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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

EDELSMEDERIJ

NOL COOPMANS V.O.F. 
GESLAGEN SCHOONHEID

ATELIER VOOR HET LATEN ONTWERPEN EN 
VERVAARDIGEN VAN AL UW EXCLUSIEF 

HANDVERVAARDIGD GILDEZILVER

GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN

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

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

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

LEVENSBOOM

VOORDEUR-
PANEEL

SMEEDWERKEN EXCLUSIEVE INRIJPOORTENGIET-
IJZEREN
RAMEN

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

Blinkt uit in vakmanschap

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

 www.edelsmidpeters.nl

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

Uw gildekleding en 
toebehoren, perfect op maat 

gemaakt in eigen atelier.

Wij zijn gespecialiseerd in sjerpen, 

hoeden (in vele modellen, kwaliteiten 

en kleur) en gildekousen tot ver over de 

knie (alleen bij ons verkrijgbaar).

Ook kunnen logo’s (patroonsheiligen)

ingeborduurd worden!

Alle door ons geklede gilden worden 
ook door ons onderhouden!
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Ter inleiding
Dit jaar is het de Brabantse gilden weer gegund om op Prinsjesdag 
een deel van de civiele afzetting te verzorgen langs de route die de 
gouden koets gaat. Ik heb het zelf twee keer mee mogen maken en 
vond het iedere keer weer zeer indrukwekkend. Het is dan ook een 
hele eer het dit jaar weer te mogen doen. Zoals u wel weet wordt 
deze afzetting ieder jaar door een van de twaalf provincies verzorgd. 
Kunnen we dit een traditie noemen? Ik denk van wel, het gebeurde 
geloof ik al voordat ik zelf gildebroeder werd. 
De provincie Noord-Brabant telt veel gilden en allemaal hebben ze 
een rijk verleden met een traditie. 
Het is een genot, ze zien gaan door Brabants dreven tijdens de gilde-
dagen. Het is een genot ze in een massale opmars naar je toe te zien 
komen, met het gevoel dat je overlopen wordt. Het is een genot ze 
massaal te zien vendelen, wat een prachtige kleurenpracht geeft. Het 
is een genot ze bezig te zien tijdens wedstrijden in de verschillende 
disciplines.
We mogen blij zijn dat er nog gilden zijn waar nieuw leven inge-
blazen wordt. Maar… staan we ook stil bij het feit dat er gilden zijn, 
die dreigen in te slapen? Veel gilden, zeker in de steden, zijn aan 
het vergrijzen en kunnen moeilijk aan nieuwe aanwas komen. De 
jongeren van deze tijd hebben andere interesses dan het gildewezen. 
Op het platteland lijkt het allemaal wel mee te vallen, daar zie je nog 
voldoende jeugd. Maar in de steden is het zaak op tijd in te grijpen. 
Wat kunnen we er aan doen? 
Ik wil via deze vraag geen discussies oproepen, daar is dit medium 
niet voor geschikt, maar het moet ons wel aan het denken zetten hoe 
hiermee verder gegaan moet worden. 
Want anders kan de volgende vraag gesteld worden: Hebben de gil-
den nog wel bestaansrecht?

Peter van Kuijen
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Gildeschrijvers, lever uw kopij in, overeenkomstig de door de 
redactie gestelde ’Richtlijnen voor het maken en aanleveren van 
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Voorbereidingen
Het Cloveniersgilde Etten realiseer-
de zich terdege dat het organiseren 
van een kringgildedag in hartje Et-
ten-Leur, uit logistiek oogpunt, geen 
eenvoudige klus zou zijn. Een com-
pact toernooi veld op een terrein 
buiten het dorp is immers een stuk 
overzichtelijker dan het dorpshart 
met al haar beperkingen. Gezien het 
feit dat een kringgildedag een waar 
volksfeest dient te zijn is er uiteinde-
lijk toch voor gekozen om het in het 
bourgondisch centrum van Etten-
Leur te organiseren. Het heeft ruim 
anderhalf jaar aan voorbereidingen 
gekost, maar het resultaat mocht er 
uiteindelijk zijn.

Eucharistieviering
De dag begon met het gezamenlijke 

vertrek vanuit de feesttent in het 
Oderkerkpark naar de Lambertus-
kerk. Voorafgegaan door het Schut-
tersgilde Sint Hubertus Leur, werden 
de hoofdmannen en hun gevolg de 
kerk ingeleid. Het Cloveniersgilde Et-
ten, die de intocht afsloot, begeleidde 
vervolgens Bischop Muskens naar het 
altaar. Vol spanning en nieuwsgierig-
heid werden de kerkgangers getrak-
teerd op een werkelijk prachtige ker-
kelijke viering welk opgeluisterd werd 
door het Lambertuskoor, die zich zelf 
had overstegen. Met de ondersteu-
ning van professionele muzikanten 
van Archi Amici was het gezang van 
het Lambertuskoor een oorstrelend 
genot.

Erewijn en hoofdmannenlunch
Onder de indruk zijnde van de ker-

kelijke dienst gingen hierna de gil-
denoverheden naar het historische 
gemeentehuis voor de erewijn en 
hoofdmannenlunch. Niet helemaal 
volgens plan werden ze gevolgd 
door de sponsoren van de ’Hoogtij-
dagen der Schuttersgilden’. De fi-
nanciële schragen waren zo onder 
de indruk van de start van deze 
kringgildedag, dat ze de erewijn en 
hoofdmannenlunch niet wilden 
missen. Het geluk wilde dat de com-
missie ’catering faciliteiten’ goed 
was voorbereid en de additionele 
gasten probleemloos kon opvangen.
Na het heffen van het glas en het 
drinken van de erewijn genoten de 
genodigden van de lunch en werd er 
uitgebreid gekeuveld.

Optocht en opmars
Terwijl de genodigden zich nog te-
goed deden aan de lunch verzamel-
de het voetvolk zich in de feesttent. 
Vaandels, vendels, trommels en ge-
schut werd uitgeladen en gereed ge-
maakt voor de optocht. Met de plat-
tegronden in de aanslag en onder 
begeleiding van een keur aan vrij-
willigers stelde men zich vervolgens 
op in het splinternieuwe winkelhart 
van Etten-Leur. Voorafgegaan door 
Harmonie Constantia ving de op-
tocht aan en kwam de lange stoet 
van zevenentwintig deelnemende 

Kringgildedag Baronie en Markiezaat

Hoogtijdagen der 
Schuttersgilden

Op 24 juni 2007 vierde het Cloveniersgilde Etten onder bescherming 
van Johannes de Doper haar 350-jarige bestaan. Het schuttersgilde 
vierde haar jubileum tijdens de Kringgildedag van Baronie en Markie-
zaat in het centrum van Etten-Leur, onder de titel ’Hoogtijdagen der 
Schuttersgilden’.

Door Boudewijn Meijer

BARONIE MARKIEZAAT

REPORTAGE
De kringgildedag begon met een 
eucharistieviering in de Lambertuskerk

De gezamenlijke opmars…Optocht door de straten van Etten-Leur
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gilden in beweging. De publieke be-
langstelling langs de route was wat 
teleurstellend. Dit werd echter ge-
compenseerd door de vele mensen 
die de optocht opwachtte op de 
Markt en Raadhuisplein alwaar het 
defilé werd afgenomen door de bur-
gemeester van Etten-Leur, de heer 
Van Agt en de commissaris van ko-
ningin, mevrouw Maij-Weggen.
Na alle gezellige en goed gevulde 
terrasjes te hebben gepasseerd, stel-
de men zich vervolgens op voor de 
massale opmars. Het publiek en de 
genodigden werden vervolgens 
overdonderd door de imposante 
opmars. De slaande trommels en 
zwaaiende vendels stonden garant 
voor ademloze toeschouwers. 
Na de protocollaire afsluiting met 
de fysiek zware vendelhulde, ven-
delgroet en het Nederlandse en Bel-
gische volkslied, ving de strijd der 
zilverschilden aan.

Wedstrijden
Na een wat stroef begin stroomden 
de diverse wedstrijdvelden vol met 
geïnteresseerd publiek. Onder bege-
leiding van een beetje motregen 
werden de bogen gespannen, ge-
schut geladen, vendels gehesen en 
trommels bespannen. Ook de stan-
daardrijders hadden niet te klagen, 
wat publieke belangstelling betreft, 
daar het toernooiveld niet direct in 
het centrum lag. 

Tentoonstelling
Het wedstrijdveld der pronk en 
praal is in veel gevallen een onder-
geschoven kindje geweest tijdens 
kringgildedagen. Opgesteld in de 
voormalige Nederlands Hervormde 
Kerk, de huidige raadszaal, was er 
veel werk van gemaakt om de ten-
toonstelling aantrekkelijk te maken 
voor het publiek. Met de nodige in-
zet van vrijwilligers en de zorg waar-
mee deelnemende schuttersgilden 
hun tentoonstellingruimte hadden 
ingericht resulteerde dit in een be-
zoekers aantal van bijna zeshonderd 
personen in een tijdsbestek van 

tweeënhalf uur. Een aantal waar 
menige kunstgalerie jaloers op zou 
zijn. Geïnspireerd door een ten-
toonstelling, georganiseerd in Oir-
schot, had het Cloveniersgilde Etten 
een aantal lokale kunstenaars uitge-
nodigd kunstwerken te vervaardigen 
en te exposeren tijdens de gildeten-
toonstelling. Geheel tegen de ver-
wachtingen in bleek er niet alleen 
algemene interesse te zijn in de wer-
ken, maar was het ook een commer-
cieel succes voor de creatievelingen. 
Niet voor de verkoop bestemd wa-
ren de schilden en bannieren die de 
basisschool ’De Bombardon’ had-
den gemaakt. De kunstwerken hin-
gen verspreid over het centrum van 
Etten-Leur.

Prijsuitreiking
Onder het genot van een wijntje en 
een diversiteit aan culinaire hoog-
standjes zat burgemeester Van Agt 
in de VIP Hospitality Lounge te 
wachten op het moment dat hij deze 
kringgildedag mocht afsluiten met 
het uitreiken van de prijzen. De ge-
plande prijsuitreiking om zes uur 
werd helaas niet gehaald, daar di-
verse wedstrijduitslagen nog niet 
binnen waren bij het secretariaat. 

Zo rond kwart voor zeven waren de 
eerste uitslagen verwerkt en kon de 
prijsuitreiking beginnen. Met volle 
kracht reed één van de administra-
teurs in het, wat later blijkt, onmis-
bare golfkarretje naar de bomvolle 
feesttent om de eerste uitslagen te 
overhandigen. Tot grote teleurstel-
ling van het Cloveniersgilde Etten, 
werd de burgemeester echter geen 
waardige afsluiting van de dag ge-
gund, waardoor de dag met een 
protocollair smetje werd afgesloten. 

Conclusie
De doelstelling om zowel deelne-
mende schuttersgilden als wel het 
publiek een onvergetelijke dag te 
bezorgen is naar de bescheiden me-
ning van het Cloveniersgilde Etten 
gelukt. Zoals bij elke kringgildedag 
waren er natuurlijk wat kleine te-
kortkomingen, maar daar hebben 
de toeschouwers weinig tot niets 
van gemerkt. Ondanks de slechte 
weersvoorspellingen hebben zowel 
deelnemers als bezoekers het niet 
slecht getroffen en heeft het wat on-
stuimige weer geen grote invloed 
gehad op het succesvolle afloop van 
de ’Hoogtijdagen der Schuttersgil-
den’.      n

Het schieten met de boogDe Bergsche batterij in actie

Tentoonstelling in de voormalige Nederlands-hervormde kerk
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Geboren
Als Henk en Jeanne in 1964 na hun 
trouwen hun woning aan de Molen-
straat in Helvoirt betrekken, komt 
de Schuts al snel in beeld. Geen 
wonder, want de vader van Jeanne, 
Bartje Rommen (1899-1983) is in 
die tijd een prominent lid van de 
Schuts. Zijn beeltenis in het officiële 
tenue van het gilde is nog altijd te 
bewonderen in de zaal van De Bolle 

Keizer. 
Henk Geelen wordt aspirant-lid in 
1965 en mag zich vanaf 1967 vol-
waardig lid noemen. 
Niet iedereen voelt zich meteen 
thuis bij het gilde en dat is altijd zo 
geweest, weten Jeanne en Henk: 
„Een gildebroeder wordt niet ge-
maakt, hij wordt geboren!” Henk 
blijkt een geboren gildebroeder te 
zijn. Hij mocht op Sint Jorisdag 

2007 zijn veertigjarig jubileum vie-
ren. „Dit jubileum heeft zelfs Bartje 
Rommen niet gehaald!,” meldt 
Henk trots. Gedurende die veertig 
jaren kwamen en gingen de gilde-
activiteiten steeds in hetzelfde ritme 
voorbij en in 2007 gaat dat nog al-
tijd zo. Dat is mooi, vindt Henk 
Geelen, want hij hecht sterk aan de 
tradities.

Sparrendaal
Het gildejaar start op de maandag 
na Driekoningen met de zogenaam-
de koppeltjesmaandag, de teerdag. 
Waar de naam koppeltjesmaandag 
vandaan komt, kan Henk zo niet 
zeggen. Misschien dat een van de 
lezers het weet, en dit aan ons wil 
doorgeven. ’s Morgens om acht uur 
wordt de hoofdman thuis afgehaald 
en na het ontbijt gaan de gildebroe-
ders naar de kerk. Met een kort be-
zoek aan het kerkhof en een vendel-

Henk Geelen, veertig jaar lid 
van Sint Joris Helvoirt:

„Ik geloof niet dat ik twee keer een activiteit van de Schuts heb overge-
slagen,” bedenkt de jubilerende gildebroeder Henk Geelen (1941) zich. 
Zijn echtgenote Jeanne Geelen-Rommen die met hetzelfde vuur over 
het gilde Sint Joris praat, bevestigt dit onmiddellijk. En zij weet ervan, 
want het gilde zit ook in haar bloed.

Bron: maandblad  ’t Pomphuiske, mei 2007

INTERVIEW
Overhandiging van de hoofdmansteek
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groet gedenken zij de overleden 
leden van het gilde. Dan is het tijd 
voor de jaarvergadering in de Bolle 
Keizer, met om twaalf uur worste-
brood. Is het weer goed, dan gaan 
ze ’s middags wat schieten, maar 
anders kaarten of biljarten ze wat.  
’s Avonds sluit de aanhang zich bij 
de leden aan voor een goed buffet 
en daarna „buurten we de dag ver-
der af.” 
Op een van de zondagen van maart 
luisteren de vendeliers en het gilde 
een kerkdienst op Sparrendaal op. 
Dit gebruik is ontstaan omdat het 
gildezilver daar in de kluis bewaard 
werd. Nu de bewoners van Sparren-
daal binnenkort naar Teteringen 
vertrekken, groeit het idee bij Sint 
Joris om daarheen te gaan, zodat zij 
op een mooie manier afscheid kun-
nen nemen.

Koningschieten 
De zaterdag die het dichtst bij 23 
april - het feest van Sint Joris - ligt, is 
Sint Jorisdag. Meestal is dat een 
bieravond, maar die begint natuur-
lijk pas nà de avondmis in de kerk 
en het vendelen op het kerkplein. Is 
er een jubilaris zoals op 21 april jl., 
dan is er ook een officieel gedeelte 
met een huldiging. Sinds die dag 
prijken op het gildepak van Henk 
Geelen zijn nieuwste onderschei-
dingstekens: een zilveren schildje 
van de eigen vereniging en een zilve-
ren penning van gildekring Maas-
land. Omdat Henk zich bijzonder 
inzet voor het gilde, werd het een 
penning in zilver. Dat past mooi bij 
de Penning van Verdienste die hij in 
2004 al mocht opspelden. En wat 
het gildejaar verder nog in petto 
heeft, weet Henk als geen ander. Op 
een van de zondagen in mei gaat het 
gilde naar de Sint Jan in ’s-Herto-
genbosch. Bij loting wordt bepaald 
welke gilden uit de kring op welke 
zondag welkom zijn. 
De andere gilden uit de kring ont-
moeten zij overigens ook op de gil-
dedag, die ergens in de zomer geor-
ganiseerd wordt. Dit jaar op zondag 
10 juni in Lage Mierde. Van de 
tweeënveertig gilden zijn er meestal 
wel zo’n veertig aanwezig. Een 
prachtige dag waarop ook gescho-
ten wordt: voor de titel Koning der 
Koningen en de titel Keizer der 
Keizers. „Onze gildebroeder Harrie 
Pijnburg is keizer,” legt Henk uit, 
„Daarvoor moest hij drie keer op 
een rij het koningschieten winnen. 
En omdat het koningschieten slechts 
een keer per drie jaar plaatsvindt, 
was Harrie dus negen jaar achter el-
kaar koning. Het mooie is dat Har-
rie tijdens de gildedag van 1987 bij 
het Landjuweel Soest zelfs keizer 
der keizers werd!” 

Het koningschieten van de Hel-
voirtse gilden vindt traditioneel 
plaats op kermismaandag. Net als 
op de teerdag ontmoeten de gilde-
broeders van Sint Joris elkaar  
’s morgens om acht uur. Ze halen de 
koning af, die voor een goed ontbijt 
zorgt. Samen met het gilde Sint Ca-
tharina en Barbara gaat het gilde 
Sint Joris eerst naar de kerk en daar-
na gaan ze naar de kroeg. 
’s Middags vallen de gildebroeders 
eerst als hongerige wolven aan op 
de rijkgevulde tafel in het clubhuis 
bij de schutswei. Is deze honger ge-
stild, dan rest nog de honger naar de 
houten vogel op de mast, die aan 
flarden geschoten moet worden. 
Het ene jaar schiet het ene gilde 
voor de koning, het andere jaar het 
andere gilde en het derde jaar gaan 
ze gewoon prijsschieten. Henk Gee-
len werd één keer koning, namelijk 
op 1 juli 1991.

Schietvereniging
Dat de moderne tijd en regelgeving 
wel degelijk invloed hebben op de 
activiteiten van de gilden, blijkt op 
de schutswei. Milieu-voorschriften 
hebben de vereniging al verplicht 
tot het plaatsen van kogelvangers en 
nu zijn er veiligheidsvoorschriften 
die de traditie bedreigen. „We zijn 
een schietvereniging,” vertelt Henk 
Geelen, „We schieten met een flam-
bert en dat valt onder de vuurwa-
penwetgeving.” Hij hoopt en ver-
wacht echter dat voor dit probleem 
ook weer een goede oplossing ge-
vonden wordt.
Toch houdt zo’n probleem hem wel 
bezig, net als alle andere zaken die 
het gilde aangaan. Henk is geen rus-

tig lid op de achtergrond. Hij is lid 
met hart en ziel. Zo zat hij bijvoor-
beeld vijftien jaar in het bestuur en 
organiseert hij al meer dan tien jaar 
kaartavonden om de kas te spekken. 
„Schrijf maar in ’t Pomphuiske dat 
de mensen zeker eens langs moeten 
komen, want het is voor iedereen en 
het is heel gezellig om een potje te 
komen kaarten!” 

Cadeau
Bij zijn jubileum zocht Henk naar 
een origineel cadeau. Niet voor 
hemzelf maar iets van hemzelf voor 
de vereniging. 
Het werd een hoofdmansteek, een 
soort staf van zo’n 60 cm lang, rijk 
versierd en in zilver uitgevoerd. 
Daarmee laat gildebroeder Henk 
Geelen zien hoezeer hij en zijn 
vrouw Jeanne het Gilde Sint Joris 
meedragen in hun hart. Het gevoel 
van dankbaarheid is wederzijds.   n

75

De door Henk Geelen geschonken hoofdmansteek



Gestrikt tijdens de Kringdag 
De kringvoorzitter van Kempen-
land, Jan Schrurs, wist precies wan-
neer hij het Strijpse gilde moest be-
naderen voor de organisatie van het 
jeugdtoernooi, trommen, vendelen 
en bazuinblazen. Hij deed zijn “aan-
zoek” tijdens de prijsuitreiking van 
de kringgildedag in 2006 in Eersel. 
Het Sint-Catharinagilde Strijp ont-

ving uit zijn handen drie zilveren 
prijzen. Ongekend voor het gilde en 
tijdens euforische stemming ging de 
overheid van het gilde in op zijn ver-
zoek. Voor de kring de redding van 
het jeugdtoernooi 2007. Het toer-
nooi zou dat jaar vijfentwintig jaar 
bestaan. In goed overleg werd 8 mei 
2007 vastgesteld als de dag waarop 
de happening zou plaatsvinden.

