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BARONIE

Narren van Sint Jorisgilde Udenhout;
Robin v.d. Brand (r) en Whitney Weijtmans

MARKIEZAAT

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

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

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

LEVENSBOOM

EDELSMEDERIJ
NOL COOPMANS V.O.F.
GESLAGEN SCHOONHEID

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

GIET- SMEEDWERKEN
IJZEREN
RAMEN

EXCLUSIEVE INRIJPOORTEN

VOORDEURPANEEL

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

DOCUMENTATIE OP AANVRAAG

GERSJES GIETIJZEREN RAMEN B.V.
Berkdijk 13A, 5271 SR St.-Michelsgestel, Tel. (073) 551 34 71
Fax (073) 551 69 68. Open: Ma. t/m Vrij.: 9.00-17.00 uur. Za. op afspraak.
Voor inrijpoorten uitsluitend op afspraak.
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Breestraat 47, St. Anthonis Tel. (0485) 38 33 66
www.edelsmidpeters.nl
GRAVEREN - DRIJVEN - CISELEREN - GIETEN
5632 PG Eindhoven, Kruburg 1a,
Tel.: (040) 241 85 86, Fax: (040) 241 20 78
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Identiteit, dienstbaarheid en trouw, uitgesproken door vicaris-generaal W. van Meijgaarden tijdens de dienst in de Sint Jan op de
hoofdliedendag 2007, zijn items die een onderwerp zouden kunnen zijn voor een kerstboodschap. Het zijn onderwerpen die altijd
wel ergens in passen, of het nu kerstmis is of niet.
Op verzoek is de homilie in dit nummer opgenomen, en als we
het toch over kerstmis hebben, er is ook een kerstwens van een
gildebroeder.
Prinsjesdag 2007 werd door een delegatie van de Brabantse gilden in Den Haag verzorgd met een civiele afzetting langs een
gedeelte van de route die de gouden koets maakte. Zij stond opgesteld langs de Korte Vijverberg.
De Stichting ’Voor Outer en Heerd’ vraagt dringend uw aandacht
en hoopt dat jullie een bijdrage kunnen en willen leveren.
In Nuland vond het NBFS-toernooi TVBS 2007 plaats. Samen
in Broederschap was het thema dat als een rode draad gebruikt
werd.
Verbroedering en dienstbaarheid vonden weer plaats tijdens de
kringgildedagen. Kring Kempenland doet hiervan verslag.
Het Landjuweel Oisterwijk 2008 is in volle voorbereiding. Er is
weer genoeg stof om er iets over te melden.
Dat een gilde in ontwikkeling blijft, hoe oud of jong het ook is,
blijkt uit het feit dat een nieuw gildelied is geschreven voor de
’blauwe schut’ van Aarle. Het is alleen jammer dat we de melodie
niet kennen.
We hebben, dacht ik, weer genoeg te lezen. Steek er iets van op,
doe er iets mee, maar vooral geniet ervan.
Ik wens u allen een gezegend kerstfeest toe en een goed begin
van 2008.
Peter van Kuijen

De correspondent van Kwartier van Oirschot, Henk van Hout, moet
wegens gezondheidsredenen het correspondentschap neerleggen.
De kring is al op zoek naar een vervanger. Mocht iemand geinteresseerd zijn in deze functie, neem dan zo vlug mogelijk contact op met
de kringvoorzitter van Kwartier van Oirschot.

HET KOST MAAR VIJF EURO
Het kost maar vijf euro om een advertentie van vier regels in
’De Gildetrom’ te plaatsen. De enige voorwaarde is, dat u abonnee
bent. U kunt de tekst, maximaal vier Gildetrom-regels, sturen aan:
Administratie De Gildetrom, Beukendreef 39, 5056 CA BerkelEnschot. Voeg het geld in contanten er bij.
Het onderwerp van de advertentie behoeft niet persé op het gilde
betrekking te hebben.
Mogelijke onderwerpen o.a.: de aandacht vestigen op een activiteit,
informatie vragen over een bepaald onderwerp, groeten of dankbetuigingen, of iets te koop aanbieden.

Sluitingsdatum inzenden kopij naar redacteuren afl. 2008/1
7 januari 2008 (verschijnt 2e helft maart 2008)
Gildeschrijvers, lever uw kopij in, overeenkomstig de door de
redactie gestelde ’Richtlijnen voor het maken en aanleveren van
kopij en foto’s’. Dit boekje kunt u via e-mail toegestuurd krijgen
door uw correspondent of door de hoofdredacteur.
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REPORTAGE

Peter-Paul Fransen overhandigt het nieuwe
vaandel aan de koning

2007: Een revolutionair jaar
voor het Vlierdens gilde
2007 zal voor het gilde Sint Willibrordus de boeken in gaan als een revolutionair jaar met een totale omwenteling. Het is voor het zo rustige
Vlierdense gilde een jaar geworden met vele hoogtepunten.
Door Peter van Otterdijk
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Vrouw in het gilde
Begin jaren tachtig van de vorige
eeuw werd voorgesteld om vrouwen
toe te laten. Hiervoor was geen
meerderheid te vinden. Men nam
toen wel het besluit, dat als vrouwen
toegelaten worden dan ook volledig
en zonder enige beperkingen. Twee
stemmingen in 1990 en 2002 haalden de vereiste meerderheid niet.
Toch was het gilde in al die jaren
niet behoudend. In 1994 werd de
caert aangepast, zodat ook bepaalde
vrouwen bijzonder lid van het gilde
konden worden. In de caert van
1594 sprak men al van de koning en
zijn koninginne, wat voor die tijd alleen de vrouw van de koning betrof.
Andere samenlevingsverbanden waren voor de broeders aanleiding om

de naam echtgenote te veranderen
in levensgezellin. Een echtgenote
van een overleden gildebroeder wilde graag bij het gilde blijven behoren. Hiervoor werd de caert aangepast, zodat zij het lidmaatschap kon
voortzetten.
Vorig jaar gaf de koningin te kennen, dat zij graag lid wilde blijven.
Maar volgens de caert kon dit niet.
Zij is en blijft een bijzonder lid, zolang haar levensgezel koning is. Nu,
na zevenentwintig jaar, hebben de
broeders op 21 maart van dit jaar
unaniem ingestemd om vrouwen als
volwaardig lid toe te laten.
Hierna werd gestemd over de titulatuur van de vrouw als gildelid. De
discussie ging voornamelijk over de
titel van koning of koningin. Andere

titels, zoals tamboer, vendelier,
vaandeldrager, hoofdman en deken
mochten ook niet vergeten worden.
Binnen het gilde is traditie, dat diegene die de vogel opraapt, koning is.
Het gilde besloot om de titulatuur
als vanouds te handhaven. Gelijkheid was immers het besluit in 1980.
Na een schorsing van de vergadering, kon meteen over de nieuwe
leden gestemd worden. Vier vrouwen werden tot het gilde toegelaten.
Deze dames hebben de afgelopen
vijfentwintig jaar een degelijke invloed gehad op het functioneren
van het gilde. Het is de erkenning
van hun werk voor het gilde. Later
meldden er nog eens twee vrouwen
aan, waarvan de man geen lid kon
of wilde zijn. Nu de belemmering
opgeheven is, zijn ook zij lid van het
gilde geworden. Zo kan het gilde in
deze tijd toch nog een sociale invulling geven. Het gilde is niet alleen
van vroeger, maar ook van nu en
voor de toekomst.
Gildehuwelijk en nieuw vaandel
Het gilde begeleidde 27 april 2007
twee gildeleden naar het altaar voor

een huwelijksvoltrekking. Peter-Paul
Fransen, bijna eenendertig jaar lid,
trad in het huwelijk met het kersverse gildelid Anneke van Rooij.
Voor het gilde een hoogtepunt. Dit
is in de geschiedenis van het gilde
nooit voorgekomen. De bruidegom
was in gilde-uniform en de bruid
had haar jurk hierop aangepast. Pastoor van Wetten vond het wel ongebruikelijk om vooraf aan de dienst
eerst het woord te geven aan de
bruidegom. Deze vroeg de koning,
koningin, hoofdman en vaandrig
naar voren te komen. Hij en zijn
aanstaande vrouw hadden besloten,
een gedeelte van een nieuw vaandel
te schenken aan het gilde. Het oude
vaandel was in een zo’n slechte staat,
dat dit op korte termijn vervangen
moest worden. De verrassing was
echt compleet toen de vaandrig, die
zich achter in de kerk verscholen
had, met een nieuw vaandel naar
voren trad. Hoofdman Peter van
Otterdijk, had zich ’s morgens nog
beklaagd bij de vaandrig. Hij zei:
„Het vaandel kan echt niet langer
mee, het is totaal tot op de draad
versleten.”
De vaandrig antwoordde hierop:
„We zullen binnenkort dan eens bij
elkaar komen om eraan te gaan werken.” Een kleine selecte groep, waarbij de vaandrig ook hoorde, had in
stilte aan een nieuw vaandel gewerkt. Nu kon het, vooraf aan de
huwelijksvoltrekking, worden gewijd en in deze speciale dienst voor
de eerste keer worden gebruikt. Het
werd een dienst als uit een sprookjeshuwelijk, waarbij de koning en
koningin van het gilde als getuigen
aanwezig waren. Het gebeurde in de
schitterende omgeving van het oude
Missiehuis aan de Vlierdenseweg.
Een nieuw gildekoning
Vlierden kermismaandag, 21 mei,
stond dit jaar in het teken van het
driejaarlijkse koningschieten. De
vrouwen mochten deze keer voor
het eerst meedingen om de titel. De
uitslag van het schieten bleef niet
beperkt tot het dorp zelf, maar werd
regionieuws en soms zelfs landelijk
nieuws.
De plaatselijke correspondent van
het Eindhovens Dagblad, Harry
Rooijakkers verwoordde het aldus:
’Dit is een doorbraak voor de gildes’
Begin dit jaar besloten de Vlierdense
gildebroeders om vrouwen voortaan als volwaardig lid toe te laten.
En gisteren werd het lot helemaal
getart toen Thea van OtterdijkFransen (55) na het 182ste schot de
houten vogel uit de schutsboom aan
de Karnweg schoot en zich daarmee
voor de komende drie jaar koning

van het Willibrordusgilde mag noemen. Haar man, hoofdman Peter
van Otterdijk, stond erbij en keek
ernaar. Enigszins verrast liet Van Otterdijk zich er aanvankelijk niet over
uit of hij zich nu ’de gemaal van den
koning’ moet gaan noemen. Feit
blijft dat met deze spectaculaire ontwikkeling het Vlierdens gilde een
primeur heeft. Onder de veertien
schutters die streden om de eretitel
bevonden zich twee vrouwen. Ook
prins carnaval Léon Thijssen schoot
mee, maar twee titels tegelijk bleken
voor hem niet weggelegd. Martien
van der Wallen, de coördinator van
de vier Deurnese gilden, was ter
plaatse om erop toe te zien dat de
verschieting broederlijk verliep. Direct nadat Peter- Paul Fransen de
rechtervleugel had laten landen
pakte Thea van Otterdijk haar kans
en gaf de houten vogel zich gewonnen. Het publiek reageerde aanvankelijk wat beduusd, maar nadat onder leiding van André Nooijen de
ceremonie tot aanvaarding van het
koningschap was volbracht, liep de
kersverse koning onder applaus over
het nieuwe vaandel. Aansluitend

werd haar het drie kilo zware koningsvest omgehangen. „Nu moet
Peter voortaan ’een rökske’ aan”, aldus een smalende gildebroeder
Henny Fransen. „Ik dacht oei”, antwoordt de nieuwe koning op de
vraag wat haar eerste gedachte na
het rake schot was. „Peter schoot
ook mee, maar onderling is het gezonde concurrentie. De vogel zat
los. Ik had het geluk net aan de
beurt te zijn, maar je moet hem er
natuurlijk nog wel afschieten.”
Jan van den Berkmortel van het
Liessels Hubertusgilde analyseerde
hoe de vogel al ruim voor de ingeschatte tijd viel: „D’r zat ook ginne
knook in”. Direct na de erewijn was
Van der Wallen de schrik al te boven. „Dit is een geweldige doorbraak
voor de gildes. Een kans om gildes
nog meer te laten floreren.” „Over
twee jaar organiseren we het kringgildefeest”, zegt de hoofdman opgetogen. „ Deze koning mag dan het
defilé afnemen en de prijzen uitreiken.” „Hoe zullen de conservatieve
gilden hierop reageren.”
n
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Vlnr: koning Thea van Otterdijk-Fransen, gemaal en hoofdman Peter van Otterdijk
en vaandrig Peter-Paul Fransen

INTERVIEW
In gesprek met Frans Vriens en Jack Goudsmits over het
ontstaan en nut van de

Vereniging Brabantse
Gildeschutters (VBG)
Frans Vriens, voorzitter van de sectie geweerschieten van de federatieve
schietcommissie en Jack Goudsmits, vice-voorzitter van de NBFS,
waren direct betrokken bij de oprichting van de Vereniging Brabantse
Gildeschutters, kortweg VBG genoemd. Maar waarom deze vereniging
opgericht zou je denken. Wel, dat is gekomen omdat alle gildeschutters
lid moesten worden van de KNSA.
Door: Bert van Hulten

VBG
Om te komen tot een definitief bestuur voor de vereniging is op 23
april een vergadering gehouden met
alle kandidaat bestuursleden, waarop vervolgens het bestuur is benoemd. Toen dan ook op 2 mei van
de KNSA het bericht kwam dat
men akkoord was met de statuten
en op 22 mei de akte was gepasseerd, was de oprichting van de
VBG een feit. Nadat de aanmelding
van het lidmaatschap van de VBG
bij de KNSA was aangemeld kwam
op 10 juli het bericht dat de VBG als
lid was aangenomen.
Het onderzoek door de ballotagecommissie van de KNSA was dus
glansrijk doorstaan. Overigens moet
gezegd worden dat de oprichting
van de VBG volledig door de KNSA
werd ondersteund.
Maar wat houdt het lidmaatschap
van de KNSA nu eigenlijk in?
Lid zijn van de KNSA houdt in dat
alle gildeleden die een eigen wapenvergunning hebben een licentie van
de KNSA moeten hebben om hun
vergunning te kunnen verlengen, oftewel om te mogen schieten. Ook
gildeleden die meer dan drie keer
per jaar schieten moeten lid worden,
maar daar komen we verder in dit
artikel op terug.

Voorzitter Frans Vriens
Een korte terugblik
Een korte terugblik hoe dit tot stand
is gekomen lijkt op zijn plaats. Na
lange onderhandelingen met het
Ministerie van Justitie en de KNSA
kwam op 15 januari van dit jaar het
bericht dat de minister had besloten
dat, ondanks alle tegenargumenten
van de gezamenlijke gildefederaties,
alle gildeleden die met een vuurwapen schieten lid moeten worden van
de KNSA.
Op 27 februari is in een vergadering
waarbij alle gilden vertegenwoor-
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Jack Goudsmits
digd waren, unaniem besloten om
een aparte vereniging op te richten
om de belangen van de gilden te beschermen. Daarop zijn door onder
andere Frans en Jack kandidaat bestuursleden gezocht en zijn statuten
vastgesteld. Met ondersteuning van
mr. Charles Witlox, lid van het gilde
Sint Barbara-Sint Sebastiaan uit
Vught, zijn vervolgens in een akte
van oprichting de statuten vastgelegd. In deze akte van oprichting
verdient met name artikel 2 punt 1
de nodige aandacht.

En nu komen we bij het belang van
de VBG, wat is het nut hiervan?
Omdat de KNSA de gilden ook ziet
als een schietclub, bestaat de mogelijkheid dat ze aandringt op aanpassing van de statuten van een gilde.
Om dit nu te voorkomen is de VBG
opgericht en lid geworden van de
KNSA en zijn de betreffende gildeleden weer lid van de VBG. De individuele gilden zijn dus géén lid van
de KNSA.
De VBG beschermt en behartigt
dus indirect de belangen van de
aangesloten gilden bij het KNSA.
Aangemeld
Toen eenmaal de oprichting van de
VBG een feit was, zijn alle gilden
aangeschreven om de verlofhouders
binnen het gilde aan te melden bij

DOEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging heeft ten doel het beoefenen van de schietsport door - uitsluitend --------------------------de leden van- en natuurlijke personen die op andere wijze zijn aangesloten bij, ----------------------------in Noord-Brabant, of in het onder de aldaar gevestigde kringen van -----------------------------------------schuttersgilden vallende ressorten, gevestigde schuttersgilden, schutterijen en -----------------------------schutbroederschappen, mits deze zijn aangesloten bij een in Noord-Brabant -------------------------------gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende kring van schuttersgilden, welke, ------------------------------kring van schuttersgilden aangesloten dient te zijn bij de vereniging------------------------------------------”Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden”. -------------------------------------------------------------Het bewuste artikel.

de nieuwe vereniging. Deze verlofhouders zijn vervolgens door de
VBG aangemeld bij de KNSA die
de licentienummers en pasjes heeft
aangemaakt en teruggestuurd. Uiteraard komen er dan fouten voor,
zoals verkeerde namen of pasjes die
verkeerd worden geleverd. Uiteindelijk was er zo’n 5% wat fout ging.
Op dit moment zijn er zo’n 946 licentiehouders bij de VBG aangemeld.
Verzekerd
Degenen die nu al een licentie hebben, ontvangen van het KNSA het
blad ’Schietsport’ én alle licentiehouders zijn automatisch verzekerd
voor aansprakelijkheid via de
KNSA, maar dit geldt alleen bij het
beoefenen van de schietsport, dus
niet tijdens optochten en dergelijke.
Verlenging van de licentie wordt geregeld door de VBG. Hierbij is het
wel van belang dat eventuele mutaties op tijd en volledig door de gildesecretaris/-schrijver worden doorgegeven.
Actie
De volgende actie die door de VBG
moet worden uitgevoerd, is het aanmelden van die gildebroeders die
meer dan drie keer per jaar hun
schietbeurt hebben. (schieten dus
vier keer of meer)
Daartoe zijn de gilden aangeschreven bij brief van 25 september, met

het verzoek deze gildeleden aan te
melden bij de VBG. Van belang bij
deze aanmelding is dat deze vergezeld moet gaan van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) die
niet ouder mag zijn dan zes maanden. Deze actie dient in het voorjaar
van 2008 afgerond te zijn.
De uiteindelijke verantwoording op
juiste invulling en bijhouden schietadministratie ligt uiteraard bij de
gilden zelf. Dit houdt dus o.a. in het
juist bijhouden van het presentieregister, introducélijsten enz.
Voor meer informatie, opvragen
van lijsten, toelichtingen etc. kun je
terecht op de website van de VBG,
deze kun je bereiken via de site
www.schuttersgilden.nl. Ook is er
een eigen e-mailadres en wel
n
vbg@schuttersgilden.nl.

Het bestuur van de VBG is als volgt samengesteld:
Functie

Naam

Kring

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Frans Vriens
Angela Verstappen
Nol Duis
Jan Beerens
Eric Jan van Eggelen
Antoon van der Pluijm
Nico in ‘t Veld

Maasland
Peelland
Kempenland
Kwartier van Oirschot
Maasland
Kempenland
Kempenland
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REPORTAGE
Daor hedde de guld op DVD!
Op 7 en 14 november 2007 kwamen gildebroeders en leerkrachten samen op de gebruikersbijeenkomsten voor het project ‘Daor hedde de
Guld’. Dankzij een subsidie van de provincie Noord- Brabant in het
kader van cultuureducatie kon het project enigszins aangepast opnieuw
op DVD worden uitgebracht. Inmiddels zijn ruim 130 projectmappen
door scholen en schuttersgilden afgenomen en staat al weer een volgende druk op stapel.
door Hans van der Linde
Tachtigjarige Oorlog
De bijeenkomst in Oirschot werd
geopend door de voorzitter van de
Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden, de heer Jos Verbeeten. In zijn openingswoord wees
hij op het belang om de jeugd te interesseren voor het gilde. Niet in de
laatste plaats vanwege het gevoel
van broederschap dat men hier kan
ervaren.
Vervolgens liet Hans van der Linde,
mede-auteur van het project, de
aanwezigen meekijken door de ogen
van Alonzo Vasques, een Spaanse
soldaat die tijdens de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648)door de Nederlanden trok en kennis maakte met
de schuttersgilden. Alonzo schreef
in 1610 met respect over de schuttersgilden: ’Voor de Spanjaarden is
het niet makkelijk om te winnen van
zulke goed getrainde soldaten’. De
schuttersgilden genoten aanzien in
de steden en dat is nu nog zichtbaar
in het beroemdste schilderij van Nederland; de Nachtwacht uit 1642
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Jos Verbeeten(l.) en Hans van der Linden

van de hand van Rembrandt van
Rijn.
Het viel Alonzo op dat de schuttersgilden hun beschermheiligen bijzonder vereerden. Maar dat was niet
vreemd in een tijd dat het geloof
voor veel mensen een grotere rol
speelde dan tegenwoordig. Veel wat
het leven bedreigde, zoals besmettelijke ziekten en oorlog, leek bovennatuurlijk. Dat maakte het begrijpelijk dat mensen hun toevlucht
zochten tot de bescherming door de
heiligen.
Alonzo had ook oog voor de gezelligheid die de broeders met elkaar
deelden tijdens de schietoefeningen
en schietwedstrijden. Nadat leger
en politie de taken van de schuttersgilden hadden overgenomen, ging
dit recreatieve element in de beeldvorming over schuttersgilden de boventoon voeren. Het werd een cliché
waarin Bourgondisch Brabant en
gildewezen stonden voor gezelligheid en drankgebruik.

Doar hedde de guld
Om de beeldvorming over het
schuttersgilde in het onderwijs in
banen te leiden is in 2000 het project ’Daor hedde de guld’ ontwikkeld. Het project bestaat uit een
korte film waarin kinderen op zoek
gaan naar de achtergronden van de
schuttersgilden. Daarnaast zijn er
informatie- en werkbladen voor
leerlingen uit de groepen 6 en 7/8.
Film en schriftelijk materiaal maken
het mogelijk een bezoek van een (of
meerdere) gildebroeder(s) aan de
leerlingen voor te bereiden. Natuurlijk kunnen zij ook op bezoek bij het
gilde.

