheer
van het District Centrum, Vincent Brenninkmeijer.

Toen richtte regerend deken
Frans Verhoeven zich tot gildebroeder Piet van Loon
(68). In de eerste jaren van
zijn gildebroederschap kon
hij zich al direct verdienstelijk maken bij de organisatie
van de feestelijkheden rond
het 550-jarig bestaan. Hij
had van 1985 tot 2000 zitting in de overheid, waar hij
de functie van getrouwde
deken uitoefende. Hij heeft
zitting in de vaandelcommissie, die het danig versleten Gildebroeder Piet van Loon
hoofdvaandel uit 1980 laat krijgt de zilveren jubileumvervangen door een eigen- speld uitgereikt door regerend
tijds nieuw vaandel. De rege- deken Frans Verhoeven
rend deken spelde Piet de
zilveren jubileumspeld op. Hierna konden de gildebroeders in gezelschap van hun echtgenotes op tijd in
de gereedstaande touringcar stappen voor een gezamenlijk uitstapje naar Hasselt, de hoofdstad van Belgisch Limburg. Door een defecte vloeistofleiding kwamen we na een vertraging van ruim een uur aan. In
Hasselt was de schepen van musea en toerisme, Lieve
Pollet, geduldig blijven wachten en zij verwelkomde het
gilde uit Eindhoven op allerhartelijkste wijze. Na een
uitgebreide rondleiding door het Nationaal Jenevermuseum en een uitstekend diner zag je bij het instappen
van de bus alleen maar tevreden gezichten. Koning
Hans van den Broek kreeg als voorzitter van de ’Commissie 575 jaar Sint Jorisgilde’, van alle kanten lof toegezwaaid voor zijn prima organisatie.
Gezamenlijke Jubileumviering Gestelse gilden in
Eindhoven
Toen het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem het programma voor de publieke viering van zijn 575-jarig bestaansfeest vrijwel al rond had, deed het Sint Catharinagilde tot Blortem en Gestel, dat zijn 450-jarig
jubileum herdacht, het voorstel tot een gezamenlijke
viering. Tot ieders verrassing had niemand daar bezwaar tegen en dat resulteerde op zondag 1 oktober in
een fantastische gildedag op het idyllisch gelegen schietterrein achter de Genneper watermolen. Onder tromgeroffel defileerden de gildebroeders van beide verenigingen broederlijk naast elkaar naar het fraai ingerichte
feestterrein, dat versierd was met bloemstukken van
dahliavereniging ’Maria Middelares’. De festiviteiten
begonnen met een serenade van de Koninklijke Harmonie Phileutonia. Daarna werd de burgemeester van
Eindhoven, de heer Alexander Sakkers, begroet door
de regerende dekens Tiny van Dooremolen en Frans
Verhoeven. Eerstgenoemde gaf een korte uiteenzetting
over beide gilden en laatstgenoemde bood de burgermeester een fraai uitgevoerd jubileumboek aan, waarin
de historie van het Sint Jorisgilde over de laatste vijfentwintig jaar staat beschreven. De gebruikelijke vendelhulde werd de burgemeester gebracht door gastvendelier Toon Adriaans van het Onze Lieve Vrouwegilde uit
Zeelst. Daarna begaf de heer Sakkers zich naar het
schietterrein om de boom te vrijen voor de deelnemers
aan de schietwedstrijd met de kruisboog. Men kon zich
de titel ’Koning van de Genneper Parken’ toe-eigenen,
waarvoor een fraaie wisseltrofee ter beschikking was gesteld. Uit de gelederen van de Gestelse verenigingen
hadden zich slechts zeven schutters aangemeld, waarvan Martien Donkers van vogelvereniging Avarium, de
gelukkige was om na 147 schoten de gipsen vogel naar
beneden te doen tuimelen.
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De enveloppenloterij met de door gildebroeders beschikbaar gestelde prijzen trok veel belangstelling. De
oudere bezoekers bezochten de tentoonstelling of gingen gezellig zitten praten of legden een kaartje in de
feesttent. Een pluim op de hoeden van de jubileumcommissieleden is zeker op zijn plaats. Alles was tot in
de puntjes geregeld.

Onder het toeziend oog van de kapiteins Theo Boelens (Sint Joris)
en Frans van der Loo (Sint Catharina) overhandigt regerend
deken Frans Verhoeven het nieuwe boek over zijn gilde aan
burgemeester Sakkers van Eindhoven.
Nieuwe Koning Sint Joris Stratum
Vooraf gaand aan het koningschieten op 9 september
werd Hans Groenen na zijn
twee-jarig koningschap door
het gilde uitgevendeld. Samen met vele gildevrienden,
waaronder het echtpaar Welschen, werd de schutsboom
gevrijd. Het schieten was erg
spannend. Met tweeëntwintig deelnemers kon de vogel
na zeven ronden al een ronde
lang bij iedere deelnemer
vallen, zodat ieder zijn kans
Frans Kirchner
had gehad. Bij het 181ste
schot viel het laatste stuk van
de vogel na een schot van Frans Kirchner. De nieuwe
koning is 48 jaar lid en nooit eerder koning geweest.
Alle gildebroeders waren het er over eens, iedereen had
het willen worden, maar met Frans hebben we wel een
hele goeie.

1984, en werd daarna deken-schrijver en regerend deken. De bouw van het mooie gildehuis op ’t Bokt, waar
het gilde al vijftien jaar gebruik van maakt is zijn grootste verdienste. Eind jaren negentig was hij ook de bouwer van de nieuwe schietbomen met vangbakken. Voor
al deze inzet is hij daags voor de patroonsviering gehuldigd met een zilveren onderscheiding van het gilde en
het zilveren schild van kring Kempenland. Namens de
gemeente Eindhoven ontving hij uit handen van Locoburgemeester, Wethouder Schutte de vrijwilligerspenning met oorkonde van verdienste.
Koning Sint Anna Gilde Nederwetten
Op maandag 20 augustus
2006 is in Nederwetten bij
het gildehuis traditiegetrouw
met de jaarlijkse kermis het
onderlinge koningschieten
gehouden. Gerard Verhoeven is de nieuwe koning van
het Sint Annagilde voor de
komende twee jaar.
Na 140 schoten dwarrelde
de vogel naar beneden en
onttroonde hiermee Ronny
van der Heijden, die afgelopen twee jaar de scepter
voortreffelijk heeft gezwaaid. Gerard Verhoeven nieuwe
Ronny was tien jaar geleden koning
al de jongste koning van Nederland, iets waar de gilde met trots op terug kijkt.
Gerard is al zesendertig jaar lid en heeft zijn sporen
reeds verdiend, met diverse activiteiten waaronder het
vendelen en tamboeren, waar hij de maat erin slaat als
geen ander. En nu de kroon op zijn gildelidmaatschap
deze titel, de concurrentie was groot maar de uit hout
gesneden vogel is voor hem gevallen. Onder grote belangstelling werd Gerard in het zilver gehesen en werd
het koningschap met een gebruikelijke borrel bezegeld.

Huldiging Jan Marinus
Hij is sinds 1981 lid van het Sint Jorisgilde Vlokhoven
en kreeg in 1982 zijn eerste bestuursfunctie; hij werd
benoemd tot vaandrig, hij schoot zich tot koning in

Kermis aanzeggen, keizer en nieuwe koning
Op zaterdag 2 september heeft het Sint Catharina en
sint Barbaragilde Geldrop de kermis geopend, met het
aanzeggen door tamboers en vendelier bij de gildebroeders. Hierna was er een feestavond, waarbij Maarten
Cruts werd gedoopt tot lid voor het leven. Ad van Bree,
kreeg voor zijn veertig jaar lidmaatschap een zilveren
onderscheiding van de kring, die door Jan Schrurs en
Jan de Greef werd uitgereikt. Ook Gros Driessen kreeg
voor zijn vijfentwintig-jarig lidmaatschap een onderscheiding.
De dag erna waren wij aanwezig bij de gildemis op de
kermis, in de tent van de autoscooters, waarbij de ko-

Jan Marinus ontvangt de vrijwilligerspenning met oorkonde uit
handen van Loco-burgemeester Schutte

Noud Janssen Koning, Ben van den Heuvel Onderkoning en
Kapitein Piet Nuijts
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ningsvogel werd gewijd. ’s Middags begon de spannende strijd. Het was Jan Verhoeven die de vogel na
210 schoten eraf schoot en daarbij wachtend keizer
werd. Hij was al twee keer eerder koning. De koningsvogel was gemaakt door onze gildebroeder Tiny van
Beek, die hiermee de traditie van zijn vader voortzet.
De tweede koningsvogel werd geschoten na 78 schoten
door Noud Janssen die nu drie jaar koning mag zijn.
De derde vogel werd na zesendertig schoten naar beneden gehaald door Ben van den Heuvel, hij is hiermee
de komende drie jaar onderkoning. Op maandag hebben wij onze traditionele rondgang gemaakt door het
centrum van Geldrop. Dinsdag was bij de gildehoek
een leuke middag, waar diverse prijzen werden geschoten en woensdag was het opnieuw een leuke middag.
Sint-Jorisgilde en het gilde Sint-Agatha Heeze
Op 14 augustus 2006 werd er door de beide gilden van
Heeze gezamenlijk kermis gevierd. De gilden begonnen traditiegetrouw met een gezongen mis. Hierna
werd er gevendeld voor het kerkelijk gezag, vertegenwoordigd door pastoor R. Mutsaerts. Vervolgens gingen de beide gilden ieder naar hun eigen schietterrein.
Het Gilde van Sint Agatha voor het kermisschieten en
het Sint Jorisgilde voor het drie-jaarlijks koningschieten. Na de gildelunch volgde een gezamenlijke rondgang door Heeze. Als eerste werd er een bezoek gebracht aan de vertegenwoordigers van het wereldlijk
gezag. De vendelhulde werd in de stromende regen afgenomen door de burgemeester en wethouders. Ook in
deze stromende regen, trokken de gilden naar het verzorgingscentrum Sint Nicasius. Alleen Pieter Cuijten
heeft even gevendeld voor de bewoners, het weer was
bar en boos. Nadat de regen wat minder was geworden
vervolgden de gilden hun tocht naar kasteel Eymerick.
Met vliegende vaandels en slaande trommen trokken
de gilden het kasteel binnen. Daar werden zij opgewacht door de familie Van Tuijll van Serooskerken. Er
waren familieleden overgekomen uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en België om dit schouwspel te bewonderen. Na de vendelhulde werden de gildebroeders
ontvangen in het koetshuis. De gasten kregen de gelegenheid om de uitgebreide scala gildenzilver te bewonderen. Het laatste gezamenlijke optreden was bij de
groepspraktijk van de huisartsen van Heeze. Ook hier
was de ontvangst zeer hartelijk. Ondanks het slechte
weer hadden de gilden een fantastische dag. Zij hebben
wederom aangetoond dat zijn hun mannetje staan.
Weer of geen weer, de gilden van Heeze houden de traditie hoog.

stellenden bevonden zich afvaardigingen van B&W en
enkele bevriende gilden uit de gemeente. Daarnaast
waren er een drietal gasten van het bevriende Schützengilde uit Oostenrijkse Schwoich aanwezig. Zij waren speciaal voor het koningschieten naar Valkenswaard
gekomen.
Na het zogenaamde ’vrijen van de boom’, opende kapitein Ad van Mierlo het evenement met de bekendmaking van de namen van de vijf deelnemers. Nadat de
loting voor de schietvolgorde was verricht werd de microfoon overgedragen aan burgemeester Hans Haas
voor een openingswoord. Hij prees de gilden voor hun
saamhorigheid. Nadat eerst de genodigden een openingsschot op de houten vogel hadden gelost, bonden
de deelnemers de strijd aan. Regerend koning, Toon
van den Berg kon, indien hij zich opnieuw tot koning
zou schieten, zelfs keizer worden. Het werd al snel duidelijk dat hij het niet cadeau
zou krijgen. Toen bij het 54e
schot, debutant Eric van Opstal de trekker overhaalde,
steeg vanuit het publiek een
luid gejuich op. Weliswaar
schoot hij de vogel naar beneden maar het plankje, dat
aan de onderkant van de vogel was bevestigd, bleef op
de schutsboom achter. De
strijd was dus nog niet beslist. Het duurde zelfs nog
eenentwintig schoten voordat de nieuwe koning bekend Peter de Laat, nieuwe koning
was. Ook een debutant bij
het koningschieten was Peter de Laat, hij loste het 75e
en beslissende schot, en werd hiermee de nieuwe koning van het Sint-Catharinagilde.
Erehopman Cor in ’t Veld van het Sint Martinusgilde
Luyksgestel ontvangt gemeentelijke onderscheiding
Op 30 juli werd onze erehopman, Cor in ’t Veld, blij
verrast. Het 89-jarige ’mulderke’ van Luyksgestel kreeg
door de burgemeester van Bergeijk de hoogste gemeentelijke onderscheiding opgespeld: ’De Eik van Bergeijk”. Cor kreeg deze onderscheiding vanwege zijn
grote en algemeen erkende verdiensten op maatschappelijk en sportief gebied binnen de gemeente Bergeijk
en de gemeenschap Luyksgestel. Tot zijn pensioen had
Cor een eigen maalderij en graanhandel in het pakhuis
van de witte molen ’De Deen’. Dit pakhuis werd, mede
door zijn inzet, het gildehuis van het Sint Martinusgilde. In 1970 werd hij lid van het gilde. Na het overlijden
van hopman Paul Kautz werd Cor in 1982 de nieuwe
hopman. Dat was hij tot 1998. Mede door toedoen van
Cor groeide het gilde uit tot een bloeiende vereniging
die midden in de gemeenschap van Luyksgestel staat.
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Het Sint Agathagilde Heeze op weg
Nieuwe koning Sint-Catharinagilde Valkenswaard
Op zondag 13 augustus 2006 werd op het schietterrein
van het Sint-Catharinagilde Valkenswaard het tweejaarlijkse koningschieten gehouden. Onder de belang-