Verantwoording 
Na deze euforie kwam de werkelijk-
heid. De gildeoverheid moest zich 
verantwoorden tegenover haar le-
den. Zonder de leden te raadplegen 
werd vooraf ingestemd met de orga-
nisatie van een belangrijk gildefes-
tijn. Het organiseren gaat het gilde 
goed af maar we hadden nog een 
financiële kater overgehouden van 
de organisatie van een districtsfeest 
in 2005. De leden waren schuchter 
om iets nieuws aan te gaan. Toch 

Jeugdtoernooi 2007 in Strijp
 Door Henri van Hout 

Groepsfoto gildejeugd van Kring 
Kempenland
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lukte het de overheid om de leden 
te overtuigen. De organisatie kon 
van start!

De locatie 
Het gilde beschikt aan de ring van 
Eindhoven over een karakteristiek 
verenigingsgebouw dat dateert uit 
het jaar 1933. Sinds 1989 is het in 
gebruik van het gilde en na jarenlang 
renoveren, staat het te pronken aan 
de Botenlaan. Het houten gebouw 
is zo uniek dat de monumenten-
commissie van de gemeente Eind-
hoven unaniem heeft beslist dat het 
op de monumentenlijst dient te ko-
men. Voor het gilde een kroonstuk 
op het werk. Als sluitstuk op deze 
renovatie werden voor het toernooi 
de toegangspoorten vervangen. 
Deze poorten geven toegang tot het 
achtergelegen sportvelden waar het 
toernooi zou plaatsvinden. Dankzij 
goede contacten met onze buren, 
de Eindhovense Handbalvereniging 
(EHV) kon het gilde (gratis!) be-
schikken over de sportvelden. 

De kleintjes
Het zou een gildetreffen worden 
waarbij nadrukkelijk op de kleintjes 
werd gekeken. Géén grote feesttent 
met toeters en bellen maar een leuk 
intiem feestje dichtbij huis. Vanaf 
het begin werd een commissie in het 
leven geroepen die aan de slag ging 
met de organisatie. Steeds werd er 
gekeken naar de financiën. Daarbij 
werd steeds de vraag gesteld: hoe 
kunnen we iets moois organiseren 
tegen zo laag mogelijke kosten? We 
wilden aan de kring en onze leden 
laten zien dat dit mogelijk was zon-
der al te veel inspanningen. Bezui-
nigd werd er op het versturen van 
de post. E-mail blijkt een snelle en 
goedkope manier om te communi-
ceren. Dit blijkt ook uit de jaarver-
slagen van de kring. Daarnaast werd 
gebruik gemaakt van de voor- en 
najaarsvergaderingen van de kring 
om de gilden te voorzien van de 
nodige mailing. Ook andere aan-
kopen, waaronder de drankinkoop, 

werden onder de loep genomen. Er 
werd niet bezuinigd op het zilver en 
het programmaboekje. We zouden 
dan bezuinigen op het visiteplaatje 
van het gilde en dit wilden wij ab-
soluut niet.

De feiten
Tijdens de najaarsvergadering werd 
aangegeven dat het gilde koos voor 
een late inschrijving van dit toer-
nooi. We wilden iedereen de gele-
genheid geven om op het laatste 
moment nog deel te nemen aan 
deze wedstrijden. Resultaat: Van 
de tweeënvijftig gilden waren er 
veertien gilden die zouden afreizen 
richting Strijp. In totaal zouden we 
drieënzeventig jongens en meisjes 
verwelkomen. Een leuke groep en 
ook het eigen gilde was er trots op 
dat onze jeugdlid, Jordi Vermeulen, 
deelnam. Nadeel van deze late in-
schrijving is dat de motor tegen het 
einde hard moet lopen. Het is een 
race tegen de klok en voor velen 
neemt de adenine toe. 

De dag
Na al het regelen  komt de dag ein-
delijk in zicht. Het gilde had twee 
dagen nodig om alles klaar te zetten. 
Nu zie je dat het ook praktisch is 
om een feest in de directe omgeving 
van het gildehuis te organiseren. Je 
beseft dan dat je onbewust veel in 
huis hebt. Om 12.00 uur komt een 
bonte stoet van geüniformeerde 
jeugdleden naar de velden. Ze zijn 
niet alleen - vaders, moeders, zusjes 
en broertjes - ze zijn allen present. 
Het jeugdtoernooi brengt families 
bijeen. De aanmeldingen verlopen 
vlekkeloos. Hieruit blijkt toch weer 
de goede samenwerking tussen de 
technische raadsheren en het orga-
niserende gilde van essentieel belang 
is. Zij staan garant voor een goede 
administratieve afwerking. Een trot-
se kringvoorzitter opent om 13.00 
uur het jeugdtoernooi. Hij glundert 
zichtbaar. Aan zijn zijde staan: Hen-
nie Boertien; regerend deken, Mary 
Fiers; wethouder van de gemeente 

Eindhoven en de gastspreker Mar-
tien Horst. 
Traditiegetrouw werd er een massale 
opmars georganiseerd in de straten 
rondom het gildehuis. Tijdens de 
afwezigheid van de jeugd werden de 
toegangspoorten naar de toernooi-
velden geopend door de kringvoor-
zitter en de wethouder. De poorten 
waren nog niet geopend of de jeugd 
stond al te popelen om zich een weg 
te banen naar de velden. De eregas-
ten moesten spoed betrachten om 
op het podium te beklimmen om 
de jeugd beter gade te slaan. Na het 
maken van de groepsfoto konden de 
wedstrijden beginnen. 
De velden lagen er zonnig bij maar 
toch was er een straf windje te be-
speuren die van invloed kon zijn op 
de prestaties van de jeugdige ven-
deliers. Met de aftrap van de eerste 
wedstrijden viel er zichtbaar een last 
van de schouders van de diverse 
gildebroeders en -zusters. De wed-
strijdvelden waren te overzien even-
als de kinderspelen en de terrassen. 
Als van (gilde) - ouds was er een ge-
zellige sfeer van respect en gemoe-
delijkheid. De dag wordt ook gezien 
als een treffen tussen de leden van 
de verscheidene gilden. Hier doe je 
het voor! Tegen het einde van de dag 
nam de spanning toe. Wie wordt de 
winnaar van ’De Vendelier-’ en ’De 
Lambert van Schaijk-wisseltrofee’? 
En wie wint de fiets bij de loterij? 
Om 17.30 uur kwam er een einde 
aan de onzekerheid en werden de 
winnaars bekend. Na de uitreiking 
nam het publiek langzaam afscheid 
van het Strijpse en de leden begon-
nen voordat de eerste regendrup-
pels vielen de wedstrijdvelden te 
ontmantelen. De dag was geslaagd 
mede dankzij inzet van velen en 
met dank aan de sponsors. Zonder 
hen geen geslaagd jeugdtoernooi en 
voor dit jaar kunnen we met recht 
zeggen: het is geslaagd. Voor andere 
gilden ten zeerste te overwegen om 
dit toernooi ook een keer te organi-
seren. Het versterkt de onderlinge 
broederschap!     n
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Receptie 
Deze bijzonder receptie werd ge-
houden voor de zestigjarige jubilaris 
Gradje Bouwmans. 
Kapitein Marius Sleegers sprak een 
woord tot hem met de woorden: 
„Ge bent unne goeie schutsman en 
daarom hopen wij dat je nog lang 
als gildebroeder in ons midden mag 
blijven”. Hij kreeg van het gilde een 
mooi tinnen bord en Mina, zijn 
echtgenote, kreeg een bloemetje. 
Namens Kring Peelland sprak 
kringvoorzitter Loek Swinkels de 
jubilaris toe, van hem kreeg Gradje 
een oorkonde overhandigt en zijn 
vrouw werd wederom niet vergeten. 
Ook de burgemeester had lovende 
woorden voor de jubilaris. Na dit 
gebeuren en de felicitaties van de 
gildebroeders, brachten de vende-
liers en jeugdvendeliers een vendel-
groet aan de jubilaris en andere aan-
wezigen, waarna de overweldigende 
receptie begon en velen de jubilaris 
en zijn vrouw de hand kwamen 
schudden, bij de sluiting van de re-
ceptie werd door het werkcomité 
nog een cadeau aangeboden.

Eucharistieviering
Op de zondag, de Kringgildedag, 
waren al vroeg veel gildebroeders en 
andere genodigden in de feesttent 
aanwezig. Na het drinken van een 
kop koffie werd er vertrokken naar 
de pastorie, waar bisschop Hurk-
mans, pastoor Wester, gildepastor 
Jan van Berkel, burgemeester Van 
Maasakkers met echtgenote en onze 
beschermvrouwe, Nellie Koppens 
af te halen en hen te begeleiden naar 

de kerk waar een eucharistieviering 
met gilde-eer plaatsvond met als 
thema: Trouw aan kerkelijke- en 
gildegebruiken. Op het einde van de 
dienst sprak kapitein Marius Sleeg-
ers een dankwoord uit: „Vanouds is 
de band van het gilde met de kerk 
en gemeenschap groot geweest. In 
deze feestelijke viering hebben wij 
die band van broederschap en ver-
bondenheid met elkaar weer mogen 
ervaren als iets kostbaars. Wij willen 
verder gaan onder Gods zegen, en 
vragen u monseigneur, die zegen 
over het gilde en de gemeenschap 
uit te spreken. Na de bisschoppelij-
ke zegen zong men uit volle borst 
het Willibrorduslied.

Erewijn
In het parochiehuis vond de officiële 
ontvangst en aanbieding van de ere-
wijn plaats door het gemeente be-
stuur. Burgemeester Van Maasak-
kers heette iedereen welkom, ook 
kringvoorzitter Loek Swinkels sprak 
enkele woorden. Daarna werden de 
keizers, keizerinnen, koningen en ko-
ninginnen voorgesteld aan de burge-
meester en echtgenote, en werd er 
een toost uitgebracht.

Gildefeest
In de middag trok de optocht door 
de straten van Bakel met voorop har-
monie Musis Sacrum, daarachter 
het Sint Willibrordusgilde Bakel, met 
een koets waarin de koning van het 
gilde, Cub Swinkels en jubilaris 
Grardje Bouwmans. 
Het was een mooie optocht met veel 
dankbaar publiek langs de kant. 

Eenmaal op het feestterrein presen-
teerden de standaardruiters zich aan 
het publiek en verlieten al slingerend 
het feestterrein. Na de massale op-
mars hield burgemeester van 
Maasakkers een voortreffelijke toe-
spraak en de heer Swinkels, kring-
voorzitter verrichte de officiële ope-
ning. Kapitein Marius Sleegers sprak 
weer een dankwoord uit en wenste 
alle gildebroeders en -zusters namens 
het Sint Willibrordusgilde veel suc-
ces met de wedstrijden en hoopte, 
dat ze er een gezellige en sfeervol 
feest van zouden maken. De massale 
vendelgroet en het slangen defilé was 
weer een wonderbaarlijk schouw-
spel, waarvan iedereen heeft kunnen 
genieten.
Na deze officiële handelingen be-
gonnen de wedstrijden in de ver-
schillende onderdelen. Op het einde 
van de feestdag werden de prijzen 
uitgereikt door burgemeester van 
Maasakkers. Terugkijkend op de af-
gelopen dagen, kunnen we wel zeg-
gen dat de kringdag geweldig goed 
geslaagd is. Het bestuur wil dan ook 
alle gildebroeders met partners, het 
werkcomité en alle vrijwilligers die 
bij dit Gildefeest geholpen hebben, 
van hart danken. 
Het was geweldig!    n

Kringgildedag bij het 
Sint Willibrordusgilde Bakel, 
Kring Peelland

Zaterdagavond 19 mei 2007 werd het kringgildefeest van de Kring Peel-
land feestelijk geopend. Op drie plaatsen hadden zich de buurtgilden 
verzameld en trokken onder het gelui der klokken richting rotonde. Het 
Sint Willibrordusgilde zelf vertrok vanuit het gildehuis met de harmo-
nie voorop, het kringbestuur en genodigden naar dezelfde plek om van-
daar uit gezamenlijk naar het feestterrein De Groene Long te begeven, 
alwaar de openingsceremonie plaatsvond. Kapitein, Marius Sleegers 
heette deze avond iedereen van harte welkom in Bakel. Burgemeester 
Van Maasakkers sprak lof uit voor de organisatie en bood het gilde een 
prachtig schild aan. Kringvoorzitter, Loek Swinkels overhandigde na 
een kort woordje het kringvaandel aan de kapitein en hiermee was de 
opening van de kringdag een feit. Er volgde een massale vendelgroet, 
waarna de stoet ontbonden werd en men zich naar de feesttent begaf 
voor een bijzondere receptie. 

Door A. Jacobs
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Jubilaris Grardje Bouwmans



Nieuw hoofdvaandel
De volgende dag, zaterdag, begon 
het feest ’s middags met de ont-
vangst van de drie andere Someren-
se gilden en het gilde van Onze 
Lieve Vrouw uit Aarle-Rixtel op het 
feestterrein op sportpark De Ren-
kant. Na een kleine optocht door 
enkele straten van Lierop, waren de 
gilden net op tijd terug in de tent. 
Want er volgde een flinke hoosbui 
van een kwartier lang. Hoofdman 
Thieu Scheepers verwelkomde ie-
dereen, waarna kringvoorzitter Loek 
Swinkels het kringvaandel aan de 
hoofdman overhandigde en hiermee 
het gildefeest opende. 
Hierna onthulde de hoofdman het 
nieuwe hoofdvaandel met een korte 
beschrijving en overhandigde het 
aan vaandeldrager Angel van Moor-
sel. 

Zes jubilarissen
Er waren zes jubilarissen te huldi-
gen. Twee gildebroeders waren zes-
tig jaar lid en vier vijftig jaar. 
Jan van Seggelen, die zestig jaar lid 

is en Wim van de Ven, vijftig jaar, 
konden wegens omstandigheden 
niet aanwezig zijn, zij zullen later 
nog gehuldigd worden. Tamboer 
Frits Maas, zestig jaar lid, en de 
vendeliers Piet Maas, Frans van de 
Ven en Piet van de Ven, allen vijftig 
jaar, werden door de hoofdman ge-
roemd voor de vele verdiensten voor 
het gilde. Zij ontvingen een tamboer 
en een vendelier, terwijl hun dames 
een prachtige bos bloemen werd 
overhandigd. Frans van de Ven en 
Piet van de Ven kregen door kring-
voorzitter Loek Swinkels een 
kringonderscheiding opgespeld, 
waarna een druk bezochte receptie 
volgde.

Slangendefilé 
De zondag begon met een prachtige 
gildemis, gecelebreerd door onze 
gildepastor Jan Zwirs en onder-
steund door mannenkoor A Capella 
met gezangen uit de gildemis van 
Henk Habraken, begeleid door een 
tamboer, gitarist en organist. Het 
thema die dag was, ’Brabant Sa-

men’, hetgeen door de pastor prach-
tig werd verwoord. Uit alle kringen 
van Brabant waren gilden aanwezig. 
Hierdoor bleek het gekozen thema 
een goed idee, hetgeen een mooie 
verbroedering voortbracht. Door de 
grote verschillen in kostuums en 
kleuren werd de optocht door de 
straten van Lierop een streling voor 
het oog, waarvan het grote publiek 
dan ook genoot. Burgemeester Al-
fred Veltman verwelkomde de gil-
den en het publiek op het prachtig 
verzorgde sportveld en vond het 
prachtig dat er zoveel gilden uit heel 
Brabant de weg naar Lierop hadden 
gevonden, om met het gilde Onze 
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën 
het 480-jarig bestaan te vieren.
Hij wenste eenieder sportieve en 
verbroedering brengende wedstrij-
den toe evenals kringvoorzitter, 
Loek Swinkels, die met die woor-
den de wedstrijden opende, waarna 
iedereen genoot van de massale op-
mars en slangendéfile. 

Wedstrijden 
Door het zachte windje flapperden 
de vendels prachtig op het veld en 
klonk het tromgeroffel tot ver in de 
omtrek. Het grote publiek kon ge-
nieten van de wedstrijden die wer-
den gehouden in het vendelen, ba-
zuinblazen, trommen, jeu de boules, 
kruisboogschieten, koning en kei-
zerschieten.
De tentoonstelling, die in een ge-
deelte van de grote tent gehouden 
werd, trok ook veel bezoekers.
Op die zon overgoten zondag van 
17 Juni 2007, kan het gilde Onze 
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën 
met veel plezier terug kijken, en 
kunnen we gelukkig zeggen „Bra-
bant was hier samen en verbroe-
derd.”      n

Vrij Gildefeest gilde 
Onze Lieve Vrouw van de 
Zeven Weeën Lierop 

 
Het vrij gildefeest begon op vrijdagavond 15 juni 2007 met medewerking 
van fanfare Sint Willibrordus met een ’das Kino-show’, waarbij film-
beelden muzikaal werden ondersteund door de fanfare. Het verwachte 
aantal bezoekers werd hier ruim overtroffen. 

Door Thieu Scheepers
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Het nieuwe vaandel

De jubilarissen op een rij, vlnr: Piet Maas, Frits Maas, Frans van de Ven 
en Piet van de Ven
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Jeugd indoorvendeltoernooi 
bij Sint Jorisgilde in Goirle
Tijdens het vorige toernooi in Oploo bij het Sint Mattiasgilde werd er een oproep gedaan voor de organi-
satie voor het jeugdvendeltoernooi in 2007. Hierop werd meteen gereageerd door gilde Sint Joris Goirle. 
De reden om dit toernooi te willen organiseren is eenvoudig, het initiatief dat door de eerste organisatoren 
is genomen verdient voortgezet te worden. Zonder jeugd is er geen toekomst voor het gilde, daarom is het 
heel belangrijk dat er voor de jeugd extra aandacht is. En er is niets leuker dan te genieten van jongeren 
die alles geven voor hun hobby. Het Sint Jorisgilde telt op dit moment zes jeugdvendeliers, waarvan er 
vijf wedstrijden vendelen. Zij trainen bij Frans Louwers in Oirschot met vendeliers van andere gilden. 
Doordat zij samen met anderen vendelen blijft de motivatie om te trainen groot. Het deelnemen aan 
wedstrijden is belangrijk voor de jeugd, niet alleen voor de wedstrijd maar ook om samen met anderen de 
sport te kunnen bedrijven en wat bij het gilde in het algemeen heel belangrijk is, het samen verbroederen. 
Daarom hopen wij dat het op 25 november een spectaculair jeugdindoorvendeltoernooi gaat worden in 
sporthal de Wissel in Goirle. info@sintjorisgoirle.nl

Erpse jeugdgildebroeders op dreef 
tijdens kaderdag Hoge Schuts!
Op zondag 15 april 2007 organiseerde het Sint Antonius Abtgilde uit Vorstenbosch de jaarlijkse kaderdag 
van gildekring de Hoge Schuts. In aanloop van de komende gildedagen is de kaderdag bedoeld als een 
soort van oefendag voor jeugdgildebroeders tot de leeftijd van vijftien jaar. De jeugdgildebroeders dragen 
op die dag geen gildepak maar laten hun uitvoeringen zien en horen in hun dagelijkse kleren. De kleine 
vendeliers worden beoordeeld op hun ingestudeerde vendeloefening en de tamboers en bazuinblazers 
laten horen hoever zij zijn met hun ingestudeerde mars. Direct na de oefening ontvangen zij van de jury-
leden opbouwende opmerkingen over hun geleverde prestatie. Ook de Erpse jeugdgildebroeders Gerco, 
Herman en Joris namen deel mee aan deze kaderdag. Met zichtbaar plezier en vol concentratie werkten 
zij hun programma af. Uit de juryrapporten bleek duidelijk dat zij gedurende de winterperiode fl inke 
vooruitgang hadden geboekt. Gerco van Dinter behaalde in zijn vendelklasse een eerste plaats. Herman 
van Amstel behaalde in de tromklasse jeugd tot vijftien jaar een derde plaats. Ronduit vertederend was de 
tromoefening van de vijfjarige Joris van Amstel. Sinds het begin van dit jaar heeft hij tromles en op deze 
dag mocht ook hij zijn vorderingen laten horen. Zowel jury en publiek vonden zijn optreden fantastisch. 
Zij beloonden Joris met een mooie beoordeling én een warm applaus. De organisatie die in handen was 
van het Sint Antonius Abtgilde uit Vorstenbosch liep gesmeerd. Naast de gebruikelijke juryrapporten 
ontvingen alle jeugdgildebroeders een leuke attentie uit handen van de organisatie.

Jeugdschutters Groeningen 
Nederlands Kampioen
Op zaterdag 23 juni 2007 werd voor de zevende keer het Nederlands Kampioen-
schap Opgelegd schieten voor de jeugd georganiseerd. Het Sint Anthonius en 
Sint Nicolaasgilde ging met een groot aantal jeugdige schutters richting Nieuw-
kuijk om hieraan deel te nemen. In de strijd om de titel Nederlands Kampioen 
Opgelegd Jeugd voor tweetallen schoten Wout Loenen en Rob Barten zich zon-
der problemen door de eerste ronde heen. Samen met nog een tweetal moesten 
ze uiteindelijk strijden om de hoogste prijs en deze werd door de schutters uit 
Groeningen gewonnen. Dit is hiermee de derde keer, na 2001 en 2002, dat het 
Nederlands Kampioenschap Opgelegd Jeugd voor tweetallen door Groeningen 
wordt gewonnen. 