Aandachtig gehoor in Oirschot
In 2000 waren de schuttersgilden
voor een groot deel op zichzelf aangewezen om contacten te leggen
met de basisscholen en tot een samenwerking te komen. Mevrouw
Suzanne Dumoulin vertelde welke
rol zij en haar collega’s nu kunnen
spelen voor een contact met de basisscholen. Zij is ’marktplaatshouder’ in Best. Het is haar taak om het
aanbod van instellingen en organisatie in de gemeente Best te inventariseren en bij scholen te luisteren
waaraan de scholen behoefte hebben in het kader van cultuureducatie. Een project als ’Daor hedde de
guld’ lijkt daar goed in te passen. Inmiddels zijn er in de provincie zo’n
vijfentwintig marktplaatshouders
actief.
Jan Wagemakers van het gilde Sint
Joris, Bladel deelde zijn ervaringen
met de zaal. In dit gilde waren maar
liefst vier leerkrachten van verschillende scholen actief! Geleidelijk is
de praktijk ontstaan dat leerlingen
voor workshops bij het gilde kunnen
intekenen. Als succesfactoren benoemde Jan dat de activiteit ingepast was in het onderwijs en dus ook

onder schooltijd plaats vond en
vooral ook dat de leerlingen zelf actief bezig konden zijn. De zaal kon
eraan toevoegen dat ook zijn eigen
enthousiasme een rol in het succes
zal spelen.
Gespreksgroepen
Vervolgens werden de deelnemers
in groepen gedeeld, zodat in ieder
gezelschap ook leerkrachten vertegenwoordigd waren. In deze gespreksgroepen werden vragen besproken als:

2e: Zorg dat het project of de activiteit opgenomen wordt in het leerplan van de school zodat het geen
incident blijft. Begin klein, en als het
aanslaat, kan de activiteit uitgebouwd worden. Een uitnodiging
om met de kinderen naar het gildehuis te komen, wordt door de school
doorgaans op prijs gesteld. Voor de
leerlingen is het een echte ervaring.
3e: Zoek naar mensen in het gilde
die goed kunnen omgaan met kinderen. Kun je dingen meenemen
om te laten zien en die kinderen ook

Een van de gespreksgroepen
- Wat denkt u dat kinderen over het
schuttersgilde zouden willen weten?
- Wat vindt u dat u dat u als leerkracht en gast in de klas van elkaar
moet weten?
- Wat wilt u tevoren bespreken / afspreken?
- Stel dat u samen een les of activiteit zou voorbereiden. Hoe zou die
eruit zien?
Als snel bleek dat gildebroeders en
leerkrachten elkaar veel te vertellen
hadden en vlogen de ideeën en suggesties voor samenwerking tussen
scholen en schuttersgilden over tafel.
Bruikbare tips
Bij de nabespreking kwamen een
aantal goed bruikbare tips boven tafel die we graag doorgeven:
1e: Stop tijd en energie in het overtuigen van scholen, maar wees je
ervan bewust dat scholen een eigen
verantwoordelijkheid hebben. Stel
je dienstverlenend op en vraag aan
de school: Wat kunnen wij voor de
school betekenen in uw lesprogramma cultuureducatie? Zoek contact
met de leerkrachten van groep 6, 7
en 8 die dit materiaal in de lessen
kunnen gebruiken.

mogen aanraken? Geef niet te veel
(theoretische) informatie, want dat
kan doodslaan. Je eigen enthousiasme en passie voor het gilde is
belangrijk(er). Voor de kinderen is
die ervaring vaak het belangrijkste!
4e: Overleg als gilde en school met
elkaar voor een bezoek aan school of
gildehuis. Maak duidelijke afspraken wie wat doet en wie verantwoor-

delijk is. Zorg er samen voor, dat je
weet wat de bedoelding is en hoe de
activiteit zal gaan verlopen.
Maak foto’s van de activiteit en geef
die aan de school om op de eigen
website te zetten. Zo kom je als gilde
bij de kinderen (en hun ouders)
thuis!
5e Een suggestie aan het adres van
de NBFS: zorg op de website schuttersgilden.nl voor een aparte omgeving waar kinderen informatie kunnen vinden. Leerkrachten willen
leerlingen gebruik laten maken van
het internet en dan zijn betrouwbare
internetpagina’s met goede informatie betrouwbaar. Opname op de
algemene site maakt het mogelijk
dat ieder gilde hier voordeel van
heeft en de gebruikertjes direct worden bediend.
6e Als er aarzeling is bij een gilde
hoe een activiteit met scholen aangepakt kan worden, zoek dan contact met een ervaren gilde, en loop
eens met een educatieve activteit
mee. Het beste is als een vertegenwoordiger van het eigen gilde op
school of in het gildehuis vertelt,
maar je kunt altijd van elkaar leren!
De projectmap ’Daor hedde de
guld’ (met DVD) is te koop voor 25
euro, exclusief verzendkosten. U
vindt hierin alle materiaal in gedrukte vorm.
De DVD ’Daor hedde de guld’ is te
koop voor 10 euro exclusief verzendkosten. Op de DVD vindt u
alle materialen in digitale vorm: U
hoeft ze alleen maar zelf uit te (laten) printen.
U kunt bestellen via
info@erfgoedbrabant.nl met uw
naam, adres, woonplaats en postcode onder vermelding van Map of
n
DVD ’Daor hedde de guld’.
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De standaardruiters

Federatietoernooi vendelen, trommen, bazuinblazen
en standaardrijden in Nuland, georganiseerd door
Gilde Sint Anthonius-Abt

Samen in Broederschap
Door M. van der Dussen
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Aanloop naar het NBFS toernooi
Samen in Broederschap was eigenlijk een beetje de rode draad voor
het federatieve TVBS-toernooi
2007. Na een jaar van voorbereiding, die startte met de overdracht
van de federatievlag in Steensel, was
het dit jaar de beurt aan Kring
Maasland, waarvoor het Nulandse
Gilde Sint Antonius-Abt zich had
aangemeld. Samen met eigen gildebroeders werd naar dit toernooi toegewerkt, en alleen met medewerking
van iedereen kon een dergelijk festijn goed gerealiseerd worden. Gelukkig had niemand daar over te
klagen. Maar als je een dergelijk
groot evenement wilt organiseren
heb je toch veel hulp van anderen
nodig om het tot een goed einde te
brengen. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van terreinen, waarop het
toernooi plaatsvond. Deze werden
belangeloos ter beschikking gesteld.
Ook kwam er steun van diverse
Maasdonkse verenigingen en van de
dorpsgemeenschap.

Jeugd
Het toernooi was een goede gelegenheid voor het promoten van jeugd
binnen de gildegemeenschap. In
aanloop naar het toernooi waren een
zevental fotodoeken van jeugdleden
op prominente plaatsen in het dorp
geplaatst. Hiermee werd de aandacht
gevraagd voor het toernooi, maar
ook voor de jeugd binnen het gilde
die er bij betrokken werd. Dit hebben we doorgezet tijdens de toernooidag met het plaatsen van dezelfde
jeugdfotodoeken
op
het
feestterrein. Hier stonden ook een
heuse zweefmolen en een groot
springkussen. Zeker in combinatie
met het enorme aantal jeugdige wedstrijddeelnemers van meer dan honderd kwam het thema ’Samen in
Broederschap; met onze jeugd” goed
tot zijn recht. De grote jeugddeelname geeft goede hoop voor de toekomst. Door de wedstrijdcommissies
wordt de jeugd normaal ook al niet
vergeten; zij die geen zilverschild weten te bemachtingen gaan met een

gecaligrafeerde oorkonde naar huis.
Toch wilde het Nulandse gilde hier
nog iets aan toevoegen. Dat werd gedaan door voor alle jeugddeelnemers
een ovale draagspeld te maken, met
daarop de afbeelding van Sint Antonius-Abt en het jaartal 2007. Dit was
een actie van het organiserende gilde
zelf. Zeker gezien het thema was het
een heel mooi extraatje. Organiserende gilden in de toekomst hoeven
hier uiteraard geen enkele verplichting in zien.
Wedstrijden
De wedstrijden verliepen vlot door
goed gemaakte wedstrijdschema’s.
Door een slimme veldindeling ondervonden tamboers en bazuinblazers nauwelijk hinder van elkaar. De
grasmat was in goede conditie.
Communicatie met de deelnemers
kon rechtstreeks plaatsvinden vanuit het wedstrijdsecretariaat. Het
weer was deze dag gewoonweg geweldig te noemen. Mede hierdoor
was er volop publiek aanwezig. Het
totaal van de locatie met zijn aankleding en voorzieningen maakte het
geheel af. In de grote tent waren
speciaal voor deze gelegenheid zes
grote kringdoeken opgehangen en
er was een kleine tentoonstelling
door het organiserende gilde ingericht, die op veel belangstelling kon
rekenen.
Middelpunt van de dag waren uiteraard de deelnemers zelf. Niet alleen
vanwege hun mooie kostuums,

maar zeker ook het enorme aantal
deelnemers. Het mag intussen gerust groots van formaat genoemd
worden. Grofweg is het aantal deelnemers van 170 in Ravenstein naar
340 in Nuland gegaan. Enigen die
daarin echt achterlopen zijn de standaardrijders met helaas slechts vijf
deelnemers. Gezien het grote aantal
standaardrijders binnen de federatie
is het te hopen dat ook zij dit toernooi massaal gaan ontdekken. De
prijsuitreiking voor de standaardrijders kon dan ook gepland al vroeg
plaatsvinden
Prijsuitreiking
De aanvang van de prijsuitreiking
van de overige disciplines werd door
twee onverwachte gebeurtenissen
verstoord. Op het algemene secretariaat moest een ambulance ter
plaatse komen omdat een gildebroeder ernstige brandwonden had op-

De tamboers
ten geprobeerd om voor iedereen
een prachtige dag te realiseren. De
vele aanwezige gildebroeders en gildezusters kunnen samen met ons
tevreden terugkijken op een zeer geslaagde toernooidag.
Samen in Broederschap
Gebleken is dat als de wil er is er
veel kan, zolang het maar Samen in
Broederschap is. Het organiserende
gilde vond het een eer om het te
mogen doen en heeft een mooie dag
in de geschiedenis van het gildewezen bijgeschreven. Mooiste cadeau
voor het Gilde Sint Anthonius-Abt
zelf was dat binnen het eigen gilde,
samen met een enorme hoeveelheid
vrijwilligers, deze klus is geklaard in
grote saamhorigheid, met een positieve sfeer, zelfs nog bij het opruimen. Kortweg ’Samen in Broederschap’.
n

De verdeliet
gelopen door een omgevallen pan
kokende soep. Hij maakt het intussen weer goed. Door een plotselinge
plaatselijke stroomstoring op het
einde van de middag, viel de PC van
de wedstrijdcommissie vendelen uit
en moesten vele gegevens opnieuw
ingevoerd worden.
De tijd tussen einde wedstrijden en
aanvang prijsuitreiking werd verdienstelijk opgeluisterd door de
plaatselijke jeugdslagwerkgroep van
Harmonie Union.
Een optreden van smartlappenkoor
Waredo’s na de prijsuitreiking had
veel meer aandacht verdiend dan
dat het kreeg; bijna iedereen was
blijkbaar moe en ging na afloop van
de prijsuitreiking meteen naar huis.
Ondanks het slechte weer van de
weken voorafgaand, heeft het Nulandse gilde naar beste eer en gewe-
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Geslaagde 65e editie kringgildedag Kempenland

’Broederschap op de grens van
Brabant’
Gilde Sint Joris en Sint Barbara ontving zondag 3 juni 2007 in Maarheeze 53 gilden uit de kring Kempenland. Na een nauwgezette en enthousiaste voorbereiding van alle gildebroeders en niet te vergeten hun
partners en vrijwilligers van diverse verenigingen uit het dorp, kon en
mocht deze dag alleen maar een succes worden. De positieve reacties na
afloop van de bezoekende gilden en de vele bezoekers bevestigden deze
verwachting en waren een kroon op het werk.
Door Dolf Mulder
De festiviteiten rondom de kringgildedag startten al op vrijdagavond in
de feesttent op het sportpark ’de
Romrijten’ met de Mares party. Samen met negen plaatselijke verenigingen vond op initiatief van het
Gilde een groots dorpsfeest plaats.
Muzikaal werd de avond verzorgd
door plaatselijke muzikanten: het
orkest Cheers, fanfare de Poort van
Brabant, de Brockers en Thipi’s
Bookstore. In het centrum van dit
feest presenteerde Gilde Sint Joris
en Sint Barbara in een kleurrijke
show de nieuwe uniformen. Bij de
inzegening sprak deken van Meijl
lovende woorden tot het gilde in het
bijzonder over de goede sfeer en samenwerking op deze avond. Verbazing en verwondering dat kostbare
tradities in de gemeenschap zo
breed gedragen en gesteund werden. „Moge Gods zegen jullie dragen en zichtbaar worden in jullie
broederschap en verbondenheid
met de gemeenschap”, zo wenste hij
het gilde toe.

116

Broederschap
Na zaterdag het wedstrijdterrein
nog zorgvuldig geïnspecteerd te
hebben en de draaiboeken nog eens
doorgenomen te hebben, heerste er
bij de gildebroeders een verwachtingsvolle spanning over hoe de
kringgildedag zou gaan verlopen.
De zondagochtend begon in elk geval goed. Onder een prettig, zonnig
weertje verzamelden gildebroeders
en genodigden zich bij de Smeltkroes om van daaruit te vertrekken
naar de parochiekerk Sint Gertrudis. Monseigneur Hurkmans had
gevolg gegeven aan de uitnodiging
van het gilde en ging voor in de
plechtige eucharistieviering. Het
gregoriaans kerkkoor verzorgde de
gezangen en het was indrukwekkend te zien hoe de vele honderden
gildebroeders en zusters knielend
een band van broederschap met el-

kaar bevestigden. Na afloop van de
mis vernieuwde Gilde Sint Joris en
Sint Barbara, mede namens alle
aanwezige gilden de eed van trouw
aan het kerkelijk gezag. Vendeliers,
tamboers en vaandeldrager brachten de groet aan de bisschop, die
deze met zichtbaar genoegen, ondanks zijn rugpijn, in ontvangst
nam. In een lange stoet keerden vervolgens alle genodigden terug naar
de Smeltkroes, waar met een gezonde trek aangeschoven werd aan de
overvloedig gedekte Brabantse koffietafel. Met elkaar werd een toost
uitgebracht met de door het gemeentebestuur aangeboden erewijn
op het welslagen van de kringgildedag. Gesterkt naar lichaam en ziel,
haastte vervolgens iedereen zich
naar de opstelplaatsen om in ene gezonde wedijver aan de optocht te
beginnen.
Wonderbaarlijk schouwspel
Deze optocht door het centrum van
Maarheeze ging van start vanaf de
Meidoornstraat om te eindigen op
sportpark ’de Romrijten’ voor deze
dag omgedoopt tot gildeterrein.
Langs de optochtroute hadden zich
een heleboel toeschouwers verza-

Gilde in nieuwe uniformen

meld die zich vergaapten aan het
kleurrijke schouwspel. Na de optocht door het dorp, was de massale
opmars overdonderend en het slangendéfilè, onder leiding van Martin
Horst indrukwekkend. De aarde
dreunde onder de vele voetstappen,
het getrappel van de paarden en het
tromgeroffel. Een wonderbaarlijk
schouwspel waar iedereen van genoot. Hierna volgden de toespraken
van de burgemeester Meinema en
voorzitter van kring Kempenland,
de heer J. Schrürs en hoofdman van
Sint Joris en Sint Barbaragilde, de
heer van Og. Waarderende woorden
werden over en weer gewisseld. Na
hernieuwing van de eed van trouw
aan het burgerlijk gezag, gingen de
onderlinge wedstrijden van start.
Deze wedstrijden vonden plaats onder een blauw/grijze hemel en prettige temperatuur op een tot in de
puntjes verzorgd wedstrijdterrein.
Zichtbaar geïnteresseerde bezoekers
liepen over en weer tussen de verschillende wedstrijdonderdelen. Ze
vergaapten zich aan de inzet en de
kunde van de jonge vendeliers, verbaasden zich over de discipline van
de standaardruiters, maar genoten
bovenal van de gezellige sfeer. Op
het feestterrein, vooral op het terras
gelegen tussen feesttent en tentoonstellingstent was het een gezellig
gaan en komen van bezoekers en
gildebroeders.
Omstreeks zes uur vond de prijsuitreiking plaats in een volle tent, waar
niemand honger of dorst hoefde te
lijden, terwijl iedereen zijn oren gespitst hield of de naam van hun gilde
misschien genoemd werd om de
verdiende prijs in ontvangst te nemen. Maar zoals het gaat bij echte
broederschap, je gunt elkaar de eer
van het zilver, het gaat veeleer om
het deelnemen. Geen onvertogen
woord is er gevallen, iedereen heeft
genoten. Het Gilde Sint Joris en
Sint Barbara kan terugzien op een
geslaagde kringgildedag.
n
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Prinsjesdag 2007

Brabantse gilden kleurden
Den Haag weer
Eens in de twaalf jaar is het de provincie Noord-Brabant gegund de civiele afzetting te verzorgen langs de route die de gouden koets op prinsjesdag maakt. Dit jaar mocht weer een delegatie van de Brabantse
Schuttersgilden de route gaan ’bemannen’.
Door Peter van Kuijen
Vroeg
Voor degenen die in Eindhoven
moesten opstappen, was het vroeg
dag. Uit verschillende richtingen
verzamelden zich op de vroege ochtend van 18 september 2007 de gildebroeders en zusters van Kwartier
van Oirschot (gedeeltelijk), Kempenland en Peelland in het restaurant van het Evoluon, waar koffie en
broodjes klaar stonden. Voorwaar
een voortreffelijke service! Men
moest wel op tijd vertrekken, omdat
je niet wist wat je onderweg allemaal
tegen kwam, want files zijn aan de
orde van de dag. De reis vanuit
Eindhoven ging via ’s-Hertogenbosch richting Utrecht om via de
A12 richting Den Haag te rijden.
Bij Vianen werden nog enkele leden
van het gilde Sint-Martinus - SintAntonius, Lexmond opgepikt.

reis naar Den Haag ging gepaard
met een aantal fikse buien. Toch
werd de moed erin gehouden. Bij
aankomst in het provinciehuis van
Zuid-Holland, werden de deelnemers ontvangen met een kop koffie.
De commissaris van de koningin van
Zuid-Holland, de heer J. Franssen,
heette de aanwezige gildebroedersen zusters van harte welkom en
dankte hen voor de genomen moeite
om naar Den Haag te komen. Ook
hij vond het jammer dat het weer niet
zo meewerkte, maar zei hij, als de koningin met gouden koets uit rijdt
breekt meestal het ’oranjezonnetje’
door. Ook de commissaris van de
koningin van Noord-Brabant, mevr.
H. Maij-Weggen, was naar Den
Haag afgereisd. Ze was trots om zo’n
kleurrijke groep uit Brabant aanwezig te zien en dankte hen hiervoor.

’s-Hertogenbosch
Er werd niet alleen vanuit Eindhoven vertrokken, ook vanuit ’s-Hertogenbosch. De gilden uit Land van
Cuijk, Maasland, Baronie en Markiezaat en Kwartier van Oirschot
verzamelden zich in de Brabantse
hoofdstad bij het Mercure Postiljon
Hotel, om vandaar uit naar Den
Haag af te reizen. In totaal reden
vier bussen uit de provincie NoordBrabant naar de hofstad.

Korte Vijverberg
Het regende een beetje toen de stoet
zich bij het provinciehuis opstelde,
maar niet lang. Tijdens de opmars
naar het Malieveld brak de zon
door. De tocht naar de Korte Vijverberg had veel bekijks van het aanwezige publiek dat in grote getale langs
de route stond. Eenmaal op de
plaatsen volgde een Inspectie Erewacht door de Gouveneur der Residentie, generaal Beuving. Dat alleen
al was heel indrukwekkend. Het was
een prachtig gezicht, al die gildebroeders en zusters langs de route.

Welkom
Het weer zag er niet zo best uit. De

Aankomst in Den Haag.
Het belangrijkste was natuurlijk de
stoet met de paarden, koetsjes en de
gouden koets, waarin Hare Majesteit de koningin met prins WillemAlexander en prinses Maxima waren gezeten. Maar... ze waren zo
vlug voorbij! De wachtenden hadden nog een geluk, de hele stoet
moest ook weer een zelfde weg terug. Tijdens de troonrede werden
door enkele vendeliers demonstraties vendelen gegeven, wat gewaardeerd werd door het publiek.

Demonstratie vendelen en trommen
Fotogeniek
Dat de Brabantse gilden, fotogeniek
zijn bleek wel uit het feit, dat heel
wat camera’s op de stoet waren gericht. Na afloop wachtte een lunch
op het provinciehuis, die de aanwezigen goed liet smaken. De regenjassen die bij aanvang werden uitgedeeld, waren gelukkig niet nodig
geweest. Maar toen de bussen Den
Haag verlieten werden ze weer overvallen door een hevige plensbui, de
enige op de thuisreis. Voor degenen
die voor het eerst meegingen was
het een hele ervaring, voor de anderen een genot dit weer te hebben
mogen meemaken.
n
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Korte Vijverberg

Samenkomst op Malieveld.

ALGEMEEN
Kerstwens van een
gildebroeder

Roger van Laere

Voor veel gildebroeders en
gildezusters is de decembermaand een bijzondere
maand. Niet alleen vanwege
Sint Nicolaas, de Heilige
Lucia of Ambrosius, Sint
Thomas of Onnozele Kinderen, maar vooral vanwege
kerstmis. Al eeuwenlang is
kerstmis een uniek feest.
Vanaf het begin van onze
jaartelling leidt dit feest naar
Bethlehem, waar op de velden van Ephrata onder een
stralend gesternte, in een
eenvoudige stal, een kind
werd geboren.