Een onderscheiding voor Cor

Nadat Cor op eigen verzoek, vanwege zijn gezondheid,
terugtrad als hopman werd hij benoemd tot erehopman
van het gilde. De onderscheiding werd Cor uitgereikt
in zijn gildehuis bij de witte molen.
Frank van Leeuwen nieuwe koning
Op zondag 20 augustus 2006
vond het tweejaarlijkse koningschieten plaats bij het
Sint Martinusgilde Luyksgestel. Dit jaar een bijzondere
gebeurtenis, want het gilde
presenteerde deze dag de
nieuwe pakken van de tamboers, bazuinblazers en vendeliers. Door de inzet van
enkele leden en de firma Belien uit Hamont zijn deze er
gekomen.
Het gilde ging al vroeg op
Frank van Leeuwen, nieuwe pad om de oude koning,
koning
Hein van Hoof, op te halen
voor de heilige mis. Terwijl
het gilde op weg was, beklommen de bazuinblazers de
honderd treden in de kerktoren om vanuit de galmgaten hun tonen te blazen en zo Luyksgestel te laten horen dat er wat te gebeuren stond deze dag. Rene Hoeks,
had weer een prachtige koningsvogel vervaardigd. Tijdens de mis werd deze, evenals de nieuwe pakken gezegend door de gildekapelaan, pastoor Penne. Na de koffietafel ging het gilde naar de kruiskapel, waar de nieuwe
koningsboom stond opgesteld. Om de boom meer te
doen zijn dan een schutsboom is door Pauline van den
Berg, Peter Bax jr. en Piet Bax een schitterende windwijzer gemaakt, dat Martinus en de bedelaar uitbeeldt.
Deze windwijzer werd na het koningschieten geplaatst
op de koningsboom en is een geschenk van het gilde
aan de Luyksgestelse gemeenschap. Ondanks de regen,
ging de strijd verbeten voort. Het was het Frank van
Leeuwen die bij het 266ste schot het laatste stuk van de
vogel naar beneden schoot. ’s Avonds na officiële installatie, werd volgens goed gebruik de ton bier van de
nieuwe koning genuttigd.
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Dagkoning en kermisprinses bij Sint Jorisgilde Bladel
Een gezellige dag waarop de
banden tussen de gildebroeders en -zusters nauwer kunnen worden aangehaald, dat
is de bedoeling van de strijd
om een Dagkoning bij het
Sint-Jorisgilde in Bladel. Op
18 juni had deze strijd weer
plaats en via een voorronde
en een finaleronde wist Gerard van de Wiel zich tot
Dagkoning te schieten. Eredeken H. Breeveld reikte de
H. Breeveldwisseltrofee perAnke Claassen is kermisprin- soonlijk uit aan Gerard.
ses
Maandag 28 augustus, weer
zo’n mooie middag voor het
gilde: het kermisprinsesschieten: een traditie van oudsher. Anke Claassen wist na een spannende strijd het
laatste deel van de vogel naar beneden te schieten en
was daarmee kermisprinses 2006.
Jubilarissen bij gilde Sint Lucia Steensel
Tijdens de teerdag op 1 juli 2006 werd er stil gestaan
bij het feit dat Jan Peeters, Noud Bierens en Paul Jansen veertig jaar lid waren van het gilde. Alle drie meld-

den zich in 1966 aan bij het gilde, het jaar waarin het
gilde nieuw leven werd ingeblazen. Van de vijfendertig
leden die toen intraden zijn zij de enigen die het veertig
jaar vol gehouden hebben. Noud Bierens was deken en
gedurende korte tijd vaandrig. Sinds 1983 vervult hij
de functie van deken met de beurs en doet dat zeer
nauwgezet. Toen het gilde nog geen eigen onderkomen
had waren de gildebroeders altijd welkom op de boerderij van Noud voor de schietwedstrijden. Tegenwoordig onderhoudt hij samen met zijn vrouw het onderkomen van het gilde, dat dateert uit 1995.
Jan Peeters heeft maar één hobby en dat is het gilde.
Hij was jarenlang de vendelier. Ook bij het schieten
heeft Jan zijn sporen verdiend. Hij is al een aantal jaren
raadsheer kruisboogschieten binnen kring Kempenland. Hij was binnen de overheid deken, regerend deken en nu staande deken. Helaas laat zijn gezondheid
hem in de steek. Dit weerhoudt hem er niet van om
toch steeds aanwezig te zijn. Paul Jansen vervulde de
functies van vaandrig en meerdere keren was hij deken.
Hij was koning van 1968 tot 1974 en van 1998 tot
2001. Het gilde vond dat ze alle drie de gouden onderscheiding van de kring verdiend hadden. Tijdens de
teerdag waren daarom de voorzitter van kring Kempenland, Jan Schrurs en de districtsraadsheer, Johan
van Olmen, naar Steensel gekomen om de jubilarissen
deze onderscheiding op te spelden. Ook werd stil gestaan bij Cor van Boxtel. Zij is vanaf 1981 gildezuster.
Cor is er altijd als er iets voor het gilde te doen is. Vele
jaren mocht het gilde haar huis tijdens de jaarmarkt gebruiken. Cor kreeg hiervoor een onderscheiding van
het gilde.

De jubilarissen v.l.n.r.: Jan Peeters, Paul Jansen en Noud Bierens
Geslaagd NBFS-toernooi in Steensel
Op 17 september vond in Steensel het federatietoernooi vendelen, trommen, bazuinblazen en standaardrijden plaats. De organisatie was in handen van het Sint
Luciagilde uit Steensel. Het aantal inschrijvingen was
erg groot, namelijk 308, waarvan uiteindelijk een ze-

De optocht
(vervolg op blz. 119)

INTERVIEW
GILDEN MOETEN CULTUURHISTORISCHE WAARDE BEHOUDEN
In gesprek met Jack Goudsmits, hoofdman van de Kring Maasland en,
volgens gebruik, als langstzittende kringvoorzitter automatisch vicevoorzitter van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden.
Door Bert en Aent van Hulten
Circulaire
Omdat dit onderwerp de heer
Goudsmits na aan het hart ligt en
waar hij ‘dag en nacht’ mee bezig is,
komt onvermijdelijk de Circulaire
Wapens en Munitie aan de orde.
Zoals bekend zal zijn is er bij het
verschijnen van deze circulaire veel
onrust binnen de gilden in Nederland ontstaan over onder andere
het verplicht lidmaatschap van de
KNSA. Reden voor de federaties
van de Noord-Brabantse, Limburgse en Gelderse gilden een gezamenlijke ad-hoc commissie in het leven
te roepen om in overleg met het ministerie van justitie te proberen de
negatieve gevolgen voor de schuttersgilden terug te draaien.
Waar draait het nu eigenlijk om?
In de oude circulaire worden de gilden apart benoemd en ligt de beoordeling wapenbezit en wapengebruik
door de gilden bij de korpschef van
politie. In de nieuwe circulaire worden de gilden niet apart benoemd
en behandeld als schietverenigingen
en dient alle wapenbezit en –gebruik
via de KNSA te lopen. Reden hiervan is dat het ministerie wil weten
wie zich bekwaamt in het hanteren
van een vuurwapen. De stelling die
hierbij gehanteerd wordt is als volgt:
iemand die meer dan drie keer per
jaar schiet met een vuurwapen,
wordt beschouwd als een bekwaam
schutter en dient derhalve een licentie te hebben van de KNSA.
Het lidmaatschap van de KNSA
kost 30,- per lid per jaar.
Meerwaarde
De insteek van de gezamenlijke federaties is dat het verplicht lidmaatschap van de KNSA geen enkele
meerwaarde heeft voor de gilden.
Dit is ook aan de minister meegedeeld.
Voorstel van de gilden is om één
overkoepelende organisatie in het
leven te roepen voor de gilden, zodat ook de cultuur-historische waarde behouden blijft en de KNSA als
overkoepelende organisatie voor alle
andere schietverenigingen.

Beeld
De heer Goudsmits is vanuit de
Noord-Brabantse Federatie van
Schuttersgilden bij de onderhandelingen betrokken en geeft een beeld
van hoe een en ander tot nu toe is
verlopen.
In eerste instantie werd door de
commissie contact gezocht met het
ministerie van justitie om te praten
over de gevolgen voor de gilden.
Omdat de regelingen genoemd in
de circulaire toch ingevoerd zouden
worden, zag justitie geen noodzaak
tot overleg. Maar wat wil het geval.
De heer Goudsmits was in september 2005 bij de commando-overdracht van de Koninklijke Landmacht aanwezig en, hoewel geen
lid van de commissie, spreekt daar
de secretaris generaal van defensie,
de heer Ton Annink; hij vraagt hem
om hulp om contact te krijgen met
justitie en die hulp komt er. De SG
Defensie spreekt zijn college SG
Justitie aan en het gevolg is dat er
alsnog een gesprek komt met een
ambtelijke groep van justitie die over
de inhoud van de circulaire gaat. Bij
dit gesprek zijn ook vertegenwoordigers van de KNSA aanwezig.
Maar ook diverse kamerleden hebben gehoord over deze circulaire en
de gevolgen voor de gilden en stellen daar aan de minister kamervragen over. Naar aanleiding hiervan
zegt de minister toe in gesprek te
gaan met de gilden over het verplicht lidmaatschap van de KNSA,
maar ook dat de gilden eerst samen
met de KNSA moeten zoeken naar
een oplossing.
In februari volgt een gesprek met de
KNSA maar dat levert niets op. In
april is er een tweede gesprek met
de KNSA, maar ook dat gesprek
eindigt in een impasse. De uitkomst
van dit gesprek wordt aan het ministerie van justitie doorgegeven.
In mei worden de commissaris van
de koningin en kamerleden geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot het overleg met de
KNSA. Gevraagd wordt om te helpen om uit de impasse te komen.

Op 22 mei wordt in een telefoongesprek met justitie gevraagd om een
overleg tussen het ministerie van
justitie en de gilden, zonder aanwezigheid van de KNSA, en dit wordt
toegezegd. Naar aanleiding hiervan
zijn in juni afgevaardigden van justitie ontvangen door gedeputeerde
Wim Luijendijk en hebben ze bij
het gilde in Vorstenbosch wapens
bekeken, geschoten en verder overleg gevoerd. Tijdens de Limburgse
Schuttersfeesten op 1 en 2 juli was
ook minister Donner aanwezig. De
president van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie, de heer J. Michels, en de heer J. Goudsmits hebben toen informeel met de minister
gesproken en hem ook maar eens
laten schieten.
Het gevolg van dit informeel overleg was dat de minister toezegde de
inwerkingtreding van de circulaire
uit te stellen tot 1 februari 2007. In
eerste instantie zou de circulaire op
1 augustus 2006 in moeten gaan.
Dit uitstel is daarop ook direct verleend.
Afspraken
In september zijn er gesprekken geweest tussen het ministerie en de
gilden en tussen het ministerie en de
KNSA. Afgesproken is van alle gesprekken een dossier samen te stellen en dit, omdat minister Donner
is afgetreden, aan de nieuwe minister Hirsch Ballin te overhandigen.
Ondertussen blijven de gesprekken
doorgaan en wordt getracht om
vóór de verkiezingen nog een positief resultaat voor de gilden er uit te
halen.
(Dit gesprek vond op 9 oktober
2006 plaats. Het is mogelijk dat de
tekst van dit interview door de actualiteit is achterhaald.)
n
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Fluxx, drinken en ouwehoeren.

EST FEEST 2006
Het kleurrijke EST in Bernheze stond bol van traditie, gezelligheid, eer
en vooral van broederschap. De schutters hebben aan de Bernhezers
laten zien wat feesten is en ik weet weer hoe het is om te kamperen.
door: Joke van Gils
Ik beken. Ik heb mijn eed dat ik
nooit meer zou kamperen verbroken. Zo’n twintig jongeren en
tien volwassenen van onze gildefamilie Sint Ambrosius uit Loon
op Zand besloten te kamperen
om het EST van dichtbij mee te
maken. Met goede herinneringen
aan een gezamenlijk verblijf in
Medenbach, Krakau en Vöcklabruck besloten mijn man en ik
ons bij de groep aan te sluiten.
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Donderdag 24 augustus
Wie gaat er nou kamperen? Dat
is mijn eerste gedachte als ik wakker word. Het regent pijpenstelen. Om negen uur ’s morgens
gaat de voorbel. Mijn man schiet
uit bed, doet het slaapkamerraam
open en roept naar beneden ’Ik
kom er aan.’ Ik verlaat met tegenzin mijn warme bed. De vroege bezoeker is één van de jongeren die op de fiets naar
Heeswijk-Dinther gaat, hij heeft

een kapotte versnelling en dus
hulp nodig.
’s Middags rijden we met het
oude, geleende caravannetje naar
camping De Meerdonk, waar we
de eerste gasten van onze groep
zijn. Op het veldje ligt een stervende spreeuw die om euthanasie piept. Na een forse klap en
een begrafenis met gilde-eer gaan
we naar de kantine voor een kop
koffie. Het is oploskoffie.
Zodra er enkele families zijn begint het opbouwen van het kampement en houdt de regen op.
Maar zodra de scoutingtent voor de jongeren - opgezet gaat
worden, regent het weer. Uiteindelijk staan er twee caravans, de
scoutingtent, een kleine tent en
een partytent, de barbecue brandt
en het weer is wederom droog.
Het is gezellig, het eten is lekker,
we kaarten, spelen een spelletje

Om half twaalf besluit ik - als oudere - het goede voorbeeld te geven en wordt ik in het centrale
badhuis geconfronteerd met de
poetsrituelen van andere gasten.
Wil ik wel weten hoe anderen
hun tanden poetsen?
Vrijdag 25augustus
Het is nog pikkedonker als ik hele
gesprekken en giechelend gelach
hoor. Ik kijk op mijn horloge, het
is pas vier uur. Een uur later word
ik weer wakker, mijn blaas is vol
en de w.c. is ver. Ik besluit om
het op te houden, maar om zeven
uur hou ik het echt niet meer en
doe ik mijn schoenen en een badjas aan. Als ik buiten ben besef ik
dat ik geen kampeerder meer
ben, ik heb geen laarzen of klompen bij me en het grasveld is kleddernat.
In mijn halfslaap hoor ik de camping wakker worden. Bij de wastafels zie ik pronte huisvrouwen
die hun plas- en wasritueel goed
ingeregeld hebben. Ze gaan in
pyjama en fleecetrui de douche
in en komen er uit in spijkerbroek
en trui. Ik heb geeneens een pyjama en ook geen fleecetrui en
heb mijn badslippers in de caravan laten liggen.

Zorgzame gildemoeders en organiserende gildevaders zorgen
voor het ontbijt terwijl de jongeren onderuitgezakt wakker zitten
te worden. Na een langzaam, lekker ontbijt met verse koffie voel
ik me meer mens. Alleen mijn
wervelkolom voelt alsof die nooit
meer recht komt, yogaoefeningen
zetten mijn wervels weer op elkaar.
’s Middags gaan we te voet, de
weg zoekend door het bos, het
feestterrein verkennen en bezoeken we het kasteel. Als we weer
terug op de camping zijn is een
De buurtcoördinator
Het is zaterdagmiddag, 27 augustus
2006, de gildenleden drinken op de
nieuwe Europese koning. Ik krijg
iemand in het vizier, hij is nuchter,
straalt autoriteit uit en is gekleed in
het uniform van het gilde Sint Hermandad. Ik stap op de man af en
maak kennis met Leon Verhoeven,
buurtcoördinator uit Oss. Op mijn
vraag waar zijn collegae politieagenten zijn antwoordt hij „Kijk, het is
hier geen Lowlands, daar gelden
andere criteria, hier is één agent
meer dan voldoende.”
Ik vind één vertegenwoordiger van
de sterke arm erg weinig. Verhoeven vertelt dat ze capaciteit achter
de hand hebben. „Vanavond zijn we
met meer mensen op het feestterrein en houdt de politie een alcoholcontrole. Morgen tijdens de optocht
wordt er meer personeel ingezet en
staan er ambulances op hun post.”
Omdat ik nieuwsgierig ben aangelegd wil ik weten of de gemeente
een veiligheidsplan of draaiboek in
de kast heeft liggen voor grote evenementen. „Nee, noch de politie,
noch de gemeente maakt een veiligheidsplan. De organisatie van het
evenement is verantwoordelijk voor
de veiligheid en moet zelf een calamiteitenplan maken. Dit plan is besproken met de brandweer, de politie, de GGD en de gemeente. Deze
toetsen het plan aan ervaringen van
andere evenementen in het buitengebied. Daarom is er ook een verkeerscirculatieplan gemaakt. Verder
is de organisatie verplicht om een
evenementenbeveiliger in te huren.
Ook zijn er landelijke richtlijnen,
spoedeisende hulp moet binnen 20
minuten aanwezig zijn.”
Na deze organisatorische wetenswaardigheden volgt de grote vraag:
hoe vind je de sfeer? Met een kennersblik kijkt Verhoeven rond: „Het
evenement loopt soepel, het is gemoedelijk. Net carnaval.”

bereidwillig gildelid bezig met
een macaronimaaltijd voor de
hele meute. Rond etenstijd wordt
de groep groter met mensen die
nog moesten werken of naar
school moesten. We eten en wassen af in de stromende regen.
’s Avonds krijgen we een lift van
een Duitse buschauffeur die iedereen die op een gildelid lijkt
meeneemt. De Duitsers in de bus
zingen een feestlied en ik wentel
me in de warme deken van de
broederschap.
Tegen middernacht lopen we
met de groep onder een sterrenhemel met flonkerende juwelen
via de weilanden naar het bos.
Daar is het aardedonker.
Zaterdag 26 augustus
Ons reiswekkertje loopt om zeven uur af. Mijn man wil vroeg
op het EST-terrein zijn om mee
te doen aan het handboogschieten op doel. We krijgen een lift
van een gildebroeder die zo vriendelijk is om zijn autoradio af te
stemmen op onze grijze haren. Ik
geniet van de mooie omgeving.
De bomen hebben pigmentvlekken, geel, lichtgroen en leverkleurig. Het volle groene gras is bedekt met dauwparels; schapen
grazen en kauwen, stappen op
hoge poten door het gras, bang
om natte pootjes te krijgen. Bussen en auto’s vol met gildebroeders en gildezusters trekken door
het groene landschap.
Ik breng de dag door met het bijwonen van de wedstrijden. Ik
waan me op een middeleeuws
slagveld, met koningen, ridders
te paard en voetvolk, met wapens, wapperende vlaggen, ba-