Jeugdvendeliertje

De vijfjarige Joris tijdens 

zijn tromoefening waarbij hij 

gadegeslagen wordt door zijn 

instructeur Johnnie van der Heijden.

Wout Loenen, links en Rob Barten, tweede van links



81

0

Correctie 
Betreffende het artikel over:
De relatie van het gilde
Sint Joris en Sint Sebastiaan,
met ’onze’ de ’Oude Toren’ in Enschot

In de Gildetrom, 54e jaargang 2007, aflevering 2 - 
blz.46 is onder bovenstaande kop een artikel versche-
nen van de hand van Anthony Wehmeijer van het Gilde 
Sint Joris en Sint Sebastiaan uit Enschot / Heukelom. 
Helaas blijkt daarin een historische onjuistheid te zijn 
geslopen. In de tweede alinea; Adoptie staat vermeld:

Tevens vinden nabestaanden, van hen die op de ach-
ter de toren gelegen begraafplaats zijn begraven, de 
gelegenheid hen in alle rust te gedenken bij een Ma-
ria beeld dat vervaardigd is door de heer de Corti, die 
vroeger tegenover de toren woonde. Ook de beide glas 
in lood ramen, aan weerszijden van de kapel, zijn van 
zijn hand.

Voor een correcte weergave moet dit echter zijn:
Tevens vinden nabestaanden, van hen die op de ach-
ter de toren gelegen begraafplaats zijn begraven, de ge-
legenheid hen in alle rust te gedenken bij een Maria 
beeld, dat in 1960 vervaardigd is door de Benedictines, 
zuster Oda Swagemakers. De heer de Corti, die vroe-
ger tegenover de toren woonde, vervaardigde de beide 
glas in lood ramen, aan weerszijden van de kapel. Deze 
zijn daar in 1985 geplaatst.

Anthony Wehmeijer

Mededeling van de 
redactie

Het valt niet mee een artikeltje te schrijven en dan ook 
nog met een beperkt aantal woorden. En toch, moet 
het zo. Als men dit niet doet, kan het verhaal langdra-
dig worden. Het moet voor de lezer aantrekkelijk en 
leesbaar zijn. Jammer genoeg gebeurt dit nog steeds bij 
het kringnieuws en in memoriam. In de ’Richtlijnen 
voor het maken en aanleveren van kopij en foto’s voor 
De Gildetrom’ staat precies beschreven waaraan men 
zich moet houden. Mocht u deze richtlijnen nog niet in 
bezit hebben, vraag deze dan aan bij de correspondent 
van uw kring. Als een verhaal niet aan de gestelde voor-
waarde voldoet, heeft u kans het weer teruggestuurd te 
krijgen met het verzoek het opnieuw te schrijven. Dat 
wil zeggen, dat uw bericht dan pas in een volgend num-
mer wordt geplaatst en het niet meer actueel is. Wil 
men een verslag van een gildedag of iets dergelijks aan-
leveren, lever deze dan in als reportage met een aantal 
foto’s. Maar let wel, géén uitslagen! Ik zou het fijn vin-
den als iedereen hieraan mee wil werken, het bespaart 
veel tijd en moeite. Dank alvast!

Nu De Gildetrom volledig in kleur verschijnt, zijn er 
natuurlijk enkele wijzigingen betreffende de richtlijnen 
over foto’s die aangeleverd worden. In de richtlijnen 
staat op bladzijde vier onder foto’s, eerste alinia tusen 
() zwart-wit heeft voorkeur. Dit komt nu te vervallen.
Op bladzijde drie staat onder aanleveren kopij, dat het 

materiaal terug gezonden wordt door de correspon-
dent. Nu, digitaal aangeleverd materiaal wordt niet 
meer geretouneerd! Alleen losse foto’s natuurlijk wel. 

De correspondent van de Kring Baronie en Markie-
zaat, Jac Dekkers heeft bedankt. Er is een voorlopig 
waarnemend correspondent gevonden in de persoon 
van Rien de Krom, secretaris van de kring Baronie en 
Markiezaat. De schrijvers van die kring worden ver-
zocht hun kopij naar hem te sturen en niet rechtstreeks 
naar de hoofdredactie. Zijn gegevens staan het de colo-
fon. Heeft misschien iemand interesse voor die functie 
van correspondent? Meldt u zich dan aan!

Peter van Kuijen

Vraagtekens rond een 
curieus zilverschild

Bij het Berlicumse Sint Jorisgilde komt een mailtje 
binnen van ene Evert Houniet uit Eindhoven. Een gil-
debroeder? Nee, maar iemand die als hobby met zijn 
metaaldetector akkers afstruint, speurend naar interes-
sante vondsten. Zo kwam, ergens in Nijnsel, een zwart 
en zwaar verfrommeld gildeschild boven aarde waarop 
na enig poetswerk ’Berlicum Maasland’ en ’vendel-
zwaaien’ ontcijferd kon worden. Ook iets van ’douai-
rière’. Als jaartal staat 27-6-1937 vermeld. 

Houniet doet zijn achternaam eer aan door het ding 
niet zelf te houden, maar terug te brengen naar de 
plaats waar het ooit uitgereikt werd. De vondst roept 
allerlei vragen op. „Gôh, interessant zeg, dan hebben 
we dus in dat jaar een kringdag georganiseerd,” reage-
ren alerte mannen van Sint Joris. In de eigen logboeken 
valt dat immers niet meer te checken omdat in de ja-
ren vijftig door brand veel verloren ging. Een ramp met 
verstrekkende gevolgen, omdat het Berlicumse Sint 
Joris ononderbroken sinds 1615 bestaat. Wat nog wèl 
aantoonbaar is door de gespaard gebleven koningschil-
den. „Dan moeten we onze opa’s maar eens vragen of 
ze nog weten hoe die kringdag Maasland verliep en 
wie er toen wat gewonnen heeft.” Een foute conclu-
sie, want een gilde dat een kringdag organiseert, neemt 
zelf niet deel aan de wedstrijden. En wint dan dus geen 
schildjes. Overigens moet opa dan toch al negentig jaar 
of ouder zijn, want het gaat om de eerste prijs vendel-
zwaaien seniores. Uit 1937! Evert vond het schild op 
een akker? Dat zou vroeger een weide geweest kunnen 
zijn. „Maar toch, hoe kan de winnaar het prijsschild 
uitgerekend in Nijnsel verloren hebben? Dan moet hij 
daar in gildetenue geweest zijn. Vanwege een Landju-
weel op die weide”, lijkt het meest voor de hand lig-

ALGEMEEN

Zo werd het schild gevonden
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gend. „En anders een meeting met een gilde uit die con-
treien”, wordt er geopperd. Zo iets ja, zou de vindplaats 
kunnen verklaren.

Zilversmid Andriessen in 
Stiphout, die het verwron-
gen en fors beschadigde 
schild zo veel mogelijk fat-
soeneerde, herkent het met-
een. Sint Joris en de draak, 
vendels, geweren, trommen, 
een hellebaard, een bijl (van 
een bieleman) en zelfs een 
papegaye, vormen de rijkelij-
ke randversiering. „Zo zie je 
ze vandaag niet meer, maar 
je moet het niet glanzend op-
poetsen,” vindt Andriessen. 

„Te teer. De staat waarin het werd gevonden, hoewel 
nu uit de kreukels gehaald, maakt het veel interessan-
ter.” Hij tovert heel verrassend precies hetzelfde schild, 
maar zonder tekst, uit zijn archief tevoorschijn. „Ooit 
gekregen van een collega uit de Randstad, maar het is 
verzilverd.” Andere vraag: was de schenkster werkelijk 
een douairière? De inscriptie vermeldt A. van Lanschot. 
Voor zover bekend is de familie Van Lanschot niet van 
adel. Dus maar eens bij de historicus van de gelijknamige 
bank geïnformeerd. „Klopt, maar wel een deftige familie 
en in de jaren dertig maakten welgestelde weduwen nog 
al eens goede sier met zo’n fraaie titel,” legt hij uit. Ge-
oorloofd, dat wel, blijkt uit het Van Dale woordenboek 
waarin ook het alternatief genoemd wordt: een weduwe 
van adellijke òf van aanzienlijke huize. Voilà, één vraag-
teken is daarmee al opgelost. Zou er over die gildedag 
Maasland 1937 en een Landjuweel in de tijd daarna nog 
iets terug te vinden zijn in de logboeken van andere gil-
den? Sint Joris Berlicum houdt zich aanbevolen, want 
zoals vermeld, verwoestte brand in de jaren vijftig een 
belangrijk deel van haar gilde-archief. Reacties graag: 
fxvanmiert@planet.nl of advanlith@home.nl of tel. 073-
503-19.34. Bij voorbaat dank! n

Frans van Miert

Hoofdliedendag 2007
Nogmaals wordt er op gewezen, dat de Hoofdlieden-
dag dit jaar NIET op de gebruikelijke tweede zaterdag 
van oktober zal worden gehouden maar op 27 oktober 
2007. Thema zal zijn ’deregulering’. Inschrijfformulie-
ren worden te zijner tijd aan uw secretaris toegezon-
den.

Circulaire ’Wapens en munitie’.
Onder de vleugels van de NBFS is opgericht de Vereni-
ging Brabantse Gildeschutters.
Het bestuur bestaat voorlopig uit Frans Vriens (vz-
Maasland), Angela Verstappen (secr.-Peelland) en Nol 
Duis (penningm.-Kempenland).
Leden zijn: Jan Beerens (Kwartier van Oirschot), Eric 
Jan van Eggelen (Maasland), Antoon van der Pluijm 
(Kempenland) en Nico in ’t Veld (Kempenland).
Het secretariaat is gevestigd op het adres A.Verstappen, 
Felicitéstraat 27, 5715 AZ, Lierop. Telefoon: 06-
20749042. Email: gsanders@chello.nl
Uw eigen secretaris kan u - middels ontvangen schrifte-
lijke informatie - volledig inlichten over de werkzaam-
heden van deze vereniging.         n

Jubileum en koningschieten in Zweden

Het koningschieten bij ’det Broderlige Papegoye Com-
pagnie’ uit Skurup in Zweden, ons meest noordelijk 
EGS-lid, had dit jaar een feestelijk tintje. Op zaterdag 
12 mei 2007 herdacht men dat dertig jaar geleden het 
kruisbooggilde werd (her)opgericht, mede door toe-
doen van Marc de Schrijver. Vrijdag 11 mei kwamen 
in de middag en avond de gildeleden in het gildehuis 
bijeen. Dat ze zo verspreid binnenkwamen, kwam door 
het feit dat zij van heinde en verre moesten komen en 
soms urenlang onderweg waren. Op zaterdagmorgen 
kwamen nog enkele gildeleden binnen en toen kon de 
officiële ontvangst met een stukje brood met zout en 
een stevige borrel plaatsvinden. 
Omdat de weersvoorspellingen niet erg gunstig waren 
werd de godsdienstviering naar de namiddag verscho-
ven en begon men direct met het koningschieten. 
Achteraf bleek dat deze maatregel niet nodig was ge-
weest, want een paar Nederlandse gasten, Frieda en Jo 
van den Biggelaar, hadden in het benedictinessenkloos-
ter van Tomelilla kaarsjes laten branden voor goed weer 
en met succes! Onze lutherse vrienden konden deze de-
votie zeer waarderen. 
De gipsen vogel was snel beurs geschoten, maar de 
linten waarmee hij versierd was waren om de spil ge-
strengeld. Hij viel dus wel, maar niet helemaal naar be-
neden. Dit bleek toch genoeg te zijn, de vogel hoefde 
niet op de grond te liggen. Na het afleggen van de eed 
kreeg de nieuwe koning, in dit geval een koningin, een 
lauwerkrans op het hoofd geplaatst. 

Nieuw lid
Ook bijzonder was de in-
huldiging van een nieuw 
lid. Deze kreeg, na het be-
antwoorden van een paar 
vragen, bijvoorbeeld: „Wie 
is de koning?” en „Wie is de 
baas”, een hoorn met bier 
aangereikt die in een keer 
leeg gedronken moest wor-
den. Hierna kreeg zij, want 
het was een vrouwelijk lid, 
de zotskap opgezet die zij 
de hele dag moest dragen. 
Een traditioneel gildemaal 
volgde: bestaande uit
in schil gekookte aardap-

Schild na restauratie
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De EGS-vlag wappert samen met de Zweedse, Nederlandse en 
Deense vlag

Het nieuwe lid drinkt in een 
keer de hoorn leeg….
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pelen, hardgekookte eieren en haring. Je went eraan, 
maar toch…

Ingezworen
In de namiddag volgde dan de godsdienstoefening: 
’Kort Mässa’ met uitzondering van het eucharistisch 
gebed, ongeveer gelijk aan onze mis. Bijzonder was dat 
deze keer een gelegenheidskoortje van gildeleden, met 
Nederlandse inbreng van Frieda van den Biggelaar, het 
kyrie, de sanctus, het onze vader en het agnus dei zong 
uit de Missa Fraternitatis van Henk Habraken.
Tijdens deze viering werd ook een lid ingezworen. Het 
Zweedse gilde kent namelijk aspiranten, leden en ge-
zworenen. Met de hand op het vaandel en de statuten 
verklaarde de gezworene zich met alles wat in zijn ver-
mogen ligt de belangen van het gilde te behartigen.
Met een overvloedige maaltijd, met veel zalm en rabar-
bertaart, werd de dag besloten.

Najaarvergadering 
Interessant is te weten dat dit gilde eind augustus de 
najaarsvergadering van de EGS organiseert, deels in 
Skurup, deels in het nabijgelegen Ystad.
De EGS-vlag zal dan weer wapperen in Skåne. n

Jo van de Biggelaar

… en draagt de verder dag de zotskap

De koningin wordt ’gekroond’ met een lauwerskrans

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden

Streepkant 4

5476 KP Vorstenbosch

Tel.: (0413) 368278
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Kringnieuws

Nieuwe Koning Gilde Sint Antonius Abt Liempde
Op 19 mei 2007 vond traditiegetrouw het tweejaar-
lijkse koningschieten plaats bij het Gilde Sint Antonius 
Abt in Liempde. In een stralende ochtendzon werd 
eerst hoofdman Roger van Laere thuis afgehaald en 
daarna vertrok het gilde in optocht naar de woning 
van de aftredende koning Toon van Rijssel. De eucha-
ristieviering werd voorgegaan door gildeheer, pastoor 
Van Der Sluis. Tijdens de koffietafel werd door loting 
de schietvolgorde bepaald van de deelnemers aan het 
koningschieten. Er hadden zich zeven personen aange-
meld die graag koning wilden worden. De hoofdman 
ging voor in gebed om Gods zegen af te smeken en te 
zorgen dat er weer een goede koning mocht komen. 
Nadat de boom was vrijgeschoten door de kerkelijke 
en wereldlijke overheid, werd door iedere gildebroeder 
een schot gelost. Hierna werd door de kastelein van het 
gildehuis, Ad Schelle, een glas wijn aangeboden. Ver-
volgens begon het feitelijke koningschieten. Het was 
een spannende strijd die gelukkig niet te lang duurde. 
Na ongeveer twee uur viel de vogel bij het 163e schot 
naar beneden. Toon van Rijssel was voor de tweede 
keer in successie de gelukkige winnaar en hij mag zich 
de komende twee jaar weer koning van het gilde noe-
men. Nadat de nieuwe koning geïnstalleerd was, ging 
het in optocht naar het voormalige gemeentehuis van 
Liempde, waar de nieuwe koning werd voorgesteld aan 
het gemeentebestuur. Daar werd de erewijn aangebo-
den door de burgemeester.  

Gilde Sint Brigida brengt koningszilver naar Hooge 
Mierde

Vorig jaar juni 2006 slaagde Toon Huijbregts er in zich 
voor de komende drie jaar tot koning te schieten van 
gilde Sint Brigida uit Netersel. Dit was voor hem de 
laatste kans omdat hij inmiddels met zijn gezin is ver-
huisd naar Hooge Mierde. Om koning van het gilde te 
worden moet men namelijk inwoner van Netersel zijn. 
Hij is inmiddels ruim zevenentwintig jaar lid van het 
gilde en was er nog nooit in geslaagd om  deze titel bin-
nen te halen. Bij gilde Sint Brigida is het gebruikelijk, 
dat wanneer een koning gaat verhuizen het koningszil-
ver van het oude naar het nieuwe adres gebracht wordt. 
Op tweede pinksterdag 2007 zou dit gaan gebeuren. 
Meer dan dertig gildebroeders en zusters verzamel-
den zich in vol ornaat in het gildehuis Peerels. Nadat 
hoofdman Frans Waalen iedereen welkom geheten had 
hing hij het nieuwe prachtige koningsschild op het ko-

ningsvest. Daarna ging met de huifkar richting  Hooge 
Mierde. Na een tussenstop in Lage Mierde ging men 
verder naar café van Grinsven in Hooge Mierde. Van 
hieruit ging het gilde te voet naar de nieuwe woning 
van het koningspaar. Daar heette Toon Huijbregts ie-
der van harte welkom. Men had voor een natje en een 
droogje gezorgd. Na enkele uren gezellig samenzijn en 
een dankwoord van de hoofdman voor de gastvrijheid 
vertrok het gilde in de avond weer per huifkar terug 
naar Netersel.

Vier jubilarissen bij gilde Sint Joris Diessen 
Tijdens de teerdag op 23 april 2007 werden bij Gilde 
Sint Joris vier gildebroeders gehuldigd. Ant Schepen 
is vijfendertig jaar gildebroeder en vendelier. Piet der 
Brouwer is dertig jaar gildebroeder.  Hij schiet graag 
met de kruisboog. Antoon Jansen is dertig jaar gilde-
broeder en is nog altijd bij alle evenementen aanwezig, 
zeker op teerdagen waar hij graag een kaartje legt. Ron 
van den Hout tenslotte, is vijfentwintig jaar gildebroe-
der, waarvan de laatste veertien jaar als gildeheer. In 
1993 werd hij tot priester gewijd en is heden pastoor 
in Drunen.

Roefelen met gildekwartet
Het Oirschotse Sint Joris Gilde neemt al enkele jaren 
deel aan de roefeldag, welke onder auspiciën van Jantje 
Beton wordt georganiseerd. Dit is een dag voor jongens 
en meisjes van de basisscholen waar ze op een speelse 
manier kennis kunnen maken met het bedrijfs- en ver-
enigingsleven. Dit jaar werd de roefeldag op 23 juni 
2007 gehouden. Het gilde vermaakte de kinderen met 
vendelen en trommen. Daarnaast konden ze op de foto 
in een echt gildekostuum of verkleed als drakendoder 
in een Romeins ridderpak. Tevens had het gilde voor 
deze gelegenheid een gildenkwartet ontworpen. Het 
kwartet bestaat uit zes titels te weten; activiteiten, at-
tributen, beroepen van koningen, functies, patroonhei-
ligen en wapens. Waar mogelijk zijn foto’s van kinderen 

 KWARTIER VAN OIRSCHOT

Het ultieme voorrecht van de koning

Vier jubilarissen in Diessen

Hulde in de paleistuin
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gebruikt. Het kwartet is op een gemakkelijke manier 
aan te passen en ook bruikbaar voor andere gilden. De 
vierenzestig deelnemers aan de roefeldag speelden het 
kwartet met veel plezier. 

Martin Backx weer vier jaar koning
Het koningschieten 2007 bij het Sint Mauritiusgilde 
Goirle vond plaats in het derde weekeinde van juni. 
Vanuit het gildehuis vertrok het gilde Sint Joris en Sint 
Mauritius met genodigden, bruidjes, vogeldragers en 
geweerdragertjes naar de kerk van Sint Jan. Aan het 
einde van de eucharistieviering werd burgemeester, me-
vrouw M.G. Rijsdorp, met het omhangen van de gilde-
sjerp, door de beide hoofdmannen als eredeken van de 
beide Goirlese gilden geïnstalleerd. Op het kerkplein 
werden door de jeugdige gildevendeliersters van Sint 
Mauritius en de Sint Jorisvendeliers een vendelgroet 
gebracht. Op het schietterrein werden de ereschoten 
gelost door de burgemeester en de gildeheer,
waarna het eigenlijke koningschieten kon beginnen. 
Het werd een spannende en enerverende wedstijd 
waarin Martin Backx bij het 156ste schot het laatste 
deel van de vogel neerhaalde. Hiermee prolongeerde 
hij zijn koningstitel. Daardoor kan hij over vier jaar de 
eerste Goirlese keizer worden. 
De dag daarop, zondagmorgen, vertrokken de beiden 
Goirlese gilden naar het woonhuis van de nieuwe ko-
ning waar hoofdman Jan van de Louw de koning instal-
leerde met het omhangen van het koningszilver.