Een roos was ontsprongen
Uit ene wortelstam.
Die lijk ons d’ouden zongen
Uit Jesse het leven nam.
Toen de zon midden in de winter aan de hemel stond,
heerste in Germaanse tijden de vrees, dat deze bron
van leven niet zou terugkeren. Offers werden gebracht
om de zonnegod te koesteren en er werd gefeest bij de
overwinning van het licht. Dit heidens midwinterfeest
kreeg door de geboorte van het Goddelijk Kind, in de
donkerste tijd van het jaar, een andere betekenis. Toen
en nu nog steeds.
Het is het licht van de dag
Dat voert naar een mysterie.
Het is de stilte van de nacht
Die de twijfel doet verbleken.
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Wat is het toch merkwaardig, dat in onze tijd van ongekende mogelijkheden en conflicten, de wereld behoefte
heeft het kerstfeest in stand te houden. Het lijkt er op,
dat elk jaar in de decembermaand de wereld weer opnieuw ademt van godsdienstigheid. Dat wij in de dagen
vóór en tijdens de kerst door een kracht gedreven worden om te willen bouwen aan een wereld van warmte
en genegenheid. Velen willen op deze dagen goed doen,
hun hart laten spreken. Blijkbaar biedt de kerstcultuur
van vieren en versieren, van samen komen en samen
zijn, de ruimte om aan de diepste intenties, die in ons
leven, gestalte te geven.
Lam van God, Gij hebt gedragen,
Alle schuld tot elke prijs.
Geef in onze levensdagen
Pais en vree, Kyrië-eleis.
Kerstsmis is een feest van warmte, licht, vrede en bevrijding. Het is een feest van hoop, liefde en goedheid.
Voor veel mensen is het een feest, welke in een gemeenschappelijke goedheid vertaald wordt in het geven van
genegenheid, van elkaar begrijpen, van elkaar vrede te
wensen. Wie zich diep in zijn hart bevestigd weet, in innerlijke vrede leeft, is een gelukkig mens. Vrijheid in ei-

gen lichaam en vrede met de tijd.
Een mens, die vrede is
Die anderen op doet staan
De handen in elkaar laat slaan.
Een mens die vrede is
Leeft, straalt en mint
Glimlachend met het Christuskind
Moge dit een wens zijn, voor alle gildebroeders, gildezusters en mensen zoals Gij en ik, nu in de donkere
dagen rond kerstmis, maar ook daarna.
Roger van Laere
Hoofdman Gilde Sint Antonius Abt Liempde

Hoofliedendag 2007
Homilie uitgesproken door vicaris-generaal W.
van Meijgaarden tijdens de eucharistieviering in
de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te ’s-Hertogenbosch bij gelegenheid van de Hoofdliedendag
2007 op zaterdag 27 oktober.
De jaarlijkse hoofdliedendag van de Brabantse gilden.
Een kathedraal vol en dan alleen nog de leidinggevenden, de overheid. Dat er in de loop van eeuwen zoveel
gilden konden ontstaan in het Brabantse land moeten
we niet zoeken in de pracht en praal die de gilden uitstralen, maar veel meer in de onderlinge menselijke verhoudingen en de relatie tot het geloofsleven: want dat is
toch de identiteit van de gilden: aan de ene kant de uiterlijke uitstraling, maar ook de diepe verbondenheid
met het geloof en de Kerk. Vanaf het begin zijn er twee
aspecten aan het gildebroeder en/of gildezuster zijn: het
uiterlijke, de prachtige folklore van vliegende vaandels
en slaande trommen, alsook de vaak kleurrijke uniformen, en het inhoudelijke, het sociale, het medemenselijke dat zijn grond vindt in de Blijde Boodschap, het
Evangelie en de trouw aan heel het kerkelijke gebeuren.
En als U vandaag in Den Bosch bent om weer iets te
leren op de hoofdliedendag, laat U dan leren door
Christus zelf die zegt dat Hij de bron is van het Leven,
woorden heeft van Leven, Brood voor het Leven zelf is,
Hij is het eeuwige Leven.
Identiteit
Er zijn heel veel verenigingen in dorpen en steden. Er
komen verenigingen bij en er gaan er af. Maar een constante is in de Brabantse cultuur het gilde. En ze kunnen dat blijven daar waar verenigingen komen en gaan,
als ze maar niet verburgerlijken en nivelleren maar
trouw blijven aan hun identiteit. Er is ook in het gildewezen een tijd van verburgerlijking geweest. Afschaffen
van de oude tradities, want die zouden niet meer van de
tijd zijn, versobering van de uniformen, ze bij de tijd
brengen. Losmaken van de band met de kerkelijke
overheid. Dan verburgerlijkt het gilde, dan verliest het
zijn identiteit en gaat het verloren. Het gilde is geen
vrijblijvende vereniging met contributie, een gezamenlijk belang en gemeenschappelijke activiteiten.
Gildebroeder zijn is een ’way of live’. Het gilde op het
platte land is ontstaan om degenen die geïsoleerd
woonden in onbeschermde gemeenschappen, en die
op elkaar aangewezen waren, van dienst te zijn. Het elkaar ongevraagd en onbetaald helpen was toen een eerste levensvoorwaarde. Ook in de steden waren gilden
de strijders voor de armen en de kleinen. Kwamen op

voor degenen die met hen een ambacht, het geloof, de
zorg voor eigen stad en haard deelden. In de eerste tijden waren de sociale verplichtingen van de gildebroeders een belangrijke opdracht. Ze namen het op voor
elkaar, voor hun dorp en hun kerk en vandaar ook dat
de gilden vaak verbonden waren met het hanteren van
de wapens: de handboog, de voetboog of de kruisboog.
Gildebroeder zijn betekende opkomen voor elkaar,
voor broederschap en trouw aan elkaar, in goede en
kwade dagen: het was toen al een ’way of live’. Niet alleen maar een lidmaatschap van een vereniging, maar
een manier van leven die gekenmerkt was door naastenliefde, zorg voor elkaar en door trouw.

Nieuw gildelied voor
de Aarles ’blauwe
schut’
In het jaar 2607 heeft het gilde Onze Lieve Vrouw
uit Aarle-Rixtel een reden om groot feest te vieren. Want dat jaar bestaat zijn gildelied namelijk
precies zes eeuwen. En welk gilde kan er nu bogen
op een eigen gildelied van zeshonderd jaar oud?
Door Hans van den Heuvel

Dienstbaarheid
Nu hoeft men geen christen te zijn om de medemenselijkheid gestalte te geven. Het bijzondere van christenen
is echter dat zij de opdracht hebben om anderen spontaan te helpen.
Zo hoorden we in het evangelie van vandaag in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het is de opdracht van de christen om de zorg voor de ander gestalte te geven. In het gilde krijgt deze way of live
gestalte. Zonder betaling, of zoals gilden het zelf zeggen: dienstbaarheid, ongevraagd en onbetaald. Ten eerste in het gilde zelf en vervolgens als geheel samen naar
de samenleving. Dus niet alleen je vrienden maar de
gehele samenleving Een oude gedachte, een oud gebruik maar nog steeds springlevend in het gilde, zoals
ook de vliegende vaandels en de slaande trom.
Trouw
Trouw aan je medemensen en zorg voor hem en haar,
zoals de evangelielezing zojuist zei, is een teken van
trouw van God aan ons en van ons aan Hem. En die
trouw stelt ons in staat je ook in moeilijke omstandigheden voor je medemensen in te zetten en je om hem of
haar te bekommeren. Trouw, ook die van het gilde, is
niet alleen je houden aan gemaakte afspraken en die
nakomen, maar het is ook de ander de kans geven om
op jou te kunnen vertrouwen, juist door jouw misschien
voor velen onburgerlijke trouw. Trouw doet je respect
hebben voor de ander hoe anders die ook is en die ander het vertrouwen geven dat hij of zij veilig is bij jou.
Het evangelie zegt niet wat je voor je vrienden gedaan
hebt heb je voor mij gedaan, maar wat je voor de minsten van mij gedaan heb, deed je voor mij. Het gilde
heeft oog voor diversiteit en culturele verschillen. De
gilden zijn allemaal verschillend. Dat maakt ze kleurrijk. Onze samenleving wil multi-cultureel zijn. Maar
dan moet je wel verplicht inburgeren. Moet je allemaal
voldoen aan de eisen van de verburgelijking. Het gilde
heeft haar identiteit van dienstbaarheid en trouw en
voor de rest kan ieder gilde de culturele verschillen van
de verschillende dorpen, buurtschappen en steden naar
hartelust gestalte geven. Het gaat om uw way of live,
om uw identiteit.
Welzijn en geluk
In de gilden zijn er allerlei soorten wedstrijden en er
zijn prijzen te verdienen, koningschieten, vendelen om
de beste vendelier, de beste tamboer, de beste schutter,
maar als gildebroeder of gildezuster is er eigenlijk maar
één hoofdprijs: het bevorderen van welzijn en geluk
voor elkaar.
Het gilde is niet een vereniging zoals de andere in het
dorp. Gildebroeder of gildezuster zijn is een way of live:
broederschap, dienstbaarheid ongevraagd en onbetaald
en trouw aan God en Kerk, aan koningin en vaderland.
Bewaar uw identiteit. Verburgerlijk niet. Houd uw way
of live hoog.

Ik ben een groot liefhebber van gildeliederen. Als dan je
eigen gilde er geen heeft, moet er iets gebeuren. Ik heb
dus maar de stoute gildeschoenen aangetrokken en me
aan het schrijven van een passende tekst gezet. Dank zij
een vruchtbare samenwerking met mijn muziekvrienden Frans van Daal en Carl Britsemmer is er een prachtige melodie bij gemaakt.

Pastoor Michael Deli en misdienaar Kailey Gruijters zingen het
nieuwe gildelied voor de eerste keer mee.
Foto: Ben van Noordwijk
Het ’jongste Marialied’ is ten doop gehouden tijdens de
gildemis van de Aarles ’blauwe schut’ op kermisdinsdag. Daar werd het lied voor de eerste keer ten gehore
gebracht door zanger Frans van Daal. Die heeft het ook
ingezongen op de CD, die ik en mijn zonen het gilde
mochten aanbieden. De opbrengst daarvan gaat naar
het nieuwe gildepaviljoen, dat op dezelfde dag geopend
werd. De aanwezigen tijdens de mis ontvingen het lied
heel positief. Ze zongen bij het tweede refrein al mee.
De muziek ligt goed in het gehoor, zo bleek, en past
uitstekend in de gildesfeer. Er zijn tweehonderd exemplaren van de CD geperst, voorzien van het gildelogo.
De prijs van de CD bedraagt vijf euro. Ze is te koop in
het gildepaviljoen aan de Hagelkruisweg en bij Hans
van den Heuvel, Phaffstraat 23 in Aarle-Rixtel,
tel. 0492-382892.
De tekst van het nieuwe gildelied luidt:
Refrein
O Maria schutspatroon
De gilde viert hier in uw naam
Breng ons telkens weer te saam
Rond u, moeder, en uw zoon
1
De standaardruiter fier voorop
Hij gaat als vanouds op kop
En het gilde stralend blauw
Volgt zijn vaandeldrager trouw
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2
Hoor de trommenroffels aan
Als de gildebroeders gaan
Naar de schutsboom in het groen
Bij hun gildepaviljoen
3
Zie hoe hoog het vendel zwiert
En de broederschap versiert
Wit het kruis en blauw de vlag
Zeggen Aarle goedendag
4
Ook de schutters leggen aan
Bij elk schot ontspant de haan
En de pijlen in hun vlucht
Klieven daar hoog door de lucht
5
Eeuwenoud al dit vertoon
Nimmer wordt het ooit gewoon
Blijf de broederschap getrouw
En kleur Aarles hemel blauw

Gilde-Pelgrimage
2008 naar
Czestechowa (Polen)
De Stichting Pelgrimage organiseert in het jaar 2008
weer een nieuwe Pelgrimage. Als reisdoel is gekozen de
bekende Poolse Mariabedevaartplaats Czestechowa.
Pelgrims komen in deze plaats samen rondom de
Zwarte Madonna. Deze pelgrimsplaats is natuurlijk
verschillende malen bezocht door de uit Polen afkomstige Paus Joannes Paulus II. Maar inmiddels heeft ook
Paus Benedictus al een bezoek gebracht aan dit bijzondere oord. Op veler verzoek is door het bestuur besloten Czestechowa te kiezen als reisdoel.

sfeer tussen en onder de deelnemers van respect, geborgenheid maar natuurlijk ook van gezelligheid. De
gebruiken en tradities van de gilden met hun speciale
sfeer vormen de kern van de opzet van deze reizen. Dat
komt ondermeer tot uiting tijdens de vieringen die onderweg worden georganiseerd.
Daarnaast worden verschillende bezoeken/uitstapjes
gepland naar steden als Berlijn, Warchau en Krakau
maar ook aan de bekende zoutmijnen van Wieliczka,
het voormalige concentratiekamp Auschwitz en het natuurpark in de omgeving van Zakopane. Omdat het
ook om een rondreis door Polen gaat, zal een folkloristische avond in het programma niet ontbreken.
Gekozen is voor een twaalfdaagse busreis, waarbij de
reistechnische verzorging weer in handen is van Pelikaan Reizen uit Zevenbergen, in de periode van 24 september tot en met 5 oktober. De Pelgrimage 2008
wordt zowel geopend als afgesloten met een gezamenlijke viering in respectievelijk Werl, nabij Soest, en in de
Maria Dom in Erfurt.
Er is een uitgebreide informatiefolder beschikbaar. Nadere informatie bij het secretariaat van de Stichting Pelgrimage, de heer Harrie Bruijns, Zeggelaan 57, 4844
SC Terheijden, telefoon: 076-593 2059,
e-mailadres: harriebruijns@wanadoo.nl. Harrie Bruijns
heeft deze taak dit jaar overgenomen van de vorig jaar
overleden Adrie Boot.
Rene van Hal

Landjuweel
Oisterwijk 2008
Zoals u in nummer 2 van De Gildetrom heeft
kunnen lezen, wordt er op zaterdag 6 en zondag 7
september 2008 een Landjuweel gehouden in de
kernen Oisterwijk en Moergestel van de gemeente
Oisterwijk. De organisatie van dit Landjuweel is
in handen van de plaatselijke gilden. Uit het
Kwartier van Oirschot zijn dit het Sint Sebastiaan-Sint Barbaragilde, Sint Jorisgilde en het Sint
Catharinagilde, allen uit Moergestel. Uit de kring
Maasland zitten in de organisatie het Sint JorisSint Sebastiaangilde uit Heukelom en het Sint
Sebastiaangilde uit Oisterwijk.
Door: Aent en Bert van Hulten

Het heiligdom Czestechowa
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De Stichting Pelgrimage organiseert regelmatig, ongeveer eens per twee jaar, een pelgrimage naar een bekende bedevaartplaats in Europa. Bekende bedevaartplaatsen als Rome, Lourdes, Fatima, Santiago de
Compostela zijn al eerder doel geweest van de organisatie. Ook zijn minder bekende plaatsen bezocht als
Knock (Ierland) en Medjugorje (Bosnië).
Ook bij de organisatie van deze pelgrimage wordt weer
gezocht naar een evenwicht tussen een pelgrimsreis
met een christelijke grondslag, een cultuurreis waarin
mooie plekjes van de schepping worden bezocht en een

Onafhankelijk
Als voorzitter van het organisatiecomité is gezocht naar
een onafhankelijke voorzitter, dus iemand die geen lid
is van of banden heeft met een gilde. Deze is gevonden
in de persoon van de heer mr. Niels van de Ven. Omdat
zijn opa standaardrijder was bij een gilde is hij wel bekend met het gildewezen, maar is zelf geen lid van een
gilde geworden. Wat hem vooral aanspreekt is de broederschap binnen de gilden, de manier van omgaan met
elkaar.
Onder zijn voorzitterschap zal dan ook het Landjuweel
mede gebruikt worden om de jeugd voor het gilde te
interesseren, niet alleen door ze kennis te laten maken
met de diverse activiteiten bij de gilden, maar zeker ook
met de normen en waarden die binnen het gildewezen
gehanteerd worden. Dat dit op een eigentijdse manier
zal gebeuren en reeds aan de gang is, moge duidelijk
zijn.

gelijk mensen kennis kunnen maken met de gilden.
Daarvoor wordt Moergestelse Fietsdorp gevraagd een
route uit te zetten langs de verschillende tentoonstellingslocaties. Verheugend is het te mogen constateren
dat er steeds meer medewerking wordt gekregen van
maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen.
In het begin was het veel lobbyen om bekendheid en
medewerking te krijgen. Het resultaat is er nu in de
vorm van meer medewerking en sponsoren.

Het dagelijkse bestuur met v.l.n.r.: Jan Zebregs (penningmeester),
mr. Niels van de Ven (voorzitter), Gert van Elderen (secretaris,
vice voorzitter)
Jeugd
Zo zijn er op dit moment twee groepen studenten bezig
met het ontwikkelen van een gildegame. In april/mei
van 2008 zal dit gepresenteerd worden via Internet en
de bedoeling is dat er een competitie op Internet wordt
gehouden voor de jeugd van twaalf tot achttien jaar. De
finale van deze gildegame zal dan worden gehouden tijdens het Landjuweel. Ook is de jeugd gevraagd met
welke activiteiten en op welke manier ze bij het Landjuweel betrokken willen zijn. Op het landgoed Zonnewende in Moergestel is een horecaopleiding gevestigd en,
omdat het feestterrein grenst aan dit landgoed, is het
idee geboren om leerlingen van deze horecaopleiding de
VIP-ontvangst te laten verzorgen. Dit houdt grof weg
gezegd in het compleet verzorgen van de catering. Ook
zijn er plannen om leerlingen van een grafische opleiding te betrekken bij het realiseren van een boek over
het Landjuweel. Dit is echter nog in een ontwikkelingsfase. Ook de genie is gevraagd om, in het kader van de
opleiding, logistieke ondersteuning te verlenen.
Tijdens het Landjuweel zelf is het voor de deelnemende
jeugd t/m 18 jaar toegestaan om deel te nemen aan
meerdere disciplines bij de wedstrijden. In tegenstelling
tot een ’normale’ gildedag is dit namelijk op een Landjuweel voor de deelnemers niet toegestaan. Dit omdat
dat logistiek niet haalbaar is gezien het te verwachten
grote aantal deelnemers aan de wedstrijden.
Om de jeugd te stimuleren hieraan mee te doen zullen
er voor hen aanmoedigingsprijzen komen in de vorm
van speciale schilden. Al met al toch bijzondere manieren om de jeugd voor het gildewezen te interesseren.
Cultuur
Maar niet alleen van de jeugd wordt aandacht gevraagd
en gekregen. Ook op cultureel vlak is er veel medewerking om het Landjuweel tot een succes te maken. Het
Nederlands Centrum Volkscultuur heeft het plan opgevat om hun jaarlijkse dag tijdens het Landjuweel te
houden. Te denken valt hierbij aan het naspelen van
historische taferelen. Het orkest van de Koninklijke
Luchtmacht zal op zaterdagavond een concert geven
en met het jazzfestival ’Oisterwijk swingt’ dat tijdens
het Landjuweel wordt gehouden wordt een uitwisseling
voorbereid. De plaatselijke fotoclub organiseert een
wedstrijd waaraan iedereen mee kan doen. De bedoeling is om met deze foto’s van het Landjuweel het herinneringsboek samen te stellen. De Stichting Weekendkunst heeft haar medewerking toegezegd en de Stichting
Kinderkunst gaat kinderen vragen hun ideeën over een
Landjuweel op kunstzinnige wijze in beeld te brengen.
Tenslotte zijn er de plannen om op diverse locaties in
de kernen van Oisterwijk en Moergestel en op het feestterrein tentoonstellingen te houden, zodat zoveel mo-

Programma
Globaal ziet het gildeprogramma van het Landjuweel
er als volgt uit:
- zaterdag in de kern Oisterwijk het ontbijt, de Heilige
Mis en vaandelparade, aanbieden door de gemeente
van de erewijn
- zondag op het feestterrein De Braken aan de Tilburgse en Oisterwijkse weg in Moergestel het gildefeest, de
optocht en wedstrijden.
Het idee leeft om, gezien het te verwachten aantal deelnemers, meerdere optochten te houden. Dit is een logistieke puzzel die nog opgelost moet worden, maar
zeker zal lukken.
Inschrijven
Over de inschrijvingen valt nog het volgende te melden.
Het inschrijfgeld van 50,- is meer dan wat normaal is
voor een gewone gildedag, maar dit geld wordt mede
gebruikt voor het extra promoten van de jeugd én voor
het maken van een zeer speciaal herinneringsschild, nl.
een met geassembleerd reliëf. Ook is gevraagd om een
directe definitieve inschrijving. Reden hiervoor is dat
het aantal deelnemende gilden bekend moet zijn om
logistiek niet voor verrassingen te komen staan. Momenteel staat de teller al boven de honderd deelnemende gilden, en er zijn enkele gastgilden uit Limburg en
België die buiten de wedstrijden hun kunnen demonstreren. De inschrijftermijn is op advies verlengd tot 15
december 2007.
Voor meer informatie kun je ook kijken op de internetsite van het Landjuweel: www.landjuweel2008.nl
Dus gildebroeders/gildezusters, laat Brabant en Nederland zien dat we er zijn en zorg dat we massaal in Oisterwijk en Moergestel aanwezig zijn.