De biertapper
Zondagsmorgens om elf uur tapt
Arie Verkuilen als een volleerde horecaman het ene biertje na het andere. Ik kruip achter de bar en vraag
hem of hij even tijd heeft om een
paar vragen te beantwoorden. Dat
mag ik op de voorwaarde dat hij
door kan gaan met tappen.
De buurman had Arie gevraagd of
hij wilde helpen op het EST. Arie,
die zijn leven lang al vrijwilliger is,
kon geen nee zeggen. Arie is vrijwilliger bij de brandweer „Het tappen
ligt me daarom wel een bietje”. Het
is de eerste keer dat hij op een gildefeest is. „Het is een gruwelijk groot
evenement en het is mooi om het
mee te maken, vooral om de gezelligheid.”
Het was Aries bedoeling geweest om
alleen de zaterdag te helpen, hij was
vannacht om 3 uur thuis. Maar omdat ze mensen tekort kwamen was
hij vanmorgen om 10 uur weer present. „Het is mooi werk voor de variatie en voor de ontspanning,”zegt
hij, „Al krult het af en toe wel.”
nieren, tromgeroffel en trompetgeschal. Koningen die de strijd
aangaan drinken zich moed in en
eten hun galgenmaal, frites met
gebakken vis.
Als men toost op de nieuwe Europese koning, Tadeusz Zyla,
vluchten de feestvierders de tenten in. Dikke regendruppels tikken op het tentdoek. De lucht in
de tent is vochtig en zwaar.
Op de vroege avond verzamelt
ons gilde zich voor de prijsuitreiking, grimmige wolken dreigen
dat het vroeg donker wordt. Gilde Sint Ambrosius neemt drie
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De toiletdames
Ze zouden zo uit een cabaretstukje
kunnen zijn gestapt; Annie Dominicus en Ria van der Sande. De
beide dames zijn gekleed in een
jasschort met vrolijk motief en dragen regenlaarzen, en ze zijn vooral
goedgemutst. Ze bemannen op
zondagmorgen de toiletgroep bij de
hoofdfeesttent.
Dominicus vertelt dat vrouwen uit
Limburg de EST-organisatie hadden gebeld met een aanbod om de
toiletten op het feestterrein schoon
te houden. Dit bracht de organisatie op het idee dat het een mooie
bijverdienste zou kunnen zijn voor
de KVO - de Katholieke Vrouwen
Organisatie uit Vorstenbosch en
Heeswijk-Dinther, die 170 leden
heeft. De EST-organisatie heeft de
toiletgroepen en ook alle materialen
- emmers, moppen en trekkers - ingehuurd en de schoonmaakmiddelen zijn gesponsord. De opbrengst is
voor de jubileumpot van de KVO.
Van de Sande heeft er al een poetsdag op zitten. Ze was er de hele zaterdag al, vanaf 7 uur ’s morgens
tot aan sluitingstijd. Op mijn vraag
wat ze zoal gezien heeft zegt ze
„Heel veel en het was heel leuk. We
hebben een serenade gekregen van
Oostenrijkers, we hebben enkele
heel gulle fooien gekregen en vooral
veel complimenten.”
Wat mij betreft, dit EST verdient de
eerste evenementsprijs voor schone
toiletten. Pico bello!
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prijzen mee en juicht om zijn
overwinningen.
Zondag 27 augustus
Dit keer gaat de wekker om half
acht. Opruimen geblazen.
Ik loop alvast door het bos naar
het feestterrein. De zon lost de
laatste flarden mist tussen de bomen op. De rust van de stille,
groene natuur verandert geleidelijk in een kleurrijk gezoem van
mensen. Het wordt drukker en
drukker op en rondom het feestterrein. Ik ga in de mensenmassa
op zoek naar de gildebroeders en
zusters die thuis, in Loon op
Zand, hebben geslapen. Het is
een koud kunstje; het felle en het
bisschoppelijke paars op het chique zwart vallen op in het kleurenfestival.
Bij het verzamelpunt voor de optocht verandert het weer opnieuw. Grimmige wolken schuiven voor de zon. De bomen in de
verte zwaaien, staan stil en zwaaien weer. De hemel kolkt als een
pot waarin wordt geroerd. Het
hagelt en de regen slaat diagonaal
neer. We kruipen dicht tegen elkaar onder de paraplu en wachten op de volgende klaroenstoot.
Zelfs onder de paraplu worden
we nat tot op de huid, het struisvogeleigeel loopt uit onze veren.

Mijn man en ik stappen uit de
groep en gaan terug naar de camping om droge kleren en schoenen aan te trekken.
Terug op het feestterrein is het
droog en zien we de dapperen
van ons gilde aankomen. Met
zijn allen gaan we onder in het
feestgedruis. Ik zoek bekenden
op, ik buurt, drink de aangeboden biertjes - ik lust geen bier - en
stap over op wijn. Ik verwarm me
aan de broederschap, ik dans, ik
kus, neem afscheid en zwaai. De
meeste gildebroeders en zusters,
ook van Sint Ambrosius, gaan
naar huis.
’s Avonds onder de luifel drinken
de achterblijvers de wijnflessen,
gekocht van de overgebleven
bonnen, leeg en val ik feestelijk in
slaap.
Maandag 28 augustus
Het regent niet weinig. Buiten is
de herfst begonnen, maar ook
binnen in mijn lichaam. Zaagbekvisjes hollen mijn linkerheup
uit en de regen tikt in mijn hoofd,
tik, tik, tik. Is het de regen wel?
Of ben ik te oud om te feesten?
Ik besluit dat ik te oud ben om te
kamperen. En op het volgende
EST ben ik er weer.

(vervolg van blz. 114)
ventigtal er toch vanaf zag. Er waren ook veel jeugdleden, wat een goed teken is voor de toekomst van de
gilden. Vanaf vorig jaar waren verschillende werkgroepen druk doende om alles tot in de puntjes te verzorgen. Iedereen was dan ook blij toen we op 17 september bij goed weer het startsein voor de optocht konden
geven. In een indrukwekkende, kleurrijke stoet trokken
de deelnemers met fanfare Kempengroen uit Steensel
en de standaardrijders voorop naar het openingsterrein.
Daar werd iedereen welkom geheten door hoofdman
Roeland van Hooff en de burgemeester mevrouw Houben-Spiman. Jan Schrurs opende namens de federatie
het toernooi. De openingsceremonie werd afgesloten
met het vernieuwen van de eed van trouw en het hijsen
van de Nederlandse en de federatievlag.
Op veertien verschillende velden deden vendeliers,
tamboers, bazuinblazers en standaardruiters hun uiterste best om een zo hoog mogelijke score te halen. Voor

Het trommen en acrobatisch vendelen
het publiek, dat in grote getale opgekomen was, was dit
een schitterend gezicht. De standaardruiters waren als
eerste klaar en onder grote belangstelling werden de
prijzen op het feestterrein voor de grote tent uitgereikt.
Na de finale van het vendelen kon de prijsuitreiking
voor de andere deelnemers beginnen. De prijsuitreiking werd verzorgd door de federatiecommissies vendelen, trommen en bazuinblazen. Er werden ruim zestig schilden uitgereikt, terwijl er voor de jeugdleden ook
nog een oorkonde bij was. Ter afsluiting werd de federatievlag overgedragen aan de hoofdman van het Sint
Antonius Abtgilde uit Nuland die, gezien het enthousiasme van de vele leden, de organisatie volgend jaar op
zich neemt. Al bij al kunnen de federatie en het gilde uit
Steensel samen met de deelnemers en het publiek terugzien op een zeer geslaagde dag.
Nard de Greef prolongeert titel bij Onze Lieve
Vrouwegilde Zeelst
Op kermismaandag 7 augustus zou worden uitgeschoten
wie de opvolger zou worden
van Nard de Greef. Hij had
zich in 2003 tot koning laten
kronen, en was nu aftredend.
Maar ook de tachtig-jarige
Frans van Diessen, Toon
van de Heuvel en oud-koning Theo Senders wilden
graag zijn opvolger worden.
Onder grote belangstelling
waren er 202 schoten nodig
om de taaie vogel naar beneKoning Nard met echtgenote den te halen. En weer was
het Nard de Greef die aan
het langste eind trok. Hij kreeg door keizer Toon Wou-

ters de koningsmantel opnieuw omgehangen. Het feest,
met Zeelst kermis, rond de koning kon losbarsten.
Dinsdag 8 augustus werd Nard thuis uitgehaald en
werd er naar Zeelst vertrokken waar op een waardige
wijze de kermis werd afgesloten.

PEELLAND
Gildedag Sint Margaretha Aarle-Rixtel
Op zaterdag 10 juni verzamelden de rooi schut van
Aarle zich in het gildehuis
’De Gieterij’, om vervolgens
de mis bij te wonen, die werd
voorgegaan door kapelaan
Beekman met assistentie van
onze tamboers Teun Heinsbergen en Jurgen Peters, zij
fungeerden als misdienaar.
Het bijzondere aan deze dag
was dat het gilde een jubilaris
in zijn midden had, namelijke
Jan van Roij.
Jubilaris Jan van Roij
Hij vierde zijn veertigjarig
gildebroederschap. Hierna
werd er naar onze gildetuin vertrokken aan de Havenweg, waar onze gildezusters een overheerlijke koffietafel
hadden klaarstaan. De jubilaris werd door de hoofdman
Theo de Jong Mzn. in het zonnetje gezet, en er werden
flink wat oude herinneringen opgehaald. Jan kreeg een
zilveren speld met een robijn in de vorm van de heilige
Margaretha. Daarnaast kreeg hij een map waarin van
hem alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren stonden.
Ook zijn partner Lea werd niet vergeten, zij ontving
’Nun skonne struik’. Als tegenprestatie bood Jan het
gilde een enveloppe met inhoud aan. Onze beschermheer Noud Swinkels schonk traditiegetrouw de jubilaris
een zilveren beker. Verder schonk hij, samen met Wim
van Elten, een mooie ronde eiken tafel voor in het gildepaviljoen. Onze gildezusters zongen en speelden voor
de jubilaris nog een schitterend lied over het wel en wee
van deze persoon. Hierna werd door de tamboers en
vendeliers een vendelhulde gebracht. Na dit alles stonden verschillende mensen te wachten om de jubilaris te
feliciteren tijdens de receptie, die door het gilde was
aangeboden. Op de feestavond hadden gildezusters een
Bourgondisch feestmaal verzorgd.
Kermis bij Sint Willibrordus Bakel
Traditiegetrouw werd er met Bakel kermis op dinsdag
het kermiskoningschieten gehouden, een happening
die zijn weerga niet kent en waar iedereen zijn of haar
kans kan wagen om één dag kermiskoning te zijn. Vorig
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De oude en nieuwe kermiskoning Gradje en Herman Bouwmans

was jaar gildebroeder Grardje Bouwmans de gelukkige,
nu was het zijn broer Herman die de vogel deed neerdalen bij het 161e schot. De prijs die de kermiskoning
krijgt bestaat uit een koperen ’mouwer’ (waterketel).
Mede door het fraaie weer was het die dag weer goed
toeven in Bakel.
Nieuwe koning Sint Antonius Abt Deurne
Maandag 19 juni 2006
schoot het gilde weer voor
een nieuwe koning. Na de
gebruikelijke
ceremoniën
werd om twaalf uur aangevangen met het schieten. De
strijd was zo hevig, dat het
geweer het begaf, maar gelukkig was er een gildebroeder van de rooi schut die hun
geweer beschikbaar stelde.
Het was Jan Manders die bij
het 241e schot de laatste resten van de vogel naar beneJan Manders koning
den liet tuimelen. Met het
oprapen van de stukken aanvaarde hij het koningsschap.
Jubilarissen Gilde Sint Lambertus
17 september is de patroonsdag van het SomerenEindse gilde. Dit jaar vierde het gilde zijn patroonsdag
een week eerder, dit vanwege het veertig-jarig priesterfeest van Frans Wijnen, waaraan het gilde ook haar medewerking verleende. Het patroonsfeest werd beheerst
door de huldiging van vier jubilarissen welke vijfentwintig jaar lid zijn. Maar voor het zover was trok men
eerst in vol ornaat naar de Lambertusgedachteniskapel
aan de Brugstraat, waar een gildemis werd opgedragen
door gildeheer pastoor Henk Somers. Na de dienst
werd een vendelhulde gebracht aan de jubilarissen.
Vervolgens begaf men zich naar gildehuis ’Jan van Tieskes’. Hier werden de jubilarissen toegesproken door
hoofdman Henny Lammers. Als eerste werd Henk
Koenders in het zonnetje gezet. Hij is een niet geüniformeerde gildebroeder, maar indien nodig altijd behulpzaam als men een beroep op hem doet. Dan ging de
hoofdman verder met een bijzondere huldiging namelijk drie vijfentwintigjarige gildebroeders- en zusters uit
het gezin van Van de Laar. Gildezuster Mieke van Erpvan de Laar, zij is het lachebekje van het gilde, en op de
zondagmorgen als schut(s)ter op het schietterrein te
vinden en is soms vele mannen de baas; gildezuster Anneke van de Laar, zij schoot zich in 2005 tot eerste
vrouwelijke koning van het gilde. Als koning wil zij bij
alle activiteiten aanwezig zijn. Ook als schut(s)ter staat
zij haar mannetje (vrouwtje) tijdens schietwedstrijden;

120

.l.n.r. Anneke van de Laar, Mieke van Erp-van de Laar, Henk
Koenders en Adrie van de Laar

Adrie van de Laar, heeft zitting in het gildebestuur, is
secretaris van de schietcommissie, vendelier en was koning in de jaren 1999-2001. Allen kregen zij de zilveren
gildespeld met oorkonde.
Huub van de Heuvel koning Sint Leonardusgilde
Mede dankzij het prachtig
zomerweer waren de vele activiteiten van het Sint Leonardusgilde te Beek en Donk
weer een schitterend succes.
Al vroeg in de morgen, op
kermismaandag, trokken de
leden van het gilde in vol ornaat naar de Koppelstraat
om de afgaande koning Cees
Huijbregts af te halen. Na de
gebedsdienst in de kapel,
voorgegaan door onze toekomstige gildeheer Franklin
de Coninck, lieten we ons in Huub van de heuvel
De Zwaan de heerlijke erwtensoep met broodjes, aangeboden door onze gastheer
en gastvrouw, goed smaken. Intussen was alles in gereedheid gebracht rond de schutsboom aan de Goorloop. De prachtig versierde koningsvogel werd op de
schutsboom geplaatst. Op waardige wijze werd onze
oud-koning door de jongste gildebroeder onttroond
van het koningsschap, door het afleggen van het koningszilver. Hoofdman Antoon de Groot bedankte de
oud-koning voor zijn activiteiten in het afgelopen koningsjaar. Het eerste schot werd gelost door pastor De
Coninck en het tweede schot kwam voor rekening van
Loco-burgemeester Hans Vereijken. Hierna schoot de
afgaande koning tweemaal op zijn zelf gemaakte vogel.
Nadat alle gildebroeders een schot hadden gelost brak
onder tien gildebroeders een spannende strijd aan om
de eer van de koningstitel. Eerder dan verwacht, bij het
96ste schot, schoot Huub van de Heuvel de vogel in
twee stukken, waarna het gevaarte in zijn geheel naar
beneden kwam. Nu mag hij zich voor de derde keer
koning noemen van het Sint Leonardusgilde. In 1994
en 1996 was hem dat ook al gelukt. Keizer word je pas
als je drie keer achter elkaar of vijf keer niet aaneengesloten koning schiet.
Cor de Koning veertig jaar gildebroeder
Op vrijdag 22 september 2006 was het veertig jaar geleden, dat Cor de Koning toetrad bij het Sint Leonardusgilde. In al deze jaren heeft hij zich onderscheiden
als een trouwe gildebroeder, die vooral door zijn bescheidenheid en dienstbaarheid elke gelegenheid aangreep om het Leonardusgilde een duidelijke plaats te
geven in onze gemeenschap. Naast gildebroeder was hij
ook een uitstekende schutter, die vele jaren een vaste
plaats had in een viertal. Ook was hij de standaardruiter
steeds behulpzaam door de zorg voor zijn paard voor
en na zijn optreden. Maar zijn grootste prijs was toch
wel toen hij in 2000 en later nog een keer in 2002 zich
koning mocht noemen.
Om zijn veertig-jarig jubileum te vieren trok het gilde
op die vrijdagavond in vol ornaat op naar zijn woning
aan de Bosscheweg. Toen de schut daar aankwam zat
Cor met zijn vrouw Mariet, kinderen, kleinkinderen en
familie al voor het huis om de vendelgroet in ontvangst
te nemen. Na deze vendelgroet feliciteerde onze hoofdman Antoon de Groot, mede namens alle gildebroeders, hem met zijn jubileum en dankte Cor voor zijn
positieve inzet en de wijze waarop hij met hand- en
spandiensten steeds zijn loyale medewerking gaf om de
vele activiteiten van het gilde vlot te laten verlopen.