Sint Odulphusgilde Best naar record
Op de jaarlijkse gildedag van het Sint Odulphusgilde, 
bereikte de vereniging het record aantal leden van ze-
ventig. Nog nooit was het aantal gildebroeders in het 
ruim vijfhonderdjarig bestaan van het gilde zo groot. De 
dag werd ondermeer gevierd met een wedstrijd om de 
Jan Swinkelstrofee. ’s Morgens werd door de overheid 
een vendelgroet gebracht bij koning Fried v.d. Laar en 
woonde het voltallige gilde een mis bij in de Odulphus-
kerk. Ieder jaar wordt ook het college van burgemeester 
en wethouders op het gemeentehuis met een bezoek 
vereerd. Na het brengen van de vendelgroet werd het 
gezelschap in de burgerzaal ontvangen. Burgemeester 
Demmers was in haar welkomstwoord lovend over het 
gilde, dat een meerwaarde voor de gemeente betekent. 
Het vormt een goede doorsnee van de bevolking van 
Best; een mix van jong en oud met veel maatschap-
pelijke betrokkenheid, aldus de burgemeester. Later op 
de dag werden twee nieuwe leden op het schietterrein 
onder de boom officieel tot gildebroeder benoemd. 
Jacques Sol en Charles Goevaers brachten hiermee het 
aantal leden op zeventig. 

Vier jubilarissen gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon
Tijdens de algemene jaarvergadering op Sacraments-

dag 2007 werden er bij het gilde Sint Sebastiaan Hooge-
loon maar liefst vier jubilarissen gehuldigd. Remie van 
Bommel is vijfentwintig jaar trouw lid van het gilde. 
Hij kreeg door de hoofdman de zilveren Sebastiaans-
speld opgespeld. Jack Waterschoot en Jan Hendriks 
zijn veertig jaar trouwe gildebroeders in de functie van 
tamboer. Jan Hendriks liet zijn trouwe collega-tamboer 
echter enkele jaren in de steek omdat hij twee keer het 
koningsschap wist te veroveren. Beiden ontvingen hier-
voor de zilveren Sebastiaansspeld uit handen van de 
hoofdman en een kringonderscheiding uit handen van 
het kringbestuur het Kwartier van Oirschot. Piet van de 
Pas werd gehuldigd voor zijn vijftigjarig lidmaatschap. 
Hiervan was hij vijfendertig jaar hoofdman. Bij zijn 
terugtreden als hoofdman werd hij benoemd tot ere-
hoofdman. Hij ontving uit handen van de hoofdman 
de gouden Sebastiaansspeld en door het kringbestuur 
werd hem het kringkroontje op zijn reeds lang verdien-
de kringonderscheiding opgespeld.  

Piet van Mol zestig jaar gildebroeder
Ze waren met zijn elven die zich op de teerdag van 15 
september 1947 aanmeldden bij het gilde van Onze 
Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus te Wintelre. 
De penningmeester heeft het precies genoteerd: Harrie 
Snelders, Piet Snelders, Piet van Mol, Janus van Mol, 
Gr. van Loon, Piet van de Ven , Arnold van Ham, Piet 
Egelmeers, Piet van Roosmalen, H. Leermakers en 
Willem Smetsers. Zij betaalden alle elf  ƒ 1,60 inleggeld 
en waren lid van het gilde. Nu, zestig jaar later is er nog 
maar één gildebroeder over, negen zijn er overleden en 
de tiende, Piet van Roosmalen, is verhuisd naar Veld-
hoven. Piet van Mol is dus alleen over, vijfentachtig jaar 
oud en zestig jaar lid. Reden genoeg voor het gilde om 
hem een receptie aan te bieden. 
Zaterdag 30 juni 2007 werd Piet door gildebroeders 
opgehaald bij het bejaardenhuis Groenendaal in Ves-

Koning en koningin Backx

Remie van Bommel heeft zojuist de Sebastiaansspeld ontvangen 
van hoofdman Jan van Rooij

Vlnr.: Jan Hendriks, Jack Waterschoot, Piet van de Pas, 
kringvoorzitter J. van Riel en vice-voorzitter L. van der Staak
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sem, waar hij sinds kort woont. De mis uit dankbaar-
heid, werd muzikaal verzorgd door het gemengd koor 
waarvan Piet ook al meer dan zestig jaar lid was. Hierna 
mocht Piet temidden van familie, vrienden en kennis-
sen genieten van een vendelhulde, waarvan hij echt 
genoot. De aansluitende receptie werd druk bezocht. 
Hij werd toegesproken door de burgemeester, die zich 
verheugd toonde dit nog mee te mogen maken aan het 
einde van haar loopbaan als burgemeester.
Hoofdman Gerard Klessens prees de jubilaris die ach-
tereenvolgens deken was van 1974 tot 1976, vervolgens 
raadsheer van 1976 tot 1995 en vanaf 1995 tot heden 
ouderling en… vanaf nu is Piet ook nog erelid. Het 
gilde heeft eenstemmig besloten, de gildebroeder die 
zestig jaar altijd klaar stond met raad en daad, te be-
noemen tot erelid van het gilde. Gildemoeder, Mandy 
Wilting speldde hem het schildje op en overhandigde 
Piet een bloemetje, terwijl hoofdman Gerard Klessens 
de bijbehorende oorkonde voorlas. Het kringbestuur 
was vertegenwoordigd door voorzitter Jan van Riel en 
vice-voorzitter Bert van der Staak. De kringvoorzitter 
speldde de jubilaris het zilveren kroontje op, de kroon 
op zijn werk. De jubilaris toonde zich zeer vereerd met 
het erelidmaatschap en de kringonderscheiding. 

Nieuw regerend deken Sint Catharinagilde Tongelre
Tijdens onze algemene jaarlijkse ledenvergadering op 
6 maart 2007, werd een opvolger gekozen voor onze 
afgetreden regerend deken, Rein Haase. Een regerend 
deken wordt binnen het gilde in functie gekozen. Pe-
ter van Kuijen werd na verkiezing de nieuwe regerend 
deken. Peter, lid sinds 1978, is tamboer en vanaf 1982 
archivaris van het gilde. Hij maakte zich verdienstelijk 
door omstreeks 1980 een periodiek uit te geven binnen 
het gilde, waarin wetenswaardigheden over de gilden 

en gildegebruiken. Deze periodiek is later opgegaan in 
het maandelijks, door het gilde uitgegeven blad „Da 
ge ut moar wit”. In 2002 trad hij toe tot de overheid 
van het gilde als deken. In januari 2005 is hij benoemd 
tot hoofdredacteur van De Gildetrom. In de parochie 
Tongelre, Eindhoven is het sinds 1994, dat jaar bestond 
het Mariakapelletje aan de Loostraat veertig jaar, de ge-
woonte de meimaand te openen met een openluchtmis 
bij het kapelletje. Het ene jaar wordt het opgeluisterd 
door het Sint Catharinagilde en het andere jaar het Sint 
Martinusgilde. Dit jaar, 2007, was het Sint Catharina-
gilde aan de beurt. Het leek ons een mooie gelegenheid 
om, voordat de mis begon, de nieuwe regerend deken 
te instaleren en voor te stellen aan de Tongelrese bevol-
king. Voor het oog van vele parochianen sprak hij de 
gelofte uit zijn functie, als regerend deken, ten dienste 
te stellen van het gilde, en de gildebroeders en zusters. 
Natuurlijk met als achtergrondhelpers, onze Moeder 
Maria en onze patrones Sint Catharina.

Nieuw gildevaandel Sint Jorisgilde Vlokhoven
Op deze stralende lentedag kwamen de leden van het 
gilde bij elkaar bij de Onze Lieve Vrouw van Lourdes-
kerk te Vlokhoven, Eindhoven. In het bijzijn van onze 
gildevrienden, de bevriende gildebroeders uit Merksem 
(België), de tamboer en vendeliers, van Sint Cathari-
nagilde Tongelre, vierden we deze dag een speciale 
patroonsviering. Een nieuw gildevaandel was binnen 
het gilde al jaren een vurige wens. Toen laatst koningin 
Beatrix een bezoek bracht aan Brabant, in ’s-Hertogen-
bosch, waaide het zo hard dat het oude gildevaandel 
begon te scheuren en er gaten vielen. Na ruim tien jaar 
van sparen en organiseren van allerlei activiteiten was 
er genoeg geld, nadat de laatste muntjes waren bijge-
past door onze beschermvrouw Leny Bröcheler en het 
Bernhard Cultuurfonds. Jan Marinus, de initiatiefne-
mer, kon vanwege zijn ernstige ziekte de inzegening 
niet meemaken. Hij was zeer content toen we hem 
het gildevaandel lieten zien. Met het oude gildevaan-
del voorop, trokken we de kerk binnen. Het nieuwe 
gildevaandel was nog ingepakt en werd meegedragen. 
Door vier gildebroeders werd het nieuwe gildevaandel 
ontvouwd, gepresenteerd en aan de stok bevestigd, 
waarna het werd ingezegend door de gildepastoor. Bij 
de gebruikelijke rite van de tafel werd het nieuwe gilde-
vaandel voor het eerst gebruikt door onze vaandrig Erik 
Huijbers. Na de dienst ging het gilde met het nieuwe en 
het oude gildevaandel naar buiten, daar werd het oude 
gildevaandel op ceremoniële wijze door vier gildebroe-
ders van de stok gehaald. Alles aan het gildevaandel is 
nieuw, vaandel, stok, bol en messingwerk, de beeltenis 
op het vaandel is een vernieuwde vorm van het bijna 
vijftig jaar oude gildevaandel. Na de mis ging men op 
het kerkplein verder met het gebruikelijke programma.
Hier werd ook voor het eerst met het nieuwe gildevaan-
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del, de eed van trouw aan het kerkelijk gezag afgelegd 
en volgde een vendelgroet. Hiermee werd het ochtend-
gedeelte besloten. 
Op het gildeterrein Bokt stond de koffietafel klaar. Een 
gezellige schietmiddag volgde en men kon het nieuwe 
vaandel eens van dichtbij bekijken.

Cor van Acquoy nieuwe koning Antoniusschut
Ruim twintig gildebroeders 
van het Sint Antoniusschut 
Nuenen-Eeneind hebben 
onder zomerse omstandig-
heden gestreden, om voor 
een jaar de eretitel van ko-
ning in de wacht te slepen. 
De aftredende koning, Mar-
tien Smits werd traditiege-
trouw van huis afgehaald 
door zijn mede gildebroe-
ders. Hij kan terugzien op 
een succesvol jaar, waarbij 
hij steeds voldeed aan alle 
verplichtingen, die het ko-
ningschap met zich mee-
brengt. Nadat de volgorde 

voor het schieten op de houten vogel door loting bekend 
was, werd het eerste schot gelost. Verrassend snel, al na 
het 36ste schot, gaf de vogel zich gewonnen en viel het 
laatste stukje hout naar beneden. Cor van Acquoy was 
de schutter die dat deed en hij mag zich koning van de 
Sint Antoniusschut noemen. Nadat hij in de Antonius-
kapel op het Eeneind geïnstalleerd was kreeg hij de zil-
veren koningsvogel omgehangen door hoofdman Dré 
Bemelmans. Cor is ruim tweeëntwintig jaar lid van de 
schut en is al eerder koning geweest, namelijk in 1996. 
Voor de schut is Cor altijd een zeer actief lid. Naast een 
jarenlange inzet als bestuurder is hij nu verantwoorde-
lijk voor het onderhoud van het schietmateriaal zoals 
de schutsbomen. De complimenten die hij steevast bij 
wedstrijden ontvangt van de bezoekende gildes over 
de staat van het onderhoud van het materiaal, zeggen 
meer dan genoeg. 

Een nieuwe koning voor Catharina Son
Op de zaterdag van Son ker-
mis, vond weer het jaarlijkse 
koningschieten plaats. De 
dag begon met een gildemis 
met aansluitend de vernieu-
wing van de eed van trouw 
aan het kerkelijk en wereld-
lijk gezag. Vervolgens vertrok 
het gezelschap in vol ornaat 
met slaande trom naar het 
onderkomen van het gilde, 
waar eerst de lunch genut-
tigd werd. Hierna begon 
het koningschieten waarbij 
traditiegetrouw het eerste 
schot door de pastor gelost 
werd en de tweede door de 

burgemeester. Hierna volgde de regerend koning, Rien 
Swinkels, die deze middag zijn titel moest verdedigen. 
De overige gildebroeders schoten vervolgens in een 
door loting bepaalde volgorde. Het is een lange strijd 
geworden voordat de nieuwe koning bekend werd. De 
vogels bleken taai te zijn en ondanks de vele voltreffers 
was het toch al weer vier uur geworden, voordat Ad 
van de Ven het laatste stuk van de eerste vogel naar 
beneden schoot en daarmee de eerste finalist werd. 
De strijd om de tweede finaleplaats moest enkele ke-

ren onderbroken worden vanwege de regen en daarom 
werd pas in het begin van de avond de tweede finalist, 
Martin Hulsen, bekend. Hierna kon de tweekamp tus-
sen beide gildeveteranen beginnen. Na in totaal 566 
schoten, het was inmiddels negen uur, werd de strijd 
gewonnen door Martin Hulsen, die het komende jaar 
de titel koning van het Sint Catharinagilde mag voeren. 
Martin is een zeer betrokken lid van het gilde en een 
van de drijvende krachten binnen het gilde. Hij is al 
drieënveertig jaar lid, hiervan zit hij vijfendertig jaar in 
het bestuur, waarvan hij de laatste zevenentwintig jaar 
de functie van dekenschrijver/schatbewaarder vervult. 
Martin is ook een bekwaam schutter, dat blijkt wel uit 
het feit dat hij al drie keer eerder koning was, namelijk 
in 1973, 1979 en 2000. Nu komt 2007 er ook nog bij! 

Een zilveren en briljante gildebroeder in Son
Op 15 juni 2007 vond de traditionele jubilarissenavond 
van het Sint Catharinagilde Son plaats, waarbij twee 
jubilarissen gehuldigd werden. Harrie Kapteijns vierde 
het feit dat hij vijfentwintig jaar lid was en Marinus van 
Dinther maar liefst zestig jaar. De beide jubilarissen 
werden toegesproken door hoofdman Gerard Swinkels 
en de voorzitter van Kring Kempenland, Jan Schrurs. 
Harrie is jarenlang als vendelier actief geweest voor 
het gilde. Enige jaren terug is hem een ernstig ongeluk 
overkomen, maar Harrie is nu toch weer bij vrijwel alle 
activiteiten van de partij. Voor zijn verdiensten kreeg 
hij de zilveren onderscheiding van het Sint Cathari-
nagilde opgespeld. Marinus vierde zijn zestigjarig lid-
maatschap, maar eigenlijk is hij al langer lid. Hij kwam 
in 1946 op zeventienjarige leeftijd bij het gilde. Maar 
pas na een jaar werd zijn lidmaatschap officieel geno-
teerd. Marinus heeft vele veranderingen bij het gilde 
meegemaakt. Toen hij erbij kwam was het gilde nog 
echt een vrijgezellengilde, een standpunt dat inmiddels 
al lang is verlaten. Over de veranderingen zei Marinus 
vaak: „het is niet zeker dat het beter is, maar het is wel 
weer eens wat anders”. Marinus is als tamboer en als 
vendelier actief geweest. Nu is hij al weer een aantal 
jaren gewoon lid. Hij is ook verschillende keren koning 
geweest. Een speciale taak van Marinus is, dat hij het 
koningskleed draagt als de eigenlijke koning verhinderd 
is. Inmiddels is Marinus alweer zevenentwintig jaar het 
langst zittende lid van het gilde. Hij is het levende bewijs 
dat het gildelidmaatschap je jong houdt. Hij is al vaker 
gehuldigd tijdens zijn lange staat van dienst. Voor deze 
gelegenheid werd zijn gouden onderscheiding van het 
Sint Catharinagilde dan ook uitgebreid met een kroon-
tje en een briljant. Van de kringvoorzitter ontving een 
rozet op zijn gouden kringonderscheiding. Na de toe-
spraak door de hoofdman en de districtraadsheer sprak 
de ook aanwezige burgemeester van Son en Breugel de 
beide jubilarissen toe. In zijn toespraak kwam de waar-
dering van de gemeente voor de rol van het gilde in het 
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dorp en voor de bijdrage van het gilde aan de diverse 
activiteiten duidelijk naar voren. Hierna was een ven-
delhulde voor de beide jubilarissen.

Peter de Laat Intergildekoning
Op zondag 24 juni 2007 werd in Valkenswaard het 
jaarlijkse Intergildekoningschieten gehouden. Hier-
bij strijden de koningen van de vijf gilden uit de ge-
meente Valkenswaard om het door de gemeente be-
schikbaar gestelde, zilveren wisselschild. Na een korte 
optocht door de straten, grenzend aan het park en in 
gezelschap van het gemeentebestuur, werd de eed van 
trouw hernieuwd. Burgemeester Ederveen opende het 
evenement met een hartelijk woord van welkom. Eerst 
stond de wedstrijd van de koningen op het programma. 
Na zesendertig schoten was het de zestigjarige Peter de 
Laat van het Sint-Catharinagilde Valkenswaard, die de 
winst naar zich toetrok door de houten vogel met een 
welgemikt schot naar beneden te halen. Hij verlengde 
daarmee voor zijn gilde de titel van het Intergildeko-
ningschieten. Met een tevreden glimlach nam hij van 
burgemeester Ederveen het wisselschild in ontvangst. 
Tijdens de strijd van de koningen konden de aanwe-
zige inwoners van de gemeente Valkenswaard, die niet 
aan de gilden verbonden zijn, zich inschrijven voor 
het zo genaamde „Burgerkoningschieten”. Maar liefst 
vierentwintig dames en heren hadden zich opgegeven 
voor de strijd om de titel: „Burgerkoning van Groot 
Valkenswaard”. Het was ook hier een spannende strijd 
en bij het eenenzestigste schot gaf de vogel zich gewon-
nen. Schutter was de heer Huub Toonders uit Valkens-
waard. Hij toonde zich uitermate gelukkig toen hij van 
de kersverse Intergildekoning de bij de titel behorende 
bronzen schutter kreeg uitgereikt. Er was ook een 
afvaardiging aanwezig van Schützengilde uit Schwoich, 
Oostenrijk. Voor hen was ook een vogel op de schiet-
bak geplaatst. Hier was het uiteindelijk Hans Peter 
Sonnener, die met het drieëntwintigste schot zijn zenu-
wen het best onder controle bleek te hebben. Zeer uit-
bundig nam hij de felicitaties en de trofee in ontvangst. 
Tot slot van het Intergildekoningschieten werden nog 
drie vogels verschoten door de overige gildebroeders en  
-zusters. De winnaars hier waren achtereenvolgens Til-
ly Wijnen, Jan van Baren en ex-Intergildekoning An-
toon van den Berg.

Gildeheer voor Sint Martinus Dommelen
Tijdens de teerdag van het Sint Martinusgilde van het 
Heilig Sacrament Dommelen op zaterdag 9 juni 2007, 
werd de heer Jack van Beek geïnstalleerd als gildeheer 
van het gilde. De heer, Wim Snieders,  heeft zich vo-
rig jaar op eigen verzoek teruggetrokken. Het gilde is 
op zoek gegaan naar een nieuwe gildeheer, waarbij ge-
zocht werd naar iemand die het gilde kent en die de 
Dommelse gemeenschap kent, en ook weet wat hier 

leeft. Na enig zoekwerk 
werd de heer Van Beek be-
reid gevonden deze functie 
op zich te nemen. De heer 
van Beek is dierenarts in 
Dommelen en eigenaar van 
de Dierenkliniek Domme-
len. Het feit dat hij met zijn 
hele gezin ook lid is van het 
gilde geeft al aan dat hij het 
gilde goed kent en het gilde 
goed gezind is. Tijdens zijn 
installatie kreeg hij het zilve-
ren schild, behorende bij de 
functie, omgehangen door 
de hopman van het gilde, 
de heer W. Dekkers. In zijn 
toespraak, tijdens de instal-
latie, beloofde hij het gilde met de hulp van God te zul-
len dienen en steunen voor zover het in zijn vermogen 
ligt. Hij sprak de hoop uit dat hij dit tot in lengte van 
dagen zal kunnen blijven doen. Het Dommelse gilde 
prijst zich gelukkig met de nieuwe gildeheer en rekent 
op een langdurige samenwerking met hem.