Stichting ’Voor Outer
en Heerd’
De Stichting voor Outer en Heerd ondersteunt
gilden met raad en daad bij zaken als:
1. Het publiceren van hun historie;
2. Het terugkopen van herontdekt gildezilver en
andere gildenattributen;
3. Het stimuleren en realiseren van eigentijdse
gildenattributen.
Alles goed
In de meeste gevallen verloopt natuurlijk alles goed,
volgens het vertrouwde jaarplan. Er wordt vergaderd,
geoefend, opgetreden, activiteiten worden voorbereid,
uitgevoerd en geëvalueerd, gefotografeerd, gevideood
en gearchiveerd. En tussendoor is er ook nog tijd voor
De Drie P’s: potje kaarten, potje buurten en potje bier.
Het gildeleven is een goed leven, zal dat ook wel blijven
en voorlopig doen we het met alle plezier en tot ieders
genoegen.
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Goed nieuws(?)
Het is geen wet van Meden en Perzen, maar het kan
gebeuren; ergens duikt er een koningsschild, een zilveren vogel of een prachtig uitgevoerd ledenboek van
jouw gilde op dat lang geleden is ontvreemd of vervreemd. De huidige eigenaar wil geld zien, van jouw
gilde of van andere belangstellenden. Liefst iemand die
snel beslist en contant betaalt. Of er nadert een gedenkwaardig feit, een jubileum van het gilde zelf, de gemeente of de kerk. ’Men’ verwacht dan al gauw een
goed verhaal over het gilde, een spannend verhaal met
foto’s, namen en jaartallen. Een DVD mag ook natuurlijk. Blijdschap alom, alleen: nou moet er garen op de
klos komen. Geld, deskundigheid, ervaring.
Tradities in de dop?
De nieuwe koning of keizer wil of moet een schild of
ander object schenken. Normaal is, dat de naam van de
schenker ergens in, op of aan dat object vermeld wordt
en dat het gebruikte materiaal gildezilver is. Maar wat
moet het worden en hoe moet het eruit zien? Weer zo’n
typisch wapenschild uit 1365 of mag het ook een silhouet van de kroonprins(es) zijn, of een leeuw of een
adelaar? Misschien een champignon, als de gelukkige
daarmee de kost verdient? Je zult maar in Eindhoven
wonen en Philips heten, maar geen schild in de vorm
van een gloeilamp mogen laten maken, omdat dit anno
2007 niet ’politiek correct’ is. Spaarlamp of LED, ja
graag, zelfs met subsidie, natuurlijk, domme vraag! „De
vooruitgang hebben wij als gemeentebestuur immers
altijd al gesteund! Wij hebben de meeste stoplichten ter
wereld, maar daar willen we nu niet al te lang bij stilstaan. Mobiliteit is de nieuwe norm. Alle moderne bedrijven vliegen de stad uit, de wijde wereld in. Stabiliteit
en traditie hebben wij hoog in het vaandel. Beton en
staal, op wielen van Van Doorne, gestuurd door chauffeurs van De Rooy, met natuurlijk de chips uit Veldhoven, vervoerd over wegen die door een Rosmalens
bedrijf (toeval, hè?) op het Brabantse zand gestreken
zijn”.
De Stichting voor Outer en Heerd is opgericht om in
zulke gevallen hulp te verlenen.
Om die hulp te kunnen geven, heeft de Stichting voor
Outer en Heerd naast de eigen deskundigen natuurlijk
ook fondsen nodig. En daarbij kunt u helpen! Met uw
bijdrage kan de stichting het fonds versterken dat de
financiële middelen levert om de gilden te helpen.

De eeuwige gildebroeder, 1975
Kempenland 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan publiceerde Karel Vermeeren, met steun van de Stichting
voor Outer en Heerd, de uitgave ’De Eeuwige Gildebroeder’. Deze uitgave bevatte de resultaten van een
foto- en diawedstrijd met dezelfde titel. Men kon voor
deze wedstrijd kiezen uit twee opdrachten:
- De mooiste of markantste kop van een gildebroeder;
of
- Een gildebroeder in een karakteristieke stand, houding of actie.
Het boekje toont een aantal prachtige zwart-wit foto’s
waarin het karakter van de ware gildebroeder goed tot
uiting komt en bij wijze van spreken uit het papier lijkt
te komen.
Het jaar 1978 was een belangrijk jaar voor de gilden. In
dat jaar werd namelijk in het toenmalige P.O.C. in Eind-

Wat is de Stichting voor Outer en Heerd?
De Stichting voor Outer en Heerd werd opgericht in
1952 en heeft tot doel het bevorderen van het gildewezen in overeenstemming met de doelstelling van de gilden. De stichting werd destijds in het leven geroepen
op initiatief van de Bond van Schuttersgilden Kring
Kempenland en richt haar pijlen dan ook specifiek op
de 52 gilden die bij die kring zijn aangesloten.
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Wat heeft de Stichting voor Outer en Heerd in loop
der jaren zoal ondernomen?
Het Landjuweel dat in 1955 in Eindhoven werd gehouden, kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning en de adviserende rol van de stichting. Ook
zijn er een aantal boeken en andersoortige publicaties
verschenen waaraan de stichting haar medewerking
heeft verleend. Zo verscheen naar aanleiding van voornoemd Landjuweel het boek ’Brabant’s Gilden’ met
foto’s van Martien Coppens en onder andere een tekstbijdrage van de bekende Brabantse schrijver Antoon
Coolen.
In 1975 bestond de Bond van Schuttersgilden Kring

Vijfhonderd jaar schuttersgilden, 1978

hoven de grote tentoonstelling ’Vijfhonderd Jaar NoordBrabantse Schuttersgilden’ gehouden. Deze tentoonstelling werd kracht bijgezet met behulp van een goed
gedocumenteerde en geïllustreerde catalogus. Deze tentoonstelling en de catalogus kwamen voor een belangrijk
deel tot stand dankzij de stichting. Ook 1985 was een
belangrijk jaar, in dat jaar verscheen namelijk het boek
’DAOR HEDDE DE GULD’. Dit boek werd uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de
bond van schuttersgilden kring Kempenland. Deze uitgave werd ook mede mogelijk gemaakt door de stichting
voor ’OUTER EN HEERD’. In 1992 volgde de succesvolle tentoonstelling ’Zilver met een verhaal’, welke

Zilver met een verhaal, 1992
gehouden werd in Museum Kempenland te Eindhoven.
Ook van deze tentoonstelling werd een catalogus uitgebracht die ook na de tentoonstelling nog gretig aftrek
vond en daarmee mogen zowel de tentoonstelling alsook
de catalogus als zeer succesvol worden bestempeld. In
mei 2001 werd een bijeenkomst belegd over het omgaan
met gildetextiel. De bijeenkomst resulteerde uiteindelijk
in de uitgave van de syllabus ’Omgaan Met Gildetextiel’.
Aan deze syllabus werd tevens een CD-rom gekoppeld,
waarop allerlei informatie over het onderhoud en behoud van textiel, via directe links naar internetsites beschikbaar werden gemaakt. Deze syllabus en cd-rom
worden door de gilden nog altijd veelvuldig gehanteerd
om hun gildetextiel in conditie te brengen en te houden.
Het meest recente project betreft de geschiedschrijving
van de gilden door de gilden zelf. Dit project werd, evenals voornoemd textielproject, uitgevoerd door de SATcommissie (Studie, Archief en Tentoonstelling) van
Kring Kempenland in opdracht van de stichting. Ook
voor dit project werd een bijeenkomst belegd in het gildecentrum. Tijdens deze bijeenkomst werd door een
tweetal deskundigen aan de hand van computerpresentaties uitleg gegeven over hoe men op een goede manier
met de geschiedschrijving van het eigen gilde kan beginnen of de vastlegging daarvan te vervolmaken. Naar aanleiding en aan de hand van deze bijeenkomst werd later

ook een syllabus met bijbehorende cd-rom uitgebracht.
Gezien het aantal positieve reacties dat inmiddels over
de syllabus en CD-rom zijn ontvangen, mag gesteld worden dat het geschiedenisproject door de gilden zeer
wordt/werd gewaardeerd. Dat geldt overigens niet alleen
voor de gilden van Kring Kempenland. Ook vanuit vele
gilden uit de andere Brabantse kringen kwamen de aanvragen voor de syllabus ’Vandaag is morgen geschiedenis
en morgen is vandaag toekomst’. Naast al deze onderzoeken op projectmatige basis heeft de stichting in de
loop der jaren vele bijdragen geleverd aan kleinere projecten van diverse individuele gilden. Ook heeft de stichting zich reeds sinds haar oprichting beziggehouden met
de aanleg van een eigen boekenbezit. Het totale boekenbezit van de stichting is op dit moment het aantal van
1500 titels gepasseerd. Deze boeken hebben natuurlijk
allemaal betrekking op het gildewezen. Het boekenbezit,
alsmede het complete gildearchief van Kring Kempenland, kunnen worden ingezien en geraadpleegd in het
Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, het vroegere Streekarchief. Van dit complete archief en boekenbezit is door de stichting een catalogus gemaakt waarvan
elk gilde enige jaren geleden een exemplaar heeft ontvangen. Medio 2007 verschijnt de nieuwe editie van deze
catalogus. Deze is dan helemaal bijgewerkt met de laatste aankopen. Geheel volgens deze tijd zal de nieuwe,
herziene catalogus in digitale vorm verschijnen en als zodanig aan de gilden worden aangeboden.
Wat kan de Stichting voor Outer en Heerd betekenen
voor de gilden?
De stichting kan financiële ondersteuning geven als een
gilde overweegt een publicatie uit te brengen over bijvoorbeeld de geschiedenis van het betreffende gilde,
ook kan en wil zij het betreffende gilde hierin graag adviseren. Subsidiëring bij de aankoop van gildezilver of
gildenattributen. Denk hierbij aan gildezilver of attributen die verloren zijn gewaand en bijvoorbeeld op een
rommelmarkt, beurs of veiling weer opduiken. De subsidie kan worden verstrekt in de vorm van een voorschot of lening, zodat deze kostbare attributen niet verloren gaan. Ook kan de stichting hierin bemiddelen.
Verder wil de stichting graag meedenken en -werken
aan de stimulering, realisatie en ontwikkeling van eigentijdse gildenattributen, zoals bijvoorbeeld een gildevaandel, koningsvogel of keizersschild.
Wat kunt u betekenen voor de Stichting voor Outer
en Heerd?
U zult begrijpen dat dit alles veel geld kost. In de beginjaren werden er belangrijke financiële bijdragen geleverd
door diverse bedrijven, maar ook particulieren stelden
geld ter beschikking zodat er na enige tijd een gezonde
basis bestond om diverse gilde-activiteiten te ondersteunen. Tegenwoordig echter, moet de stichting haar gelden
voornamelijk zien binnen te halen via goedwillende gilden en giften van derden. Het is dan ook begrijpelijk dat
wij een beroep op u willen doen om uw financiële bijdrage te leveren aan de stichting. Of, in elk geval, samen
met ons mee te denken om de stichting financieel gezond te houden. Want bedenk wel dat alle gilden er bij
gebaat zijn als de geschiedenis van de gilden goed voor
het nageslacht bewaard blijft. Dat geldt niet alleen voor
geschreven materiaal waarin verslag wordt gedaan van
een gildefeest of een akte van de overdracht van een stuk
grond van het gilde, maar ook voor de tastbare gilde-attributen zoals het zilver, gebruiksvoorwerpen van het
gilde, foto-, video- en audio-opnamen et cetera. Al deze
zaken samen vormen immers het culturele erfgoed van
de gilden en moeten zoveel mogelijk worden behouden
voor degenen die na ons deze wereld zullen bevolken.
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Dat kan alleen maar als u aan de stichting blijft denken
en deze blijft steunen zodat zij een ieder die daar een
beroep op doet, de steun kan geven die nodig is. Broederschap is een van de meest geëigende kenmerken van
de gilden en staat dan ook hoog in het gildevaandel. Dit
is dan ook dé gelegenheid bij uitstek om deze broederschap te laten blijken en voort te laten leven. Wij bedanken u bij voorbaat alvast voor uw financiële bijdrage en/
of ondersteuning van elke andere aard.
Rekeningnummer Stichting voor Outer en Heerd:
14 80 41 574 ten name van Roeland van Hooff.
n
Namens de Stichting voor Outer en Heerd:
Tony Vaessen, voorzitter
Leo van Heertum, secretaris

FEDERATIE-NIEUWS
Wijziging emailadres federatiesecretariaat
Het emailadres is gewijzigd in:
a.debrouwer01@onsnet.nu
Federatief toernooi geweer schieten 2008
Het jaarlijks federatief toernooi geweer schieten wordt in
september 2008 gehouden in combinatie met het landjuweel te Oisterwijk en wel op zaterdag 6 september.
Gildencongres 2009
In 2009 ligt de organisatie van het tweejaarlijkse gildecongres weer bij de NBFS. Het federatiebestuur heeft
de verdere organisatie toegewezen aan het Sint-Sebastiaangilde te Bergen op Zoom.

De burgemeesters van Laarbeek en Mechelen
den, Wintelre en Oeffelt. Het land van Gelre werd vertegenwoordigd door een gilde uit Duiven. De dienst in
de kerk bij gelegenheid van het juweel, had een kindvriendelijke uitstraling. Het was wel even wennen voor
de aanwezige gildebroeders: een buikspreker op het
priesterkoor en veel kinderliedjes. Maar ja als de gilden
willen blijven bestaan, dan zal men al vroeg de jeugd erbij moeten betrekken. Tijdens de receptie in de monumentale kolommenzaal werden de delegaties welkom
geheten door de schepene van OCen W, die in gloedvolle bewoordingen zijn stad aanprees. Een stad met
meer geklasseerde monumenten dan Brugge, wel niet
zo hapklaar bij elkaar maar wel heel mooi. Bovendien
is Mechelen al eeuwen lang de aartsbisschoppelijke residentie van België. En ook mogen we niet vergeten,
dat Margareta van Oostenrijk begin zestiende eeuw in

Informatiepanelen en kringposters
De federatie beschikt over informatiepanelen voor promotie van het gildewezen. Tevens wordt beschikt over
zes grootformaat posters met de wapens van elke gildekring. Tegen een kleine vergoeding worden deze uitgeleend via de federatiepenningmeester Jan van Riel
( 013-5141803).
Data van gildefeesten
Plan NIET méér dan TWEE gildenfeesten op één dag.
Door een op voorhand door het federatiebestuur bij te
houden kalender zijn de door het kringbestuur goedgekeurde en daarna bij de federatie aangemelde feesten
voor komende jaren vroegtijdig bekend. (Zie het vademecum en de Gildetrom). Uiteraard is een dergelijk overzicht gedateerd. Een recent overzicht is altijd
opvraagbaar bij het federatiesecretariaat. Laten we omwille van de energie die we er samen in steken in die zin
n
rekening houden met elkaar.
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EGS-NIEUWS
Nederlandse gilden op zoek naar hun ’roots’
in Mechelen
Tegen het decor van historische gebouwen en onder
toezicht van een majestueuze Sint Romboutstoren,
vierden de Kolveniers van Mechelen hun juweel samen
met gilden uit alle windstreken. Belgen, Fransen, Duitsers en heel veel Nederlanders luisterden het feest op.
Nederland was vertegenwoordigd door de Brabantse
gilden uit Deurne, Lierop, Lieshout, Oostelbeers, Vlier-

Verbroederen op binnenplein stadhuis
Mechelen zetelde als landvoogdes der Nederlanden in
naam van Karel V. Belgen zouden geen Belgen zijn als
ze daaruit geen bier hadden weten te brouwen en koekjes laten bakken, beide genaamd ’margrietjes’. Vijfennegentig jaar geleden vierde Mechelen ook een juweel
met een gilde, dat na een week reizen met paard en kar
in de stad aankwam. Het was het gilde Sint Servatius
uit Lieshout, dat ook nu weer aanwezig was. Weliswaar
niet met dezelfde leden, maar wel met drie kleinkinderen van de deelnemers van toen, waarvan Loek Swinkels en Frans Manders op de receptie aanwezig waren.
Trots toonde de Lieshoutse delegatie, hoofdman Toon
Gevers en Karel Berkhof, de toen verworven trofëen, te
weten: Het gouden eermetaal met diploma geschonken
door koning Albert I van België, voor de schoonste en
rijkste verzameling gildenschatten van een buitenlands
gilde en een gouden plaquette geschonken door de
Mechelse bierbrouwers.
Ook burgemeester Gilissen van Laarbeek sprak de aanwezigen toe en zei zeer vereerd te zijn om hier in dit
monumentale historische stadhuis het woord te mogen voeren. Na de receptie op het stadhuis volgde de

te behalen punten scoort, en er zodoende geen steun
uit Brussel te verwachten is. Charles-Louis de Mérode
noemde het een affront dat de EGS, die al langer bestaat dan de EU, jaarlijks honderden mensen uit alle
hoeken van Europa bij elkaar brengt en om de drie jaar
duizenden Europeanen in pais en vree weet te mobiliseren, nauwelijks beschouwd wordt als zijnde europees
bezig. Hij drong er bij de gedelegeerden op aan om daar
waar mogelijk Europese parlementariërs en andere gezagsdragers te benaderen en hun dit probleem voor te
leggen. De vrijdag werd besloten met een gezellig samenzijn met buffet en drank tegen redelijke prijzen.
Een volksdansgroep verlevendigde de avond.
Lieshoutse vertegenwoordiging
optocht. Een korte optocht door zo’n oude stad heeft
wel wat, rondkijken naar oude gebouwen, applaus in
ontvangst nemen van het niet al te talrijke publiek en
genieten van de sfeer. Na de optocht waren er geen
wedstrijden, maar kon men kijken naar demonstraties
en optredens. Verder was het lekker verbroederen over
de grenzen heen, en daar hebben onze gildebroeders
geen Europese verdragen voor nodig.
EGS-najaarsvergadering in Zweden
Voor het eerst in haar meer dan vijftigjarig bestaan,
vergaderde de EGS in Zweden. ’Det broderlige papegoyecompagnie’ had aangeboden de organisatie van de
vergadering op zich te nemen. Een hele klus voor een
gilde met zo’n dertig leden. Het had een jubileum te
vieren (dertig jaar), en door nu de EGS naar Zweden
te halen wilde zij meer bekendheid geven aan het Europese gildewezen. Zweden kent wel een aantal gilden
onder andere de ’Knutsgilden’. Dat zijn broederschappen toegewijd aan Sanctus Canutus die soms meer
weg hebben van een sociëteit dan van wat wij een gilde
noemen. Voor veel gildebroeders was het een hele onderneming: men had de keuze voor een lange autorit of
een vliegreis naar Kopenhagen en van daaruit per trein
naar Ystad. Belgen, Duitsers en Nederlanders kozen
voor beide mogelijkheden. De Poolse delegatie kwam
met achtentwintig personen met een boot naar Ystad.
Bij hun aankomst kon men duidelijk zien dat deze acht
uur durende overtocht en de belastingvrije dranken
aan boord hen niet in de koude kleren waren gaan zitten. De vergaderingen mochten gehouden worden in
de raadszaal van het gemeentehuis en de burgemeester
bood het gezelschap een uitgebreide lunch aan in een
brouwerij annex restaurant. Het anders zo dure gerstenat werd met graagte genuttigd.
Het was wel even slikken voor de gedelegeerden toen
de voorzitter vertelde dat de EGS in de ogen van EUvertegenwoordigers nauwelijks Europees bezig is. Zij
beoordeelden dat de EGS slechts 18,45 van de 100

De parade zaterdagmorgen van het Spa hotel naar de
Mariakerk trok veel belangstelling, dit was iets wat de
verraste Zweden nog niet kenden. Maar nog meer verwonderd waren veel gildebroeders en zusters, dat de
Mariakerk met zijn muurschilderingen, schilderijen,
beelden en kaarsen een protestantse kerk was en hun
verwondering steeg ten top toen de Mässa opgedragen
werd door ’Präst’ mevrouw Suzanne Keijzer, een Mässa die uiterlijk niets afweek van onze eigen mis. Een
Mässa die prachtig opgeluisterd werd door een closeharmonie groep. Na de middag konden de gildebroeders kennismaken met het gilde in haar eigen gildehuis
in Skurup, er was eten en drinken genoeg. Bovendien
kon men kennismaken met Anni Boge Jorgensen, vicepresident van het ’Knutsgilde’ uit het Deense Ringsted.
Zij toonde veel belangstelling voor de EGS en wilde er
alles van weten en op haar beurt vertelde zij van alles
over haar heropgericht Knutsgilde, en dat alles onder
het genot van een glaasje door haar aangeboden ’Lacrimae Canuti’, volgens kenners een uitstekend wijntje.

Even poseren voor dagblad Ystad Allehande
Een stille hoop bij de EGS-vertegenwoordigers is, dat
binnen afzienbare tijd een Deens gilde onder onze leden geteld kan worden.
n

GILDEKLEINTJES
Om aan bidprentjes van mijn overleden familieleden
te kunnen komen, moet ik kunnen ruilen met andere
verzamelaars. Heeft u nog bidprentjes ergens in een
oude doos zitten en hecht u er geen of weinig waarde aan, dan kunt u mij een groot plezier doen door ze
mij te schenken. Bent u, zoals ik, ook met een stamboomonderzoek bezig en u zoekt een prentje, laat mij
maar weten. Misschien kan ik u helpen. Frans Hurks,
Burg. Van Dommelenlaan 19, 5583 AP Waalre. Tel. 0402218354 e-mail: hurks@kpnplanet.nl

De Zweedse organisatoren met de burgemeester vanYstad

Ter overname aangeboden: gebruikte gilde-uniformen.
Informatie: gilde.maarheeze@versatel.nl

125

Kringnieuws
KWARTIER VAN OIRSCHOT
Nieuw materieel voor ’Het Kwartier van Oirschot’
Sinds begin augustus 2007 beschikt de kring van schuttersgilden ’Het Kwartier van Oirschot’ over splinternieuwe middelen om het doelschieten nog veiliger te
maken. Toon van der Aa, koning van gilde Sint Sebastiaan Oirschot, leverde de spullen die een waarde van
enkele duizenden euro’s vertegenwoordigen, af aan het
depot van de kring bij Jan Verhagen in Middelbeers.
Het was vorig jaar september, tijdens het gildefeest van
Sint Sebastiaan Oirschot, dat het plan ontstond om een
betere oplossing te bedenken voor de veiligheidsschotten, die bij het doelschieten altijd op oude autovelgen
langs de banen stonden en bij iedere stevige windvlaag
omvielen. Frans Claassen en Rien van Heerebeek, leden van de schietcommissie, waren warme pleitbezorgers voor dit plan. Toon van der Aa, destijds verantwoordelijk voor de inrichting van het wedstrijdterrein,
ging hier op in en dacht dat er wel een oplossing zou
komen. Het plan heeft vervolgens maanden liggen rijpen. Bij de voorjaarsvergadering van de kring kwamen
ze elkaar weer tegen en kwam Rien met een idee op de
proppen. Dat idee is vervolgens verder doorontwikkeld,
er werd een prototype gemaakt en getest. Daarna ging
Toon op zoek naar sponsoren. Als werknemer bij Heras
vond hij de directeur van Heras Products al snel bereid
mee te werken. Van Corrie Louwers-Megens, van Louwers Constructiebedrijf, kreeg hij ook belangrijke onderdelen beschikbaar gesteld. Het laswerk wilde hij zelf
doen. De afgelopen maand heeft hij vele avonden en
weekeinden besteed om de spullen af te maken. Begin
augustus 2007 zijn de grondsteunen door Heras verzinkt. De gilden uit de kring zullen er nog jarenlang
plezier van kunnen hebben.
Kringgildedag van de Kring Kwartier van Oirschot bij
gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon
Het vierhonderdjarig bestaan van het gilde Sint Sebastiaan Hoogeloon werd door de overheid aangegrepen om
een kringgildedag te organiseren op zondag 19 augustus
2007. Op 17 augustus vond ’s avonds een receptie plaats,
met aansluitend een gezellige feestavond. Op zaterdagmiddag werd er een grootst muzikaal feest georganiseerd
voor en door de verstandelijk gehandicapten uit de regio.
Een aantal aanstormende artiesten trad hier belangeloos
op voor dit zeer dankbare publiek. Zo’n tweehonderd
verstandelijk gehandicapten beleefden hier een prachtige
middag. De zondag was het hoogtepunt van dit feestweekend met een prachtige Kringgildedag.