Bij elk gildefeest in de kring nam Cor deel aan de schietwedstrijden en de vele prijzen getuigen van zijn kundigheid als schutter. Voor zijn enthousiaste inzet ontving
hij uit handen van onze voorzitter het zilveren schild
van verdiensten opgespeld, vergezeld van een mooie
oorkonde. Ook zijn vrouw Mariet werd in de feestvreugde betrokken met de aanbieding van een bos
bloemen.

zelf model zou moeten staan. Aangenaam verrast, blozend en zeer vereerd was hij onder de indruk van dit
initiatief.
Het beeld is op ware grootte gemaakt door beeldend
kunstenaar Toon Grassens uit Gemert. Toon is bekend
van de vele levensechte beelden en beeldengroepen die
vooral in Brabant te bewonderen zijn. Hij is zelf ook
gildebroeder en dat maakte het poseren voor Mies extra bijzonder. Niet alleen over de details van het beeld
en het maken daarvan, maar ook over de (toekomstige)
rol van een gilde in een dorpsgemeenschap spraken ze
samen. Het beeld symboliseert de verbondenheid tussen het gilde en de Stiphoutse dorpsgemeenschap.
Mies omschrijft de rol van het gilde als: sociaal bindmiddel vormen in een dorp, initiatief nemen zoals bij
het dorpsfeest ’Stiphout 850’. Op het fundament van
de oude tradities met de tijd mee gaan en een eigentijdse invulling geven aan normen en waarden. Dat hij
daar nu zelf op een mooie plek in Stiphout zo’n zichtbare rol in vervult, maakt Mies van der Burgt niet minder bescheiden. Maar tegelijkertijd is er wel een gevoel
van trots dat zoiets in een dorpsgemeenschap als Stiphout mogelijk is.

Jubilaris Cor de Koning met echtgenote
Schutterstoernooi bij gilden Peelland
Onder een stralende najaarszon werd op zondag 1 oktober 2006 een schutterstoernooi georganiseerd onder
de deelnemers van de gilden uit kring Peelland.
Uit alle gilde-afdelingen trokken de beste schutters
naar het schietterrein van het Sint Jorisgilde in Deurne
om zijn of haar krachten te meten met mede-gildebroeders en -zusters. Het organiserend comité van het Sint
Hubertusgilde uit Liessel had kosten noch moeite gespaard om het iedereen naar de zin te maken. Gerenommeerde kanshebbers deden hun best om als eerste
te eindigen: „Wie wordt schutters-kampioen van Peelland?” Het was al snel duidelijk dat de Beek en Donkse
schutters van het Sint Leonardusgilde hoge ogen gooiden. Dat was niet verwonderlijk. Al vier jaar op rij zijn
zij kampioen van Peelland. En inderdaad, ook dit jaar
slaagden zij erin om de hoogste titel te behalen: Kampioen van kring Peelland. Voor de vijfde keer dus ging
de wisselbeker en een zilveren schild naar Beek en
Donk. De schutters waren: Jan Rovers, Annie Rovers,
Antoon de Groot en Geert Jan van Rixtel Bzn.
Annie Rovers werd daarnaast nog kringkampioen en
kreeg ook een wisselbeker, een zilveren schild en het
bijbehorende speldje uitgereikt.
Standbeeld Gildentamboer Mies van der Burgt
in Stiphout
Op 23 september 2006 heeft wethouder C. Betlehem
in Stiphout een Gildetamboermonument onthuld. Vele
genodigden en dorpsgenoten waren bij deze onthulling
aanwezig. Het levensechte bronzen beeld is een creatie
van de bekende Kunstenaar Toon Grassens. Het beeld
is gemaakt naar de beeltenis van Mies van der Burgt die
inmiddels meer dan vijftig jaar tamboer is van het Stiphoutse Sint Antoniusgilde. Vorig jaar bereikte de Mies
van der Burgt het memorabele jubileum van vijftig jaar
gildebroeder. Mies, die ook penningmeester van het
gilde is, houdt niet van te veel aandacht en wilde dus
ook geen ’poespas’ ter gelegenheid van zijn jubileum.
Een klein aantal mensen waren op de hoogte van een
lang gekoesterde wens van Mies, een bronzen beeld
van het gilde in het dorp. In stilte werd het initiatief
genomen om de haalbaarheid van een beeld te verkennen. In januari 2005 werd op de dag van zijn jubileum
bekend gemaakt dat dit beeld er zou gaan komen.Tot
zijn grote verassing werd aangegeven dat hij dan wel

Mies van der Burgt naast zijn bronzen evenbeeld
Geslaagd jubileumjaar voor Sint Servatiusgilde
Het weekend van zeven en acht januari 2006 stond in
het teken van vijfentwintig jaar na de reactivering. Met
veel inzet van de gildebroeders en diverse leden is het
een geslaagd weekend geweest voor het gilde. Al het
konings-, wedstrijd- en herinneringszilver en het archief
waren tentoongesteld. Ook trommen, vendelvlaggen,
hellebaarden, zilveren en speciale attributen van en
voor het koningschieten kon men bekijken. Tevens was
een kogelvanger, een model voor het wipschieten te
zien. Een continu draaiende presentatie van en over het
gilde completeerde het geheel. Tijdens de druk bezochte receptie werd het nieuwe hoofdvaandel en standaardvaandel aangeboden en zijn negen van de dertien
gildebroeders van het eerste uur gehuldigd.
Op zondag 8 januari 2006 was ’s morgens een gildemis
met als celebrant de 87-jarige gildeheer Piet Strijbos.
Tijdens de dienst werden de nieuwe attributen gewijd.
Met het nieuwe hoofdvaandel is de eed van trouw gebracht aan het kerkelijk gezag.
In het weekend van 17 en 18 juni 2006 heeft het gilde
in het kader ’vijfentwintig jaar na de reactivering’ van
een zeer geslaagd feestweekend genoten. Zaterdagmiddag was er een fietstocht met opdrachten en schieten.
Vaandrig Jos Kuijpers werd koning van de dag. Hoofdman Toon Gevers huldigde ’s avonds twaalf van de
veertien zilveren leden en hij kreeg de opmerking van
beschermheer Loek Swinkels, dat er nog een jubilaris
meer was. Na de huldiging kreeg de beschermheer het
woord. Hij zette hoofdman Toon Gevers in het zonnetje voor zijn inzet in de afgelopen vijfentwintig jaar.
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De woorden van dank werden onderstreept met cadeaus, namelijk een beeld van ’d’n hoofdman’ in gemiddeld gewicht, vervaardigd door Christine Swinkels,
met ook nog een zilveren schild met een afbeelding van
het vervaardigde beeld. Een vendelhulde volgde voor
de jubilarissen.
Zondag 18 juni, een mini gildedag met buur- en bevriende gilden. Deze begon met een gebedsdienst ook
weer voorgegaan door gildeheer Piet Strijbos. Een
rondgang volgde door Lieshout met een pauze op de
Heuvel om daarna in de Baverdestraat de Valkenswaardse Processie te verwelkomen, wat een groot succes was! Hierna waren er demonstraties in het vendelen en trommen door onze gasten, met name die van
het Laarbeekse gilde. Deze dag was een mooie aanzet
voor het Laarbeekse koningschieten volgend jaar. Ook
weer In het kader ’vijfentwintig jaar reactivering van het
gilde’ is zondag 1 oktober een schietwedstrijd gehouden op het gildeterrein aan de Beemdkant. Door deze
wedstrijd hoopt het Sint Servatiusgilde de inwoners
nog meer te betrekken bij het gildewezen en eventueel
jonge mannen te interesseren voor het gilde. Dank aan
de sponsors en de inzet van onze eigen mensen voor het
doen slagen van de activiteiten van dit jubileumjaar.

overleden keizer, tot koningin. Nadat beiden ’waardig’
werden bevonden, vond onder de schutsboom van de
installatie plaats. Een mooi iets van het Gemertse koningschieten is altijd, dat het zustergilde de eerste vendelgroet aan het nieuwe koningspaar mag brengen.
Daarna trekken beiden gilden op naar het gildehuis.

Hans Kanters met Marleen van Zeeland

MAASLAND
Nieuwe koning Sint Ambrosiusgilde Haarsteeg
Op zaterdag 26 augustus 2006 werd bij het gilde Sint
Ambrosius Haarsteeg het tweejaarlijks koningschieten
gehouden. Na een vrij lange en spannende strijd kwam
de vogel uiteindelijk met het schot van Jan Couwenberg naar beneden, waardoor deze zich voor de komende twee jaar koning mag noemen. Bij de aspiranten zag
een van de jongste aspirant-leden, Tim van Lent, de
kans de vogel naar beneden te halen.

Het voltallige Sint Servatiusgilde uit Lieshout
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Nieuwe koning Sint Antonius en Sebastiaan Gemert
Twee jaar geleden werd de Gemertse kermis verplaatst
van de derde zondag in juli naar de derde zondag in
september. Dat betekende dat ook het koningschieten
van de beide plaatselijke gilden werd verplaatst naar die
kermismaandag. In de beide voorafgaande bleek echter, dat de belangstelling bij dit schieten tot een minimum was gedaald, omdat het geen vakantieseizoen
meer was, noch de plaatselijke ondernemers hun zaken
sloten. Daarom werd dit jaar het koningschieten verplaatst naar de zaterdag voorafgaande aan de kermis.
Door het overlijden van gildebroeder Albert van Dommelen werd het schieten afgelast, want met een bedroefd hart kan men niet feestelijk schieten. Door omstandigheden gedwongen, locaties niet beschikbaar,
werd voor zondag 8 oktober gekozen.
Een nadeel van de keuze voor deze dag was, dat er in de
kerk geen koningsmis kon worden opgedragen, maar
met een communieviering moest worden volstaan. Het
was de eerste keer in onze gildegeschiedenis dat dit gebeurde. Het weer maakte echter veel goed, ook van het
zeer vroege bezoek aan de Heilige Antonius in de gildekapel. Na de kerkelijke viering werd door de weduwe
van de onlangs overleden keizer van het gilde, Adriaan
van Zeeland, als dank voor de mooie begrafenisviering
een lunch aangeboden.
Ruim twee uur en 274 schoten waren nodig om de
massieve houten vogel naar beneden te halen. De gelukkige was de 41-jarige gildebroeder Hans Kanters.
Hij koos Marleen van Zeeland, dochter van de onlangs

De nieuwe koning in Haarsteeg
Kevin Voets Jeugdkoning Sint Antonius Abt Nuland
Op zondag 20 augustus 2006 vonden de wedstrijden
plaats die normaliter op kermiszaterdag zouden plaatsvinden. Maar in verband met het Europees Schutters
Treffen in het laatste weekend van augustus waren deze
’kermiswedstrijden’ een weekje vervroegd. Tijdens deze
wedstrijden konden gildebroeders met elkaar wedijveren met de kruisboog op wip. Ook de jeugdleden stonden te springen voor het jeugdkoningschieten met de
luchtbuks. Na de inschietronde werd de kruisboogwedstrijd voor volwassen gestaakt en startte direct hierna voor de tweede keer het jeugdkoningschieten. Op
deze manier bleef het gezellig druk waarbij de aandacht
gevestigd bleef op de jeugd. Met de nieuwe luchtbuks
werd er door zes jeugdleden geschoten op een vogel
van zes milimeter MDF. Met deze houtsoort bereik je
dat bij ieder schot de vlokken geperst hout naar beneden vallen en dat de vogel toch goed blijft zitten. De zes

jeugdleden hadden 134
schoten en ruim een uur nodig om de vogel definitief
naar beneden te halen. Kevin Voets wist met zijn negen
jaar als jongste gildebroeder
de jeugdkoningsvogel naar
beneden te schieten. Kevin
mag zich nu, in navolging
van Niek Timmermans, een
jaar jeugdkoning van het gilde noemen. De bijbehorende
zilveren jeugdkoningsvogel,
welke een verkleinde replica
De nieuwe jeugdkoning
van de ’grote’ koningsvogel
Kevin Voets
is, werd hem door oudjeugdkoning Niek Timmermans omgehangen. Nadat de meeste commotie rondom het jeugdkoningschieten gezakt was, kon de
schietwedstrijd voor volwassen gildebroeders een vervolg krijgen. Na een spannende strijd bleek hoofdman
Theo Hanegraaf nog over bijzondere kwaliteiten te beschikken en ging met de eer van de eerste plaats strijken.
Kermismaandag bij Sint Antonius Abt Nuland
Op kermismaandag 28 augustus 2006 werd door het
gilde Sint Antonius Abt het jaarlijkse kermisschieten
gehouden. Zoals gebruikelijk begon de dag met een mis
waarna de vendelgroet werd gebracht voor de kerkelijke
overheid. Even leek het erop dat we evenals daags te
voren een nat pak zouden krijgen door de dreigende
wolken en de lichte regen. Toch werd besloten om het
risico te nemen en de normale route te volgen door het
dorp, waarbij het Oude Raadhuis werd aangedaan voor
een vendelgroet aan de wereldlijke overheid in de persoon van wethouder Rini van de Ven. Uiteindelijk werd
de gildeaccommodatie, zonder nat pak!, bereikt. Na
het welkomstwoord door hoofdman Theo Hanegraaf
kon gestart worden met de schietwedstrijden. Omdat
dit jaar geen koningsschieten plaatsvond bestonden de
schietwedstrijden alleen uit het schieten op de wip, de
prijsvogel en de damesvogel. Men kon kiezen voor het
prijsvogelschieten of het wipschieten. Tevens was er
voor de dames de gelegenheid om middels het schieten
op een vogel dagkoningin te worden. Na enkele spannende schietronden kon Mari van Bakel als eerste gefeliciteerd worden met het neerhalen van de prijsvogel.
Christa Leenders wist dit te bewerkstelligen door de
damesvogel naar beneden te halen. Even later werd
door enkele gildebroeders flink gestreden om de eerste
plaatsen bij het wipschieten, waarbij Peter Tielemans
zijn medestrijders het nakijken liet. De prijswinnaars
worden bij deze nogmaals gefeliciteerd en de schietcommissie Geweer bedankt voor de organisatie! Een
volledig verslag met de bijbehorende foto’s is te zien op
www.gilde-st-antonius-abt.nl onder het menu ’Verslagen en Foto’s’ .
Gilden op Nationale trekpaarden- en Haflingerstentoonstelling
Op de standaardrijderscommisievergadering, gehouden op 16 januari 2006, werd de vraag gesteld of het
gilde iets zou kunnen betekenen op de Nationale Tentoonstelling van trekpaarden en Haflingers in Den
Bosch. Hieraan wou men wel gehoor geven daar er bij
de gilden meerdere standaardrijders zijn met een trekpaard. De heer Jan Schakenraad werd bereid gevonden
de contacten te leggen met de organisatie van de N.T.
Naar aanleiding hiervan werd een voorbereidingscommmisie gevormd. Na enkele malen vergaderd te

hebben en contacten te hebben gehad met standaardrijders met een trekpaard en enkele gilden, kwam men
tot de slotsom dat er een shownummer gegeven kon
worden waarbij alle disciplines van het gilde vertegenwoordigd zouden zijn. Voor de standaardrijders hadden we een carrouselnummer uitgewerkt en na enkele
malen gezamenlijk geoefend te hebben waren zij er
klaar voor hun kunnen te tonen op zaterdag 19 augustus 2006. Het was op die zaterdagmiddag een machtig
gezicht om de zes standaardruiters op hun fraai uitgedoste trekpaarden, gevolgd door een tachtigtal gildebroeders, de piste van de Brabanthallen te zien opkomen. Na het betreden van de piste stelden de
gildebroeders zich aan de buitenlijn op en reden de
standaardruiters hun carrouselnummer. Nadat de standaardruiters het veld verlaten hadden werd door de
vendeliers een vendeldemonstratie gegeven. Hierna
kwamen de standaardrijders weer op, om de piste weer
in dezelfde volgorde te verlaten als men opgekomen
was, dit onder een luid applaus van het publiek dat duidelijk genoten had van het optreden. Vanaf deze plaats
een hartelijke dank aan alle gildebroeders en -zusters
die deze show mogelijk maakten, maar wel in het bijzonder de deelnemende standaardrijders.