Verbroederingsdienst in Oerle
Vrijdag 11 mei 2007 werd op het Gèment in Zand-
oerle de eucharistie gevierd voor de verbroedering van 
de gilden uit Wintelre, Knegsel en Oerle. Deze jaar-
lijks terugkerende dienst werd door ruim driehonderd 
mensen bezocht. De verbroederingsdienst van de gil-
den wordt altijd bij de kapel van Onze Lieve Vrouw 
van ’t Zand in Zandoerle gehouden. Ter gelegenheid 
van het tweehonderdjarig bestaan van deze kapel, werd 
het geheel nu wat grootser opgezet en waren ook alle 
inwoners van Zandoerle en Oerle uitgenodigd. In de 
feesttent die voor de kapel stond werd de eucharis-
tieviering voorgegaan door de pastoors Smulders uit 
Oerle en Verschuren, pastoor van Wintelre, Knegsel 
en Vessem en diaken van Olmen uit Reusel. Voorafge-
gaan door de trom betraden de voorgangers de tent die 
voor deze gelegenheid was ingericht als kerk. Door de 
hele dienst heen waren de elementen van Maria, onze 
Moeder en de verbroedering van de gilden merkbaar. 
De teksten waren allemaal passend gekozen bij het 
thema: ’ons Moeder, jouw Broeder’. Traditioneel voor 
eucharistievieringen bij het gilde is, dat de collecte op 
de trom gehouden wordt. Ook traditie is, dat tijdens 
de consecratie de vaandels geheven worden en de trom 
geroffeld. Deze oude gebruiken van de gilden worden 
door de aanwezige gilden nog steeds in ere gehouden. 
Na afloop van de dienst werd er voor God, koningin 
en vaderland de vendelgroet gebracht. Het bestuur van 
de kapel van Zandoerle had voor alle aanwezigen een 
attentie in de vorm van een devotiekaars met daarop 
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een afbeelding van de kapel en een afbeelding van de 
mariabeeld in de kapel. Terwijl de aanwezigen genoten 
van een kop koffie, vertrokken de gilden naar Cambi-
ance de Molenvelden, om daar hun verbroederingsfeest 
voort te zetten. Die gilden waren: Gilde Sint-Jan Bap-
tist Oerle, Sint-Monulphus-Gondulphusgilde Knegsel, 
O.L.Vrouw en H. Willibrordusgilde, Wintelre.

Jubilaris en nieuwe koning
Voor Anke Claassen was de 
achtentwintigste april 2007 
een heugelijke dag. Want na 
de gildemis ter gelegenheid 
van Sint-Jorisdag, werd zij 
gehuldigd vanwege haar 
vijfentwintigjarig lidmaat-
schap van het Sint Jorisgilde 
Bladel. Zij kreeg het traditi-
onele speldje opgespeld en 
haar werd een vendelhulde 
gebracht.
Voor Antal Hellings was tien 
juni 2007 een bijzondere 
dag, want na een strijd met 
negen concurrenten schoot 

hij bij het zesenvijftigste rake schot het laatste brok van 
de koningsvogel naar beneden en werd daarmee koning 
van het Sint Jorisgilde. Hij liet zijn blijdschap duidelijk 
blijken, evenals zijn ouders die beiden ook gildelid zijn, 
en alle andere aanwezige gildeleden.

Jo Mollen koning 
Op kermismaandag werd 
onder grote belangstelling, 
door het Onze Lieve Vrou-
we Gilde Eersel, het koning-
schap verschoten. De 
schutsboom werd door bur-
gemeester, mevrouw Hou-
ben en pastor Van Eijndho-
ven vrijgegeven voor het 
schieten om de nieuwe ko-
ning. Huub Pero moest zijn 
koningschap verdedigen. 
Het was een slopende wed-
strijd welke meer dan twee 
uur in beslag nam en waar-
bij met de kruisboog 243 

schoten werden gelost met 199 voltreffers. Het publiek 
genoot van de spanning. Jo Mollen lukte het om de 
laatste resten van de gipsen vogel neer te halen. Na de 
ceremonie en beëdiging mocht hij zich uitroepen tot 
koning van het gilde voor de komende  drie jaar. Jo 
Mollen is vanaf 1984 lid van het gilde en behalve gilde-
broeder ook schutter. 

Koninklijke onderscheiding gildebroeder 
Sint Antoniusgilde Beek en Donk

De familie had het zorgvuldig geheim gehouden en zo 
was het voor gildebroeder Christ Verhoeven van het 
Beek en Donkse Sint Antoniusgilde op vrijdag 27 april 
2007 een hele verassing. Terwijl hij zijn middagdutje 
zat te doen stond plotseling een heel gezelschap achter 
zijn huis, bestaande uit plaatselijke hoogwaardigheids-
bekleders, familie, kennissen en ook enkele leden van de 
Beekse schut. Voorop de burgemeester van Laarbeek, 
de heer Gillissen, die hem kwam mededelen dat het 

Hare Majesteit de koningin 
behaagd had, hem voor zijn 
verdiensten een onderschei-
ding uit te reiken.
Christ Verhoeven heeft, 
daarbij gesteund door zijn 
echtgenote Jo, veel gedaan 
voor het gilde. Zo steekt hij 
veel tijd in het onderhoud 
van het schietterrein, is hij 
als wapenmeester verant-
woordelijk voor een goed 
verloop van de schietwed-
strijden, draagt hij mede de 
zorg voor het gildezilver en 
als het Sint Antoniusgilde 
er op uit trekt is huize Ver-
hoeven meestal de uitvalsbasis. Ook waren Christ en 
Jo twee maal drie jaar koningspaar. Ook de kerk en de 
visclub genieten van de inzet van Christ.
’s Avonds kwam het Sint Antoniusgilde op bezoek. Na 
de vendelgroet hield kapitein Piet Swinkels een toe-
spraak, waarin hij de verdiensten van de gedecoreerde 
roemde. Ook naar Jo gingen de hartelijke felicitaties uit. 
Hierna werden de gildebroeders uitgenodigd om der 
nog inne te komme vatte. Het smaakte goed, het weer 
was goed en zo werd het er een gezellige avond, in de 
tuin van de familie Verhoeven.

„Hier heb ik vannacht van gedroomd!”
Dat waren zo’n beetje de 
eerste woorden van An-
toon van Osch, toen hij op 
4 juni 2007 met het 158e 
schot het laatste stukje van 
de koningsvogel naar be-
neden haalde. Daarmee 
werd  hij de nieuwe koning 
van het Sint Antoniusgilde 
Stiphout. „Ut waar nun 
taaie” waren de reactie’s 
van de gildebroeders. Een 
dorpsgenoot had het gilde 
gebeld met de mededeling 
dat hij een boom had geveld 
die zeer geschikt was voor 
puisten. De zware boom werd gehaald en Mies van de 
Burgt had er een puist uitgezaagd met veel knoesten en 
een structuur die niet zomaar zou splijten. Hij had er 
vervolgens een mooie koningsvogel van gemaakt. Dit 
jaar had hij wel heel erg z’n best gedaan om er een taaie 
puist van te maken, de koningsvogel was te zwaar om 
op de schouder mee te dragen naar het schietterrein. 
Antoon, of Toontje zoals de meeste hem noemen, 
kreeg veel bijval van de gildebroeders en het aanwezige 
publiek. Na dertig jaar gildebroederschap was het nu 
dan eindelijk gelukt om koning te worden. Ze waren 
verheugd en trots. Toontje wilde het altijd al en niet 
zo’n beetje ook, zo bleek achteraf. Hij had er zelfs van 
gedroomd dat dit op deze dag zou gaan gebeuren.  Voor 
de komende drie jaar is deze droom dus uitgekomen. 

Koninklijke onderscheiding
Ja, die was er voor Huub van den Eikhof (63), gilde-
broeder van het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop. 
Huub van den Eikhof is in Lierop niet alleen bekend 
als plaatselijke correspondent voor het Eindhovens 
Dagblad, maar ook van de vele verdiensten op diverse 
gebieden voor de Lieropse gemeenschap. Sinds 1971 
is hij in diverse functies actief voor het Gilde van Sint 
Antonius Abt. Hij was en is betrokken bij de vijfjaar-
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lijkse bevrijdingsherdenking 
in Lierop en bij de realisa-
tie van het boek „Lierop 
825”. Verder is hij ook ac-
tief lid van mannenkoor A 
Capella en avondwakekoor. 
Sinds 1971 heeft hij diverse 
functie’s ingevuld binnen 
de vakbond, waaronder 
een voorzitter- en penning-
meesterschap. Ook voor de 
voetbalclub SV Lierop als 
bestuurslid en als lid het 
comité rond het zestig jarig 
bestaan van de vereniging. 
Hij was tot 1971 jeugd- en 
hoofdleider bij RKVV Ba-

vos in zijn geboorteplaats Bakel. Hij is sinds 1977 be-
stuurslid van de Belangengroep Lierop (onderdeel van 
Stichting Samenleving Opbouw Someren) en in de ja-
ren zeventig was hij medeoprichter en bestuurslid van 
peuterspeelzaal ’t Heikrekeltje. 
Vanaf 2003 is Huub van den Eikhof secretaris, archiva-
ris, suppoost bij openstelling van de koepelkerk en geeft 
hij rondleidingen en was medeorganisator van de grote 
tentoonstelling kerkelijke kunst in 2005. In dat jaar was 
hij ook de medeorganisator van de activiteiten en fees-
telijkheden rond het 850 jaar bestaan van Lierop.

Sint Jansviering en erekoningschieten
Het Sint Hubertusgilde Liessel vierde zaterdag 23 juni 
2007 het Sint Jansfeest met onder andere het schieten 
om de titel erekoning en voor het tinnen bord. Voor 
aanvang van het schieten werd het voltallige bestuur 
verrast door het ’actie comité’. De woordvoerder van 
dit comité, gildebroeder Wout van Lieshout vond dat 
dit een mooie dag was om het bestuur en hun dames te 
bedanken voor hetgeen zij de afgelopen vier jaar voor 
het gilde gedaan hadden. 
Een korte uitleg: Elke vier jaar wordt op kermismaan-
dag om het koningschap geschoten. De gildebroeders 
trekken dan zonder uniform, met de gildetrom naar de 
schietboom. Dit vindt zijn oorsprong in het feit, dat 
het gilde vanaf vierentwintig juni oftewel Sint Jan, is 
ontbonden. Dat wil zeggen; het gilde sluimert in the-
oretische zin. In die tijd zijn alleen de jonge deken en 
oude deken nog in functie. Bij de schietboom aange-
komen wordt de boom „gevrijd”, waarna de reglemen-
ten worden voorgelezen. Als de koning bekend is gaat 
men terug naar het gildehuis waar de handenwassing 
plaatsvindt. Dan gaat het gilde over tot het verpachten 
van vier gilde-atributen, namelijk de commandantstok, 
de kapiteinsstok, de gildetrom en het vaandel. Elk wer-
kend lid kan een attribuut pachten bij opbod, de hoog-
ste bieder wint. Diegene die een attribuut pacht is ook 
vier jaar bestuurslid. Dit houd in dat het bestuur op 

vijf plaatsen gewijzigd kan 
worden. Hieronder valt ook 
de koning, want deze maakt 
ook deel uit van het bestuur, 
al is hij dan wel een eregast-
bestuurslid. Daarom deze 
geste aan de nu nog samen-
werkende bestuursleden. 
Alle bestuursleden kregen 
een medaille omgehangen 
en hun dames kregen een 
bloemetje. Hierna begon 
de strijd om het erekoning-
schap. Het was Cor Pijpers 
die met het 274e schot de 

vogel naar beneden haalde. Cor is voor de tweede keer 
erekoning,  in 2004 behaalde hij die titel ook al. Bij 
de jeugd ging de titel naar jeugdlid Dorus van Eijk. 
Hij schoot met het 153e schot hun vogeltje naar bene-
den, en won de Marinus van Busselprijs. Ook bij het 
schieten met de aanwezig Liesselse jeugd was Dorus 
de beste. Bij het schieten om het tinnen bord mochten 
behalve de gildebroeders ook Liesselse mensen, tegen 
een klein vergoeding, deelnemen. Het was toch een 
gildebroeder, John Welten, die de vogel naar beneden 
schoot. 

Nieuwe koning en koning van ere
Leo van Rens is sinds kermismaandag, 11 juni 2007, 
koning van het Deurnese Sint Jorisgilde. Hij is als 
vaandeldrager al enkele jaren lid. Op kermismaandag 
haalde hij op ’Schuttershof Brugge’ de vogel naar be-
neden met het 327ste schot. De gildemis, samen met 
het Sint Antonius Abtgilde, werd opgeluisterd door het 
gildekoor van de vier Deurnese gilden. Tijdens de vie-
ring werd het schilderij van Sint Joris, van de hand van 
Hendrik Wiegersma, dat door het gilde aan de kerk in 
bruikleen is gegeven ingezegend. De heer Berry Welten 
is op zaterdag 12 mei 2007 op ’Schuttershof Brugge’ 
gekroond tot nieuwe koning van ere van het Sint Joris-
gilde. Na een felle strijd was hij het, die de vogel met 
het 322ste schot naar beneden haalde.
Op zaterdag 23 juni 2007 kregen koning Leo van Rens 
en koning van ere, Berry Welten een receptie aange-
boden in het nieuwe gildehuis ’Den Vergulden Helm’. 
Op de druk bezochte receptie bracht het koor Animato 
de beide koningen een serenade. Het Sint Jorisgilde 
en Animato hebben een goede band. Meerdere leden 
van het koor waren in het verleden al eens koning van 
ere. Oud-koning van ere, Jan Dirks overhandigde een 
prachtig zilveren schild aan zijn opvolger Berry Wel-
ten.

Huub Manders en Jowan Aldenzee nieuwe broeder-
schapsdragers van de Vier Deurnese Gilden

Dit jaar was de organisatie in handen van het gilde Sint 
Willibrordus in Vlierden. Vorig jaar was het vijfentwin-
tig jaar geleden, dat de vier gildebesturen voor het eerst 
bijeenkwamen om van gedachten te wisselen. Dit jaar 
zou voor de vijfentwintigste keer om de broederschaps-
dragers geschoten worden. Nadat in gildehuis Thijs-
sen was geloot om de volgorde te bepalen van schie-
ten, vertrokken de vier gilden Sint Antonius-Abt en 
Sint Joris uit Deurne, Sint Hubertus uit Liessel en Sint 
Willibrordus uit Vlierden verbroederd naar de schuts-
boom. De winnaars van vorig jaar, beide van het gilde 
Sint Hubertus, leverden hun schilden in bij de coördi-
nator. Zij ontvingen uit handen van hoofdman van het 
gilde Sint Joris de herinneringsschilden. Burgemeester 
Daandels roemde de gilden in zijn toespraak. Het feest 

Een onderscheiding voor 
Huub van den Eikhof

Cor Pijpers weer erekoning

Koning en koning van ere met echtgenotes
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op de markt was leuk, maar hij kon goed begrijpen, 
dat de gilden op hun eigen locatie willen schieten. De 
burgemeester loste vervolgens zijn schot, ter ere van 
koningin en vaderland. Ereschoten waren voor de 
coördinator Martien van de Wallen, kringbestuurslid 
Henk de Hair en beschermheer Guido Coolen. Hierna 
volgden de negenenvijftig gildebroeders en -zusters in 
volgorde van loting. Bij de jeugd waren maar slechts 
zes schutters. Na een hevige en langdurige strijd schoot 
Huub Manders van het gilde Sint Antonius-Abt met 
het 406de schot uiteindelijk de vogel naar beneden. 
Huub (64) heeft zich altijd ingezet voor de samenwer-
king van de vier gilden. Hij is lid van het kringbestuur 
en zet zich hier in voor de eenentwintig gilden die Peel-
land rijk is. De jeugd deed er iets langer over. Daar gaf 
de vogel zich pas gewonnen na 477 schoten. Winnaar 
hier werd Jowan Aldenzee eveneens van het gilde Sint 
Antonius-Abt. Jowan (13) is slechts vijf maanden lid en 
bekwaamt zich in het vendelen. De vendelgroet aan de 
winnaars werd voor gildehuis Thijssen gebracht, waar 
de lange maar gezellige dag werd afgesloten.

Massale belangstelling voor het NBSF-toernooi 
Nuland

Zoals hoogstwaarschijnlijk al bij iedereen bekend is, or-
ganiseerde het Sint Antonius Abtgilde uit Nuland dit 
jaar het Federatietoernooi voor vendelen, trommen, 
bazuinblazen en standaardrijden. 
Nadat de inschrijftermijn verstreken was bleek, dat het 
deelnemersveld ook dit jaar weer fors zou groeien. Wa-
ren er twee jaar geleden in Ravenstein 166 wedstrijden, 
vorig jaar in Steensel waren dit er al 244. Dit jaar is het 
aantal inschrijvingen gestegen met 40%, tot maar liefst 
344. Dit beloofde dus een groot spektakel te worden en 
voor een ieder dus veel sportieve concurrentie. De win-
naars van de felbegeerde achtkantige schilden kunnen 
zich dan ook met grote trots „kampioen van Brabant” 
noemen. 

Schieten om de Adrianus van de Wielbeker
Op zondag 6 mei 2007 is de Adrianus van de Wiel beker 
verschoten bij het gilde Sint Antonius en Sint Sebasti-
aan te Haaren. Zustergilde Sint Sebastiaan uit Oister-
wijk was ook aanwezig. Helaas toonde het gilde Sint 
Ambrosius uit Loon op Zand geen interesse in deel-
name aan deze wedstrijd. Omdat het gilde uit Loon op 
Zand zich negatief opstelt ten opzichte van de andere 
twee gilden, hebben we besloten deze beker voor het 
laatst te verschieten. In de toekomst zullen Oisterwijk 
en Haaren verder gaan met de verbroedering maar in 
een andere vormgeving. Op die zondag is er een hou-
ten vogel op de schutsboom geplaatst en die werd tot 
aan de laatste splinter eraf geschoten. Jo Scholtze van 
het Sint Sebastiaangilde uit Oisterwijk schoot de laatste 
splinter eraf en mocht de Adrianus van de Wielbeker in 
ontvangst nemen.

Leden gehuldigd in Haaren
Het gilde Sint Antonius en Sint Antonius Haaren heeft 
de afgelopen tijd twee gildebroeders gehuldigd.
De eerste die gehuldigd werd was Cees van de Wiel, 
de keizer, hij kreeg op koninginnedag een vendelgroet 
vanwege het feit, dat hij benoemd was tot de Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Deze koninklijke onderschei-
ding kreeg hij voor zijn verdiensten in de maatschappij. 
Cees is meer dan vijftig jaar gildebroeder en heeft daar 
zijn sporen wel verdiend. 

Toon van de Wiel was nummer twee die gehuldigd 
werd. Hij kreeg op 26 mei 2007, tijdens de jaarlijkse 
meiteerdag een sjerp. Het was geen gewone sjerp, maar 
een sjerp met de titel ere-hoofdman. Toon kreeg deze 
sjerp omdat het gilde op dat moment geen erehoofd-
man had. Hij was hoofdman in de periode 1989 tot 
2001. Met deze eretitel is hij tevens adviseur geworden 
van ons gilde en mag hij bij elke vergadering aanwezig 
zijn. Ook is hij vrij van contributie. 

Leden gilde op werkbezoek
Bij het gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout 
zijn we in de gelukkige omstandigheid dat in korte tijd 
maar liefst vier van onze gildeleden met de VUT zijn 
gegaan. Deze leden zijn sinds enkele maanden elke 
dinsdag van negen tot drie op ons schietcomplex Het 
Klappenschoor  te vinden. Zij verrichten daar een groot 
aantal grote en kleine klussen. Het gaat niet alleen om 
het onderhoud van de schietbakken, maar ook het schil-
deren van het gebouw en inboedel, reinigen van het 
straatwerk en knippen van de heg vallen hieronder. Nu 
zijn ze aan een grote klus bezig; het aanleggen van twee 
Jeu de Boulesbanen. Dit gebeurt in hun eigen tempo 
en op hun manier. Dus rustig met veel overleg, want 
daar gaat het ook om. Sociaal met elkaar omgaan. Dus 
samen koffie drinken en lunchen. Elke week brengt 
wel iemand iets mee, soep of zelfs bbq-vlees. Het gaat 
er gezellig aan toe en ze lachen wat af. Verder verrich-
ten ze ook nog sociaal werk bij andere gildeleden aan 
huis. Als daar hulp nodig is voor bestrating, tuinieren 
of alleen maar boodschappen doen, staan ze klaar (voor 
een goede lunch doen ze veel). Ook leggen ze zieken-
bezoeken af en houden zieke gildebroeders gezelschap 
(meestal toevallig net rond lunchtijd!).
Ook gaan ze op werkbezoek bij gildebroeders. Als ze tijd 
hebben, bezoeken ze tussen het klussen door bedrijven 
van leden. Zo zijn ze pas op bezoek geweest bij het werk 
van Johan Vriens. Deze werkt bij de gemeente Tilburg. 
Hij leidde ze rond op een locatie van de afvalwaterzui-
vering. Het was weer een leuk uitje. De vier leden zijn 
Gerrit Engel, Wil van der Laak, Frans Manni en Toon 
Weytmans. Als adviseur ondersteunt Johan Vriens deze 
groep op het gebied van het aanschaffen van materialen 
(als het kan gratis) en vervoer. Hij mag geen lid worden 
(pas 41) maar mag voor zijn hulp soms mee lunchen. 
Dit is nu eens de andere kant van het gildebroeder zijn. 
Het is echte broederschap waar het gilde heel blij en 
trots op mag zijn.