Tijn van den Langenberg koning
Op 26 augustus 2007 werd
het driejaarlijkse koningschieten bij het Sint Jorisgilde in Tilburg gehouden.
Maar liefst elf gildebroeders
schoten mee om de koningstitel. Zij hadden hun voetboog tiptop in orde gemaakt
om de houten vogel van de
achtentwintig meter hoge
paal naar beneden te halen.
Het was een heuse pijlenregen, toen hoofdman Frans
Claassen het startsein had
gegeven. Alle elf voetbogen Voetboogkoning in Tilburg
gingen gelijktijdig af en de
toeschouwers genoten van onder hun veilige afdak van
een soort middeleeuws schouwspel.
Het was een zonnige middag en na twintig minuten
schieten werd er een drinkpauze ingelast. Dit bleef niet
zonder resultaat.
Na deze versterking van de inwendige mens kwam al
na enkele schoten de vogel naar beneden. Het was de
pijl van Tijn van den Langenberg, die de vogel vol had
geraakt en naar beneden deed storten. Tijn was al twee
keer eerder koning. Het is nu de derde keer dat deze
gildebroeder koning is, alleen niet achtereenvolgend.
Ook koningin Els was in haar nopjes. Zij was zeer trots
op ’haar’ koning en was blij, dat zij samen voorgesteld
werden aan het kerkelijk en wereldlijk gezag van Tilburg. Op 13 oktober werd de nieuwe koningin uitgehaald door haar gildezusters en dat zou ook weer een
gezellig samenzijn worden.
Kringonderscheiding leden overheid
Het was een onverwachte aangename verrassing voor
twee leden van de overheid van het Sint Jorisgilde Tilburg toen zij op Sint Jorisdag een kringonderscheiding
kregen uitgereikt door kringvoorzitter Jan van Riel. Zowel Harrie Pigmans als Wim van der Bruggen waren
aangenaam verrast. Beiden zijn twintig jaar lid van de
overheid. Eerstgenoemde als oudraad en de ander is
eerste deken van het Sint Jorisgilde. Na de dienst in de
kerk stond voorzitter Van Riel hen beiden op te wachten bij het gildehuis aan de Oisterwijksebaan.
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Aangename verrassing

Het organiserende gilde in de optocht

Cees Vermelis zestig jaar gildebroeder
Op Sint Michielsdag, 29 september 2007, was het precies zestig jaar geleden, dat Cees Vermelis zich als gildebroeder aanmeldde bij het Sint Jorisgilde in Tilburg.
Om dit feit te herdenken had de overheid een receptie
georganiseerd. Deze werd vooral door familieleden bezocht. Het kringbestuur was nagenoeg volledig aanwezig om de jubilaris te feliciteren. Kringvoorzitter Jan

van Riel versierde de kringonderscheiding met een zilveren kroontje. De jubilaris was hier zeer content mee.
Voor het echtpaar Cees en Truus Vermelis is dit niet de
eerste heuglijke dag dit jaar. Op eerste pinksterdag waren zij zestig jaar getrouwd. Ook toen was het gilde erbij
betrokken. Die dag hebben wij het bruidspaar naar de
kerk begeleid.
De pastoor roemde de trouw, die deze mensen aan elkaar lieten zien. Hoofdman Claassen stipte de trouw
ook aan in zijn toespraak; zonder trouw geen zestig jaar
lid van een gilde. De jubilaris ontving van het gilde een
bronzen schutter op voetstuk met daarop een zilveren
schildje.

van gilde Sint Sebastiaan uit Diessen weer een speciale
teerdag. Het was weer vier jaar geleden dat er om het
koningschap gestreden werd. Toen werd Janus Plasmans koning van het gilde. Nadat de boom vrij gegeven
was, konden de gildebroeders om het koningschap
gaan strijden. Dat de vogel zich niet zo gauw gewonnen
gaf, merkten de gildebroeders al vrij snel. Na 220 rake
pijlen viel de vogel en was er een nieuwe koning: Jan de
Laat. Hij is voor de komende vier jaar koning.
Zes jaar koning
Op maandag 27 augustus
2007 werd het koningschieten gehouden bij het Gilde
Sint Sebastiaan Westelbeers.
Er namen acht schutters
deel aan het koningschieten.
Na een spannende strijd
kwam de vogel na 525 keer
beschoten te zijn naar beneden en was er een nieuwe
koning in de persoon van
Frans Wilborts. Hij mag
zich voor zes jaar koning van
het gilde noemen.
Nieuwe regenten van de guld
uit.Westelbeers

Zestig jaar trouw aan elkaar en aan het gilde
Piet Smolders nieuwe koning Hulsel
Op 22 september 2007 is er
bij het Heilig Sacramentsgilde uit Hulsel door tien gildebroeders en één gildezuster
gestreden om het nieuwe koningschap. Nadat het gilde
in optocht naar het gildeterrein was getrokken en de gebruikelijke drie rondjes rond
de boom had gelopen loste
hoofdman Kees v.d. Heyden
het eerste schot en wenste
alle gildebroeders en gildezuster een fijne en sportieve
Piet Smolders andermaal
wedstrijd. Het was Piet
koning
Smolders die met het eenentwintigste schot het laatste
deel van de vogel er af wist te schieten. Piet is vierentwintig jaar lid van het gilde en wist in al die jaren voor de
derde keer het koningschap naar zich toe te halen. Het
Heilig Sacramentsgilde schiet om de drie jaar koning.
Speciale teerdag
Op 3 september 2007 was het voor de gildebroeders

Champagne op het nieuwe koningschap

Gouden gildebroeder gehuldigd
Tijdens de algemene vergadering op 3 mei 2007 werd
Hendrik Wijten van Onze
Lieve Vrouwe Broederschap
uit Biest-Houtakker onderscheiden met een zilveren
kroontje op een eerder ontvangen
kringonderscheiding. Hij was vijftig jaar lid.
Van 1972 tot 1974 was hij
tweede deken en heeft zich
in 1978 ingezet voor de
aansluiting bij de kring.
Goud met zilver bekroond
Gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige
Willibrordus
Het gilde van onze Lieve
Vrouw en de Heilige Willibrordus Wintelre viert zijn
gildedag de maandag op of
na 8 september, de feestdag
van Maria-geboorte, en niet
op de maandag na Wintelre
kermis zoals meestal wordt
gezegd. Dat de kermis juist
een week van te voren gehouden wordt is louter toeval. Vroeger werd de kermis
op de derde zondag van oktober gevierd, maar in de
jaren twintig van de vorige Jan Jansen zoekt nog even
eeuw is dat verplaatst naar steun bij ouderling Piet van
de eerste zondag in septem- Mol
ber. Mogelijk is deze toen
niet bewust naar een gildedag verplaatst, die toen twee
dagen in beslag nam, namelijk zondag en maandag. Zo
werd dus op maandag 10 september 2007 de gildedag
gevierd met als hoogtepunt het koningschieten. Af en
toe schuilend voor plensbuien kon het programma toch
afgewerkt worden: het uithalen van de koning, het bij-
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wonen van de dienst, de bidtocht door de velden en
vooral, het officiële gedeelte, waarin erehoofdman Ad
van Aaken door de kringvoorzitter een kroontje kreeg
opgespeld vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap.
Ook het koningschieten moest een plensbui voor laten
gaan, maar kon eindelijk toch een aanvang nemen. Na
150 schoten was Jan Jansen de gelukkige, die door de
scheidende koning, Arie van Loon tot koning gekroond
kon worden.

KEMPENLAND
Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem steekt zich in het
nieuw
Op zondag 22 april 2007
trok het voltallige gilde, in
fonkelnieuwe uniformen
gestoken, onder tromgeroffel de kerk van de H.H.
Harten binnen voor de viering van Sint Jorisdag. Tijdens de eucharistieviering
werd het nieuwe gildevaandel ingezegend door pastor
F. Verhoeven. Dit vaandel,
Het nieuwe gildevaandel
van natuurzijde, is vervaardigd door Joke Willigersvan Heugten naar een ontwerp van Leo van der Sangen. In gemeenschapshuis Genderdal konden de
aanwezigen de nieuwe uniformen, het nieuwe vaandel
en een nieuw zilvervest, met daarop de meest recente
herinneringsschilden, bewonderen. Gildearchivaris Eef
Reker gaf een uiteenzetting hoe een en ander tot stand
is gekomen. Felix Crooijmans, secretaris van Kring
Kempenland, huldigde ouderling Jo Beelen. Hij was
vijftig jaar gildebroeder, waarvan twaalf jaar vendelier
en achtentwintig jaar kapitein. In 1997 werd hij erekapitein. Hij kreeg de gouden lustrumrozet van Kring
Kempenland opgespeld door Vincent Brenninkmeijer,
raadsheer van het district Centrum. In zijn dankwoord
memoreerde Jo bijzondere gebeurtenissen uit het jaar
dat hij gildebroeder werd. Vaandrig Jo van de Vorst,
achtendertig jaar lid, vierde zijn zilveren jubileum als
vaandrig. Hij volgde in 1982 de legendarische vaandrig,
Gerrit van den Heuvel op.
Hij was achtenvijftig jaar vaandrig. Jo werd geroemd
om zijn inzet voor het gilde en wordt het gezicht van het
gilde genoemd. Hij ontving het zilveren schild van
Kring Kempenland. Regerend deken Frans Verhoeven
huldigde Piet van den Heuvel en Frank Davits, ook wel
de gildetweeling genoemd, die vijfentwintig jaar geleden gelijktijdig bij het gilde kwamen. Piet maakte in
1931 als tienjarig lopertje al het 500-jarig bestaan van
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het gilde mee. Na de dood van zijn vader Gerrit maakte
hij gebruik van het recht van erfopvolging. Van 1987 tot
1993 had hij, als jonge deken, zitting in de overheid.
Sinds 1988 is hij redactielid van het ’Guldblaaike’. Piet
is actief in de gymnastiekwereld.
Frank Davits staat het gilde bij als het om bouwtechnische zaken en feesten gaat. Frank is sterk sociaal en ook
politiek geëngageerd. De Regerend Deken spelde deze
twee de zilveren jubileumspeld van het gilde op de revers. Na het overhandigen, door getrouwde deken
Henri Liebregts, van een fraai boeket bloemen, kon de
erewijn worden geschonken en gedronken. Na afloop
was iedereen bijzonder tevreden over deze zeer geslaagde patroonsviering.
Sint Catharinagilde Tongelre
Op 23 september 2007
vond het drie jaarlijkse koningschieten plaats op het
Catharinahof. Het weer
werkte geweldig mee, en de
belangstelling van derden
was groot. Na het trekken
rond de boom, het plaatsen
van de vogel en het vrijen,
dit is het vrijmaken van de
koningsboom en de koningsvogel van slechte invloeden, werd begonnen
met het schieten. Als eerste
de oud-koning, en daarna, Koning Koos van den Berge
na loting de andere deelnemers. Jammer genoeg waren er maar zes kandidaten.
Eerst hoor je onder de boom nog geroezemoes, op en
aanmerkingen over de schoten die gelost zijn. Maar
naarmate strijd vordert en er meer schoten zijn gelost
wordt het steeds stiller. Ook het publiek houdt de adem
in, want iedereen weet dat de koningsvogel ieder moment kan vallen. En dan volgt de ontlading. Er valt een
schot, iedereen kijkt..., en langzaam valt de aangeschoten vogel in stukken naar beneden. De schutter, Koos
van den Berge, kijkt verbaasd om zich heen. Hij heeft
de vogel naar beneden geschoten na 115 schoten, en is
de nieuwe koning. Felicitaties volgen.
De overheid beraad zich ondertussen of de schutter wel
een goede koning voor het gilde kan zijn. De overheid
knikt instemmend waarna de installatie volgt. Hij krijgt
de koningsmantel omgehangen, en de scepter in zijn
hand gedrukt. Hij moet zijn handen wassen en mag
voor de eerste en de laatste keer in zijn leven over het
gildevaandel lopen. Opnieuw volgen felicitaties en na
een toost op de nieuwe koning loopt de dag langzaam
ten einde.
Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad
Op 1 september 2007
vond, onder een stralende
zon, het jaarlijkse koningschieten van het Sint Catharinagilde EindhovenStad plaats. Er waren in
totaal drieënvijftig schoten
nodig om Jeroen van de
Loo koning te laten worden in het Stadswandelpark, waar een eigen
schutsboom staat. Hij is
gildebroeder sinds 2004.
Jeroen volgt Wick Bannenberg op, welke koning was De blij verraste nieuwe
van 2006 tot 2007.
koning Jeroen van de Loo

Gouden gildejubilaris Sjef Teunisse ontvangt eerste
Van Gogh-wandbord
Sjef Teunisse ontving op
zaterdag 29 september 2007
in Gildehuis ’De Schutsboom’ van het Sint Anna
Gilde Nederwetten het eerste nieuwe Van Gogh –
wandbord van de gemeente
Nuenen-Gerwen en Nederwetten. Bij gelegenheid van
zijn vijftigjarig jubileum
werd het bord door burgemeester W. R. Ligtvoet aan
gildebroeder Sjef Teunisse
uitgereikt. De burgemeester
roemde de inzet van Sjef
Jubilaris Sjef Teunisse
Teunisse voor het gilde.
Ook werd de jubilaris door het Sint Anna Gilde onderscheiden met een zilveren schildje en werd benoemd
tot erelid van het gilde voor de vele verdiensten. Van de
Kring Kempenland ontving de jubilaris het Gouden
schild van verdiensten uit handen van de kringvoorzitter Jan Schrurs. Deze roemde de jubilaris voor zijn jarenlange inzet, vijfendertig jaar was Sjef lid van de
kringcommissie geweerschieten, van 1958 tot 1966 en
van 1971 tot 1980 zat Sjef in het bestuur, eerst als jonge-deken en later als deken-schrijver. Hij is vele jaren
schietleider geweest van het gilde. Tussen 1988 tot
1990 was hij koning. Op 26 juni 1988 werd hij Nederlands Kampioen Geweerschieten op de wip. In 1997
ontving de jubilaris al een bronzen erepenning van de
gemeente Nuenen-Gerwen en Nederwetten. Op deze
heuglijke dag werd door het gilde, de jubilaris een receptie aangeboden die door heel veel familie, vrienden
en bekenden werd bezocht en daarna was er nog een
gezellige feestavond voor de leden en genodigden.
Joseph van den Boomen koning
Op zaterdag 8 september 2007 vond bij het gilde Sint
Catharina en Barbara Mierlo het jaarlijkse koningschieten plaats. De dag begon ’s ochtends met een vendelgroet voor de dan nog regerende koning Harrie van
Neerven en echtgenote Nelly, die het gilde gastvrij en
royaal ontving. In de middag ging het gilde naar het
schietterrein. Daar werd de boom gevrijd, door drie
keer rond de schutsboom te trekken, waarna wethouder mevrouw Hoekman-Sulman het eerste schot op de
vogel loste. Deze kwam na welgeteld 150 schoten onder groot applaus naar beneden en zo kon Joseph van
den Boomen als nieuwe koning worden gelukgewenst.
Joseph, voor wie gezelligheid hoog in het vaandel staat,
is sinds 1996 gildebroeder en is al een aantal jaren kapitein. Bij de jeugd werd Dirk van Hoek, vendelier van-

Koning Joseph van den Boomen, jeugdkoning Dirk van Hoek en
vaandrig Ruud de Haan

af 2005, met het 142e schot jeugdkoning. Na de huldiging en felicitaties begaf het gilde zich naar het gildehuis,
waar een koffiemaaltijd een zeer geslaagde en fraaie dag
afsloot.
Nieuw onderkomen Sint Catharina en Sint Barbara
Leende
Na jaren van overleggen met diverse instanties, kreeg
het gilde in maart 2006 de vergunning voor een nieuwe
accommodatie met oefenruimte te bouwen. Op 1 april
2006 ging de spade de grond in. Het werk werd zoveel
mogelijk door eigen leden uitgevoerd, en met de steun
van sponsors en vele vrijwilligers kon na zestien maanden, het nieuwe onderkomen op 12 augustus 2007 geopend en ingezegend worden. Op vrijdag 11 augustus
werd een avond georganiseerd voor de sponsors en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. De sponsors
konden deze avond ook hun kunnen tonen als schutter,
waarna een barbecue werd aangeboden door het gilde.
Op zondag 12 augustus werd deze nieuwe accommodatie officieel geopend en ingezegend. Het was eredeken Gerrit van Happen, met het jongste geüniformeerde jeugdlid Juul van Dooren, die deze opening
verrichtte onder luid geroffel van de trommen. Hierna
was pastoor Wim van Meijl aan de beurt, om het gebouw in te zegenen. Hij hoopte dat de gildebroeders en
–zusters er zich thuis zouden voelen, en dat deze prachtige oefenruimte veel jeugd zou aantrekken. Na deze
plechtigheden konden genodigden en belangstellenden
het nieuwe gebouw bezichtigen.

Opening gildeaccommodatie in Leende
Nieuwe Koning Gilde Sint Catharina en Sint Barbara
Leende.
Op maandag 21 augustus 2007 vierde het gilde Sint
Catharina en Sint Barbara haar jaarlijkse kermismaandag, met dit jaar het drie-jaarlijkse koningschieten.
Vroeg in de morgen trok het gilde vanuit het nieuwe
gildehuis naar de kerk voor een mis voor de levende en
overleden leden van het gilde. Hierna volgde de hernieuwing van de eed van trouw aan het geestelijke en
wereldlijke gezag, en een vendelhulde. Na de aangeboden koffie en vlaai, werd het bejaardencentrum Leenderhof bezocht voor een vendeldemonstratie aan de
bewoners van dit centrum. Om op tijd met het schieten
te kunnen beginnen, ging men weer terug naar het gildehuis. Daar werd eerst een lunch, door een gildebroeder aangeboden, genuttigd. Hierna werd de loting voor
het koningschieten gehouden. Er waren maar liefst zeventien gildebroeders die zich hiervoor opgaven. De
koningsvogel, die door de oud-koning was geleverd,
werd op de kogelvanger geplaatst en kon men beginnen. Er werd fel gestreden om de fel begeerde titel binnen te halen. Maar liefst 284 schoten waren nodig om
de koningsvogel naar beneden te halen. De 48-jarige
gildebroeder Mike Heijmans was de gelukkige, die drie
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jaar het koningschap mag bekleden. ’s-Avonds werd de
nieuwe koning aan huis geïnstalleerd, waarna een vendelhulde en de felicitaties volgden.

Mike Heijmans, nieuwe koning
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Wim Vestjens koning na 876 schoten
Het waren lange dagen voor
het Maarheezer Gilde Sint
Joris en Sint Barbara in het
weekend van 30 juni en 1
juli 2007. Op deze dagen
vond volgens traditie het
driejaarlijkse koningschieten plaats. Er dongen twaalf
leden mee voor de titel van
koning. Een speciale commissie had gezorgd voor een
vogel, in de volksmond ook
wel ’de haretaer’ genoemd.
Het mooist zou zijn, een voKoning Wim Vestjens
gel te vinden, die ongeveer
250 tot 350 schoten meegaat. Deze keer echter was het wel een heel bijzondere
vogel, zou later blijken. De pastoor, burgemeester en
oud-koning gaven het startsein voor het schieten om de
koningstitel. De schutters deden hun uiterste best om
de vogel naar beneden te halen. Echter na de eerste
honderd schoten kregen de schutters wel in de gaten
dat deze vogel uit ’het goede hout ’ was gesneden.
Naarmate de tijd verstreek werd het steeds duidelijker
dat de vogel zich niet gewonnen zou geven. De schutters bleven hun uiterste best doen de vogel omlaag te
halen. Na ruim 650 schoten, het was inmiddels negen
uur, was de vogel nog niet gevallen. Het begon al te
schemeren en het bestuur beraadde zich hoe dit alles
tot een goed einde te brengen, mocht de vogel niet naar
beneden komen. Besloten werd te schieten totdat het te
donker werd, en de strijd de volgende dag om tien uur
voort te zetten. Op deze zaterdag waren er 792 schoten
gelost en de vogel stond nog steeds overeind. De volgende dag bleek al na vierentwintig schoten, dat de vogel zich opnieuw niet gewonnen zou geven. Daarom
besloot men een nieuwe vogel aan te brengen en vervolgens de strijd voort te zetten. Het ging nu heel wat
vlugger, want na zestig schoten viel de vogel en werd
Wim Vestjens de nieuwe koning. Wim Vestjens is al lang
lid van het gilde en is inmiddels gepensioneerd.
De beruchte vogel, waar 816 keer op geschoten is, zal
worden geprepareerd en in een speciale glazen kast tentoongesteld worden. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara kan terug zien op een heel spannende ontknoping
van het koningschieten van 2007.
Charles Hermans nieuwe koning
Zaterdag 30 juni 2007 hield het Steenselse gilde Sint
Lucia haar jaarlijkse teerdag. Om de drie jaar wordt op

deze dag koning geschoten. Na de mis kwamen alle gildebroeders en -zusters bijeen in het gildegebouw waar
voor iedereen de koffie en broodjes klaar stonden. Er
hadden zich negen gildebroeders aangemeld om mee
te schieten. Nadat nogmaals was voorgelezen wat er allemaal van een koning verwacht wordt kon de boom
door de hoofdman, die tevens wethouder is, gevrijd
worden namens de wereldlijke macht. De pastoor
moest helaas verstek laten gaan vanwege een uitvaart in
het dorp. Er was gezorgd voor een prachtige ronde gipsen vogel. Er werd door iedereen goed geschoten. Wat
niemand verwachtte gebeurde: al bij het veertiende
schot kwam de hele vogel naar beneden. Charles Hermans was degene die het laatste schot gelost had. Hiermee is Charles drie jaar koning van het gilde. Iedereen
was ingenomen met de nieuwe koning. Charles en zijn
vrouw nog het meest. Charles heeft al een koningsschild laten vervaardigen en voor zijn vrouw is een
prachtige koninginnenmantel gemaakt. Tijdens de
Kringgildedag in Hoogeloon kreeg het koningspaar bijzonder veel applaus en behaalde het gilde dankzij hen
een eerste prijs in de optocht.