De zes deelnemende standaardruiters
Koningschieten Sint Catharina-Sint Joris Rosmalen
De traditie van het gilde van Rosmalen om eens in de
vier jaar koning te schieten werd op zondag 2 juli 2006
voortgezet. Begonnen werd met een mis in de Lambertuskerk. Gildeheer pastoor Küppers zegende de vogel
en wenste de gildebroeders en - zusters een sportieve
strijd toe. Om half twee werd de huidige koning, Arie
Boon, thuis opgehaald. Al trommend ging men naar
het schietterrein op de Tivoliweg. Men begon met het
traditionele vrijen van de boom. Daarna opende hoofdman Henk van Helvoirt de wedstrijd en in zijn toespraak haalde hij even aan dat over vier jaar het gilde
daar niet meer zal zitten, dit omdat het gildeterrein weg
moet om plaats te maken voor het kanaal dat daar in de
toekomst zal komen. Hij vroeg de aanwezige wethouder, de heer Van de Mortel, om in de toekomst aan het
gilde te blijven denken. De heer Van de Mortel kent de
tradities van het gilde, want zo zei hij ’mijn opa is ook
drie keer koning geweest, maar jammer genoeg niet
achter elkaar zodat hij geen keizer is geworden”. Hij
zegde toe zeker mee te willen werken met het zoeken
naar een goed terrein voor het gilde. Voor gildeheer
pastoor Küppers was het de eerste keer dat hij deze traditie in Rosmalen meemaakte. Het eerste schot op de
vogel werd gelost door wethouder Van de Mortel, het
tweede schot door pastoor Küppers. Het derde schot
werd gelost door de beschermvrouwe van het gilde,
mevrouw Trees Dollevoet en het vierde en laatste openingsschot door de huidige koning Arie Boon. Het
werd een spannende en sportieve strijd en bij het 102de
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schot viel de vogel en was de nieuwe koning bekend.
Dit was Jo van Nuland, die was van 1974 tot 1978 ook
al koning geweest. De aftredende koning schonk zijn
schild aan het gilde en wenste de nieuwe koning een
goede vier jaar koningsschap toe.
Bert Lamboo schutterskampioen
Het Sint Catharinagilde Vught heeft zondag 20 augustus geschoten om het kampioenschap van het jaar
2006.
De gildezusters schoten om het LAS wisselschild. Bij
de gildebroeders waren er zes schutters die een 100%
score wisten te halen. Na vijf kampronden was de uitslag bekend.
Bert Lamboo is na een spannende strijd de schutterskampioen van 2006 geworden. Bij de gildezusters werd
het wisselschild voor de tweede achtereenvolgende keer
gewonnen door Harriette van Rixtel.

Hoofdman Bert Kluytmans feliciteert de kersverse kampioen
Bert Lamboo
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Nieuw Hubertuskazuifel Berkel
Zondag 10 september 2006 was het de Hubertus verbroederingsdag. Op deze dag kwamen de Hubertusgilden uit Drunen, Loon op Zand, Etten- Leur, Liessel en
Berkel bijeen om dit samen te vieren. Dit jaar was het
gilde Sint Hubertus uit Berkel aan de beurt om deze
dag te organiseren. De dag werd begonnen met een mis
waar alle gilden bij aanwezig waren. Deze gildemis zou
een bijzonder tintje krijgen. Op de statiedag in januari,
toen deze dag ter sprake kwam, zei onze gildeheer pastoor P. Scheepers met een lach: „dan zal ik nog eens
een Hubertus kazuifel moeten hebben”. Een inwoonster uit de parochie, die ons gilde een warm hart toedraagt, heeft bij de eerwaarde zusters Trappistinnen
een kazuifel laten maken en het aan ons gilde geschonken. Op de rugzijde staat een jachthoorn en niet het
gebruikelijke hert afgebeeld. Deze hoorn heeft voor het
gilde een bijzondere betekenis. In het heroprichtingsjaar 1860 werd namelijk een uitgave gedaan voor ’Den
Hubertus Hoorn’.
Daar deze is zoekgeraakt weten we niet hoe hij eruit
zag, we vermoeden dat het een jachthoorn was. Wel is
uit het verleden bewaard gebleven het ’Reglement van
Orde op de Hoorntjes” uit 1873, waarin werd gesteld
dat ieder lid verplicht was zijn ’hoorntje’ te dragen bij
alle bijeenkomsten op boete van vijf cent. Voordat de
mis begon, vroeg de hoofdman aan de gildeheer het
kazuifel te zegenen en het in de toekomst te dragen met
droeve en blijde gildegebeurtenissen. De dienst werd
afgesloten met het zingen van het Hubertuslied. In café
Concordia was een gezamenlijke koffiemaaltijd. Hierna
ging men in optocht naar het gildeterrein waar men onder een stralende zon aan diverse wedstrijden kon deelnemen en de verbroedering weer stevig werd aangehaald.

De gildefamilie Van Uden staat bij Sint Joris Berlicum
voor veel zilver en ’koninklijk’
Dit jaar kon hoofdman Paul
van Lith niet alleen keizer
Henk van Lith het zilver opspelden voor zijn zestigjarige
staat van dienst bij het Berlicumse gilde, maar ook Jan
van Uden (66) kwam aan de
beurt. Hij kijkt terug op een
halve eeuw lidmaatschap.
Als tweede in de gildetrouwe
familie Van Uden, want
broer Christ ontving een jaar
eerder reeds zilver voor zijn
gedenkwaardige vijftig jaar
en kreeg toen tevens het ’Pro Henk van Lith
Ecclesia et Pontifice’ uitgereikt. Maatschappelijk engagement typeert de drie gildebroeders Van Uden. Zo ook
draagt oud-hoofdman Henk
al langer het ’koninklijk’ op
zijn tenue. Afgezien van zijn
recente pauselijke onderscheiding. Toen de argeloze
Jan dit jaar weer gevraagd
werd te assisteren bij de lintjesregen in de gemeente SintMichielsgestel, kwam burgemeester mr. J. Pommer
echter op hèm af. Totaal ver- Jan van Uden
rast kreeg hij een koninklijke
onderscheiding en werd hij benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Begrijpelijk, gezien zijn brede inzet
voor de samenleving. Dus ook voor Sint Joris. Eertijds
begonnen als tamboer, daarna als schutter (en nog actief bij wedstrijden) is hij al vijfentwintig jaar zilverdrager en beheerder van het gildezilver. Bovendien is hij
betrokken bij de jaarlijkse donateursactie, medeorganisator van de NBSF pelgrimsreizen en actief in de Berlicumse EHBO-vereniging. Maar ook voor de Hartstichting en het KWF Kankerfonds. Zijn werkgever deed er
nog een feestelijk schepje bovenop, vanwege een halve
eeuw ononderbroken dienstverband. Respect en dank
tenslotte ondervond ook eregildeheer Wout Pulles,
wiens 85ste verjaardag samenviel met zijn vijftigjarig
priesterschap. Wat voor de overheid van Sint Joris aanleiding was om hem tot consul van het gilde te benoemen.
Ger van Ewijk koning
Ger van Ewijk (44) uit Helvoirt is de nieuwe koning
van het gilde Sint Joris. Op kermismaandag schoot hij
met een welgemikt schot de vogel naar beneden. Het
koningsschot was het 106de schot in de reeks om de
titel van koning. Ger van Ewijk is zesentwintig jaar lid
van het gilde. De handelaar in computers nam al drie
keer eerder deel aan het koningschieten. De schietwedstrijden zijn traditioneel op de schutswei in Helvoirt. ’Ik
ben heel erg blij met het koningschap. Het is de vierde
keer dat ik probeer koning te worden. Eindelijk is het
me gelukt. Het koningschieten is om de drie jaar dus
als ik nu geen koning zou worden dan moest ik weer
drie jaar wachten op de volgende kans.” Terwijl Ger
van Ewijk dit zegt pinkt zijn vader Henk van Ewijk een
traantje weg. Met veertig jaar lidmaatschap van het
gilde Sint Joris en 75 levensjaren op zak is hij nog nooit
koning geweest. Na de voetwassing mocht de nieuwbakken koning met het zilver over zijn schouders over
het vaandel van het gilde lopen. Hierna kreeg de nieu-

we koning een vendelgroet. Een van de vendeliers is de
zoon van de nieuwe koning, Rik van Ewijk. Met zijn elf
jaar is hij de jongste vendelier van het gilde.
Vrij gildefeest in 2007 bij Sint Joris
Het gilde Sint Joris uit Udenhout organiseert op zondag 26 augustus 2007 voor het eerst in haar 413-jarig
bestaan een vrij gildefeest. Dit gildefeest is de afsluiting
van een gildejaar. Het gildejaar begon op 9 september
2006 met een boekpresentatie. Het gaat over de geschiedenis van het gilde. In de loop van het jaar worden
er verschillende evenementen georganiseerd.
Het thema van het gildejaar is: ’Jeugdige Bourgondische Verbroedering’. Wij nodigen specifiek gilden uit
waarvan het ontstaan voornamelijk in het voormalige
Groot Brabant ligt. Op deze manier kunnen wij er een
Bourgondisch gildefeest van maken.
In het gildejaar zal er extra aandacht zijn voor de jeugd.
Ook zijn we voornemens om tijdens de gildedag de
jeugd in een speciaal voetlicht te zetten. We zullen deze
dag organiseren in samenwerking met de Katholieke
Plattelands Jongeren van Udenhout. Dit samenwerkingsverband kan een brug zijn tussen de jeugd en het
gilde. Maar ook naar andere verenigingen in Udenhout.
Toon van Schijndel koning Sint Lambertus in
Maren-Kessel
Onder grote belangstelling werd, traditioneel op kermismaandag, geschoten voor een nieuwe koning. Er
wordt hierbij geschoten met het jachtgeweer. Maar
liefst vijftien gildebroeders namen deel aan deze wedstrijd. Het openingsschot werd gelost door de burgemeester van de gemeente Lith, mevrouw Sjoukje Haasjes-van den Berg, die als volleerd kleiduifschutter
meteen raak schoot.
Reeds bij het tweeënveertigste schot viel de houten vogel als een blok naar beneden. Dit tot grote vreugde van
de losser van dit schot, Toon van Schijndel (55), die
voor de eerste keer in zijn dertigjarig lidmaatschap koning schoot. Toon is zilverdrager, waarbij hij het vest
met het keizerzilver draagt. Dit zilver was gewonnen
door zijn vader, die jarenlang keizer was en dit jaar 80!
jaar lid is van het gilde. Twee unieke feiten dus bij elkaar. Onder gejuich werd Toon het zilver omgehangen
door zijn voorganger Gijs Bakker.

De nieuwe Koning Toon van Schijndel
De titel van dagkoning was voor Kees Janssen die na
204 schoten het laatste restje van de vogel naar beneden
schoot. Ook Kees is nog nooit koning geweest. Verder
werd er geschoten om de titel burgerkoning en - koningin en die waren voor respectievelijk Marcel van Alem
en Gien Ketels. Het prijsschieten onder de gildebroeders werd gewonnen door Mari van Kessel en bij de
partners van de gildebroeders door Marietje Bakker.

Over drie jaar een keizer?
Op de zeer warme kermismaandag van 17 juli is bij het
Oisterwijkse Sint-Sebastiaangilde Peter van Loon (46)
voor de tweede keer op rij
koning geworden. Vele tientallen toeschouwers en vertegenwoordigers van bevriende
gilden waren naar het gildeterrein in het centrum van
het dorp gekomen. Vanaf
half vijf in de ochtend werden alle gildeleden letterlijk
opgetrommeld. Na de eucharistieviering in de Joan- Peter van Loon
neskerk en de ontvangst bij
de terugtredende koning begon om kwart over twee het
koningschieten. Pastoor Ad Kennes en loco-burgemeester Lambert van den Bosch losten ieder drie ereschoten. Stukje bij beetje vielen er regelmatig delen van
de koningsvogel naar beneden, maar er waren 301
schoten nodig om het laatste stukje van de vogel te laten vallen. Uiteindelijk bleven er zes gildebroeders over
die met de handboog bleven strijden voor de hoogste
eer. Na een ongemeen spannend laatste uur viel om
half vijf het genadeschot. Een enthousiaste ovatie viel
Peter van Loon ten deel. Aan het eind van de dag trok
het gilde naar het dorpshart van Oisterwijk, waar de
nieuwe koning werd ontvangen door het gemeentebestuur en de erewijn werd aangeboden. Als Peter van
Loon over drie jaar weer koning schiet heeft Sint-Sebastiaan voor het eerst in zijn bestaan een keizer.
Gilde Sint-Sebastiaan te gast in Limburg
Schutterij Sint-Salvius uit Limbricht (L) vierde gedurende het gehele jaar haar 750-jarig bestaan. Op zondag 3 september was er nabij het kasteel een Euregionaal schutterstreffen met medewerking van achttien
schutterijen en gilden. Het gilde Sint-Sebastiaan uit Oisterwijk was een van de gasten. De Limbrichtse schutterij was op 3 oktober 2005 in Oisterwijk vanwege het
jubileum van de beschermvrouwe, mevrouw Van der
Laan, jonkvrouwe Smits van Oyen. Het Sint-Sebastiaangilde werd toen uitgenodigd voor het tegenbezoek
aan Limbricht. Tijdens het schuttersfeest konden de
normaal met de handboog schietende leden van het
Oisterwijkse gilde kennis maken en schieten met het
Limburgse geweer. Een bijzondere ervaring. Onder
grote belangstelling gaven de vendeliers van Sint-Sebastiaan een vendeldemonstratie op het hoofdterrein.
Op verzoek van de organisatie had het Oisterwijkse
gilde een mobiele boom meegenomen. De bezoekers
van het feest konden voelen wat het is om met een
handboog te schieten. Gelet op de vele reacties en de
grote rij wachtenden een enorm succes.
Statiedag bij de Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout
Op 16 september 2006 heeft de Onze Lieve Vrouwe
Schuts Elshout haar jaarlijkse statiedag gevierd.
’s Morgens werden traditioneel de schietwedstrijden
gehouden waaraan alle gildebroeders en -zusters konden deelnemen. In de middag was er om twee uur een
eucharistieviering. Tijdens de receptie vond de huldiging plaats van maar liefst zes jubilarissen. Dat waren
Frits Kempenaars, Peter Klerks en Gerard Smits, allen
vijfentwintig jaar lid, Jan Klerks en Piet Kolmans, veertig jaar en mr. Stieger, veertig jaar beschermheer. Frits
Kempenaars is wegens drukke werkzaamheden niet altijd aanwezig. Peter Klerks, zoon van oud-hoofdman
Jos Klerks, schoot zich in 1986 tot koning. Tijdens
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kerkdiensten in de parochiekerk is Peter altijd op het
koor te vinden voor de muzikale ondersteuning. Gerard Smits is lid van de schietcommissie en onderhoudt
het schietterrein. Hij zorgde ook dat er een vitrine
kwam voor de koningskroon en een standaard voor het
gildevaandel. Gerard werd in 2005 in het bestuur gekozen en in datzelfde jaar schoot hij zich nog eens koning.
De drie zilveren jubilarissen ontvingen het zilveren Mariaspeldje. Jan Klerks, ook een zoon van Jos Klerks, is
koorzanger en luistert ook de gildemissen in Elshout
op. Jan heeft tijdens de gildedag van 2000 in Elshout de
financiële administratie op zich genomen. Piet Kolmans is in 1998 reserve zilverdrager geworden maar
hoort intussen tot de vaste kern. Beide jubilarissen ontvingen het gouden hart en zullen door enkele aanvraagperikelen pas tijdens de nieuwjaarsvergadering een
kringonderscheiding ontvangen. De laatste jubilaris is
beschermheer mr. Stieger. Hij werd in 1960 burgemeester van de gemeente Drunen en ook van Elshout.
In die hoedanigheid heeft hij in 1962 voor de eerste
keer de boom gevrijd bij het koningschieten op kermisdinsdag. In 1965 werd hij aangezocht om beschermheer te worden en op 25 januari 1966 is hij geïnstalleerd in onze schutskamer. Op 19 maart van dat jaar
was hij voor de eerste keer aanwezig tijdens de jaarvergadering en is sindsdien zeer nadrukkelijk actief geweest voor het gilde. Veertig jaar beschermheer van een
gilde is iets unieks. Daarom heeft de Onze Lieve Vrouwe Schuts een uitzondering gemaakt en mr. Stieger een
gouden hart speldje uitgereikt, dat in principe alleen
voor leden is. Dit om aan te geven dat hij een gouden
schutshart heeft. Als laatste werd Paul van de Wiel in
het zonnetje gezet. Paul heeft in verband met drukke
werkzaamheden besloten om te stoppen als kapitein en
bestuurslid van het gilde. Paul ontving als dank voor
zijn inzet een zilveren schild. Gerard Smits is tot de
jaarvergadering ad interim kapitein.