Nieuws van het gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan 
Udenhout

Het gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout 
heeft een geslaagde kringgildedag achter de rug bij het 
Sint Lambertusgilde in Maren-Kessel. Het was voor 
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de eerste keer dat het gilde in nieuwe gildetenue in het 
openbaar aanwezig was. Het was alleen erg jammer, dat 
het heel hard begon te regenen, zodat we er regenjassen 
over aan moesten trekken. Het publiek kreeg daardoor 
in het eerste gedeelte van de route geen de kans ons te 
aanschouwen. De laatste tien jaren was het gilde in de 
optocht steeds bij de laatste vijf geëindigd. Nu hoopten 
we dat wij bij de eerste vijftien zouden eindigen. En ja 
het lukte, van de vijfenveertig gilden die aanwezig wa-
ren, eindigden wij op de veertiende plaats. Een tevre-
den hoofdman Frank van Loon dankte de leden voor 
de goed verzorgde kledij en de geweldige discipline die 
ze ten toon hadden gespreid.
Tijdens de wedstrijden waren we ook succesvol. Maar 
liefst vijf zilveren schilden werden er behaald. Naast het 
herinneringschild was er een eerste prijs voor mooiste 
vaandel en mooiste keizersvogel. 
Wij hadden ook een primeur. Voor de eerste keer in 
kringverband, namen een aantal van onze gildeleden 
deel aan het Jeu de Boulestoernooi. Zeer verdienstelijk 
gooiden ze hun boules en wisten zelfs een wedstrijd te 
winnen. Een geweldig resultaat voor de eerste keer. We 
kunnen terug zien op een leuke en mooie dag.

Koning van ere in Vught
De donateurs van het Sint Catharinagilde Vught heb-
ben op zondag 24 juni 2007 geschoten om de titel ko-
ning van ere 2007. Ondanks dat de weersomstandighe-
den niet ideaal waren is de middag goed verlopen. In 
het begin schoot Tonny Liekes er meteen een vleugel 
van de houten vogel af goed voor een derde prijs. Wis-
selien Lamboo schoot even daarna de andere vleugel er 
af en dat was goed voor de tweede prijs. Bij het 159e 
schot schoot Tonny Liekes de hele vogel naar beneden, 
waarmee hij koning van ere werd van het Sint Cathari-
nagilde voor het jaar 2007

Opening seizoen Sint Hubertus Berkel-Enschot
Nadat het gilde in de wintermaanden het wat rustig aan 

had gedaan werd op eerste paasdag het nieuwe seizoen 
geopend met het gebruikelijke paaseierenschieten. 
Hiervoor is altijd veel animo van de leden, ook de min-
der geoefende schutters kunnen dan een prijs winnen, 
in de vorm van een aantal eieren. Het was weer een 
geslaagde seizoenopening.
Op tweede paasdag organiseert het gilde al enkele jaren 
op een rij op het kampioenschap eierengooien, het is 
een open kampioenschap dus iedereen kan er aan mee-
doen. Er wordt naar elkaar gegooid met rauwe eieren 
die niet voor de consumptie geschikt zijn. Bij de senio-
ren was Kjelt Nouwens de eerste met een afstand van 
zestien meter en bij de junioren was Ferry Adriaansen 
de eerste met een afstand van vijftien meter. Voor de 
kinderen waren er paaseieren verstopt die genummerd 
waren. Het nummer kwam overeen met een prijs. Ook 
kon men zijn geluk beproeven op het kaartschieten. 
Hier was de gelukkige Marcel van Helden met zesen-
dertig punten.           

Patrick van de Wiel burgerkoning Drunen
Genietend van een schraal zonnetje is op zondag 24 
juni 2007 door vijfentwintig burgerschutters gestreden 
om de titel burgerkoning. Het Sint Hubertusgilde uit 
Drunen was dit jaar voor de tiende maal gastheer voor 
dit evenement tijdens een drukbezochte open dag. 
Rond half twee loste de heersende burgerkoningin, Mi-
randa van de Wiel, het eerste schot op de houten vogel. 
Na 171 schoten wist Patrick van de Wiel de eikenhou-
ten vogel omlaag te schieten en werd aldus de nieuwe 
burgerkoning van Drunen. Deze was zichtbaar blij met 
het behalen van de titel. Een emotioneel moment want 
Patrick is een drielingbroer van Miranda, de koningin 
van het afgelopen jaar. Na de huldiging met tromslagen 
en een vendeldemonstratie door het gilde is de avond 
ontspannen ingegaan. Op de open dag waren ook niet 
schutters gekomen om de sfeer van het gilde eens te 
proeven. Er was volop belangstelling voor de fotoboe-
ken en lectuur over de historie van het sinds 1958 her-
opgerichte gilde. Ook was er veel belangstelling voor 
het aanwezige gildezilver. Iedereen die geïnteresseerd 
is in het gilde is van harte welkom op zondagmorgen, 
op het schietterrein als er gildebroeders aanwezig zijn, 
die daar schieten voor de onderlinge competitie. Voor 
de kinderen is er wat speeltuig aanwezig binnen de af-
sluitbare hekken.

John Strijk koning in Drunen
Zolang heb je meegeschoten en de vogel viel net voor 
je, voor een ander. Dan toch, de tweeënveertigste hou-
ten vogel heeft je de eer gegeven. Nu, na een jaar op 
pinksterzaterdag 2007 merk je nog één keer wat het be-
tekent. Het is weer koningschieten in Drunen. De gil-
debroeders van het Sint Hubertusgilde komen je thuis 
ophalen in optocht door de straten. Een tocht naar de 
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kerk om de dag volgens 
christelijke traditie te begin-
nen met een plechtig mo-
ment van bezinning. Dan 
nog een keertje aan tafel om 
het inwendige voor te berei-
den op wat komen gaat. Het 
gilde gaat hierna op eigen 
beweging naar het schietter-
rein. Bij de Hubertuskapel 
wordt een vendelgroet ge-
bracht. Ja, je staat als koning 
nog één keer in het midden. 
De tocht terug naar het 
schietterrein en een trotse 
houten koningsvogel op zes-
tien meter hoogte. Je kent 

de vogel omdat je hem zelf hebt gemaakt. Onder ge-
juich en tromgeroffel heffen de hoofdman en keizer het 
zware koningszilvervest van de schouders. Het geluk 
zal gaan vallen voor één van de deelnemende schutters. 
De eerste test zijn bevrijdingsschoten door de gildeheer, 
burgemeester en keizer en dan de oude koning boven-
aan in de te maken schutterlijst. Loting bepaalt de volg-
orde waarop de broeders mogen schieten. Dat gaat 
vierhonderdzevenenzestig schoten lang door. En dan…, 
het laatste stuk van de eikenhouten blok is gevallen. 
Hoera, er is een koning kandidaat. Bestuur en keizer 
treden apart in beraad. De kandidaat mag aanschuiven 
om te vertellen dat de eer welkom is. Het is zes uur als 
nieuwe koning John Strijk wordt bekend gemaakt. Na-
dat de pakken  weer zijn gefatsoeneerd wordt een ven-
delgroet aan de nieuwe koning gebracht. Ook acht 
jeugdleden hebben een houten blok geslecht. De tam-
boertjes, zilverdragertjes en vendeliertjes zijn in compe-
titie geweest voor de jeugdkoningtitel. Het is Teun 
Boelen die met de eer strijkt. Gildekoning, volgend jaar 
pinksterzaterdag wordt je gewekt want het gilde leeft 
voort.

Tiny Pijnenburg hoofdman Sint Joris Berlicum 
Ter gelegenheid van het Sint Jorisfeest eind april 2007, 
droeg Paul van Lith tijdens de mis zijn hoofdmanstaf en 
-sikkel over aan Tiny Pijnenburg, de nieuwe hoofdman 
van het Berlicumse gilde. Van Lith had destijds bij zijn 
aantreden al bepaald de klus niet langer dan zeven jaar 
te klaren. Uit respect voor de talloze nieuwe initiatie-
ven tijdens zijn hoofdmanschap, waaronder de organi-
satie van de Kringdag Maasland in 2005, benoemde de 
overheid hem tot eredeken. Het Petruskoor zong een 
Russische Pater Noster. Heel apart en indrukwekkend. 
En niet zonder reden. In het Russische deel van Europa 
is Sint Joris namelijk zeer populair. Denk maar aan Ge-
orgië dat letterlijk vertaald Sint Jorisland betekent. Het 
koor maakte hiermee een gewaardeerd gebaar naar het 
gilde dat zich graag gesteund weet door de ruim vijftig 
zangers. De dienst werd onder het wakend oog van gil-
deheer, Ben Jansen besloten met de ceremoniële over-
dracht van de hoofdmanattributen. Toen ging het in 
optocht naar de zonnige voortuin van de oude pastorie. 
Daar werden nieuwe gildebroeders ingevendeld en be-
tuigden zij hun trouw aan het Sint Jorisgilde. Dit waren 
Jacky Jansen, vendelier, tamboer en succesvol schut-
ter, die de titel gildeknaap inruilde voor het volwaardig 
lidmaatschap. Omgekeerd kwam Jo van de Broek na 
een werkzaam leven weer terug. In zijn jeugd was Jo al 
vendelier en tamboer. Maar nu staat hij zijn mannetje 
als ervaren bazuinblazer. De derde nieuwe gildebroe-
der heet Martien van de Westerlaken. Hij is de tweede 
standaardruiter, die Peter van Esch kan vervangen.
Als nieuwe hoofdman droeg Tiny Pijnenburg zijn func-

tie van hoofdvendelier over aan Richard van Lith, die 
vijfentwintig jaar lid is. Ook oud-deken en tamboer 
Wim van Helvoort werd voor zijn veertig jaar lange 
multifunctionele bijdragen onderscheiden tot erede-
ken. Na al deze officiële plichtplegingen schoven de 
gildebroeders in de Sint Jorishof aan tafel voor een rij-
kelijk gedekte lunch.  

Nieuws van het gilde Sint Joris Udenhout
Het gilde Sint Joris Udenhout heeft op zondag 24 juni 
2007 het Nederlands Kampioenschap Opgelegd te 
Nieuwkuyk geschoten. Het was een spannende strijd 
waaraan vijfenvijftig viertallen deelnamen. Bij het in-
schieten waren er dertien viertallen die de nodige twaalf 
punten schoten. Na twee kampronden waren er nog 
twee viertallen over: Onze Lieve Vrouwe van de Ze-
ven Weeën Lierop en Sint Joris Udenhout. Het viertal 
uit Lierop begon de derde ronde, ze schoten drie uit 
vier punten. Toen was Sint Joris aan de beurt, de eer-
ste drie punten gingen vlot. Tonny Weijters als laatste 
schutter heeft deze wel heel goed aangekeken. En hij 
schoot raak!. Hiermee schoot Sint Joris Udenhout zijn 
negende kampioenschap. Wat nog wel vermeld mag 
worden is, dat Bart Vromans deze alle keren mee heeft 
geschoten, een unicum binnen de gildewereld! Het 
Nederlands Kampioen Viertallen Opgelegd bestond 
uit Bart Vromans, Hannie Vromans, Bart Vromans Az 
en Tonny Weijters.

Burgerkoningschieten Sint Joris Udenhout
Op 26 augustus 2007 zal er een gildedag worden ge-
houden bij het gilde Sint Joris Udenhout. Vanwege 
deze dag hebben wij een gildejaar opgezet. Het vijfde 
evenement van dit gildejaar is het burgerkoningschie-
ten, gehouden op ons schietterrein aan de Kuilpad in 
Udenhout. In de morgen was de prins(es) verschieting, 
deze was in samenwerking met Udenhouts Belang 
georganiseerd. De winnares, oftewel de prinses van 
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Udenhout 2007 is Hiske Verhoeven. 
In de middag kon men zich opgeven voor het burger-
koningschieten, in totaal waren er vijftien deelnemers. 
De koningsvogel was geplaatst in een kogelvanger en 
heeft vijfenzestig schoten doorstaan. Coen Keulemans 
loste het vijfenzestigste schot en de vogel kwam on-
verwachts naar beneden, geheel door het midden ge-
broken. Coen Keulemans mag zich burgerkoning van 
Udenhout 2007 noemen. Coen en Hiske hebben bei-
den een koningskruis ontvangen. Tevens zijn ze eregast 
op de gildedag in augustus.

Gemondse schutters succesvol
Het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde 
heeft op tweede pinksterdag voor de vijfde maal het 
Federatieve Korpskampioenschap Kruisboog op Wip 
behaald, welke werd georganiseerd door het Heilig 
Kruisgilde, Gerwen. Het eerste viertal, bestaande uit 
Johnny van der Leest, Wilfred van der Leest, Wim van 
der Leest en Martien van de Loo wist met negenenvijf-
tig rake pijlen en slechts één misser dit NBFS-Korps-
kampioenschap veilig te stellen. Daarnaast wisten ze-
ven van de negen aanwezige Gemondse schutters zich 
in de prijzen te schieten, waarvan Wilfred van der Leest 
als hoogste eindigde. Hij moest, na vorig jaar zelf het 
individuele kampioenschap behaald te hebben, na een 
spannende eindstrijd zijn meerdere erkennen in Leo 
Schellekens uit Oirschot.

Kou, regen, maar vooral warmte bij het gilde
Ondanks de kille regenachtige dag kreeg deze toch een 
warme invulling bij het gilde Sint Joris en Sint Sebasti-
aan op zaterdag 23 juni 2007 te Heukelom. Na een 
vroege voorbereiding konden er in de loop van de dag 
een vijftigtal kinderen in groepen worden ontvangen 
bij gelegenheid van de zogeheten Roefeldag. Dit is het 
snuffelen van kinderen aan bedrijven en instellingen, 
zoals onder andere bij brandweer, politie ambulance-
diensten, maar ook bij het gilde. Na een uitleg over het 
gilde, het ontstaan van de gebruiken en wat dies meer 
zij, mochten zij allen onder begeleiding met een wind-
buks schieten op ballonnen en op de kaart, terwijl de 
begeleidende ouders de kans kregen in het „echt” te 
schieten op de diverse bomen. Na een verfrissing en 
voor elk kind een vette prijs in de vorm van een snoep-
zak ging het op naar het volgende adres onder het mot-
to „al doende kun je leren…”
Voor het gilde stond de verschieting van de kermisbe-
ker op het programma en tussen de buien door ging 
deze verdiend naar mevrouw José Bouwens.
De jaarlijkse barbeque vond ook weer plaats en on-
danks de voortdurende buien was het hierbij warm 
van de onderlinge saamhorigheid. Deze kreeg nog 
een extra accent door het feit dat hoofdman Wil van 
Spaandonk op enig moment het echtpaar Anthony en 

Corrie Wehmeijer verzocht naar voren te komen en hen 
beiden in het zonnetje zette, want wat bleek, zij wa-
ren beiden vijfentwintig jaar lid van het gilde. Anthony, 
intussen dekenschrijver met in de regio en kring nog 
een aantal nevenfuncties, is al die jaren trouw terzijde 
gestaan door zijn Corrie. Zij kregen door koning Harrie 
Schellekens de zilveren speld van het gilde op de revers, 
als blijvend teken van dit jubileum.

Nieuwe koning Sint Jorisgilde ’s-Hertogenbosch
Op zondag 22 april 2007 
is er bij het Sint Jorisgilde 
„De Oude Schuts” in ’s-
Hertogenbosch koning ge-
schoten. Dit gebeurde op 
het historisch terrein van de 
Citadel.
Na het vrijen van de baan 
door de deken van eer werd 
door hem ook het eerste 
schot gelost op de vogel. 
Daarna werd door ieder gil-
delid geschoten. Na de eer-
ste ronde was de vogel nog 
niet gevallen en gingen die 
gildebroeders en -zusters, 
die in aanmerking wilden 
komen voor het koning-
schap voor de komende drie jaar, verder met schieten. 
Dit alles met een naar middeleeuws model nagebouw-
de kruisboog zonder vizier. Na ongeveer vijfentachtig 
schoten viel het laatste deel van de vogel naar beneden. 
De gelukkige was gildebroeder Wim Cordang, die ook 
al eens in een vroegere periode koning is geweest. Na 
de officiële ceremoniën werd er erewijn gedronken en 
werd de dag feestelijk voortgezet

Koningskroning en open dag in Elshout
Op 6 mei 2007 is Gerard 
van Sluisveld officieel ge-
kroond tot koning van de 
Onze Lieve Vrouwe Schuts 
uit Elshout. Dit gebeurde 
tijdens de eucharistievie-
ring. Vanaf de Schutskamer 
in cafe In den Gekroonden 
Hoet werd in vol ornaat ver-
trokken naar de kerk Sint 
Jan Evangelist te Elshout. 
Tijdens deze dienst legde 
Gerard de eed van trouw 
af, waarna hoofdman Leon 
Klerks hem het konings-
zilver en de sjerp omhing. 

Gemondse schutters, waaronder het winnende Korps

Anthony Wehmeijer ontvangt zilveren speld

De nieuwe koning van De 
Oude Schuts overschrijdt het 
vaandel

De nieuwe burgerkoningen 
van Elshout
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Daarna kroonde gildeheer, kapelaan van Overbeek hem 
als teken van zijn waardigheid. De koning schreed daar-
na over het hoofdvaandel, wat een enorm privilege is, 
daar dit enkel is toegestaan aan de koning, de paus als 
hoofd van de kerk en de koning of koningin als hoofd 
van de staat. Na de eucharistieviering volgde de gebrui-
kelijke vendelgroet, waarna weer terug werd gegaan naar 
de Schutskamer. In de Schutskamer vond s’middags een 
open dag van het gilde plaats. Er was daar een tentoon-
stelling te zien van diverse attributen en achtergronden 
van het gilde. Ook werden demonstraties in vendelen en 
trommen verzorgd. Op het schietterrein werd gestreden 
om de titels burgerkoning en jeugd-burgerkoning van 
d’n Elshout. Het werd een familieaangelegenheid, daar 
vader Jan en zoon Rens de Kruijf de titels in de  wacht 
wisten te slepen. Jan haalde na zesenvijftig schoten de 
vogel naar beneden, terwijl Rens maar vierenveertig 
schoten nodig had. Beiden ontvingen een beker uit han-
den van kapitein Gerard Smits.

OLV Schuts actief in Etten-Leur
Op 24 juni 2007 heeft de Onze Lieve Vrouwe Schuts 
uit Elshout succesvol deelgenomen aan de kringdag van 
Baronie-Markiezaat te Etten-Leur. Het gilde behaalde 
zeven prijzen en een herinneringsschild. Een goede op-
komst werd beloond met een eerste prijs in de optocht. 
Het andere succes kwam van de schutters. Johan Klerx 
werd kampioen en behaalde de eerste prijs personeel. 
Freek de Jong behaalde de  derde prijs personeel en 
de beide viertallen vielen ook in de prijzen. Zij werden 
tweede en derde.

Essche gilde collecteerde voor de Anjeractie
Een groot deel van de col-
lectie koningsschilden van 
het Essche Sint-Willebror-
dusgilde is dringend toe aan 
een opknapbeurt. Het gilde 
is dan ook druk doende om 
voor deze kostbare restau-
ratie de nodige financiële 
middelen te verwerven. Het 
gilde heeft inmiddels al do-
naties ontvangen van enkele 
van haar leden en gildeheren 
en van de Rotary Club Box-
tel-Oirschot-Haaren. Ook 
van het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds is een toezegging 
ontvangen voor een bijdrage 
in de kosten. Maar ook door 
het gilde zelf zijn de nodige 

activiteiten aan de dag gelegd om het benodigde geld 
bij elkaar te sprokkelen. Op koninginnedag werd in 
Oirschot een vendelgroet gebracht aan de leden van 

de Rotary bij gelegenheid van hun koninginneborrel. 
Tijdens het jaarlijkse ’Bierpompfeest’ werden planten-
bakjes aan de man gebracht die door een inventieve gil-
debroeder waren vervaardigd uit lege kruiken van een 
bekend Tilburgs kruidendrankje. Tevens werd door 
leden van het gilde in Esch gecollecteerd voor de jaar-
lijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds, 
de zogenaamde Anjeractie. Op woensdag 30 mei 2007 
trokken tamboers en blazers van het gilde in vol ornaat 
door het dorp om aandacht te vestigen op de collecte. 
Gelijktijdig gingen enkele gekostumeerde gildebroed-
ers met de collectebus langs de deuren.
Door de Essche bevolking werd spontaan en gul ge-
geven, in de wetenschap dat een belangrijk deel van de 
opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan het gilde. 
Inmiddels zijn reeds een aantal schilden gerestaureerd 
en de rest zal spoedig volgen. Het gilde hoopt de gehele 
operatie nog dit jaar met succes te kunnen afronden.