Het koningspaar van Steensel
Sint Jan Baptist Duizel
Op zaterdagmiddag 28 juli
2007, Duizel kermis, is
Adriaan Kox de nieuwe koning geworden van het gilde
van Sint Jan Baptist. Hij is
de zoon van wijlen Jan Kox,
die in 1991 keizer werd.
Ook zijn overgrootvader
werd keizer in 1912.

Koning Adriaan Kox

PEELLAND
Nieuwe koning bij het Sint Hubertusgilde Liessel
Op kermismaandag 27 augustus 2007 vond het koningschieten plaats van het Sint Hubertusgilde Liessel.
Om de vier jaar trekt het gilde uit om te schieten voor
een nieuwe koning. Dit gebeurt altijd met Liessel kermis. In het jaar van het koningschieten is het ook altijd
een dag langer kermis. In de periode van Sint Jan tot
Liessel kermis heeft het Liesselse gilde geen leden. Alleen de oude en de jonge deken zijn dan nog in functie.
Wel worden de officiële gildegebeurtenissen afgewerkt.
Na het ’vrijen’ van de boom door de gildetamboer, be-

gonnen de gildebroeders aan een felle strijd voor het
koningschap. Al heel vlug moest de vogel het afleggen
tegen de schutters. Met het 73e schot schoot Luis van
Eijk de vogel naar beneden en raapte hem ook op als
aanvaarding van het koningschap. Na het aankleden
van de nieuwe koning, het omhangen van het koningsvest en de koningsvogel ging hij over het gildevaandel.
Daarna ging men in optocht terug naar het gildehuis
waar de handwassing plaatsvond. Alvorens men overging tot de verpachting van de gildeattributen werden
twee nieuwe koningsknechten voorgesteld, namelijk,
Jan Leijssen en Charles Damen.

Koning Luis van Eijk op het vaandel
Door het pachten van een gildeattribuut zit men tevens
vier jaar vast aan een bestuursfunctie. De Commandantstok werd gepacht door Wout van Lieshout, Cor
Pijpers werd de nieuwe kapitein en Leon Damen bood
het meeste voor de gildetrom, Jan Joosten behield het
gildevaandel. Vanaf dat moment was het gilde weer
compleet.
Op kermisdinsdag en woensdag werden negenentwintig erebogen door de gildebroeders bezocht. Alle buurtbewoners kregen de gelegenheid om met de nieuwe
koning onder hun eigen boog voor de foto en de film te
poseren. Op zaterdag 8 september was er voor alle gildebroeders en hun partners een koningsdiner.

De winnende ereboog in buurtschap De Hei
Rinie Wijnen koning Sint Lambertus, Someren-Eind
Op 14 juli 2007 hield gilde Sint Lambertus het traditionele, tweejaarlijkse koningschieten. Deze keer was Rinie Wijnen de gelukkige, die de vogel bij het vierenzeventigste schot naar beneden haalde. In de namiddag
werd de oud-koning Anneke van de Laar van huis afgehaald, en werd een bezoek gebracht aan de gildekapel,
om bij de patroonheilige bescherming en voorspoed te
vragen. Hierna trok men op naar het schietterrein aan
de Boerenkamplaan. Daar hadden zich intussen veel
belangstellenden verzameld. Hoofdman Henny Lammers sprak de gildebroeders en genodigden toe en las

het reglement en de voorwaarden van het schieten
voor. Daarna werd er geofferd op de trom. Jan Verheijen, twee jaar koningsgemaal van de vrouwelijke
koning, prees Anneke van
de Laar voor haar tweejarig
koningsschap. Zij heeft als
eerste vrouwelijke koning
haar plichten goed vervuld.
Bij alle activiteiten binnen
het gilde alsmede in en buiten Kring Peelland was zij
Rini wijnen
aanwezig.
Door afwezigheid van pastoor Somers loste de burgemeester het eerste schot.
Daarna was het de beurt aan de genodigden. Na deze
handelingen begonnen negen schutters om beurten
met het koningschieten. De spanning steeg ten top,
toen bleek dat hij eerder zou vallen dan gewenst. Rinie
Wijnen had geschoten en weer plaats genomen op zijn
stoel, toen een windvlaag de vogel deed tuimelen, voordat de volgende schutter kon schieten. Rinie mag zich
weer voor twee jaar koning noemen. Hij is lid van de
overheid en was in 2001 ook al koning. Door de oudkoning en commandant werden hem de koningsmantel
en de vogel omgehangen, waarna hij ceremonieel zijn
handen waste.
Antoon de Groot koning Sint Leonardusgilde Donk
Op kermismaandag 10 september 2007 was het, ondanks het wat minder goede
weer, toch een hele drukte
bij de schutsboom aan de
Goorloop. Maar voor het
zover was, waren alle gildebroeders eerst bij elkaar gekomen in gildehuis De
Zwaan, om de afgaande koning af te halen. Met slaande trom en vliegend vaandel
ging het dit jaar naar het
Piet van Thielplein, waar
koning Huub van de Heu- Antoon de Groot
vel het gilde al stond op te
wachten. Naast hem pronkte de sierlijk opgemaakte vogel. Het was een vogelverschrikker, die angstvallig zijn
drie kleine vogeltjes wilde beschermen. Deze drie vogels refereerden aan het aantal keren dat hij koning was
en aan zijn drie kleinkinderen. Hierna ging het gilde
naar de Leonarduskapel voor een korte gebedsdienst.
Door het slechte weer moesten we aftrap naar de
schutsboom even uitstellen, maar zodra de donkere
wolken overgetrokken waren togen we naar het schietterrein. Na het ’vrijen’ van de schutsboom kon het
schietfestijn beginnen. De prachtig versierde vogel
kreeg hoog in de lucht zijn plaats, de oud-koning legde
zijn koningszilver af en de hoofdman Geert-Jan van
Rixtel bedankte hem voor zijn activiteiten in het afgelopen koningsjaar en las het reglement voor. Pastor van
Hagenbeek loste het eerste schot, gevolgd door onze
wethouder Hans Vereijken. Nadat de koning en alle gildebroeders een schot hadden gelost gingen acht gildebroeders en John Verhoeven de strijd aan voor de koningstitel. Bij het 96ste schot legde John Verhoeven de
vogel keurig klaar en toen was het voor gildebroeder
Antoon de Groot maar een kleinigheid om bij het 97ste
schot de rest van de vogel neer te halen. Hij is nu voor
een jaar koning. Graag willen wij Antoon, die in 1982
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en 2003 ook al koning was, van harte feliciteren met
deze overwinning en wij wensen hem een heel mooi
koningsjaar toe.
Nieuwe koning Sint Margaretha Aarle-Rixtel
Op maandag 20 augustus 2007, tijdens Aarle-Rixtel
kermis, vond bij het Sint Margarethagilde het driejaarlijkse koningschieten plaats, in onze eigen gildetuin. Na
er aangekomen te zijn werd de koningsvogel op de
schutsboom geplaatst. Het gilde trok hierna driemaal
rond de schutsboom, spiraalsgewijs in steeds kleiner
wordende kringen. Tijdens dit rondtrekken werd gecontroleerd of het terrein veilig was en of er niet door
onbevoegden aan de boom was geknoeid. Tevens demonstreren wij hierdoor dat het kwaad wordt verjaagd
uit ons gilde, dat straks eensgezind en met zuivere bedoelingen een nieuwe of misschien dezelfde koning kan
begroeten. De hoofdman sloot deze ceremonie met het
bidden van drie Weesgegroeten. Voor het koningschieten hadden zich vijf gildebroeders aangemeld, namelijk
Henk Althuizen, Gerard van Ganzenwinkel, Harrie van
Ganzenwinkel, Ton Swinkels en natuurlijk de ’afgaande’ koning Harrie Verschure. Gerard van Ganzenwinkel heeft zich op het laatste moment af moeten melden
met een schouderblessure.Tegen half zes steeg de spanning ten top, toen de vogel begon te wankelen en niet
veel later wist Henk Althuizen onder tromgeroffel van
de tamboers, met het tachtigste schot, het laatste stuk
van de koningsvogel naar beneden te halen. Hij schoot
zich daarmee voor de komende drie jaar tot koning van
het Sint Margarethagilde. Samen met enkele leden van
het bestuur zal de nieuwe koning Henk Althuizen het
gilde vertegenwoordigen bij tal van recepties en andere
representatieve verplichtingen.

burgervader er ook ’echt’ bij hoort als het gilde bij hem
te gast is. Rond de klok van half een ging het koningschieten van start met een loting om de volgorde van de
schutters te bepalen en gaan de mannelijke leden van
achttien jaar en ouder schieten. Na een zeer spannende
ronde is het gildelid Piet Swinkels die met het 215e
schot het laatste hout naar beneden haalt en is hij op
eigen kracht wederom erekoning. Door acht gildebroeders werd een nieuwe vogel bevochten. Tamboer Frans
Manders echter, haalde de vogel met het 42e schot al
naar beneden. Hij koos zijn vrouw Riky als zijn koningin.

Frans en Riky Manders
Twee ereleden Kring Peelland
Jan Huybers en Jos van den Heuvel zijn benoemd tot
erelid van kring Peelland van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Huybers is erehoofdman
van het gilde Sint Leonardus uit Beek en Donk. Van
den Heuvel is de huidige hoofdman van het Onze Lieve
Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel. Zij hebben zich beiden
vele jaren ingezet voor de kring, naast hun drukke werkzaamheden voor het eigen gilde.

Henk Althuizen met echtgenote Jeanne
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Sint Servatiusgilde Lieshout: Frans Manders koning
Maandag 3 september 2007 was het jaarlijkse koningschieten van het Servatiusgilde en ging het gilde rond
de klok van negen richting Beekerheide om het regerende koningspaar Stefan, Charlotte en Stijn van Vegchel op te halen voor de ontvangst in het gemeentehuis
van Laarbeek. Zoals altijd is burgemeester Hans Gilissen weer hartelijk en gastvrij en stond hij met enkele
wethouders het Lieshoutse gilde op te wachten. Tijdens
zijn welkomswoord sneed de burgervader zelf al een
belangrijk punt aan namelijk het schilderij van Reinier
Pijnenburg uit 1922, voorstellende het Lieshoutse gilde
van Sint Servatius en Sint Barbara. Het schilderij is
voor deze morgen in de raadzaal geplaatst. Het gilde zal
bij het overleg worden betrokken het schilderij te behouden voor het huidige Sint Servatiusgilde. Koning
Stefan, ook wel de eerste Laarbeekse koning genoemd,
bood zijn schild aan. Oud-koningspaar Ger en José van
Pelt boden het vorig jaar aan burgemeester Hans Gilissen toegezegde zilveren bekerhoudertje aan, zodat de

De jubilarissen
Onze Lieve Vrouwegilde Aarle-Rixtel opent paviljoen
Voor het Onze Lieve Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel is tijdens de kermis een droom waar geworden. Het gilde
heeft zijn nieuwe gildeterrein aan de Hagelkruisweg met
veel feestgedruis in gebruik genomen. Pronkstuk op het
ruim 6.000 vierkante meter grote terrein is het Jan van
Doorenpaviljoen. Het werk aan het nieuwe terrein heeft
meer dan een jaar geduurd. Koning Henk van de Ven
werd samen met gildebroeder Henk van der Velden benoemd tot bouwmeester. Onder hun leiding is er een
prachtig gebouw verrezen, dank zij de inzet van veel gildebroeders. Het paviljoen heeft een enorme kelder,
waarin archiefspullen en attributen veilig kunnen worden opgeborgen. In de ruimte boven springt de prachtige
eikenhouten bar in het oog. In de wand zit een schitterend tableau in blauw-witte Portugese tegels, waarin de

eigen Maria-afbeelding van het gilde is verwerkt. Het
schietterrein wordt gedomineerd door een ruim achttien
meter hoge mast, waaraan liefst acht kogelvangers ervoor
zorgen dat er geen lood in de natuur terecht komt. Verder staan er twee kruisboogmasten opgesteld, zodat ook
de liefhebbers van deze milieuvriendelijke vorm van
schietsport zich uit kunnen leven. Het terrein is helemaal
omheind, met een groot siersmeedhek met het embleem
van het gilde als blikvanger.
Huub Manders en Jowan Aldenzee nieuwe broederschapsdragers Vier Deurnese Gilden
Dit jaar was de organisatie in handen van het gilde Sint
Willibrordus in Vlierden. Vorig jaar was het vijfentwintig jaar geleden, dat de vier gildebesturen voor het eerst
bijeenkwamen om van gedachten te wisselen. Dit jaar
zou voor de vijfentwintigste keer om de broederschapsdragers geschoten worden. Nadat in gildehuis Thijssen
was geloot voor de volgorde van schieten, vertrokken de
vier gilden Sint Antonius-Abt en Sint Joris, beiden uit
Deurne; Sint Hubertus, Liessel en Sint Willibrordus,
Vlierden verbroederd naar de schutsboom .
De winnaars van vorig jaar, beiden van het gilde Sint
Hubertus, leverden hun schilden in bij de coördinator.
Zij ontvingen uit handen van hoofdman van het gilde
Sint Joris de herinneringsschilden. Burgemeester Daandels roemde de gilden. Leuk was het feest op de markt,
maar hij kan begrijpen, dat zij liever op hun eigen locatie willen schieten. Hij loste zijn schot ter ere van koningin en vaderland. Ereschoten waren voor de coördinator Martien van de Wallen; een lid van het kringbestuur,
Henk de Hair en beschermheer Guido Coolen. Daarna
de negenenvijftig gildebroeders en zusters in volgorde
van loting. Bij de jeugd waren maar zes schutters. Na
een hevige en langdurige strijd schoot Huub Manders
van het gilde Sint Antonius-Abt met het 406-de schot
uiteindelijk de vogel naar beneden. Huub heeft zich altijd ingezet voor de samenwerking van de vier gilden.
Hij is lid van het kringbestuur en zet zich in voor de
eenentwintig gilden, die Peelland rijk is. De jeugd deed
er iets langer over. Daar gaf de vogel zich pas na 477
schoten gewonnen. Winnaar werd Jowan Aldenzee
eveneens van het gilde Sint Antonius-Abt. Jowan is dertien jaar en nog maar pas vijf maanden lid. Hij bekwaamt zich in het vendelen. De vendelgroet aan de
winnaars werd voor gildehuis Thijssen gebracht, waar
de lange maar gezellige dag werd afgesloten.

MAASLAND
Koningschieten Vorstenbosch
Op een zaterdagmorgen klonk in Vorstenbosch tromgeroffel en bazuingeschal, want het gilde Sint AntoniusAbt ging haar koning Eric van den Heuvel afhalen. Na
inspectie van de koningsvogel trok men verder naar accommodatie ’t Gildebergske, alwaar het openingswoord
werd gevoerd door loco-burgemeester/wethouder dhr.
Daandels. Daarna volgde de loting voor de volgorde
van het schieten. Nadat de vogel in de schietbak was
geplaatst en de boom was gevrijd, konden de loco-burgemeester en de oud-koning hun eerste schot lossen,
waarna de koning zijn koningsschild aan het gilde
schonk. Het is een mooi gevormd schild met daarop
een afbeelding, dat herinnerd aan het EST2006.
Met drieëndertig leden werd de strijd om het koningschap begonnen. Na drie schietronden werd de wedstrijd onderbroken voor een koffietafel. Na 178 schoten
kwam de koningsvogel naar beneden en mocht Piet
Timmers zich ’Gildekoning’ noemen. De schietbak

werd opnieuw in orde gebracht om te schieten voor de
titel ’Schutterskoning’. Achtentwintig schutters deden
hier aan mee. Na de eerste ronde bleven slechts elf
schutters over. Na zeven kampronden van drie schoten
waren er nog twee schutters over en in de laatste
kampronde was Harm van de Wetering de enige schutter die alle drie de schoten raak had en dus ’Schutterskoning’ was. Onder mooie weersomstandigheden werd
de nieuwe gildekoning geïnstalleerd. Dit gebeurde met
het omhangen van het vest met de koningsvogel, nadat
hij eerst was rein gewassen en zijn belofte had gedaan.
Onder tromgeroffel mocht hij over het vaandel schrijden. De Schutterskoning Harm van de Wetering kreeg
zijn schild omgehangen. Beide koningen werd een vendelhulde gebracht door de vendeliers onder begeleiding
van de tamboers en bazuinblazers. Het feest werd verder voortgezet bij Piet Timmers thuis, onder het genot
van enkele borreltjes. Al met al was het weer een dag
waarbij broederschap, trouw en dienstbaarheid werden
versterkt binnen de vereniging.

De nieuwe koningen van Vorstenbosch
Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout wint op
gildedag
Het Udenhoutse gilde Sint
Antonius-Sint Sebastiaan
heeft op de gildedag van
hun zustergilde Sint Joris
een fantastische prestatie
geleverd. Na achtentwintig
jaar werd weer eens de eerste prijs voor het mooiste
geheel in de optocht behaald. We waren met een
complete groep aanwezig,
en met ons nieuwe gildetenue zagen we er prachtig
uit. Het is een bevestiging
dat we een juiste keuze heb- Tamboer Jos van Doren
ben gemaakt wat betreft de
kleurstelling en historisch uitstraling. Kritische medebroeders zullen wel zeggen dat het doorgestoken kaart
is, maar als van de tien juryleden er acht van buiten
Udenhout komen en ze ons afzonderlijk van elkaar
hebben beoordeeld, dan kun je niet van geluk spreken
maar van een verantwoorde keuze. We hebben wel geluk gehad met de puntentelling want we hadden maar
0.1 punt meer als nummer twee. Verder behaalden we
nog eerste prijzen voor het mooiste vaandel en standaard; het mooiste keizerzilver en ook onze standaardrijder Geerd Moonen wist de eerste prijs te winnen.
Vendelier Gerard Weytmans en tamboer Jos van Doren waren elders actief op het NBFS toernooi in Nuland. Het resultaat was niet helemaal van wat ze er van
verwacht hadden, maar ze vonden het wel een leuke
dag. Gerard won de voorronde maar in de finale liet hij
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voor de eerste keer tijdens wedstrijden zijn vendel vallen en viel hierdoor buiten de prijzen. Tamboer Jos van
Doren viel in de B-Klasse net buiten de prijzen. Het
was pas zijn eerste wedstrijd in de B-Klasse en had het
goed gedaan. Vanaf zijn twaalfde is hij al lid van ons
gilde. Jammer genoeg heeft hij geen medebroeders die
het tamboeren serieus nemen en aan wedstrijden deelnemen. Hij heeft het trommen zelf geleerd via muziekbandjes en bij bevriende tamboers van andere gilden
uit de omgeving. Hij is nu achttien en tromt dus zes jaar
in zijn eentje. Een doorzetter eerste klas waar wij heel
blij mee zijn en ook zuinig op moeten zijn!
Gilde Sint Blasius uit Heusden sluit schietseizoen af
Op zaterdag 29 september sloot het gilde Sint Blasius
Heusden het schietseizoen 2007 af. Men begon met de
traditionele verschieting van de Van Kasterenbeker. Na
een spannende en leuke strijd kwam Francois Broos als
winnaar uit de bus. Francois mag nu een jaar lang de Van
Kasterenbeker bewaren. Na de schietwedstrijd ging men
naar het clubgebouw voor een gezellig onderonsje en
voor de prijsuitreiking. Bij het opgelegd schieten werd
Willem de Vaan eerste in de klasse A, Berny Beekmans in
klasse B en Joke Beekmans in klasse C. Bij het vrije
handschieten was de eerste prijs in klasse A voor Willem
de Vaan, in klasse B voor Robert Janssen en in klasse C
voor Bas Doedeijns. De dag werd afgesloten met een Indische rijsttafel die bij iedereen goed in de smaak viel. Al
met al was het weer een zeer geslaagde dag.
Kampioenschieten Sint Catharinagilde Vught
Het gilde Sint Catharina in Vught heeft op zondag 26
augustus 2007 geschoten om het kampioenschap van
2007. Hierbij schoten de gildezusters om het LAS wisselschild en de gildebroeders voor het kampioenschap.
Na een spannende strijd was alleen Jos van Gogh over
met geen enkele misser. Jos van Gogh, Jonnie van Rixtel.
Bert Lamboo en Toon van Hoogwaarden waren de eerste vier, en vormen nu een corps die het gilde zal vertegenwoordigen op de gildedagen. Bij de gildezusters wist
Harriette van Rixtel voor de derde achtereenvolgende
maal het LAS wisselschild in de wacht te slepen.

eerste plaats was voor het gilde Sint Willibrordus uit
Esch. Onder gunstige weersomstandigheden werd op
19 augustus 2007 weer de jaarlijkse open dag georganiseerd. Men kon aan diverse wedstrijden deelnemen.
Moest men even wachten, dan kon men onder het genot van een hapje of drankje genieten van de muziek
van Nico en Ria Haneveld. Tevens stond het koningsen gildezilver en het archiefmateriaal tentoongesteld,
zodat men ook iets over de geschiedenis van het gilde
mee kreeg. Al met al ook weer een geslaagde dag.
Het gilde is voornemens om in 2010 de gildedag van
Kring Maasland te organiseren in verband met het
150-jarig bestaan. Om hiervoor aan de benodigde financiën te komen zijn al enkele activiteiten gestart. Een
daarvan was het organiseren van een jaarmarkt, welke
gehouden werd op 16 september 2007. Er was een
bonte slinger van ruim honderd kramen in de Sint Willibrordstraat. De weergoden waren ons ook deze dag
goed gezind en na afloop waren zowel de kooplieden
als standwerkers, maar ook het gilde zeer tevreden.
Succes voor vendelier Frie Klerks Sint Hubertusgilde
Drunen
Op zondag 26 augustus 2007 werd in Udenhout door
het gilde Sint Joris een vrije gildedag georganiseerd. Op
deze zonovergoten dag werd vendelier Frie Klerks eerste in de klasse tot negenenveertig jaar. Door de gildebroeders werd onderling gestreden in verschillende disciplines. Het viertal dat mee deed met schieten werd
hierbij zeer verdienstelijk tweede. Dit leverde hen een
zilveren herdenkingsschild op. Een prestatie waar zij
heel blij om waren! De jeugdleden die meededen kregen een mooie medaille als herinnering.