De zes jubilarissen
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Nieuwe hoofdman Essche gilde
Het Essche Sint Willebrordusgilde heeft tijdens de najaarsvergadering van 24 september 2006 een nieuwe
hoofdman gekozen. De aftredend hoofdman Wim van
der Pasch had bij zijn vorige herverkiezing, vier jaar geleden, al aangegeven dat het zijn laatste termijn zou zijn
zodat het al geruime tijd duidelijk was dat het gilde naar
een opvolger uit moest zien. Voor de functie hadden
zich twee kandidaten gemeld, zodat een stemming tijdens de vergadering uit moest maken wie de nieuwe
hoofdman zou worden. Deze stemming werd met ruime meerderheid gewonnen door Alphons van der Heijden. Tijdens het openbare deel van de vergadering
werd hij onder aanwezigheid van een groot aantal belangstellenden door zijn voorganger geïnstalleerd. Hij
kreeg hierbij het hoofdmanschild omgehangen en de
hoofdmanspiek overhandigd. Het gilde wenst hem veel

succes in zijn nieuwe functie
en hoopt op een vruchtbare
samenwerking. Tevens waren er lovende woorden voor
de scheidende hoofdman die
deze functie gedurende elf
jaar heeft vervuld. Als dank
voor de bewezen diensten
werd hem een beeldje van
een gildehoofdman aangeboden. Wim bood het gilde
een schildje aan met zijn
naam en tijdvak van zijn
hoofdmanschap, wat bevestigd kan worden aan de Nieuwe en oude hoofdman
hoofdmanspiek.
Hieraan van het Essche gilde
hangen alle namen van de
hoofdlieden die het gilde heeft gehad. Overigens hoeft de
overheid van het Essche gilde nog geen afscheid van hem
te nemen want sinds de kermis van 2005 is Wim ook
koning van het gilde en uit hoofde van die functie blijft
hij tot 2009 als adviseur aan de overheid verbonden.
Essche gilde huldigt diamanten jubilaris
Tijdens de najaarsvergadering van het Essche Sint Willebrordusgilde op 24 september 2006 werd Ties van
Schijndel gehuldigd voor zijn
zestigjarig lidmaatschap van
het gilde. Ties is hiermee zowel in leeftijd als in aantal
jaren lidmaatschap het oudste lid van het gilde. Tijdens
de eerste vergadering na de
Tweede Wereldoorlog werd
hij als lid van het gilde aangenomen. Aanvankelijk was
hij een enthousiast gilde- Jubilaris Ties van Schijndel
broeder, maar later was hij
door drukke werkzaamheden in zijn eigen bedrijf genoodzaakt zijn gilde-activiteiten op een laag pitje te zetten. Hij is echter al die tijd het gilde trouw gebleven en
als dank hiervoor werd hem door hoofdman Wim van
der Pasch het zilveren jubileumschildje opgespeld. In
zijn dankwoord sprak Ties de hoop uit dat hij zijn gildelidmaatschap nog geruime tijd voort kan zetten.
Onderdak voor Sebastiaangilde Oss
Na de herinrichting van het Sint Sebastiaangilde in
1998 werd direct gezocht naar een geschikte accommodatie. Een terrein huren van de gemeente leek de
enige reële mogelijkheid. De schaarste aan grond en de
bestemmingsplannen beperkten de mogelijkheden
zeer. Daarbij kwam nog dat het gilde in de stad nieuw
was; men moest nog ervaren wat een gilde was en wat
het nodig had om goed te kunnen draaien. Na jaren
overleg kwam de oplossing, een prachtig terrein, maar
helaas slechts voor vijf jaar. De bouwvergunning voor
het gildehuis was eind 2004 binnen. Van een aantal
containerunits werd een gildehuis gemaakt. Dank zij de
enorme inzet van de leden en de materiele ondersteuning vanuit het bedrijfsleven kon medio 2005 het gildehuis betrokken worden. Gelukkig heeft het gilde al die
tijd, zeven jaar lang, dankbaar gebruik kunnen maken
van de faciliteiten van het buurgilde, Sint Antonius Abt
en Sint Catharinagilde in Nistelrode. Met een officiële
opening werd gewacht tot juni 2006 om een combinatie te kunnen maken met de gildedag van gildekring
Hoge Schuts. Op 10 juni werden onder een stralende
zon de talrijke gasten ontvangen. Daaronder waren

loco-burgemeester Jules Iding, het gilde uit Nistelrode
en de andere drie Osse gilden: Sint Lambertus Huisseling, Sint Jan Neerlangel en Sint Barbara Ravenstein.
Verder nog delegaties van de gilden van de kring Hoge
Schuts en vrienden en sponsoren van het gilde. Begonnen werd met een gezamenlijke vendelgroet door acht
vendeliers van de gilden uit Huisseling, Ravenstein en
Oss. Het welkomstwoordje was van hoofdman Jos van
Schijndel. De heer Iding wenste daarna namens de gemeente het gilde veel succes met de accommodatie,
maar benadrukte dat het echt maar tijdelijk is. Als attentie bood hij een klok aan, altijd nuttig voor een gilde
dat bij de tijd wil zijn. Tenslotte schoot hij als formele
openingshandeling het kanon van het gilde af. Na nog
enkele andere sprekers was de afsluiting door de Cantorij van het Osse ziekenhuis, onder leiding van gildebroeder Huub van der Sanden.

ontvangstname van alle felicitaties kwam het moment
waar we als gilden de steun van het Osse college misten,
want de nieuwe gemeentekoning werkt bij de gemeente
Oss op de afdeling G-BORA, en zoals hij zelf zei: „Nu
heeft mijn baasje wel iets uit te leggen en in ieder geval
morgen taart voor mijn collega’s op de Ir. Diddewerf”.
Hierna werd Sander van Griensven officieel geïnstalleerd als gemeentekoning door de oud-gemeentekoning . Het meest bijzonder moment was natuurlijk dat
hij werd ingevendeld als nieuwe gemeentekoning door
zijn 71-jarige vader Wim van Griensven, vaandrig en
hoofdvendelier van het Osse Sint Sebastiaangilde, waarna aan de nieuwe Osse gemeentekoning een vendelgroet
werd gebracht door alle vendeliers van de aanwezige Osse gilden. Uiteraard werd een en ander feestelijk
afgesloten en is Jos van Schijndel, hoofdman van het
Osse Sint Sebastiaangilde, er trots op dat hij voor de
derde keer een gemeentekoning in zijn gelederen mag
hebben.

Afschieten kanon door de heer Iding
Gemeentekoningschieten in Oss
Zondagmiddag 10 september was het vestingstadje Ravenstein, een van de mooie dorpskernen van de gemeente Oss, het decor voor het jaarlijkse Osse gemeentekoningschieten. Het gemeentekoningschieten is nog
een van de tradities uit de oude gemeente Ravenstein
waar het twintig jaar geleden werd ingevoerd door burgemeester Combee om voor de in zijn gemeente gevestigde gilden een jaarlijkse terugkerende wedstrijd voor
de titel gemeentekoning te houden. Na de herinrichting vier jaar geleden van Oss bij Ravenstein werd ook
het Osse gilde gevraagd om aan deze traditie deel te
nemen. Helaas haakte toen het Sint Jangilde uit Neerlangel af en nog steeds wordt dit door alle deelnemende
gilden betreurd. Na ontvangst op de Bleek trokken
de gezamenlijke gilden in optocht door Ravenstein,
met veel bekijks van iedereen die op de toevallig samenvallende monumentendag was afgekomen.
Onder een straalblauwe hemel op het fraai aangeklede
schutsterrein de Bleek nodigde hoofdman Wout Heessen van het Ravensteinse Sint Barbaragilde, de oud-gemeentekoning Geert Ploegmakers van het Osse Sint
Sebastiaangilde uit om het zilveren wisselschild naast
de schutsboom te hangen. Helaas moest hij meedelen
dat de burgemeester niet aanwezig kon zijn om het eerste schot te lossen en dat er zelfs geen afvaardiging was
van het college van burgemeester en wethouders. Dit
maakte van de officiële opening van het Osse gemeentekoningschieten een onderlinge gildewedstrijd.
Nadat oud-gemeentekoning Geert Ploegmakers ’namens’ de gemeente het openingsschot had gelost op de
’Gemeentevogel’ werd er fanatiek geschoten door de gildebroeders en -zusters van de gilden uit Ravenstein,
Huisseling en Oss. Een plotselinge draai van de vogel werd uiteindelijk het houten beestje fataal en met het
100e schot wist Sander van Griensven van het Osse Sint
Sebastiaangilde de vogel naar beneden te halen. Na in

De nieuwe gemeentekoning van Oss

LAND VAN CUIJK
Maik Vloet Nederlands Kampioen Vrije Hand
Tijdens de Nederlands Kampioenschappen Vrije Hand
te Nieuwkuijk op 28 mei 2006 was het opnieuw een
Groeningse schutter gelukt om Persoonlijk Nederlands
Kampioen te worden. Het was Maik Vloet, die uit een
deelnemersveld van 194 schutters eerste werd. Het is
voor de tweede keer in de geschiedenis dat het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen de prijs wint,
want in 2003 wist Marcel de Vos deze titel binnen te
halen. Voor meer informatie en foto’s kan er gekeken
worden op www.gildegroeningen.nl
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Prijsuitreiking NK 2006, met Maik Vloet in het midden
Schutters van Blitterswijck weer succesvol
De schutters van het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck wonnen op zondag 3 september het NBFS Ge-

weerschieten in Teteringen, maar ook in eigen omgeving waren ze succesvol. Op de laatste dag van het
toernooi Brabants wipschieten klein kring verband op
zaterdag 30 september in Blitterswijck wiste de schutters van het Sint Antonius Abt Gilde Blitterswijck de
eerste prijs met het korps en individueel te winnen. Algeheel kampioen werd Carla Claessens uit Blitterswijck, tweede werd Bas Peeters uit Well en derde Leon
Thiesen uit Blitterswijck. Bij het korps won Blitterswijck de dagprijs en tevens algeheel korpskampioen en
won de felbegeerde Jan Katelaan trofee. Bij de jeugd
won Geert Zegers uit Well, tweede werd Rob Vink uit
Geysteren en derde René Eikmans uit Well.

De schutters van Blitterswijck met de Jan Katelaan wisselbokaal
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Gilde Groeningen heeft opnieuw Gemeentekoning!
Op zondag 3 september
vond het tweejaarlijkse gemeentekoningschieten plaats
voor de acht gilden uit de gemeente Boxmeer. Bij deze
wedstrijd streden de gilden
uit Groeningen, Boxmeer,
Holthees, Overloon, Sambeek, Maashees, Oeffelt en
Beugen om de titel van gemeentekoning. Elk gilde
moest proberen met zo min
mogelijk schoten een houten
klos naar beneden te halen.
SjefVersteegen samen met
De laatste schutter van het
Gemeentekoning Marc Peters winnende gilde mag zich dan
voor de komende twee jaar
gemeentekoning noemen.
Twee jaar geleden behaalde
Marco Gerrits van het Groeningsegilde deze titel. De
wedstrijd bij de dames was
erg spannend en werd gewonnen door een lid van het
Gilde Salvator Mundi Oeffelt.
Bij de jeugd was het Linda
Vloet van het Sint Anthonius
& Sint Nicolaasgilde Groeningen die als winnares uit
de strijd kwam. Het gemeenGemeentekoning Marc Peters tekoningschieten zelf duurde
samen met burgemeester
langer dan de andere twee
Karel van Soest
wedstrijden en het was opnieuw een spannende strijd.
Bij het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen viel op een gegeven moment de helft van de klos
naar beneden, terwijl de andere helft samen met een
heel stuk multiplex achterstevoren bleef hangen. Vanaf
dat moment was het voor de Groeningse schutters erg

moeilijk om het hout daar te raken waar ze nog vastzat.
Om de spanning nog eens op te voeren kwam ook de
klos van het Sint Anthoniusgilde Sambeek ineens los te
zitten. Na 150 schoten waren er nog drie gilden, Groeningen, Sambeek en Oeffelt, die goede kansen hadden
om te winnen. Uiteindelijk was het Marc Peters die
met het 180e schot het laatste stuk hout naar beneden
schoot, waarmee hij de titel wederom naar het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde Groeningen haalde! Voor
meer informatie: www.gildegroeningen.nl
Koningschieten in Beugen
Het Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde te Beugen hield
op tweede pinksterdag het
traditionele koningschieten.
De dag begon met een mis
met gilde-eer, die afgesloten
werd met de zegening met
de monstrans. Als teken van
groet aan de overleden gildebroeders en -zusters plaatsten de koningin en de hofdames hun bloemen in het
gildekapelletje. Bij de jeugd
viel als eerste de vogel bij het De oudste en jongste gilde83e schot en werd Suzanne broeder van het Beugense
Duys jeugdkoningin. Bij de gilde: Tiem Reijntjens en
dames was het Doretty Es- Sem Willems
sers die met het 201e schot
de vogel uit elkaar liet spatten. Bij de senioren wist Willy Verberk in een laatste spannende ronde de laatste
resten van de vogel naar beneden te halen en werd met
het 228e schot de nieuwe koning. Voor Willy is het de
vierde maal dat hij koning is. In 1986, 1996 en 2002
was hij ook al koning. Na de huldiging op het kerkplein
reikt de voorzitter gewonnen prijzen uit.
Erwin Essers werd gehuldigd vanwege zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap en kreeg een oorkonde aangeboden en een zilveren speld opgespeld.
Drie jubilarissen Sint Barbara Gilde Ravenstein
Een penning van algemene maatschappelijke verdiensten, een gouden en zilveren Barbara, een jubileumstaf
en een jubileumschild. Drie gildebroeders van het Ravensteinse Sint Barbara Gilde werden na een gezongen
gildemis in de Sint-Luciakerk gehuldigd voor hun vijftig-, veertig- en vijfentwintigjarig lidmaatschap. Dat
betrof respectievelijk Henny Kraaijvanger, Wim Peters
en Harry Hattink. Met het gilde voorop werden zij in
fraai gepoetste oldtimers van huis uitgehaald om de
huldiging in kerk en teerhuis te ondergaan. In zijn toespraak memoreerde hoofdman Wout Heessen de grote
verdiensten van de jubilerende gildebroeders. Uiteraard werden hierbij enkele anekdotische verhalen uit
die jaren niet vergeten.
Henny Kraaijvanger kreeg in het teerhuis ’Stadsherberg de Keurvorst’, vanwege zijn vijftigjarig jubileum,
uit handen van de Osse burgemeester Herman Klitsie
de penning van algemene maatschappelijke verdiensten
met behorende oorkonde en een fraaie draagspeld. Hij
kreeg van het gilde een gouden Barbara. Henny heeft
in die vijftig jaar verschillende functies binnen het gilde
bekleed. Hij was vendelier, vendelleider, penningmeester, secretaris en hoofdman van het gilde. Bovendien is
hij bezig met het schrijven van een kroniek over het
gilde. Daarnaast was hij ook op andere maatschappelijke terreinen actief. Wim Peters werd ook gehuldigd
door de andere gildebroeders vanwege zijn veertigjarig
lidmaatschap. Peters was ruim twintig jaar barbarade-

ken van het gilde en gedurende een aantal jaar gastheer
van het gilde. Nu is hij commandant en wapenmeester.
Hij kreeg een jubileumstaf met zilveren knopen en een
zilveren Barbara. Harry Hattink werd gehuldigd vanwege zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap. Kort na zijn
toetreden in 1981 werd hij maandeken/penningmeester, een functie die hij nog steeds bekleedt. Hij ontving
een zilveren jubileumschild met inscriptie. De beide
laatste jubilarissen ontvingen uit handen van burgemeester een fraaie briefopener.