Nieuwe koning en jeugdkoning Sint Anthonius 
en Sint Nicolaasgilde Groeningen

Na een vroege rondgang door het dorp kwam de drum-
band bij de oudkoning Jan Jans aan, die samen met 
Christien een heerlijk ontbijt had klaargemaakt. Daar-
na ging het naar café ’De Zandpoort’.
In de middag kwamen de gekostumeerde leden bij el-
kaar om de contributie te betalen en om mee te loten 
voor de schietbeurt om het koningschap. In totaal had-
den zich elf kandidaten aangemeld. Nadat dit gebeurd 
was, werd het tijd om Jan Jans van zijn koningsketting 
te ontdoen en aansluitend hierop kreeg Jan uit handen 
van hoofdman Theo Kuijpers het ereteken van het ko-
ningschap. Sinds vorig jaar is elke gekostumeerde gil-
debroeder die koning is geweest herkenbaar aan een 
zilveren kroontje op zijn kostuum. Jeroen Kuijpers(18) 
werd na 320 schoten de nieuwe koning. Thom van 
Kessel schoot zich tot jeugdkoning en Nico Stam haal-
de de publieksvogel neer. De jubilaris Jan Ebben wist 
de prijsvogel naar beneden te schieten. Na de dienst in 
de kapel, voorgegaan door aalmoezenier Linssen, be-
gon het teren in café „De Zandpoort”. Daar werd na 
de vendel- en tromhulde aan de nieuwe koningsparen 
een begin gemaakt met een druk bezochte receptie.Tij-
dens het Koninginnebal werden nog de jubilarissen Sjef 
Versteegen en Jan Ebben in het zonnetje gezet door de 
hoofdman. Ook werd bekend, dat Herman Vervoort 
voor de komende twee jaar gildtmeester zal zijn. Hij 
nam deze taak over van Tonny School. 

Gilde Groeningen sleept ereprijs in de wacht
Tijdens de Vrije Gildedag in Milsbeek is het Sint An-

Kroning van Gerard van Sluisveld

Essche gildebroeders Marinus 
Schoones (links) en Geert-
Jan Verstijnen zetten zich in 
voor de Anjeractie

 LAND VAN CUIJK

Jeroen Kuijpers koning en Thom van Kessel jeugdkoning
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thonius en Sint Nicolaasgilde uit Groeningen erin ge-
slaagd om de ereprijs in de wacht te slepen. Deze prijs 
wordt toegekend aan het gilde dat het meeste aantal 
punten heeft behaald voor de totale presentatie en deel-
name aan de verschillende wedstrijden. De laatste keer 
dat het gilde uit Groeningen hierin was geslaagd was in 
2003, toen het op de Vrije Gildedag in Beers de ereprijs 
wist te winnen. Bij de verschillende wedstrijden werden 
ook nog eens zilverprijzen gewonnen. 

 
Vier-gildenschieten Groeningen

De vier gilden van de voormalige gemeente Vierlings-
beek kwamen voor de tweeëntwintigste keer bij elkaar 
voor het jaarlijkse vier-gildenschieten. Hierbij strijden 
de vier gilden uit Holthees, Maashees, Overloon en 
Groeningen om het gemeentekoningschap én het zilve-
ren schild dat is vernoemd naar Hub van de Moosdijk, 
voormalig burgemeester van de gemeente Vierlingsbeek. 
Nadat de herenscheuten werden gelost door onder 
andere gemeentekoning Patrick Sijmons van het gilde 
van Maashees, kon de strijd beginnen. De jeugdvogel 
werd af geschoten door Yvonne Jans van het gilde van 
Groeningen en de vogel voor de koninginnen door Gi-
sela van Boekel, koningin van het gilde van Maashees. 
Het schieten was op zich erg spannend. Het was niet 
te voorspellen welke klos het eerste zou vallen, omdat 
ze bijna allemaal op het punt stonden naar beneden te 
komen. Met het 161e schot, door Jeroen Kuijpers, viel 
het laatste deel van de klos van het gilde van Groeningen 
naar beneden. De overige drie gilden slaagde er niet in 
om binnen dit aantal schoten hun klos weg te schieten 
en daarmee werd de koning van Groeningen de nieuwe 
vier-gildenkoning. Voor het gilde van Groeningen was 
dit na 1987, 1992, 2001 en 2005 de vijfde keer. 

Sint Anthonius, Sint Sebastianus, Heilig Sacramensts-
gilde Beugen

Op maandag 28 mei 2007, tweede pinksterdag, werd 

het jaarlijkse koningschieten gehouden. De dag begon 
met een mis met gilde-eer. Deze dag werden bij het gil-
dekapelletje ook bloemen gelegd, als eerbetoon aan de 
overleden leden. ‘s Middags werd bij het koningspaar 
Willy en Jeanne Verberk de erewijn gedronken, waarna 
men begon met het schieten om de koningstitels bij de 
jeugdleden, gildezusters en seniorengildebroeders. Pas-
toor van der Steen loste de eerste schoten op de vogels. 
De vogel bij de jeugd gaf zich als eerste gewonnen, want 
met het 94e schot was het Suzanne Duys die, evenals 
vorig jaar, de laatste resten van de vogel naar beneden 
haalde. De vogel bij de dames was sterker; Maria Es-
sers haalde met het tweehonderdste schot de laatste 
resten van de vogel naar beneden.
Bij de seniorenleden werd ook fel gestreden. Het was 
tenslotte Albert Weren die het overgebleven deel van 
de vogel met het 241e schot naar beneden haalde en 
koning werd van het jaar 2007.
Na het omhangen van het koningszilver trok men vanaf 
het schietterrein naar het plein voor de kerk waar de 
nieuwe koningen een vendelhulde werd aangeboden. 
Ook vond er een huldiging plaats van drie  jubilarissen, 
te weten: Patrick Centen en Jos Daanen, beiden vijfen-
twintig jaar lid. Zij ontvingen de bij behorende oorkon-
de en een draagspeld. Theo Bonants was vijftig  jaar lid. 
Hij werd benoemd tot erelid en ontving ook de hierbij 
behorende oorkonde en een spiegel met inscriptie. 

Laatste keer koning Sint Jansgilde te Gassel
Op 24 juni 2006 schiet ik het laatste stukje vogel naar 
beneden. Het belooft weer een mooi koningsjaar te 
worden met een gildedag in Milsbeek. Maar een paar 
dagen erna ga ik me pas realiseren dat ik de laatste keer 
koning ben en als het jaar voorbij is, automatisch keizer 
wordt. Nu ik dit schrijf, is het een week voor de gilde-
dag. Omdat er al een keizer bij het Sint Jansgilde is, 
word ik tweede keizer. Wat het precies inhoud weet ik 
nog niet. Het staat niet duidelijk beschreven in de sta-
tuten, dus afwachten maar. Dan…, de laatste konings-
dag breekt aan, het is best spannend. 
Alles was ik deze dag nog doe als koning, is voor de 
laatste keer. Het is wachten tot ze ons (koning en ko-
ningin) komen afhalen. Op weg naar de kerk halen we 
eerst nog een jubilaris op en uiteraard de priester, die 
ik verzoek om voor te gaan in de dienst. De dienst is 
speciaal gericht op de jubilaris en de nieuwe keizer. Na 
het overvendelen gaat het naar het schietterrein voor 
het bevrijden van de vogels. 
De burgemeester houdt zijn toespraak en men kan 
zich inschrijven voor het koningschieten. En ja hoor, 
ik mag niet meer meedoen. Het is nu dan ook minder 
spannend voor mij. Alhoewel, ik erg benieuwd ben wie 
mijn opvolger wordt. De vogel wordt gevrijd met de 

De vreugde is groot bij het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde 
uit Groeningen

De vier gilden uit Groeningen

Vlnr: Eerste deken Cor Bonants, jeugdkoningin Suzanne Duys, 
koning Albert Weren, koningin bij de dames Maria Essers en 
keizer Theo Bonants
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zogenaamde herenscheuten 
en dan begint het schieten. 
Bij het achtenzeventigste 
schot hebben we een nieu-
we koning. Hij legt de eed 
van trouw af, en dan volgt 
mijn laatste officiële han-
deling als koning, het om-
hangen van de breuk. Nu 
wordt het voor mij weer erg 
spannend. Ik moet de kei-
zerseed van trouw afleggen 
en daarna krijg ik de breuk 
van de eerste keizer omge-
hangen, die ik later weer te-
rug moet geven omdat ik de 

tweede keizer van het gilde ben. In de avond volgt nog 
een receptie voor jubilarissen, nieuwe koning en keizer. 
Het is alles bijeen toch een leuke dag maar ik ben wel 
een beetje teleurgesteld dat als ik straks met het gilde 
meeloop niet herkenbaar ben als keizer. Graag zou ik 
van andere ‘tweede keizers’ willen weten hoe het hen 
vergaan is. Zoals, wordt de oude keizer onttroond? Re-
acties naar Piet Brands

Sint Joris en Sint Anthoniusgilde Maashees
Op zondag 29 april 2007 
heeft het Sint Joris en 
Sint Anthoniusgilde uit 
Maashees weer haar jaar-
dag gevierd. De mis werd 
voorgegaan door kringpries-
ter Vermeeren, waarna de 
koffietafel en de jaarverga-
dering volgde. ’s Middags 
begon het eigenlijk pas echt 
spannend te worden voor 
de gildebroeders. Het was 
weer tijd voor het jaarlijkse 
koningschieten. Na 238 
schoten haalde Marius van 
Boekel jr. het laatste restje 
neer en werd hiermee de 

nieuwe gildekoning van 2007. Bij het burgerkoning-
schieten werd na 164 schoten Renate Burgers de win-
nares van de titel Burgerkoningin 2007. Bij de jeugd 
won Elvy de Hoog met vijftig schoten.
Daags daarna zijn drie van onze vendeliers naar ‘s-Her-
togenbosch geweest, waar koningin Beatrix koningin-
nedag vierde. Samen met vele andere vendeliers vorm-
den zij een erehaag voor de koningin tijdens een deel 
van haar tocht door de stad. 
Zaterdag 12 mei 2007 werd de nieuwe gildekoning 
thuis opgehaald om hem als koning in het gilde op te 
nemen. 

Patrick Wolters koning Sint Martinus Gilde Gennep 
Onder prachtige weersomstandigheden vond op zater-
dag 26 Mei 2007 het jaarlijks koningschieten plaats. 
Aalmoezenier, deken E. Huisman zegende de gilde-
broeders en –zusters. In zijn homilie sprak hij over de 
Duif (vogel) van de Vrede. „Jullie schieten deze wel aan 
flarden”, zei hij, „maar traditiegetrouw is dit maar een 
spel dat eeuwenoud is. Laat de vrede binnendringen in 
u allen en draag deze ook uit”.
Bij de jeugd haalde Joey Hendriks met het zevenent-
achtigste schot de vogel naar beneden en is hiermee 
jeugdkoning 2007/2008. Bij de dames haalde gildezus-
ter Mariet Vissers met het 154ste schot de vogel naar 
beneden en werd interne koningin. Zeven gildebroe-
ders streden om de begeerde titel van koning. 

Patrick Wolters wist zich koning 2007/2008 te schieten 
met het 233e schot.

Henk van Hoogenhoff koning Sint Matthiasgilde 
Oploo

Zaterdag 19 mei 2007 was bij het Sint Matthiasgilde 
uit Oploo weer het jaarlijkse koningschieten. Op het 
schietterrein bij de watermolen in Oploo kon Henk van 
den Hoogenhoff zich na het verlossende schot opnieuw 
koning van het Sint Matthiasgilde noemen. De dag be-
gon voor het gilde met het loten. De gildebroeders gin-
gen na de samenkomst naar de kerk voor een mis. Te-
ruggekeerd bij de watermolen, trok het gilde drie maal 
om de schutsboom om deze vrij te maken van kwade 
invloeden. Burgemeester Verbeeten, beschermheer van 
het gilde, gaf vervolgens als eerste het verlossende schot 
op de houten vogel, gemaakt door oud-koning Barry 
van de Vorst. Nadat er 313 schoten op de vogel gelost 
waren, kwam Henk van den Hoogenhoff als nieuwe 
koning uit de strijd. Zijn vrouw Marianne zal voor een 
jaar koningin van het gilde zijn. Het is voor Henk de 
vijfde keer dat hij zich koning van het gilde mag noe-
men. Na de rituele handelingen verricht te hebben trok 
het gilde met de nieuwe koning door het dorp, op weg 
naar de erewijn. Later op de avond stond voor het gilde 
nog de teeravond op het programma. 

Twee gouden bruiloften bij Jacobus Zeeland
Op 2 mei 2007 vierde het echtpaar Toon en Lien van 
Dongen-Zegers hun gouden huwelijksfeest en op 14 
mei was er eenzelfde feest voor Harrie en Annie van 
Deijne - Van Lankvelt. Beide keren bracht het gilde er 
een muziek- en vendelhulde. Toon van Dongen fun-
geert al vele jaren als patroonheilige Sint Jacobus met 
hoed, staf en schelp. Harrie van Deijne was vijfentwin-
tig  jaar vaandrig  en bestuurslid/penningmeester.  

Koningschieten Sint Jacobus Zeeland
Na een spannende strijd werd op 28 mei 2007, met het 

Tweede keizer, Piet Brands

Gildekoning Marius van 
Boekel jr.

Gildekoning Patrick Wolters en jeugdkoning Joey Hendriks

Henk van den Hoogenhoff koning
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driehonderdste schot, Jan Strik voor de tweede maal 
koning van het Sint Jacobusgilde Zeeland, hij was het 
eerder in 1975. Tijdens de eucharistieviering werd ka-
pelaan Dorssers geïnstalleerd als gildeheer. Ook wer-
den twee gildezusters; Betsie van der Wijst-Ruys en 
Annemieke van Hout-van Loy, met opzetting van de 
gildehoed als nieuwe leden bevestigd. Het scheidende 
koningspaar Jan en Trudie Bongers-Stevens schonken 
een prachtig schild en kregen een oorkonde aangereikt. 
De erewijn werd dit jaar door de gemeente Landerd op 
het gemeentehuis in Zeeland, aangeboden.

Opening kersenfeesten
Voor de vijfde keer op rij was op 7 juni 2007 een afvaar-
diging van het Sint Jacobusgilde Zeeland met konings-
paar, vaandel, trom, bazuinen en vendel present bij de 
opening van de kersenfeesten in zorgcentrum Water-
steeg in Uden. Het is steeds een dankbare taak.

 

Harrie van Erp koning in Sint Anthonis
De traditie bij het gilde van het Heilig Sacrament des Al-
taars en Sint Antonius Abt heeft zich voortgezet, tradities 
horen immers bij een gilde. Zondag 10 juni 2007 kwa-
men de gildebroeders en -zusters bij elkaar voor de vie-
ring van het Sacramentsfeest. Onderdeel van die viering 
vormt het koningschieten. Voor het Sint Antoniusgilde 
was dit de eerste keer na de heroprichting. De gildebode 
was al vroeg op pad om op diverse plaatsen in Sint An-
thonis en Ledeacker de proclamatie van de overheid voor 
te lezen. Na de samenkomst trokken allen naar het huis 
van de koning, om hem met zijn koningin af te halen en 
vervolgens de viering in de kerk bij te wonen. Een bij-
zonderheid was, dat het nieuwe hoofdvaandel voor het 
eerst werd meegedragen. Deze zal pas  bij het Antoni-
usfeest in januari 2008 worden ingezegend. Verrassend 
was de aanwezigheid van gildeheer Frans van Spreeuwel 
die, herstellende van een zware operatie, toch even aan-

wezig kon zijn om zijn dank uit te spreken voor de grote 
belangstelling tijdens zijn ziekte. Na de koffietafel begon 
het koningschieten op de Brink. Locoburgemeester, me-
vrouw Roos Aben, loste het eerste schot en namens de 
kerkelijke overheid probeerde Piet van Sambeek de vogel 
te raken. Van oudsher werd aangenomen dat de krachten 
van de eenvoudige gildebroeders niet toereikend konden 
zijn om de hooggeplaatste vogel van eventuele kwalijke 
elementen te bevrijden. Hierna kon volgens volgorde, zo-
als vermeld in de Caert het koningschieten beginnen.
Na 118 schoten, werd Harrie van Erp de eerste officiële 
koning van het Sint Antoniusgilde van de 21e eeuw. De 
kerkklokken berichtten de inwoners dat de nieuwe koning 
bekend was. Met gejuich werd de koning door gildebroe-
ders en -zusters en het talrijke publiek op de Brink ont-
vangen. Dit  temeer, omdat koning Harrie garant heeft 
gestaan voor het vandaag gepresenteerde hoofdvaandel. 
Bij zijn installatie kreeg de nieuwe koning het juweel of 
koningschild omgehangen. Na het afleggen van de gelof-
te maakte koning Harrie van Erp bekend wie zijn konin-
gin zou worden en gingen de piekeniers en de tamboer 
de koningin afhalen. Koningin Lenie kreeg de erekrans 
omgehangen. Er volgde een plechtige overvendeling van 
koning en koningin en er werd erewijn geschonken. 

In Sint Anthonis worden nieuwe gildebroeders uit bed 
getrommeld

Zondag 10 juni 2007 vond dus voor de eerste keer het 
jaarlijks koningschieten plaats. Er was enorm veel publie-
ke belangstelling op de Brink in Sint Anthonis. Een van 
de belangstellenden was Riny Arts, de echtgenoot van 
onze gildezuster Hetty Arts en vader van jeugdlid Joel 
Arts. Al vaker was Riny gevraagd om ook bij het gilde te 
komen. Toen we het hem zondag weer vroegen was zijn 
antwoord: „Nou goed dan, als je mij dan morgen vroeg 
komt wakker maken”. Onze gildebode, Thijs van Til-
borg, wel in voor een geintje, stond maandagmorgen om 
half zes bij de familie Arts voor de deur. Hij werd, terwijl 
Riny nog diep in slaap was, door Hetty binnengelaten. 
Gildebode Thijs toog met trom naar de slaapkamer en 
gaf daar enkele enorme slagen op de trom. Later zei hij: 
„Nog nooit heb ik iemand uit een horizontale houding 
zo snel omhoog zien komen”. Riny Arts kwam zijn af-
spraak na. ’s Avonds kwam hij persoonlijk zijn aanmel-
dingsfomulier bij de dekenschrijver inleveren...

Baankampioenschappen bij gilde Leur
Schutsgilde Sint Hubertus uit Leur hield op 1 juli 2007 
haar baankampioenschappen en voor het eerst een 
prinsverschieting. Deze prinsverschieting is bedoeld 
voor de jeugd onder de achttien jaar. Zij mogen nog 
niet met de kruisboog meedingen naar het baankam-

Een heel gezin boners in gildetenue

Vlnr. Jan Strik, Marietje Strik-Van Merwijk, kersenkoningin 
mevrouw Gerda van Aalst  en activiteitenbegeleidster Joyce de 
Klein

Koning Harry van Erp

 BARONIE EN MARKIEZAAT
BARONIE MARKIEZAAT
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pioenschap en kregen derhalve hun eigen kampioen-
schap. Op deze manier dingt de jeugd toch mee naar 
de prijzen en worden ze nauwer betrokken bij het gil-
degebeuren. Met een buks wordt op de vlakke baan 
geschoten voor een wisselschild en de eretitel ‘Prins’. 
Trotse winnaars waren Pieter Bos als baankampioen en 
Youri de Graaf als jeugdelijk prins.