Vendelier Frie Klerks in actie
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Jos van Gogh krijgt door hoofdman Bert Kluytmans de eerste
prijs opgespeld
Zomerse activiteiten bij Sint Hubertusgilde Berkel
Twee gildedagen stonden er op het programma, te weten in Maren-Kessel en de vrije gildedag bij Sint Joris in
Udenhout. Op deze twee gildedagen waren de gildebroeders en -zusters van Sint Hubertus succesvol en
wisten zowel prijzen te behalen bij het Jeu de Boules,
handboogschieten en vendelen. Op 16 juni 2007 werd
het derde Gilde-Jeu de boulestoernooi georganiseerd
door het gilde Sint Hubertus in samenwerking met de
Jeu de Boulcommissie van Kring Maasland. Hier werd
door het gilde een tweede en derde plaats behaald. De

Vrij gildefeest bij Sint Joris in Udenhout
Op 26 augustus 2007 organiseerde het gilde Sint Joris
uit Udenhout voor het eerst in haar 413-jarig bestaan
een gildedag. Uit heel de provincie Brabant en zelfs uit
België namen drieënveertig gilden deel. Het thema was:
’Jeugdige Bourgondische
Verbroedering’, reden waarom er veel gilden waren met
een flink aantal jeugdleden.
In de ochtend trokken ruim
driehonderd gildebroeders
en -zusters vanuit de feesttent naar de kerk. De drukbezochte gildemis werd opgeluisterd
door
het
gemengde kerkkoor, terwijl
pastoor Looyaard en pater
Uitendaal voorgingen. Na
afloop was een Brabantse
koffietafel en werd de ere- Vendelier Michael Weijtmans
wijn aangeboden door de kijkt naar de gilden

gemeente Tilburg. Wethouder Hans Janssen refereerde
in zijn humoristische toespraak aan de onderlinge
broederschap die er bij de
gilden zijn. Hierna trok de
optocht flink wat publieke
belangstelling, waarbij duidelijk bleek dat Udenhout
gildeminded is. Het defilé
en de opmars leverden een
bont schouwspel op voor
het talrijke publiek. Na de
hernieuwing van de eed van
De narren van het Sint
trouw, werd de koningsJorisgilde
boom op het hoofdterrein
gevrijd door de koningen
van de deelnemende gilden, de overheid van het organiserende gilde, de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en de hoofdman van Kring Maasland. Voor
het massaal toegestroomde publiek werd tekst en uitleg
gegeven over het koningschieten. Vervolgens werd begonnen met de wedstrijden in verschillende onderdelen. Als we deze dag in enkele kernwoorden mogen samenvatten, denken we aan; een ongedwongen sfeer,
heel gezellig, veel variatie, bijzondere aandacht voor de
jeugd, verbroedering, zeer geslaagd. Kortom een prachtige dag!
Nieuwe koning Sint Joris Haaren
Op maandag 18 juni 2007 heeft het gilde Sint Joris in
Haaren koning geschoten. Piet van Abeelen wist zich
tot de nieuwe koning van het gilde Sint Joris te Haaren
te schieten. Piet is achtentwintig jaar lid en al vele jaren
hoofdtamboer. In de komende negen jaar zal hij geen
maat aangegeven, maar in de pas meelopen.

trast met het mooie koningsvest van haar Jo. Toen hebben ze samen besloten om de koningin ook een attribuut te geven. Het idee was om een eigen
koninginnenvogel te laten maken. De vogel moest wel
iets kleiner zijn dan de koningsvogel. De vogel hangt
aan een zware zilveren ketting en is voorzien van een
zilveren plaatje in de vorm van een perkament met het
opschrift:
’Geschonken door J. van Nunen-Otten, Udenhout augustus 2005.’ De datum van augustus 2005 is afgeleid
van de maand dat Jo van Nunen zich koning schoot.
Tijdens het gildefeest hebben velen de vogel kunnen
bewonderen. De leden en de overheid van het gilde
Sint Joris Udenhout, willen het koningspaar hiervoor
hartelijk dank zeggen. Het is een mooie aanvulling in
de gildecollectie.
Tonnie van Oirschot koning van het Gemondse schuts
Dertien leden van het Gemondse schuts Sint-Joris en
Sint-Catharina, waaronder twee vrouwen, richtten zondag 30 september 2007 onder fraaie weersomstandigheden en met belangstelling van veel toeschouwers het geweer op de houten vogel op de schutsboom. Bevestigd
op een affuit schoten alle deelnemers aan de vierjaarlijkse
erewedstrijd onder gelijke omstandigheden. Pas na tweehonderd treffers viel het eerste stuk hout naar beneden;
het belandde aan de voeten van Ad Geerts. Ruim drie
ronden later, na in totaal 244 schoten, schoot Tonnie van
Oirschot de laatste snippers uit de mast. Daarmee voorkwam hij dat Martien van de Loo zijn titel kon prolongeren. Tijdens een plechtigheid, die gebaseerd is op eeuwenoude tradities, werd Van Oirschot ingezworen als
belangrijkste ceremoniële vertegenwoordiger van het
gilde. Daarbij kreeg hij het koningszilver omgehangen.
Op de kroon moest Van Oirschot nog enkele dagen
wachten. Die kreeg hij opgezet door gildeheer Piet Goedhart tijdens een eucharistieviering op kermisdinsdag, 9
oktober 2007.Van Oirschot, die vanaf zijn geboorte lid is
van dit zogeheten bloedgilde, werd voorafgaande aan de
mis aan huis afgehaald. Hij trakteerde hierna de gildeleden bij hem thuis op een koningsmaal. Vervolgens werd
de nieuwe koning aan de Gemondse bevolking gepresenteerd tijdens een rondgang over de kermis, langs het
gildeaccommodatie Datmunda en enkele horeca-etablissementen. Ook de leden van het zustergilde Sint-Anthonius en Sint-Sebastiaan zijn de gehele dag mee rondgetrokken.

Koning Piet van Abeelen
Nieuw gilde-attribuut voor gilde Sint Joris Udenhout
Op 26 augustus 2007 werd het gilde tijdens ons vrij
gildefeest bij de erewijn verrast door koning Jo van Nunen en koningin Nellie. Ter
ere van deze dag hadden zij
voor het gilde een nieuw
gilde-attribuut laten maken.
Het idee hiervoor is in de
afgelopen twee jaar ontstaan. Als koning had Jo van
Nunen het koningsvest om,
terwijl Nellie alleen was
voorzien van een mantel
met een zilveren gesp, een
bosje bloemen en een tasje.
De zilveren koninginnenAl bij al was dit wel mooi,
vogel
maar stond in schril con-
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Koning Tonnie van Oirschot en gildeheer Piet Goedhart
Jubilarissen gehuldigd in Elshout
Op 15 september vierde de Onze Lieve Vrouwe Schuts
Elshout haar jaarlijkse statiedag. De dag begon met een
eucharistieviering welke werd voorgegaan door gildeheer
kapelaan van Overbeek. Hierna trok men naar de schutskamer voor een kop koffie met een slagroomsoes. In de
namiddag werden er maar liefst vier jubilarissen gehul-

digd, waarvan er drie veertig jaar lid zijn, namelijk Louis
Muskens, Adri Moonen en Piet de Wit. Louis Muskens
schoot zich in 1972 tot koning. In 1974 werd hij bij
concourswedstrijden koning der koningen en kampioen van de Langstraat. Hij organiseert al ruim achtendertig jaar mede de kaartavonden voor de gehandicaptenvereniging Drunen-Elshout. Adri Moonen is vanaf
2000 reservezilverdrager en vanaf 2007 reservevendelier. Ook is hij huisschilder van het gilde en zorgt dat de
attributen er altijd, voor wat betreft het schilderwerk,
goed uit zien. Piet de Wit is een verwoede schutter en
bijna bij alle activiteiten aanwezig. Naast schutter is
Piet een fervente jager. Deze drie jubilarissen ontvingen
van hoofdman Klerks het kleine gouden hart en van
kringhoofdman Jack Goudsmits de zilveren kringonderscheiding met vuurslag. De vierde jubilaris, Luciën
Klerks is vijfentwintig jaar lid. In 1997 schoot hij zich
tot koning. Sinds enkele jaren is hij ook reservetamboer
en vendelier. Hij ontving van hoofdman Klerks het zilveren Mariaspeldje. De avond werd voorzien van humor door tonpraoter Ties Weinig en afgesloten met een
borrel.

meente Laarbeek een zilveren schild en een draagspeld
in ontvangst nemen. Ook bij het personeelschieten opgelegd waren Essche successen te melden. Jeroen van
de Ven behaalde hier de eerste prijs en Adrie Verhoeven
de vierde. Voor beide heren leverde dit een tas met levensmiddelen op en voor Jeroen bovendien nog een
draagspeldje. Als blijk van waardering waren enkele leden van de overheid en enkele schutters van het gilde
aanwezig in schutshuis ’Het Essche Pumpke’ om het
kampioensviertal bij thuiskomst met bloemen en applaus te ontvangen en hen namens het gilde te feliciteren.

Essche geweerschutters succesvol
Tijdens het NBFS federatietoernooi geweerschieten op
2 september 2007 in Aarle-Rixtel hebben de schutters
van het Essche Sint-Willebrordusgilde danig van zich
laten horen. Het viertal bestaande uit Adrie en Silvia
Verhoeven, Jack van Bragt en Jeroen van de Ven behaalde hier de eerste prijs korps en mag zich dus voor een
jaar federatiekampioen noemen. Dit werd beloond met
een fraai zilveren schild en een draagspeldje voor iedere
schutter. Tevens wist dit viertal ook nog beslag te leggen
op de vierde prijs viertallen opgelegd. Ook individueel
werden mooie successen behaald. Adrie Verhoeven
werd Persoonlijk NBFS kampioen vrije hand en mocht
hiervoor uit handen van de burgemeester van de ge-

Essche gilde huldigde jubilarissen
Tijdens de najaarsvergadering van het Essche Sint-Willebrordusgilde op 30 september 2007 werden vier jubilarissen gehuldigd, waarbij ook een deputatie van de
overheid van Kring Maasland aanwezig was. Door
hoofdman Alphons van der Heijden werd Harrie van
Grinsven naar voren geroepen die op deze dag een halve eeuw lid is van het gilde. Harrie werd een succesvolle tamboer. Geruime tijd fungeerde hij als instructeur en onder zijn leiding ontstond een succesvolle
tamboergroep. In 1991 schonk hij een nieuwe trom aan
het gilde en werd daardoor tot gildeheer benoemd.
Momenteel is hij binnen de NBFS nog actief als jurylid
bij tromwedstrijden.
Als blijk van waardering werd hem het zilveren jubileumschildje opgespeld en zijn echtgenote Greet ontving
een bos bloemen. Daarna werden de drie robijnen jubilarissen, Wim Franken, Willy van Hommel en Ad Konings naar voren geroepen en kreeg kringhoofdman,
Jack Goudsmits het woord. Hij typeerde Wim Franken
als een markante gildebroeder die, samen met zijn echtgenote Sjaan, zorgt voor de aanschaf van prijzen. Wim
is sinds 1992 lid van de overheid, is actief geweest als
bazuinblazer en is nu een fervente jeu de bouler en drager van de standaard. Willy van Hommel werd door de
kringhoofdman geroemd om zijn kwaliteiten als vendelier. Met een onderbreking van twee jaar maakt hij vanaf 1985 deel uit van de overheid van het gilde. Hij was
koning van 2001 tot 2005. Ad Konings werd door de
kringhoofdman geroemd om zijn veelzijdigheid. In de
overheid vervulde hij twee jaar de functie van dekenrentmeester en was hij gedurende zes jaar hoofdman.
Onder zijn leiding kwam de huidige gilde-accommodatie tot stand. Hij was koning in de periode 1981-1985.
Momenteel is hij vaandeldrager en geweerschutter.
Wim Franken ontving van de hoofdman van Kring
Maasland de kringonderscheiding in zilver met vuurslag en Willy van Hommel en Ad Konings ontvingen de
kringonderscheiding in goud. Van hoofdman Alphons
van der Heijden ontvingen zij het zilveren jubileumschildje.

Essche kampioenen,V.l.n.r. Jeroen van de Ven, Jack van Bragt,
Adrie Verhoeven en Silvia Verhoeven-Brands

Essche jubilarissen,V. l.n.r. Ad Konings,Willy van Hommel,Wim
Franken en Harrie van Grinsven

V.l.n.r.: Louis Muskens, Piet de Wit, Adri Moonen en
Luciën Klerks

136

LAND VAN CUIJK

Henk Tolboon een bosje bloemen in ontvangst nemen
vanwege hun twaalfeneenhalfjarig jubileum.

Koningschieten Sint Jacobus Zeeland
Hier de juiste foto die behoort bij het artikel in De Gildetrom nummer 3 pagina 98. Onze excuses voor het
plaatsen van de verkeerde foto.

Koning Francien Jansen-Beckers met haar prins gemaal

Een heel gezin in gildetenue.V.l.n.r. Jan Bongers, Monique BongersSmits;Thijs Bongers met dochter Emma en Trudie Bongers-Stevens.
Nieuwe koning Onze Lieve
Vrouwe Gilde Holthees
Op tweede pinksterdag werd
er bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde in Holthees gestreden om het koningschap.
Dit jaar mochten voor het
tweede jaar ook de gildezusters mee strijden. Gildezuster Jacqueline Pingen-Denissen, de eerste vrouwelijke
koning, moest haar titel van
vorig jaar verdedigen. Deze
keer was het Willy Pingen,
Koning Willy Pingen en
die na 162 schoten, de vogel
jeugdkoningin Loes Pingen
naar beneden bracht. Het is
voor hem de tweede keer
dat hij koning is. Zijn koningin is Jacqueline PingenDenissen. Zij mogen zich een jaar lang koning en koningin noemen. Willy Pingen is sinds 1985 lid en
enkele jaren Commandant en wapenmeester van het
gilde. Nieuwe jeugdkoningin werd Loes Pingen, die
met 104 schoten de vogel naar beneden haalde.
Francien Janssen-Beckers eerste vrouwelijke koning
Overloon
Met 103 schoten schoot gildezuster Francien JanssenBeckers zich op zondag 1 juli 2007 tot koning van het
Sint Theobaldusgilde. Het is voor de eerste keer in de
geschiedenis van het gilde, dat een vrouw zich tot koning schoot. Het gilde schreef dus weer geschiedenis.
De gelukkige schutster is voor een jaar koning. In haar
toespraak hoopte zij, dat het een mooi koningsjaar zal
worden. Zij en haar echtgenoot zullen zich hier ten
volle voor inzetten. Beiden zijn ook lid van de drumshowband als tuba- en trompetspeler. Haar echtgenoot
zal voor een jaar haar prins-gemaal zijn. Men kan terugzien op een in alle opzichten geslaagd koningsfeest.
Bij de senioren kwam de vogel met 80 schoten naar
beneden. De gelukkige hier was Willeke Boom. Bij de
jeugd was het Angela Verhofstad die met 85 schoten de
vogel naar beneden haalde.Bij de publieksvogel was het
Luc Verbruggen die met 113 schoten de laatste resten
naar beneden haalde. De voorzitter had voor een ieder
een kort woordje en een oorkonde. Ook mochten de
jubilarissen, Theo Hendriks, Gijs Meijer en pastor

Gert van de Water koning Sint Antonius-Abt Gilde
Blitterswijck
Voor de zevenentwintigste keer streden vierentwintig gildebroeders om het koningsschap. Na een spannende
strijd viel bij het 427e schot de vogel naar beneden en
werd Ger van de Water de nieuwe koning. Hij vormt samen met zijn vrouw Mariet het nieuwe koningspaar van
het Sint Antonius-Abt Gilde uit Blitterswijck!
Maar…tijdens deze strijd gebeurde er iets opmerkelijks.
Gildebroeder en hoofdvaandrig Antoon Tissen stond
onder de boom en schoot. Toen hij weg liep met de
woorden ’Shit, wèr gènne kunning’, klonk er een gejuich,
want de vogel viel naar beneden. Spontaan werd Toon
op de nek gepakt, maar de schietmeesters riepen een
moment van stilte af. Nadat zij met de eerste gildemeester in conclaaf waren geweest, werd het reglement luid
voorgelezen: ’De gildebroeder die onder de schietboom
staat en het laatste schot heeft gelost voordat de vogel de
grond heeft geraakt, is de nieuwe koning’. In dit geval
stond gildebroeder Ger van de Water al onder de boom
klaar met een geladen geweer, nadat Toon zijn schot had
gelost en was weggelopen. Toen de vogel ging vallen
schoot Ger van schrik, en toen pas viel de vogel op de
grond. Dit maakte Ger dus tot nieuwe koning! Nadat dit
door de eerste gildemeester duidelijk was gemaakt in een
korte toespraak, legde Antoon zich neer bij de beslissing
en gedroeg zich als een waardige gildebroeder. Hij sprak:
’Gelukkig ben ik ook dit jaar weer hoofdvaandrig’ wat hij
toch ieder jaar met veel eer doet. Bij de jeugd was het
jeugdvendelier Sam Thiesen (10), die met het 74e schot
de vogel naar beneden haalde. Sam wist niet wat hem
overkwam en hij was er helemaal beduusd van! Bij de
gildezusters schoot marketenster en schutster Carla
Claessens met het 206e schot de vogel er af.
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Het koningspaar Ger en Mariet van de Water-Verstappen
worden aan het koningshuis afgehaald voor een receptie op
zaterdag 30 juni 2007

Piet Stalenhoef koning gilde Soest
De activiteiten in het kader van de jaarlijkse gildefeesten
rondom het koningsschieten bij het Groot Gaesbeeker
of Sint Aechtengilde in Soest duurden maar liefst tien
dagen. Het teerjaar was de directe aanleiding met programmaonderdelen als de teermaaltijd, het dansen rond
de gildeboom, een show met Jochem van Gelder voor de
jeugd. Velen hebben zich ook dit jaar weer vermaakt op
en rond het gildeterrein ’De Blaak’. Maar het hoogtepunt was toch wel het koningschieten op zondag 26 augustus 2007. Met de 113 deelnemers die deze dag de
strijd aangingen, was het gildeterrein tevens een ontmoetingsplek voor de Soesters. Er waren ongeveer tienduizend bezoekers getuige van het moment dat Piet Stalenhoef het laatste stukje van de vogel naar beneden schoot.
Het neerhalen van de vogel betekende een bestuursberaad en het opnieuw formeren van het gildekorps voor
een heuse huldiging. Maar eerst werd Piet Stalenhoef
gevraagd, of hij wel koning wilde zijn. Er klonk zonder
aarzelen een ja, waarna hij over het vaandel liep richting
de ouderman en de oud-koning Henk van Asch, om er
de huldiging in ontvangst te nemen. Nadat hem de mantel was omgehangen werd hij overvendeld. Ook de locoburgemeester
van
Soest
feliciteerde
hem.
’s-Avonds kreeg hij en zijn vrouw aan huis bezoek van
het gildekorps, vergezeld van veel publiek voor een extra
huldiging, waarna het koningspaar naar de feesttent
werd gebracht voor een feestavond met Hollandse Artiesten. Het volgende hoogtepunt voor het koningspaar
was maandagmiddag 27 augustus voor de aanwezigheid
bij de seniorencontactmiddag in de feesttent. Bijna vijfhonderd senioren waren bijeen voor een gezellige middag met veel muziek en lekkernijen. Zij brachten het
koningspaar een staande ovatie. In de daarop volgende
weken is het koningspaar actief bij de diverse activiteiten
waar het gilde bij betrokken is. De tien dagen durende
gildefeesten waren zeer geslaagd.
Sint Anthonius Beers valt in de prijzen
Deken-schatbewaarder Peter van Hoek is een tevreden
mens. Op 18 september 2007, zijn zeventigste verjaardag, haalde hij samen met de overige bestuursleden van
het Sint Anthoniusgilde een bedrag van 2500.- binnen,
dat beschikbaar was gesteld door het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank Land
van Cuijk & Maasduinen.
Er waren in totaal vijf genomineerden die de Rabobankleden met hun presentatie moesten overtuigen van het
maatschappelijk belang van hun aanvraag. Het gilde
was nadrukkelijk aanwezig. Bij de ingang stonden koning Jan Robben en gildebroeder Toon van de Leuvert,
met piek, opgesteld. In de zaal werd Peter van Hoek
geflankeerd door staande deken Rien van Haren- met
hoofdmanstaf- en dekenschrijver Cor Berends met hel-

lebaard. In een gloedvol betoog, dat niet langer mocht
duren dan twee minuten, kon Peter van Hoek de jury
duidelijk maken waarom het gilde aanspraak meende
te mogen maken op een van de geldbedragen die de
bank beschikbaar stelde en het gilde is niet zo maar een
vereniging. ’Het is met zijn 603 jaar en koninklijke erkenning de oudste vereniging in het Land van Cuijk en
nog springlevend’, zo betoogde Van Hoek. ’Het gilde is
diep geworteld in de samenleving. Wij blijven onze en
jullie voorouders koesteren die in vroegere tijden zijn
begonnen onze dorpen te beschermen bij pest en ontij’,
zo vervolgde hij zijn verhaal. ’Maar ook bij dorpsfeesten, en jubilea was en is het gilde aanwezig, met vliegend vaandel en slaande trom’. De financiële bijdrage
waar het om te doen was, is bestemd voor het gildehuis
’Crotos’, dat na een intensief gebruik in de afgelopen
vijftien jaar aan renovatie toe is. En dat is een kostbare
zaak, ondanks het feit dat het opknappen door de gildenleden zelf gebeurt. Een financiële bijdrage in die
kosten zou zeer welkom zijn. Na een spannende beraadslaging eindigde het Sint Anthoniusgilde op de
derde plaats en ging het bestuur met een bedrag van
2500.- naar huis
Nieuws van Sint Jacobusgilde Zeeland
Sint Jacobuszondag
De patroonsdag van het gilde en de parochie wordt gevierd op de zondag die het dichts bij 25 juli ligt. Dit jaar
kreeg 22 juli 2007 een extra glans. Gildebroeder Mies
van der Wijst kreeg voor zijn vijftigjarig misdienaarschap
en zijn vele verdiensten de pauselijke onderscheiding Pro
Ecclesiae et Pontificé uitgereikt door oud-pastoor van
Osch uit Uden. Na de mis werd het jaarlijkse bezoek gebracht aan Zorgcentrum Compostella, waar de bewoners werden getrakteerd en vooral de onderlinge gesprekken de hoofdmoot vormden. Na de middag werd
er geschoten voor de wisselbeker, die gewonnen werd
door Anneke Koenen. Een zeer smakelijk Chinees buffet
sloot deze dag af.
Dekkerswald Groesbeek
Voor de zevende keer waren we te gast bij de bewoners
van het Irene paviljoen in Dekkerswald. De meer dan
dertig bedlegerige en zieken met rolstoelen werden
door het gilde naar de kapel gebracht voor een eucharistieviering met zang en muziek. Teruggekomen was er
koffie en koek. Alleszins de moeite waard in het kader
van een vervroegde Ziekenzondag, die eigenlijk op 9
september gepland stond.
Gildefeest Escharen
Veertien gilden uit de buurt kwamen samen op het
tweede gildefeest in Escharen. Met het geweldige weer
en een middag met de gebruikelijke plechtigheden was
het een fijne dag.