De jubilarissen met partners geflankeerd door hoofman, koning en
beschermheer
Beschermheer van het Sint Barbara Gilde Ravenstein
Volgens oude tradities en gewoontes beschermt een
(schuts-)gilde kerk en gemeenschap. Dat een gilde dan
uit die gemeenschap weer een beschermvrouwe of beschermheer aantrekt om het gilde te beschermen mag
dus wel bijzonder heten. De beschermer wordt dan beschermd door iemand die weer door die beschermer
beschermd wordt. Deze wederkerige bescherming zie
je bij veel gilden terug. Zo ook bij het Ravensteinse Sint
Barbara Gilde. Volgens de regels die het gilde destijds
opstelde dient het een persoon te zijn die voldoet aan
blijken van een goede en actieve belangstelling voor en
in de Ravensteinse gemeenschap en die in het bijzonder het gilde een warm hart toedraagt.
Met die regels indachtig vond men destijds mevr. A.
van Mourik-Damen bereid deze functie te willen gaan
bekleden. Deze functie van beschermvrouwe heeft zij
met veel verve vervuld tot zij in het voorjaar van 2005
overleed. Nadat zij, op hoge leeftijd, was overleden,
heeft het gildebestuur zich gebogen over de vraag of en
zo ja wie haar zou kunnen opvolgen.
In de algemene vergadering
van 3 juli 2006 heeft het Sint
Barbara Gilde de heer prof.
Mr. Martin Jan van Mourik,
met zijn enthousiaste instemming, als nieuwe beschermheer benoemd. Hij is de zoon
van de bovengenoemde beschermvrouwe. Martin Jan is
hoogleraar notarieel recht
aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en is wetenschappelijk adviseur bij een advocaten- en notarissenkantoor
Beschermheer prof. Mr.
in Nijmegen. In de gemeenMartin Jan van Mourik
schap heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld.
Op zaterdag 7 oktober 2006 mocht het Ravensteinse
Sint Barbara Gilde de eerste beschermheer in haar historie installeren. Tijdens een eucharistieviering in de
parochiekerk vond deze installatie plaats. Voorafgaand
werden hoed, sjerp en functieschild gezegend door pas-

toor Joep van Gaalen CICM. Het functieschild is een
liggend opengewerkt ovaal met daarin de toren met de
drie vensters als attribuut van de Heilige Barbara. Een
van de drie vensters is uitgevoerd als Yin Yang teken. In
het Yin-Yang symbool vindt men ook de wederkerigheid terug die boven is beschreven. Yin en Yang zijn
twee schijnbaar tegengestelde krachten of eigenschappen, die echter een onlosmakelijk koppel vormen. De
één is ondenkbaar zonder de ander. Yang is meestal de
dominerende kracht of eigenschap boven Yin in het
koppel. Al met al, het Ravensteinse gilde is een beschermheer en een bijzonder fraai zilveren schild rijker.
Koninklijk onderscheiding voor ex-hoofdman
Op zaterdag 10 juni 2006
ontving Henk Artz, exhoofdman van het Sint Dionysiusgilde uit Heijen, een
koninklijke onderscheiding.
Henk was hoofdman van het
Sint Dionysiusgilde van
1985 tot 2005 en heeft in die
periode ervoor gezorgd dat
het gilde nieuw leven werd
ingeblazen. Henk stond altijd positief tegenover initiatieven van jonge gildebroeders en realiseerde zich
terdege dat de toekomst van Koninklijke onderscheiding
de schuttersgilden door hen voor Henk Artz wordt
ingevuld moest worden. opgespeld door burgemeester
Toen hij zag dat de jongere De Loo van de gemeente
garde zich aandiende, gaf hij Gennep.
graag het stokje door aan een
jongere hoofdman, Frank Weerepas, om zelf op de achtergrond te blijven meedraaien.
Henk Artz is nog steeds actief. Hij was bijzonder verguld met de koninklijke onderscheiding, maar is zeker
niet van plan zijn actieve verenigingsleven erbij neer te
leggen.
Zeer geslaagd Open Huis Sint Dionysiusgilde en
kasteel ’Huis Heijen’
Het Sint Dionysiusgilde en haar beschermheer IJsbrandt Roovers van kasteel ’Huis Heijen’ hadden de
handen ineen geslagen en organiseerden op zaterdag 9
en zondag 10 september een grandioos Open Huis.
Tijdens het Nationaal Open Monumentenweekend gaf
het gilde een kijkje achter de schermen door haar archieven, gildezilver, oude-gildekostuums, historische
wapens (geweren en kruisbogen) en bijzonder film- en
fotomateriaal te tonen aan het publiek. Het gilde mocht
gebruik maken van het atelier en de boerderij van het
kasteel om haar spullen ten toon te stellen. Daarnaast
verzorgden gildebroeders en -zustes van het Sint Dionysiusgilde rondleidingen door het woongedeelte van
het kasteel en waren er demonstraties van de diverse
gildedisciplines. Een speciale commissie van het Sint
Dionysiusgilde had een jaar voorbereiding gestopt in de
organisatie van dit evenement. Het evenement werd,
mede door de prachtige weersomstandigheden, een
overweldigend succes met ongeveer 2500 bezoekers
verdeeld over de twee dagen. Zulk een toestroom van
belangstellenden had het gilde niet verwacht, op zondag moesten extra gidsen worden ingezet om alle bezoekers te kunnen rondleiden. De bezoekers spraken
hun waardering uit voor dit initiatief, enkelen schreven
hun positieve indruk neer in het gastenboek en doneerden een vrijwillige bijdrage. Het Sint Dionysiusgilde en
de familie Roovers van kasteel ’Huis Heijen” kijken te-
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rug op een grandioos evenement waarmee beiden zich
in de wijde omgeving weer eens op de kaart hebben
gezet. Voor het publiek was dit een unieke gelegenheid
om achter ’de schermen” van zowel het kasteel als het
Heijense gilde te kijken. Het Sint Dionysiusgilde is
graag bereid om met andere gilden haar ervaringen te
delen zodat dit soort initiatieven ook elders een vervolg
kan krijgen.

voorouders belangrijke functies gehad waarbij die van
schepen, borgemeester en burgemeester bekend zijn.
Het gilde bezit twee koningsschilden van zijn voorvaderen, met name van Wilhelmus van Kilsdonck uit 1687
en van C. van Kilsdonk uit 1809. Onder begeleiding
van het Sint Jacobusgilde trok de hele stoet genodigden
naar het Van Kilsdonkplein waar de onthulling plaatsvond. Het gilde bood hem twee foto’s van de koningsschilden aan. Op 22 september 1995 mochten we zijn
gouden priesterfeest in Amsterdam opluisteren, wat
zowel bij hem als bij ons een onvergetelijke indruk heeft
gemaakt.
In de grond, uit de grond bij Sint Jacobusgilde
Zeeland
Na ongeveer vijftien jaar is op 21 augustus de schop
(graafmachine) de grond ingegaan en werd een kelder
uitgegraven voor het nieuwe gildehuis. Allerlei langdurige en moeilijke procedures hebben de bouw keer op
keer vertraagd. Nu was het zover, het gat kwam er en
intussen is de bouw boven de grond uitgekomen en kan
het komend voorjaar eindelijk een nieuwe eigen gebouw betrokken worden.

Gildebroeder Kees Hendriks leidt een enthousiaste groep bezoekers
rond over de binnenplaats van kasteel ’Huis Heijen’
Nieuwe zwaaivendels Sint Dionysiusgilde
Op zaterdagavond 7 oktober was het dan zover. De
nieuwe zwaaivendels konden in gebruik genomen worden nadat pastoor Reijnen ze had ingezegend. De
prachtige nieuwe zwaaivendels zijn aangepast aan de
kleuren van de nieuwe gildekostuums die het Sint Dionysiusgilde in 2002 had gekregen. Deze konden aangeschaft worden door de vele financiële acties die het Sint
Dionysiusgilde houdt. De vendels bestaan uit een donkergroene rand, felrode vlakken en een wit modern Andreaskruis. In het medaillon is een afbeelding van de
patroonheilige Sint Dionysius geborduurd. De zwaaivendels zijn vervaardigd door Joke Willigers uit Liessel.

Pastoor Reijnen zegent op het patroonsfeest van de H. Dionysius
de nieuwe zwaaivendels
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Huwelijk bij het Sint Jacobusgilde Zeeland
in Slot Loevestein
Tamboer Wouter van der Wijst trouwde op 4 september met zijn Saskia Veldmeijer in het historische Slot
Loevestein. Een ruime afvaardiging van het gilde kon
daarbij aanwezig zijn en heeft bij vele gasten groot respect afgedwongen en dat alles tot grote voldoening van
het bruidspaar en de gildebroeders en gildezusters zelf.
Studentenpastor Jan van Kilsdonk terug
De uit Zeeland afkomstige Pater Jan van Kilsdonk is na
tachtig jaar weer terug in zijn geboortedorp. Te zijner
eer werd een monument onthuld om daarmee de families van Kilsdonk te eren. In enkele eeuwen hebben zijn

Marisca van Lier, eerste vrouwelijke gildekoning
Sint Lambertusgilde Huisseling
In het weekend van 15 t/m
17 september hebben de
jaarlijkse gildefeesten van
Sint Lambertusgilde Huisseling plaats gevonden.
Op zondagmorgen, na het
uithalen van de koning John
Loeffen, werd tijdens de gildemis Rens van Lieshout als
nieuwe gildelid geïnstalleerd.
Hierna was er op het plein
nabij de kerk en de feesttent
een vendelgroet. De zondagmorgen staat bij het gilde
altijd in het teken van een Gildekoning (2006-2009)
traditioneel
koffieconcert Marisca van Lier
uitgevoerd door Stadsharmonie OBK uit Ravenstein, zo ook dit jaar. Dit jaar was
er ook tijd ingeruimd voor een miniconcert uitgevoerd
door het studie orkest van OBK en het jeugdkoor ’de
Vlinders’. Het was muisstil in de tent, zodat iedereen
kon genieten van de jonge muziektalentjes.
’s Middags trok het gilde met slaande trom en vliegend
vaan richting parochieveld voor het koning schieten.
Nadat de herenscheuten door de pastoor en burgermeester waren gelost was het de beurt aan de gildeleden. Dit jaar schoten twee vrouwelijke gildeleden mee.
De statutenwijziging in 2004 heeft het mogelijk gemaakt dat ook vrouwen lid kunnen worden van het
Sint Lambertusgilde. Hierdoor kunnen zij aanspraak
maken op de titel van gildekoning. Sinds 2004 zijn er al
twee vrouwelijke dagkoningen geweest, Marisca van
Lier in 2004 en Mariëlle van Oosteren in 2005. Het
was een spannende strijd.
De vogel werd goed geraakt en na de achtste en negende ronde, dacht men de laatste kans te hebben gehad.
De vogel begon in de tiende ronde toch wel erg te wankelen. Met het 131e schot liet Marisca van Lier de vogel
in grote stukken naar beneden vallen. Zij mag zich nu
voor drie jaar gildekoning noemen. Nadat J. Moonen
zich tot burgerkoning schoot vond het groot ceremonieel rondom de nieuwe gildekoning plaats met een vendelgroet. De spannende finalewedstrijd jeu de boules
werd gewonnen door K. Loeffen, T. van Lieshout en
T. van Els.

Sint Martinusgilde Gennep organiseert
gemeentekoningschieten
Zaterdag 19 augustus werd het gemeentekoningschieten gehouden op het schietterrein van het Sint Dionysiusgilde in Heijen. Alles was netjes verzorgd, zo was er
een groot overdekt terras. Ook voor de inwendige mens
werd goed gezorgd. Het was prachtig zonnig weer met
af en toe wat regendruppels. De bevrijdende schoten
werden gelost door de burgemeester, wethouders, pastoor en Gemeentekoning 2005. Het werd een verhitte
strijd. Als eerste kwam een flink stuk van de vogel van
het Sint Martinusgilde naar beneden maar helaas niet
helemaal. De vogel bij het Sint Lambertusgilde uit
Milsbeek werd met het 148e schot neergehaald door
Tonnie Stoffelen, hij mag zich Gemeentekoning 2006
noemen. Ook bij de Jeugd werd er gestreden hier haalde Joey Hendriks van het Sint Martinus Gilde Gennep
met het 121e schot de vogel naar beneden. Bij het publiek was een grote deelname van twaalf personen. Met
het 270e schot haalde Markus Katalowski de vogel
naar beneden. Hij is lid van Schutzenverrein Asperden
Duitsland, een bevriende schutterij van het Sint Dionysiusgilde. Burgemeester de Loo hing het gemeentekoningsschild om bij Tonnie Stoffelen en reikte de
bekers uit aan de gemeentejeugdkoning en gemeentepubliekskoning. Hierna volgde de eed van trouw en de
overvendeling door de hoofdvendelier van het Sint
Martinus Gilde. Als laatste werden de nieuwe koningen overvendeld door de vendeliers van het Sint Martinusgilde.

Nieuwe gemeentekoning Tonnie Stoffelen, jeugdkoning Joey Hendriks en publiekskoning Markus Katalowski

BARONIE EN MARKIEZAAT
Federatiewedstrijd Teteringen
Op het nieuwe schietterrein van gilde Sint Ambrosius
en Scherpschuttersvereniging Sint Willibrordus in Teteringen, die vlak voor de federatiewedstrijd nog vlug in
gereedheid gebracht moest worden, kon dan toch ook
eindelijk eens in kring Baronie en Markiezaat een federatiewedstrijd worden georganiseerd. De beide verenigingen worden hartelijk bedankt voor hun inzet en
harde werk. Er zal nog veel werk aan het terrein en kantine zijn, maar dat is hen wel toevertrouwd. Men werd
er hartelijk ontvangen, ondanks de regen ’s morgens.
Gelukkig klaarde het weer in de middag op en konden
de wedstrijden toch beginnen. De opkomst was laag,
met zeven korpsen en veertien viertallen, in totaal zestig
schutters. Maar het werd toch een spannende strijd onder toeziende ogen van de federatiecorifeën Odi Bouwmans en Henny Hoppenbrouwers. Odi Bouwmans
opende het toernooi en wenste iedereen succes en
vooral een fijne verbroedering toe. De verbroedering is