Gilde Sint Joris, Rijsbergen 1707 – 2007.
Op zondag 17 juni vierde Sint Joris Rijsbergen met 

pracht en praal, dat het driehonderd  jaar onafgebro-
ken bestaan heeft. Het gilde is aangesloten bij Kring 
Baronie en Markiezaat, maar ook bij Het Verbond van 
Sint Jorisgilden in België. Het gilde heeft zich in haar 
driehonderd-jarig bestaan nooit iets aangetrokken van 
de grens die sinds 1839 is getrokken. Vele gildebroe-
ders en -zusters en andere genodigden, waaronder de 
overdeken van het gilde, burgemeester mevr. L. Poppe-
de Looff, vergezelden Sint Joris naar de Sint Bavokerk 
waar met een plechtige gildemis de feestelijkheden 
werden ingezet. Ook de jeugd van groep acht van de 
basisischool was hierbij betrokken, zij hadden onder de 
bezielende leiding van enige gildebroeders vendels ge-
maakt, die zij mee droegen. De gildemis was in eerste 
instantie bedoeld als viering van het driehonderd  jaar 
bestaan, maar tijdens deze plechtigheid kwamen nog 
twee andere zaken aan de orde. Gilde Sint Joris heeft 
in 1854 voor het laatst een keizer gehad in de persoon 
van Petrus Soffers. Het toeval wil, dat in 2007 weer een 
keizer geïnstalleerd kon worden. Bij dit gilde wordt om 
de zes jaar koning geschoten en als een gildebroeder 
drie maal achtereen koning schiet en dus achttien jaar 
koning is wordt hij keizer, voorwaar geen kleinigheid. 
Het mag dan ook een toeval genoemd worden dat Cees 
Martens zich voor het eerst in 1989 en later in 1995 en 
in 2001 koning schiet en dus in 2007 keizer wordt.
De keizerketen, geschonken door de gildebroeders 
van Sint Joris, werd tijdens de gildemis, door pastoor 

Verheije, gezegend. Het was 
hoofdman Jan Soffers, een 
nazaat in de rechte lijn van de 
vorige keizer, die Cees Mar-
tens tot keizer installeerde 
door hem de keizerketen om te 
hangen. Aan het einde van de 
eucharistieviering nam overde-
ken, burgemeester L.Poppe-de 
Looff het woord. Nadat zij in 
het kort de geschiedenis van 
Gilde Sint Joris had belicht, 
had zij voor het gilde een grote 
verrassing in petto. Zij maakte 
bekend dat koningin Beatrix 
had besloten om Gilde Sint Jo-
ris de Koninklijke Erepenning 

toe te kennen, welke door de burgemeester werd over-
handigd aan de hoofdman.
Het is een ereteken voor verenigingen of instellingen 
van filantropische, wetenschappelijke, culturele of 
maatschappelijke aard die zich als zodanig verdienste-
lijk hebben gemaakt.
Nadat op het kerkplein de hernieuwing van de eed van 
trouw aan het kerkelijke en wereldlijke overheid, als-
ook aan de nieuwe keizer, had plaats gevonden ging 
het gezelschap naar de locatie van gilde Sint Joris waar 
nog een uitgebreide receptie plaats vond. Tijdens deze 
receptie kwam overdeken Leny Poppe - De Looff met 
een tweede verrassing. De kersverse keizer Cees Mar-
tens werd vanwege diverse activiteiten onderscheiden 
met een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De viering van 
het driehonderd jaar bestaan zal in november worden 
afgesloten met een expositie van kunstwerken en gilde-
attributen. Dan zal dan ook een boek over de geschie-
denis van Sint Joris Rijsbergen worden gepubliceerd.   

   
Hans Evers nieuwe koning van Gilde Sint Joris

Nadat Cees Martens achttien jaar koning is geweest 
was het op dinsdag 19 juni 2007 weer de beurt aan 
de gildebroeders uit Rijs-
bergen, om onderling uit te 
maken wie zich koning mag 
noemen van het gilde voor 
de komende  zes jaar. De 
strijd was volledig open en 
er waren veel kandidaten. 
Maar om met de Grote- of-
wel Sint Jansboog, waarmee 
normaal op een afstand van 
eenenzestig meter gescho-
ten wordt, de vogel van de 
schutsboom te schieten is 
nog niet zo eenvoudig. De 
vogel werd een aantal keren 
stevig geraakt maar hij bleek 
redelijk vast te staan. De vo-
gel was erop geplaatst door de voormalige koning, nu 
keizer, en hij moet gedacht hebben: „Ik zal het niet te 
gemakkelijk maken. 
De gildebroeders moeten er maar een echte strijd voor 
leveren”. Bij het negenendertigste schot was het Hans 
Evers, van beroep postbode en sinds 1998 lid, die de 
vogel naar beneden schoot. Nadat de nieuwe koning al 
lopende over het vaandel was ingehaald in het gildelo-
kaal, werd het glas geheven.         n

Schieten met de buks

De afname van de eed van trouw met v.l.n.r. burgemeester van 
Zundert mevrouw Poppe-Dde Looff, keizer Cees Martens met 
naast hem pastoor Verheije en een pastoraal medewerker van de 
parochie

Hans Evers, koning voor 
zes jaar

Het keizersketen, geschonken 
door burgemeester mevrouw 
Poppe-de Looff
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In Memoriam
Driek Swinkels, Onze Lieve Vrouwe 
Aarle-Rixtel (Peelland)

Op 1 mei 2007 

kwam het trieste 

bericht dat onze 

nestor, Driek Swin-

kels (81) was over-

leden aan de gevol-

gen van longkan- 

ker. Driek was 

zesenveertig jaar 

lid. Vijftien jaar 

was hij dekenschat-

bewaarder en veer-

tig jaar wapenmeester. Hij was ook zeer 

actief betrokken bij de bouw van het 

’Jan van Doorenpaviljoen’. Twee weken 

voor zijn dood werd hij benoemd als 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Nel Daris-Vervest, Heilig Sacrament 
Bergeijk (Kempenland)

Op 27 april 2007 is gildezuster Nel  

Daris-Vervest (70) overleden. Zij was 

de echtgenote van gildebroeder Harrie 

Daris. 

Kees van der Aa, Sint Joris Berlicum 
(Maasland)

Op 28 april 2007 

heeft het Sint Joris-

gilde haar oudste 

gildebroeder Kees 

van der Aa (87) 

met gilde-eer uit-

gevendeld. Kees 

was het gilde  

vier   endertig jaar 

trouw. Al twee jaar 

na zijn aantreden 

werd hij deken-

rentmeester, een functie die hij bijna 

tien jaar vervulde. Het gilde kon altijd 

een beroep op hem doen. Ook als schut-

ter stond hij zijn mannetje.  

Bert Hoppenbrouwers, Sint Odulphus 
Best (Kwartier van Oirschot)

Op 8 juni 2007 

overleed Bert Hop-

penbrouwers (74). 

Bert was een trou-

we bezoeker van de 

activiteiten van het 

gilde. Diens over-

lijden kwam vrij 

plotseling, na een 

korte opname in 

het ziekenhuis. 

Bert was eenen-

veertig jaar lid. Vorig jaar werd hij voor 

zijn veertigjarig jubileum door het 

Kwartier van Oirschot onderscheiden.  

Harrie Hesselmans, Sint Sebastiaan 
Diessen (Kwartier van Oirschot)

Op 11 mei 2007 overleed gildebroeder 

Harrie Hessel-

mans. Harrie sinds 

1965 lid, is één 

keer tot koning ge-

kroond en ontving 

in 2005 de kringon-

derscheiding voor 

veertig jaar trouw 

lid van het gilde. 

Jos van Schaaik, Sint Mauritius Goirle 
(Kwartier van Oirschot)

Op 10 juni 2007 is 

gildebroeder Jos 

van Schaaik (72) in 

zijn woonplaats 

Tilburg overleden. 

Hij was sinds 1983 

lid. Zijn ziekte ac-

cepteren was moei-

lijk, maar zolang 

zijn gezondheid het 

toeliet was hij aan-

wezig bij wedstrij-

den en vergaderingen. Vooral bij de 

aanleg van het nieuwe schietterrein heeft 

hij zich zeer verdienstelijk gemaakt door 

zijn vakmanschap op verschillende ter-

reinen. 

Cor Adriaans, Cloveniers of Schutterye 
tot Grave (Land van Cuijk)

Na 31 jaar nam op 

11 maart 2007 het 

Cloveniersgilde af-

scheid van een 

oud-koning en 

markant gildebroe-

der, Cor Adriaans. 

Hij kwam in 1976 

bij het gilde en 

schoot zich in 1978 

tot koning. 

Hij voelde zich echt 

betrokken bij het gilde en haalde hier-

voor altijd met zijn aanhanger oud pa-

pier op. 

Harrie Lenders, Cloveniers of 
Schutterye tot Grave (Land van Cuijk)

Op zaterdag 5 mei 

2007 ontving het 

gilde het bericht 

dat gildebroeder 

Harrie Lenders, se-

nior plotseling was 

overleden. Hij was 

achtentwintig jaar 

lid van het Clove-

niersgilde. Lange 

tijd was hij vaan-

drig en in 1990 en 

1996 koning. Met zijn vrouw beheerde 

hij de gildekamer. Zijn optredens tijdens 

de Zuurkoolavonden mogen niet verge-

ten worden. Hij was degene, die graag 

de zaken goed regelde. 

Leo Verhofstadt, Sint Catharina 
Helmond (Peelland)

Na de festiviteiten 

rondom het ko-

ningschieten op 8 

juli 2007 is plotse-

ling van ons heen-

gegaan Leo Ver-

hofstadt (72). Leo 

was jonge deken en 

sinds 1996 lid van 

het gilde. Een zeer 

belangrijke rol 

heeft hij vervuld in 

de organisatie van het Landjuweel in 

Helmond in 2001. 

Jan van de Pas, Sint Sebastiaan 
Hoogeloon (Kwartier van Oirschot)

Op 13 mei 2007 

overleed gildebroe-

der Jan van de Pas 

(67) als gevolg van 

een acute hartstil-

stand. Ruim zesen-

dertig jaar was Jan 

een zeer gewaar-

deerd lid van het 

gilde. Vooral het 

kruisboogschieten 

was zijn geliefde 

sport. Na een heupoperatie wilde hij dit 

binnenkort weer gaan oppakken. Het 

heeft helaas niet meer zo mogen zijn. 

Frans van Gorp, Sint Ambrosius Lage- 
Mierde (Kwartier van Oirschot)

Op 30 mei 2007 is 

Frans van Gorp na 

een ernstige ziekte 

overleden. Hij was 

nog maar kort bij 

het gilde, slechts 

drie jaar. Met het 

schieten deed hij 

niet mee. Hij was 

een man met veel  

inzet, met tractor 

en huifkar bracht 

hij zijn medebroeders naar diverse gil-

dedagen. Wij zullen de gulle lach en 

vriendelijkheid van Frans wel missen. 

Bert van Lieshout, Sint Antonius Abt 
Lierop (Peelland)

Op Hemelvaart-

dag, 17 mei 2007 is 

Bert van Lieshout 

(77) overleden. 

Bert werd lid in 

1989 om zijn kin-

deren en kleinkin-

deren de mogelijk-

heid te geven lid te 

worden van het fa-

miliegilde. Bert 

was niet geünifor-

meerd, maar was altijd aanwezig met 

tractor en platte kar bij de oud-ijzerac-

tie.

Driek Swinkels

Kees van der Aa

Bert Hoppenbrouwers

Harrie Hesselmans

Jos van Schaaik 

Cor Adriaans

Harrie Lenders

Leo Verhofstadt

Jan van de Pas

Frans van Gorp

Bert van Lieshout
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Geert Verberne, Sint Antonius Abt 
Lierop (Peelland)

Geert Verberne (45) is op 28 juni 2007 

overleden. Geert was lid vanaf 1978. 

Hij was enkel jaren tamboer,  maar toen 

de selectie van SV Lierop hem riep, ging 

het voetbal boven het trommen en werd 

hij weer gewoon lid, maar altijd paraat 

om het gilde te helpen bij de diverse ac-

ties.

Ton de Koning, Sint Joris en Sint 
Anthoniusgilde Maashees 
(Land van Cuijk)

Op 29 januari is toch nog vrij onverwacht 

Ton de Koning (72) overleden. Vanaf 

het begin heeft hij een groot deel van de 

technische kant voor zijn rekening geno-

men. De Capiteynshamer is een van de 

pronkstukken van zijn vakmanschap en 

degelijkheid. Een plaquette met de teke-

ning en uitleg over de maten siert nog 

steeds een wand van het clubgebouw. 

Hij was zeventien jaar wapenmeester. 

Veel tijd stak hij in het schuttersgebouw 

en ook de kogelvangers zijn grotendeels 

fabricaat ’Ton’. In 1992 werd hij koning. 

Achttien jaar heeft hij zitting gehad in de 

commissie geweerschieten van de Kring 

Land van Cuijk. 

Piet van Ham, Sint Joris Oostelbeers 
(Kwartier van Oirschot)

Op 21 februari 

2007 is gildebroe-

der Piet van Ham 

(81) overleden. Hij 

was bijna zevenen-

vijftig jaar lid van 

het gilde, was een 

trouw lid en een 

actieve schutter. 

Piet heeft vele jaren 

in het bestuur van 

het gilde gezeten 

als penningmeester. De laatste jaren 

echter, liet zijn gezondheid hem in de 

steek om er altijd bij te zijn, maar als het 

enigszins mogelijk was dan was Piet er.

Jan Gepkens, Sint jan Oerle (Kempen-
land)
Op 18 april 2007 

overleed geheel on-

verwachts gilde-

broeder Jan Gep -

kens (75). Jan was 

vanaf 1952 lid. In 

1957 werd hij ko-

ning door het los-

sen van het eerste 

schot op de vogel. 

Deze bleek achteraf 

niet gespijkerd te zijn geweest. Jan was 

een actieve gildebroeder. Tussen 1962 

en 1981 was hij zowel penningmeester 

als secretaris. Daarna is hij penning-

meester gebleven tot 1992. Jan werd in 

2003 gehuldigd voor zijn vijftigjarig lid-

maatschap. Ook was hij jarenlang actief 

als archivaris 

Sjef van de Hoogenhof, Sint Theobal-
dus Overloon (Land van Cuijk)

Op 27 mei 2007 is 

gildebroeder Sjef 

van de Hoogenhof 

overleden. Hij was 

sinds 1976 een ac-

tief en gewaardeerd 

lid. Sjef was gilde-

broeder in hart en 

nieren maar bo-

venal een geweer-

schutter. Hij was 

meer dan vijfen-

twintig jaar wapenmeester, maakte alle 

vogels en onderhield het schietterrein. 

Ook beheerde hij, samen met Annie, 

meer dan twintig jaar de uniformen. 

Sjef was ook nog koning in 1980, 1985 

en 1986.

F. Heessen-Hendriks, Sint Barbara 
Ravenstein (Land van Cuijk)

Op zondag 17 juni 

2007 overleed F. 

Heessen-Hendriks 

(93), erezuster van 

het Sint Barbara-

gilde Ravenstein. 

Het gilde verliest 

met haar de aller-

eerste vrouw die bij 

het gilde ooit werd 

toegelaten als zus-

ter. Toen ze in 

1939 met Henk Heessen (†1978) 

trouwde, heeft zij zich altijd ingezet voor 

het gilde. 

Daarom besloot het Sint Barbara Gilde, 

direct na het besluit om vrouwen toe te 

laten, haar als eerste erezuster te benoe-

men. Dat gebeurde op 4 december 

2006 toen ze werd geïnstalleerd. Het 

was voor haar een grote wens die in ver-

vulling kwam. Mede daarom schonk ze 

op koninginnedag 2007 alle leden van 

het Sint Barbara Gilde een klein Barba-

rabeeldje.

Karel van Otterdijk, Sint Joris Someren 
(Peelland)

Op 28 mei 2007 

overleed plotseling 

Karel van Otterdijk 

(51). Karel was 

sinds 1973 lid en 

was in de beginja-

ren een goede 

schutter. Later 

werd zijn deelname 

aan activiteiten, 

wegens drukke 

werkzaamheden 

wat minder.

Leo van Houts, Sint Lambertus 
Someren-Eind (Peelland)

Op 10 april is Leo 

van Houts  (73) 

overleden.

Hij was vierenveer-

tig jaar lid van het 

gilde. Het gilde 

stond bij Leo hoog 

in het vaandel,

vooral de Lamber-

tuskapel was zijn 

trots, elke week 

was hij er aanwezig 

voor onderhoud.  

Cees Jans, Sint Jacobus Zeeland 
(Land van Cuijk)

Na een kortstondi-

ge ziekte overleed 

op zondag 4 maart 

2007 Cees Jans 

(93). Hij was vanaf 

de heropleving een 

zeer actief en be-

trokken gildebroe-

der en vooral ge-

weerschutter en 

was elf jaar be-

stuurslid. Hij 

vormde met zijn vrouw, Anna van La-

nen, een zeer waardig koningspaar in 

1992 - 1993. 

Theo van der Coer, Sint Jacobus 
Zeeland (Land van Cuijk)

Op zondag 17 juni 

overleed Theo van 

der Coer (81). Na 

een val met de fiets, 

was hij zo slecht te-

recht gekomen, dat 

hij niet meer kon 

staan of zitten. Hij 

was ruim zesender-

tig jaar een trouw 

lid van het gilde en 

sinds 1989 was hij 

gildebode.  Op kaartavonden ontbrak 

hij nooit. In 1990 waren Theo en zijn 

vrouw het achttiende koningspaar sinds 

de heropleving in 1971. 

Mogen zij allen rusten in vrede n

Piet van Ham

Jan Gepkens

Sjef v.d. Hoogenhof

Karel van Otterdijk

Leo van Houts

Cees Jans

Theo van der Coer

F. Heessen-Hendriks
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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

Ing. G.F.C. (Gerald) van Grunsven

Buitenpas 2

5384 RL  Heesch

gerald.van.grunsven@hetnet.nl

0412 - 452778

0618 - 303107

Geluid

Onderzoek

Trillingen

Advies&

Goud en zilversmederij

Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel

Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het 
vervaardigen en ontwerpen 

van al uw gildezilver

v.o.f.

Driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden

VAN ONTWERP 
TOT EINDPRODUCT

Kluizenaarstraat 55, 5641 HG Eindhoven, telefoon:  (040) 281 38 76
Email: p.kemper@onsneteindhoven.nl

 PAUL KEMPER
DTP 

SERVICES

Jazeker, van ontwerp tot eindproduct! 
Een beeldmerk, house-style, folder, 
brochure, visitekaartje, advertentie 

of vernieuwing van advertentiemateriaal 
en óók natuurlijk voor uw gildematerialen! 

Ik zorg ervoor dat u een goed product krijgt. 
Vrijblijvend kunt u bij mij voor een offerte terecht.
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JUWELIERS - HORLOGES

DORPSSTRAAT 18
5708 GH  HELMOND (STIPHOUT)

TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 55 18 10

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

Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.

Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm

voor een herkenbare
identiteit en een

stijlvolle
presentatie.

Seezo Uniformen B.V. St. Janstraat 38 - 7256 BC Keijenborg Gld.

Tel. (0575) 46 16 41. (na 17.00 uur: (0575) 46 19 38). Fax (0575) 46 26 69

info@seezo.nl

Seezo Uniformen,

meesters in maatwerk

www.seezo.n l

Leenderweg 37

5554 CK  Valkenswaard 

TEL. 040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl 

www.goudsmidbijsterveld.nl 

E X C L U S I E F  G I L D E W E R K

V O O R  E E N  P E R S O O N L I J K  A C C E N T
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Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer samen-
vallende 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.

GILDEFEESTEN IN 2007

02 september
NBFS-toernooi geweerschieten bij O.L.Vrouwegilde 
Aarle-Rixtel.
16 september
NBFS-toernooi VTBS, Sint-Antoniusabtgilde Nuland.
27 oktober
Hoofdliedendag te Den Bosch, opluistering 
Sint-Jorisgilde Goirle.

GILDEFEESTEN IN 2008

21 april
Pausmis te Den Haag opgeluisterd door Sint-Willibror-
dusgilde 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 te Boxmeer
01 juni
Kringdag Kempenland, Gilde Sint-Joris Zesgehuchten
08 juni
Kringdag Maasland Sint-Hubertusgilde Drunen.
22 juni
Vrij gildenfeest, Sint-Lambertusgilde Vessem.
13 juli
Kringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Brigidagilde 
Netersel.

24 augustus
Vrij gildenfeest i.p.v. een kringdag in Land van Cuijk bij 
Sint-Antoniusgilde Maashees.
07 september
Landjuweel Oisterwijk en tevens het federatief toernooi 
geweer schieten.
17 september
NBFS-toernooi VTBS, Heilig Sacramentsgilde Hulsel.
11 oktober
Hoofdliedendag opgeluisterd door Sint-Antonius 
Abtgilde Deurne

GILDEFEESTEN IN 2009

24 mei
Federatief toernooi kruisboog op wip bij Sint-Antonius 
Abtgilde Deurne.
07 juni
Vrij gildenfeest, Sint-Jorisgilde Goirle.
07 juni
Kringdag Peelland bij Sint-Willibrordusgilde Vlierden
05 juli
Kringdag Maasland bij Sint-Ambrosiusgilde Loon op 
Zand.
28,29,30 augustus
EST te Kinrooi België

GILDEFEESTEN IN 2010

16 mei
Jubileumkringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaan 
Westelbeers en Sint-Jorisgilde Middelbeers
30 mei 
Kringdag Peelland bij Sint-Jorisgilde Gemert .
13 juni
Vrij gildenfeest, Sint-Monulphus en Gondulphus Kneg-
sel.

GILDEFEESTEN IN 2012

Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde O.L.Vr. en de H. 
Willibrordus Wintelre.
(datum nog vast te stellen)

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
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