zeker een succes geworden, alsook de wedstrijd en zeker voor de prijswinnaars. De schutterskwaliteiten lagen zeer hoog, want er moest menigmaal gekampt worden voordat de winnaars bekend werden. Het was
ondanks het donkere weer en stevige wind een prachtig
toernooi, waar het plezier vanaf straalde. Voor het komend jaar wordt het gilde Onze Lieve Vrouw uit AarleRixtel alvast veel succes toegewenst en hopen dan op
meer schutters.
De Heilige Antonius Abt was vanuit de hemel het
kloveniersgilde goed gezind.
Op dinsdag 12 september 2006 vond het koningschieten plaats bij het Gilde Sint Antonius-Abt in Terheijden. Bij de bazuinblazers en de tamboers liep de wekker al vroeg af. Voor hen was de taak weggelegd de
erehoofdman, hoofdman, koningin en koning aan huis
wakker te blazen. De koningin en koning echter sliepen
nog toen nog de groep bij hen aan kwam. Het was dus
maar goed dat zij gewekt werden. Er lag op deze vroege
morgen een prachtige deken van dauw over de Terheijdense akkers en de Traaise weilanden. Maar niet lang,
want al vlug scheen de zon voelbaar op de ruggen van
de deelnemers. Nadat overal reveille geblazen was ging
het gilde met vliegend vaandel en slaande trom op weg
naar de koning en koningin, om deze daadwerkelijk
van huis af te halen. Bij de koningin aangekomen werd,
mede namens de koning, het gilde uitgenodigd voor
een kop koffie met een worstenbroodje. Hierna ging
het naar de gildekamer, waar wethouder H. Bakker al
wachtte. Hier lostten de gildeheer De Bont, eredeken
Geerse en wethouder Bakker ieder een ereschot. Jelle
de Vries lostte zijn laatste schot als koning 2005, zo ook
Birgit van Bekhoven als koningin 2005. Voor de gildebroeders en gildezusters ging nu de echte strijd beginnen. Wie wordt de nieuwe koning en wie de koningin?
Rond het middaguur brandde de zon zodanig of als het
hoog zomer was. De thermometer gaf meer dan negenentwintig graden Celsius aan. Na een lange strijd valt
dan eindelijk het laatste stuk van de (houten) vogel. Jan
Dijkers werd na 298 schoten de nieuwe koning van het
Terheijdense kloveniersgilde 2006. Bij de gildezusters
duurde het ook niet lang meer. Onder luid applaus viel
na 282 schoten de vogel op de grond en mocht Lies
Kuijs zich koningin 2006 noemen. Toen de laatste gast
de gildekamer verlaten had begon de grote schoonmaak. Precies dertien uur nadat de eerste reveille klonk,
was het koning- en koninginschieten 2006 weer verleden tijd.
Nieuwe koning gilde Sint-Willibrordus
Het is zondag 9 juli 2006. Het gildenlokaal van schuttersgilde Sint-Willibrordus in Klein-Zundert loopt rond
half een vol met gildenbroeders en -zusters. Ook zustergilde Sint-Jan uit Wernhout en de koninklijke harmonie Nut en Vermaak laten zich goed vertegenwoordigen. Het is weer koningschieten en Denie Raats moet
zijn titel verdedigen, maar hij heeft al kenbaar gemaakt
dit niet te zullen doen.
Dan is het zover: de stoet trekt in marstempo richting
de Heira-voetbalvelden; Nut en Vermaak voorop, dan
Sint-Jan en Sint-Willibrordus. De vaandels waaien helemaal uit door de wind.
Het Klein-Zundertse gilde zit nieuw in het kostuum.
De jasjes blijven echter hangen, want daar is het te
warm voor. Gekleed in vest met de kleuren donker- en
fel zijde-achtig kobaltblauw, de grijze broek, de felle
blauwe stropdas en zwarte hoed met een witte pluim
tonen de gildebroeders zich opperbest.
Als ze op de plaats van bestemming zijn aangekomen.
Heet de hoofdman de overhoofdman, burgemeester
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Keijzer, en alle andere aanwezigen van harte welkom.
Voordat het koningschieten begint worden eerst de
rechten en plichten van de koning voorgelezen. De
openingsschoten worden gelost door de beide hoogwaardigheidbekleders nadat de oud koning zijn koningsmantel officieel heeft afgedaan en opgehangen.
Ook keizer Piet Herreijgens en oud koning Denie Raats
lossen drie openingsschoten. Vervolgens gaan vele lopen de lucht in en doorklieven de kogels het houten
karkas van de vogel die al snel in stukken breekt. Het is
dan nog niet over. Een stalen plaat van iets meer dan 1
millimeter dikte moet nog worden geslecht en dat duurt
even. Dan is het moment daar voor diverse gildebroeders om hun geweer op de tafel te leggen. Ze geven
hiermee aan niet verder te willen strijden voor de titel.
Het metaal buigt en rekt zich, draait, vervormt en glijdt
langs de paal naar beneden. Daar blijft het metalen restant steken bij de bevestigingsdraden van de schutsboom. Na eenennegentig schoten wist de enigszins vermoeide Kees Braat zich zeker van het laatste schot. Het
restant van de metalen plaat vloog van de boom. Nadat
de hoofdman Kees gevraagd had het koningschap te
willen aanvaarden en dit bevestigd werd, werd hem de
koningsmantel omgehangen. Zijn vriendin Endah
werd, volkomen verrast, gevraagd naar voren te komen
en aanvaardde aarzelend het koninginneschap. Zij
kreeg de sjerp en zilveren diadeem aangereikt.

werd. Nadat hoofdman Jan van Strien de gebruikelijke
artikelen had afgewerkt, en de nieuwe koning zijn handen in onschuld had gewassen ten teken dat hij op eerlijke wijze het koningschap had verworven, begeleiden
de vendeliers en tamboers de nieuwe koning naar het
gildenhof, welke hij als enige lopend over het vaandel
n
als eerste mocht betreden.
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Geconcentreerd wordt er gericht geschoten naar de vogel.
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Koningverschieting Gilde Sint Bavo Raamsdonk
Zondag 8 oktober startte het schuttersgilde van Sint
Bavo haar statiedag met een eucharistieviering in de
gelijknamige kerk in het dorp Raamsdonk. Na de eed
van trouw aan de kerkelijke en wereldlijke overheid in
het park bij de kerk werd een rondgang door het dorp
gemaakt. Veel inwoners hadden het zonnetje voor hun
huis opgezocht om de stoet met de jeugdige bazuinblazers, tamboers en vendeliers van nabij te bekijken. Na
het houden van de jaarvergadering trok de stoet onder
aanvoering van dekenvaandrig Jan van der Pluijm weer
terug naar het park bij de Sint Bavokerk, dit park diende de rest van de middag als toernooiveld voor de koningverschieting. Volgens het oude reglement gebeurt
dit een keer in de drie jaren. De aftredende koning
Wiljan Vervoort hing zijn koningsvest op de houten
standaard. Namens het kerkelijk gezag schoot scheidend pastor Luud van Andel en namens de gemeente
wethouder van cultuur, Antoon van den Enden, beide
waren echter niet vaardig met de handboog. Hierna
kon de officiele koningverschieting plaats vinden. Acht
schutters namen deel aan deze verschieting. Na achtendertig beurten waren er 304 schoten gelost, de spanning was om te snijden want in de negenendertigste
beurt was David van Leijsen aan schot. Helaas voor
hem, de vogel bleef nog hangen, het was echter Wiljan
Vervoort die met het 306e schot weer opnieuw koning

Beeldengieterij TENAX
Voor verschillende Gildebeelden
en diverse andere beelden
Jan van Grunsven
Kampweg 19a, 5476 VB Vorstenbosch
Tel./fax: (0413) 36 31 64
Privé: (0413) 35 04 74

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

IN MEMORIAM
Jan Weerepas Sint Antonius Beers
(Land van Cuijk)
Jan is vanaf 1994 een trouw en actief lid
van het Sint Anthoniusgilde geweest.
Hij was tamboer en kruisboogschutter,
samen met zijn vrouw Lies. In 1998
werd Jan koning en wist op de kringgildedag in Gassel beslag te leggen op de
titel ’Kringkoning’. Aan tamboers heeft
hij nog trommelles gegeven Het Sint
Anthoniusgilde verliest in Jan een trouwe en toegewijde gildebroeder.
Jules Alkemade, Sint Joris Berlicum
(Maasland)
Op 26 september
kreeg het Sint Jorisgilde het bericht
dat gildebroeder
Jules
Alkemade
(73) was overleden. Jules was sinds
2000 een trouw lid
van Sint Joris. Hij
leverde vorig jaar
Jules Alkemade
bij de gildedag van
kring Maasland in
Berlicum nog een wezenlijk aandeel in
de p.r.-commissie. Met zijn interesse
voor traditie en cultuur ventileerde hij
vaak op unieke en filosofische wijze zijn
heldere visie op vele zaken in en rond
het gilde, en dat altijd doorspekt met
een fijnzinnige humor en zijn aanstekelijke lach.
Jos Hellings, Sint Odulpus Best
(Kwartier van Oirschot)
Op 14 juli 2006
overleed Jos Hellings (79). Hij was
42 jaar lid van het
gilde en daarmee
de oudste gildebroeder.

Jos Hellings
Jan van Hulten, Sint Crispinus & Sint
Crispinianus Besoijen (Maasland)
Het gilde Sint Crispinus en Sint Crispinianus van Besoijen heeft in Jan
van Hulten (84)
een bijzonder gildelid verloren. Jan
was een gildebroeder in hart en nieren. Afgelopen jaar
nog is hij vanwege
Jan van Hulten
zijn zestigjarig lidmaatschap benoemd tot erelid en ereburger van de gemeente Waalwijk. Gedurende zijn lidmaatschap heeft Jan
diverse functies bekleed.

Dick van der Wenden, Sint-Barbara
& Sint-Joris Boxtel (Kwartier van
Oirschot)
Dick van der Wenden (69), die een
jaar na de ontwaking lid werd van
het Boxtelse gilde
Sint-Barbara
&
Sint-Joris, overleed
op 5 september te
Esch. Geboren en
getogen in SteenDick van der Wenden wijkerwold genoot
deze
gentleman
pur sang van de Bourgondische levensstijl in Brabant. Geen wonder dat hij
mede het initiatief nam tot het jaarlijkse
diner-dansant. Met gilde-eer hebben
wij afscheid van hem genomen.
Piet van Loon, Sint Martinus van het
Heilig Sacrament Dommelen
(Kempenland)
Op 5 juni 2006
heeft het gilde afscheid moeten nemen een markante
gildebroeder, Piet
van Loon (77). Hij
was zilverdrager en
ook zeer actief op
het schietterrein.
Zijn specialiteit was
het vangen van
Piet van Loon
mollen. Hij was lid
sinds 1975.
André Leijtens, Sint Hubertus Drunen
(Maasland)
Onverwacht heeft
het gilde Sint Hubertus
Drunen
kennis genomen
van het overlijden
van André Leijtens.
Hij werd in 1987
als lid aangenomen
en als een verwoed
schutter nam hij
deel aan de schietAndré Leijtens
wedstrijden. In de
jaren 1992 tot 1995 heeft Andre zich
bezig gehouden met de penningen van
het gilde. Ook was Andre de penningbeheerder tijdens de bouw van de Hubertuskapel te Drunen. Het gilde zal
Andre in gedachten houden, temeer
daar hij en zijn familie zijn wapen ter beschikking van het gilde heeft gesteld.
Adriaan van Zeeland, Sint Antonius en
Sebastiaan Gemert (Peelland)
Op 5 april 2006 overleed na een langdurige ziekte de keizer van het gilde, Adriaan van Zeeland. Hij werd in 1952 tot
nieuwe deken gekozen en na regerend
en afgaand deken te zijn geweest, trad
hij tot de officiersrang toe om in 1959
tot kapitein (hoofdman) te worden gekozen. In 1960 trouwde hij en dat bete-

kende het afscheid
van het gildebroederschap. Hij verkreeg toen de titel
ouderling. In 1986
lukte het hem koning te worden en
zo ook in 1988. In
1990 schoot hij
voor de derde keer
Adriaan van Zeeland de vogel af, waardoor hij keizer
werd. Als zodanig was hij een bindend
figuur binnen het gilde. Zijn zonen, Anton en Joost werden eveneens in 1986
en 2002 tot nieuwe deken gekozen. Zo
werd de ’groene lamp’ van de familie
binnen het gilde brandend gehouden.
Frans Arts, Sint Catharina en Barbara
Mierlo (Kempenland)
Op 3 augustus 2006 overleed gildebroeder Frans Arts (75). Frans was al meer
dan tien jaar zodanig ziek, dat hij niet
meer thuis kon zijn en niet langer aan
het gildegebeuren kon deelnemen. Toch
bleef hij via zijn vrouw en bezoek van
gildebroeders op de hoogte van het wel
en wee van het gilde.
Wim van Doormalen, Sint Lucia,
Steensel (Kempenland)
Op 21 december
2005 is Wim van
Doormalen (63)
overleden na een
ziekbed van bijna
twee jaar.
Wim werd in 2003
lid van het gilde in
Steensel. Op momenten dat hij kon
Wim van Doormalen was hij, samen met
zijn vrouw Betsie,
aanwezig bij het gilde. Hij heeft in die
korte tijd getoond een echte gildebroeder te zijn.
Dr. Piet Holtzer, Sint Lucia Steensel
(Kempenland)
Dokter Piet Holtzer
(93) is op 17 augustus 2006 overleden.
Hij werd in 1977
benoemd tot heer
van het gilde. Piet
was hiermee zeer
vereerd en liet dat
vaak blijken. In
1981 was hij vijftig
jaar arts. Bij die geDr. Piet Holtzer
legenheid schonk
hij het gilde een prachtig wisselschild, het
dr. Holtzerjubileumwisselschild, met
oorkonde. Daarin is vastgesteld dat elk
jaar op de vogel geschoten moet worden
om te bepalen wie het schild een jaar
mag dragen én, de verschieting dient een
feestelijk karakter te hebben. Op deze
manier zal Piet nog vele jaren voortleven
bij het gilde in Steensel.
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Bert Bekx, Sint Jorisgilde Stratum
(Kempenland)
Maandag 7 augustus overleed Bert
Bekx (79) Hij was
een zeer markant
figuur, zowel van
Eindhoven als van
het Sint Jorisgilde
Stratum. Na zijn
werk als kastelein
in de Poort van
Bert Bekx
Kleef, werd hij in
1968 lid van het
gilde. Bert was altijd trots op zijn vroegere koningschap. Daarom droeg hij later altijd de zilvermantel waarop zijn eigen koningsschild hing.

Fons van Aaken, Sint Lambertus
Vessem (Kwartier van Oirschot)
Op 1 juni 2006
heeft Gilde Sint
Lambertus uit Vessem afscheid genomen van een echte
gildebroeder.
Fons van Aaken
(78) was sinds
1952 lid. Als deken
en koningsbegeleiFons van Aaken
der was hij bij alle
gildefeesten aanwezig. Hij hield van gezelligheid, die hij
ook bij het gilde vond. Als ouderling bezocht hij alle vergaderingen die maandelijks werden gehouden.

Jan van Lieshout, Sint Sebastiaan
Westelbeers (Kwartier van Oirschot)
Op 30 mei 2006 is
Jan van Lieshout
(64) overleden. Jan
werd op 20 januari
van dit jaar nog gehuldigd vanwege
zijn veertig jaar gildebroederschap,
maar zijn gezondheid ging achter
Jan van Lieshout
uit. Hij was altijd
graag aanwezig op
gildedagen en andere activiteiten.

Mogen zij allen rusten in vrede

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

19 augustus
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaangilde
Hoogeloon.
26 augustus
Vrij gildefeest Sint-Jorisgilde Udenhout.
02 september
Federatief toernooi geweerschieten bij O.L.Vrouwegilde
Aarle-Rixtel
13 oktober
Hoofdliedendag te Den Bosch opluistering Kwartier
van Oirschot.

GILDENFEESTEN IN 2007
GILDENFEESTEN IN 2008
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14 april
Gildencongres te Aarschot -België
20 mei
Kringdag Peelland, Sint-Willibrordus Bakel
28 mei (2e Pinksterdag)
Federatief toernooi kruisboog op wip bij Heilig
Kruisgilde Gerwen.
03 juni
Kringdag Kempenland, Sint-Joris en Barbaragilde
Maarheeze.
03 juni
Sint-Lambertusgilde Milsbeek vrij gildenfeest in plaats
van kringdag Land van Cuijk.
10 juni
Vrij gildefeest Sint-Sebastiaangilde Lage Mierde.
17 juni
Vrij gildefeest Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën
Lierop.
24 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat, Cloveniersgilde SintJan de Doper Etten.
01 juli
Kringdag Maasland, Sint-Lambertusgilde MarenKessel.

21 april
Pausmis te Den Haag opgeluisterd door
Sint-Willibrordusgilde Bakel.
18 mei
Kringdag Peelland bij Sint-Antoniusgilde Stiphout.
25 mei
Federatief toernooi kruisboog op wip bij Salvator
Mundi te Oeffelt.
01 juni
Jubileumfeest ’75 jaar Land van Cuijk’, acht gilden
van en in Boxmeer
01 juni
Kringdag Kempenland, Sint- Joris Zesgehuchten
08 juni
Kringdag Maasland Sint-Hubertusgilde Drunen.
22 juni
Vrij gildefeest, Sint-Lambertusgilde Vessem.
13 juli
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Brigidagilde
Netersel.
24 augustus
Vrij gildefeest in plaats van een kringdag in Land
van Cuijk bij Sint-Antoniusgilde Maashees.
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Goud en zilversmederij
v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
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Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver
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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.

Streepkant 4
5476 KP Vorstenbosch
Tel.: (0413) 368278
Mob.: (06) 12946405
E-mail: gildetrom@tamboerke.nl
www.tamboerke.nl
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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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