138

Het koningspaar Jan en Maria Robben, geflankeerd door
publiekskoning Marco Vos (l.)en hoofdman Rien van Haren.
Uiterst rechts burgemeester Schoots

Gezin van de Ven in Escharen, met v.l.n.r. Dirk, Toon, Iris,
Wendy, Angela en voor: Joris

Diamant
Zuster Maria Arnolda Bongers uit Zeeland vierde haar
zestigjarig kloosterjubileum op 8 september 2007 in
haar klooster in Breda, en op 15 september met haar
familie. De mis met gilde-eer, het overvendelen en de
aanbieding van een oorkonde waren voor de zuster en
haar broers en zussen een plechtige en dankbare gebeurtenis.

sement werd Rien van Haren. Hij mocht de ’beker met
de grote oren’ mee naar huis nemen.
Twee jubilerende leiders bij Sint Barbara Gilde
Ravenstein
Zaterdag 22 september 2007 huldigde het Ravensteinse gilde twee jubilarissen, tamboerleider Henk Heessen(57) en vendelleider Willem Hamers(30). Zij waren
respectievelijk veertig en vijfentwintig jaar aan het gilde
verbonden. Beiden zijn op jeugdige leeftijd tot het gilde
toegetreden en beiden hebben de secretariaatsfunctie
vervuld. Voor zover bekend is Willem de jongste jubilaris ooit, hij was zes jaar toen hij als jeugdvendelier tot
het gilde toetrad. Allereerst werden beide jubilarissen
toegesproken door hoofdman Wout Heessen. Uit handen van koning Ton Verhoeven ontving de robijnen jubilaris Henk een wandelstok met zilveren knop en een
Barbaraspeld, zilveren jubilaris Willem kreeg het ovalen
jubileumschild met inscriptie. Daarnaast ontvingen zij
van familie en vrienden nog een fraai beeld van tamboer respectievelijk vendelier.

V.l.n.r.: Marietje Strik, Jan Strik, Zr. Maria Arnolda Bongers,
Adriaan van de Coer
Prinsjesdag
Van de zevenenveertig gildeleden uit het land van Cuijk
waren we met elf personen de grootste groep. Een onvergetelijke gebeurtenis met een royale ontvangst in het
provinciehuis van Zuid-Holland.
Koning Jan Robben prolongeert titel
Het toernooiveld van het Sint Anthoniusgilde in Beers
was druk bezocht, zondag 24 juni 2007, toen regerend
gildekoning Jan Robben, onder toeziend oog van burgemeester Schoots, zijn huzarenstukje uit 2006 herhaalde en bij het koningschieten het winnende schot
afvuurde. Dat leverde hem opnieuw de koningstitel op
en hij heeft daarmee een belangrijke stap gezet op weg
naar het keizersschap. Publiekskoning werd dit jaar
Marco Vos. De burgemeester had het maar druk, die
zondagmiddag, met het feliciteren van de winnaars.
Behalve het toekennen van de twee koningstitels, huldigde hij drie gildebroeders in verband met hun vijfentwintigjarig jubileum, te weten: Harry Derks, Stef
Goossens en Mat Hendriks. Vervolgens tooide hij jeu
de boules winnares 2007, Annie van de Burgt, met de
zilveren Overlaattrofee en reikte hij de winnares van
2006, Stannie Toonders, het zilveren herinneringsschild
uit. En hiermee was de koek nog niet op, want ook
de winnaars van de afgelopen wintercompetitie kruisboogschieten, werden publiekelijk gehuldigd. Kampioen werd Wim Broeren. Winnaar van het puntenklas-

De drie zilveren jubilarissen worden gehuldigd door de burgemeester. V.l.n.r: Mat Hendriks, Harry Derks en Stef Goossens

De jubilarissen Willem Hamers en Henk Heessen

BARONIE EN MARKIEZAAT
BARONIE

MARKIEZAAT

Een speciale gildekrant voor Sint Sebastiaan
Het gilde Sint Sebastiaan te Bergen op Zoom geeft al
vele jaren een eigen Gildekrant uit. In die gildekrant
werden enige jaren geleden enkele artikelen gepubliceerd over vaandels en vendels door een autoriteit op
dit gebied: Dr. W.A. van Ham. Met recht een autoriteit,
omdat hij als zodanig ook bekend is bij insiders in binnen en buitenland. Omdat de redactie vond dat deze
artikelen gemakkelijker bereikbaar zouden worden, zijn
in dit jubileumjaar de artikelen opnieuw uitgegeven in
een speciaal nummer onder de titel: Wapperende symbolen: vaandels, vendels en standaard van het Sint-Sebastiaansgilde. Deze bijzondere Gildekrantuitgave verdient het, om onder een groter publiek bekend te
worden. Daarom zijn er extra exemplaren gedrukt. In
deze artikelen bespreekt Van Ham allereerst de betekenis, vormen en kleuren van het hoofdvaandel en de bijbehorende zwaaivendels en standaard. Daarna komen
de afbeelding van de patroonheilige en zijn wapen aan
de orde en ten slotte de overige wapens en emblemen.
Aan deze studie die van Ham schreef, voorzien van veel
voetnoten, is een samenvatting toegevoegd van het vendelgebed uit het bekende boek van Jan Toorians, ’Het
vendel’ uit 1969. Wie in het bezit wilt komen van deze
jubileumuitgave van de Gildekrant, kan deze tegen de
kostprijs van 7,- bestellen (inclusief verzendkosten en
porti) bij J. Staps, Hyacintenveld 46, 4613 DK, Bergen
op Zoom of per e-mail: jstaps@hetnet.nl. De nota ontvangt u van de deken-schatbewaarder.
n
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In Memoriam
Marinus Wilborts, Onze Lieve Vrouwe
Broederschap Biesthoutakker
(Kwartier van Oirschot)
Op 16 juni 2007 is
Marinus Wilborts
(92)
overleden.
Marinus was een
markante persoonlijkheid. In 1971
werd hij tweede deken en in 1972 gekozen tot eerste
deken.
Marinus
Marinus Wilborts
heeft vele vernieuwingen
meegemaakt, onder andere de aansluiting van
het gilde bij het Kwartier van Oirschot.
In 1987 kreeg hij voor zijn vele verdiensten een kringonderscheiding en in
2002 een kringoorkonde wegens zijn
veertigjarig gildebroederschap. In 1988
werd hij als eerste benoemd tot lid van
verdienste van het gilde.
Jan Franssen, Sint Antonius-Abt
Blitterswijck (Land van Cuijk)
Op maandag 4 juni
2007 heeft het Sint
Antonius-Abt gilde
uit Blitterswijck afscheid moeten nemen van gildebroeder en ere-eerste
gildemeester Jan
Franssen. Hij was
negenendertig jaar
Jan Franssen
lid, waarvan negenentwintig jaar eerste gildemeester. Onder zijn leiding
werd in 1981 weer om het koningsschap
geschoten en in 1983 stond het gilde
weer in uniform. Jan zorgde er voor dat
ook de vrouwen volwaardig lid konden
zijn. Jan heeft in 1987 een grote bijdrage
geleverd aan het nieuwe schietterrein,
aan de eerste Kringgildedag in 1989 en
in 1999 de Vrije Gildedag.
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Leo van Bree, Sint Joris Budel (Kempenland)
Leo was ruim vijftig jaar lid van het gilde. Vorig jaar ontving hij hiervoor het
gouden speld van het gilde. Hij was van
1960 tot 1963 koning. Zijn zilveren
schild op het koningsvest getuigt nog
van deze titel, compleet met gipskuip.
Uit de gipskuip kwam het gips dat nodig
was voor het maken van de gipsen vogels. Leo heeft het Vaandel gedragen
voor het gilde.
Marie Coppens, Sint Martinus van het
Heilig Sacrament Dommelen
(Kempenland)
Op 7 juli 2007 is gildezuster Marie Coppens(86) overleden. Zij was een gildezuster die niet voorop stond maar wel
zeer betrokken was bij het wel en wee

van het gilde. Als ze enigszins kon was
ze aanwezig bij de belangrijke gildengebeurtenissen, totdat ze vanwege haar
gezondheid uit Dommelen ging verhuizen naar Luyksgestel.
Leo Caris, Sint Martinus van het Heilig
Sacrament
Dommelen
(Kempenland)
Op 1 augustus
2007 bereikte ons
het droeve bericht
dat gildebroeder
Leo Caris(65) was
overleden. Hij was
een
waarachtige
gildenbroeder, wat
Leo Caris
blijkt uit zijn veertigjarig lidmaatschap, waarvoor hij op
de teerdag, 9 juni van dit jaar, thuis nog
werd gehuldigd door de kringvoorzitter.
In verband met zijn ziekte kon hij zelf
niet op de teerdag aanwezig zijn.
Piet van Loon, Sint Hubertus Drunen
(Maasland)
Op 2 augustus
2007 is Piet van
Loon(80), keizer
van het Sint Hubertusgilde Drunen overleden. Als
beheerder van het
gildehuis hield hij
onder andere ook
nog dagelijks de
Piet van Loon
Sint Hubertuskapel bij. Nadat hij zich in 1996 voor de
derde keer achter elkaar koning schoot,
werd hij keizer. Piet van Loon was zesendertig jaar lid van het gilde.
Martin van de Wiel, Sint Hubertus
Drunen (Maasland)
Op 17 augustus
2007 overleed Martin van de Wiel.
Martin, die lid werd
in 1995, was een
aantal jaren belast
met de fotojaarboeken. In verband
met gezondheidsproblemen,
die
hem al jaren parten
Martin van de Wiel
speelde, moest hij
daarmee stoppen. Martin zocht vooral
gezelligheid bij het gilde.

Bart Langenhuijsen

Bart Langenhuijsen, Sint Willebrordus Heeswijk
(Maasland)
Op 14 april 2007 is
Bart Langenhuijsen (56) overleden.
Ondanks zijn ziekte
kon hij zich nog
goed inzetten voor
het
Europees

Schutters Treffen in Heeswijk. Hij was
43 jaar gildebroeder, waarvan het merendeel als bestuurslid en vice-hoofdman. Hij begon als tamboer, maar
schieten was zijn passie, zowel met geweer als kruisboog. Ook het groepsvendelen mocht hij graag doen.
Ad Priems, Sint Joris Goirle
(Kwartier van Oirschot)
Op 29 augustus
2007 overleed gildebroeder
Ad
Priems. Hij was
sinds 1987 lid van
het gilde. In de periode 1990 tot
2001 was hij dekenknecht. Ad was
een zeer verdienstelijke schutter,
Ad Priems
die zelf zijn materiaal maakte.
Jos Fleuren, Onze Lieve Vrouwe
Holthees (Land van Cuijk)
Op 13 september
2007 is Jos Fleuren
(72) overleden. In
2008 zou hij met
Pinksteren vijftig
jaar lid zijn. En
daar keek hij zo
naar uit. Helaas
mag het zo niet
zijn. Hij was een
trouw lid die geen
Jos Fleuren
activiteit miste van
het Gilde. Hij heeft de functie van secretaris bekleed en schoot zich twee keer
tot koning.
Jan van Linschoten, Sint Ambrosius
Lage-Mierde (Kwartier van Oirschot)
Op 1 september
2007 is Jan van
Linschoten(72) na
een ernstige ziekte
overleden.
Al
woonde Jan in Hilvarenbeek toch is
hij altijd een Mierdenaar gebleven en
een echte gildebroeder. Hij was
Jan van Linschoten
op administratief
gebied een kei en zo precies dat er niets
fout kon gaan. Al zat hij niet in de overheid toch bemoeide hij zich graag met
de gang van zaken, wat in dank werd
aangenomen.
Theo Goevaerts, Sint Hubertus Liessel
(Peelland)
Op 30 augustus 2007 overleed Theo
Goevaerts (73). Theo was negenentwintig jaar een heel fanatiek en bedrijvig lid
van het gilde.
Hij heeft verschillende functies bekleed.
Zo was hij vier jaar koning, twaalf jaar
hoofdman en vier jaar kapitein. Hij was

Theo Goevaerts

lid van het gildekoor van de vier
Deurnese gilden
en vanaf 1998 erelid van het gilde.
Tijdens het kringgildefeest in 2006
werd hij onderscheiden met de
penning van verdiensten van de gemeente Deurne.

Jan Seijkens, Sint Hubertus Liessel
(Peelland)
Op 30 juli 2007
overleed Jan Seijkens (87). Jan was
zesendertig jaar lid,
daarvan was hij de
eerste zestien jaar
koningsknecht.
Hierna nog eens
acht jaar kapitein
en tevens bestuursJan Seijkens
lid. In 1984, 1989
en 1996 schoot hij
zich tot erekoning. Jan was een actief en
gewaardeerd gildelid en altijd wel te vinden voor een grapje.
Toon Timmermans, Sint Joris
Middelbeers (Kwartier van Oirschot)
Op 4 augustus
2007 is Toon Timmermans
(79)
overleden. Hij was
bijna vijftig jaar lid.
In 1964 nam hij de
taak van knecht op
zich. Hierna was
hij tien jaar dekenschrijver. In 1983
Toon Timmermans
werd Toon benoemd tot hoofdman. In 1997 gaf hij de voorzittershamer door en werd hij unaniem tot
erehoofdman benoemd. Toon was tot
aan de laatste jaren actief als kruisboogschutter. In 2005 werd hij onderscheiden met de Penning van Verdienste van
de gemeente Oirschot.
Theo Noij, Sint Antonius-Abt
Mook(Land van Cuijk)
Op 27 september
2007
overleed
Theo Noij (50).
Hij was ondanks
zijn verstandelijke
handicap een gildebroeder
zoals
alle anderen binnen het gilde. In
1977 werd hij lid
en in 1995 adjuTheo Noij
dant van koning
Sjef Piepenbrock. Trots was hij op de
bijbehorende medaille.

Jan van Beers, Sint Joris Middelbeers
(Kwartier van Oirschot)
23 augustus 2007 heeft gilde Sint Joris
opnieuw afscheid moeten nemen van
een gildebroeder. Na een kort ziekbed is
Jan van Beers (88) overleden. Jan was
sinds 1963 lid van het gilde. Een trouwe
en gezellige kruisboogschutter. Vele jaren was de schutsboom het middelpunt
in zijn gezin.
Cor Borsje
Ernst Wilhelmus van Luijk, Salvator
Mundi Oeffelt (Land van Cuijk)
Op 25 mei 2007 is
Ernst van Luijk
(84)
overleden.
Ernst was vijftig
jaar lid en bekleedde de functies van
wapenmeester,
commandant en
kapitein. Op 7 april
van dit jaar werd
Ernst Wilhelmus van hij benoemd tot
erelid. Ernst was
Luijk
ook zeer betrokken
bij het schieten en lid van de commissie
geweerschieten kring van schuttersgilden Land van Cuijk.
Cees van Kroonenburg, Sint Sebastiaan Oirschot (Kwartier van Oirschot)
Op 1 juni 2007 kregen we het droeve
bericht dat Cees
van Kroonenburg
(59) die dag was
overleden.
Cees
was lid sinds 1990.
Hij was onder andere betrokken bij
het verkrijgen van
Cees van Kroonenburg een nieuwe gildetuin, het oprichten
van een Oirschots gildemonument en lid
van het stichtingsbestuur, bij gelegenheid
van het gildefeest in 2006.
Gerard Boeijen, Sint Matthias
Oploo(Land van Cuijk)
Op 7 oktober 2007
overleed ten gevolge van een verkeersongeval eredeken
Gerard
Boeijen(65). Hij stond
aan de basis van de
heroprichting
in
1980 en is vijfentwintig jaar voorzitter geweest. Hij
Gerard Boeijen
vormde in 1994,
samen met zijn vrouw Corrie een waardig koningspaar. Ook was hij één van de
initiatiefnemers voor het organiseren van
de gildedagen in 1990 en 2002.
Cor Borsje, Sint-Anthonius Sambeek
(Land van Cuijk)
Op 20 april 2007 is Cor Bosje (71)
overleden. Geboren en getogen in Kin-

derdijk, kwam Cor
met zijn gezin begin jaren zeventig
van de vorige eeuw
in Sambeek terecht. Door zijn
belangstelling voor
cultuur en rituelen
was hij jarenlang
jurylid bij het
O.L.S. en werd hij
lid van het gilde.

Jos Kusters, Sint Anthonius Sambeek
(Land van Cuijk)
Op 27 juli 2007 is
Jos Kusters (66)
overleden. Jos werd
als lid ingeschreven
op 17 januari 1964
en schoot zich meteen prijskoning. In
1967 schoot hij zich
echt tot koning en
in 1975 deed hij dat
nog een keer. Hij
Jos Kusters
verloor het leven
door een noodlottig bedrijfsongeval.
Piet van Houts, Sint Lambertus
Someren-Eind (Peelland)
Op 29 september
2007 overleed Piet
van Houts (78).
Hij was sinds 1954
lid van het gilde en
kwam in 1959 in
het bestuur. In
1964 werd hij penningmeester, een
functie die hij achtentwintig jaar lang
Piet van Houts
vervulde. Hij stamde uit een echte gildefamilie, zijn vader
was lid van het gilde evenals zijn zes
broers waarvan zelfs drie veertig jaar.
Voor zijn verdiensten werd hij tot erelid
benoemd en kreeg hij de gouden
kringonderscheiding met oorkonde.
Ronny van der Aa, Sint Joris Stratum
(Kempenland)
Op 11 juni 2007 is
gildebroeder Ronny van der Aa (42)
overleden. Vanaf
1979 was Ronny
lid van het Stratumse gilde. Hij
bekleedde de functies van vendelier
en tamboer, ook
schoot hij met de
Ronny van der Aa
kruis- en handboog. Hij was ooit met zijn negentien
jaar de jongste koning in de geschiedenis van het gilde.
Elyan de Wijs, Sint Antonius Abt
Terheijden (Baronie en Markiezaat)
In de vroege morgen van 21 augustus
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2007 kregen we het bericht dat Elyan de
Wijs (52) de voorafgaande nacht een
herseninfarct had gekregen. Later in die
morgen werd medegedeeld dat de overlevingskansen erg klein waren. ’s Middags kregen we het droeve nieuws dat ze
was overleden. Een week later zou zij 53
jaar geworden zijn.
Gerard van Hees, Sint Ambrosius
Teteringen (Baronie en Markiezaat)
Na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en
liefde is plotseling van ons heen gegaan
mijn maatje, ons pa, trotse opa en zoon
Gerard van Hees.Hij was dekenschrijver
van het Sint Ambrosiusgilde.
Max Zoontjens, Sint Joris Tilburg
(Kwartier van Oirschot)
Op 19 mei 2007 heeft het Sint Jorisgilde
Tilburg met gilde-eer afscheid genomen

van hun broeder
Max
Zoontjens.
Als uitbater van
café Bet Kolen,
waar het gilde meer
dan vijfenzeventig
jaar thuis geweest
is, was hij een enorme stimulator en
organisator.
Hij
Max Zoontjens
stelde zich daarom
graag beschikbaar
als voorzitter voor de kringdag van 2009,
waarbij het 525-jarig bestaan van het
gilde wordt gevierd. Helaas kan hij zijn
grootse plannen niet meer verwezenlijken. Maar we gaan ermee door in de
geest van deze markante gildebroeder.
Louis Baeten, Sint Sebastiaan Westelbeers (Kwartier van Oirschot)
Op 23 juni 2007 is Louis Baeten (90)

overleden. Hij was zesenzestig jaar lid
van het gilde.
Wim Hermans,Onze Lieve Vrouwe
Zeelst (Kempenland)
Op 26 juli 2007
bereikte ons het
trieste bericht dat
Wim
Hermans
(84) overleden was.
Een levensgenieter
die begin augustus
nog graag alle gilde-activiteiten met
Zeelst-kermis had
meegemaakt maar
Wim Hermans
zijn
lichamelijke
gezondheid stond hem dat niet meer
toe. Hij was achtenveertig jaar lid, waarvan zes jaar koning. Daarnaast was hij
twintig jaar vaandeldrager.
Mogen zij allen rusten in vrede

GILDEKLEINTJES
Te koop: Linkshandige boog merk Avalon Plus met latten
merk Edge, met vizier, stab.set etc. Alles in koffer merk
Laes. Prijs 300,-. L. Niermeijer, Kortgenestraat 63 5045
RK Tilburg, tel. 06 40043800

Vaandels, Vendels en Vlaggen

Te koop: De schuttersgilden en schutterijen van NoordBrabant, overzicht van wat nog bestaat. Auteur: J.A. Jolles.
Twee delen uit 1933 en 1934. Vraagprijs 160,- per deel.
Inl. 0511 - 424687

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

Geluid
Onderzoek

&

Ing. G.F.C. (Gerald) van Grunsven
Buitenpas 2
5384 RL Heesch

Trillingen
Advies

gerald.van.grunsven@hetnet.nl
0412 - 452778
0618 - 303107

Goud en zilversmederij
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v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

Joke Willigers

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

n
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Uw totaal
pakket
leverancier
voor
het gilde

JUWELIERS - HORLOGES
Slimstraat 93
5071 EH Udenhout
Tel.: 06 22 46 45 58
Internet: www.musicfashion.nl
E-mail: info@musicfashion.nl

DORPSSTRAAT 18
5708 GH HELMOND (STIPHOUT)
TEL. (0492) 55 07 92
FAX (0492) 55 18 10

Leenderweg 37
5554 CK Valkenswaard
TEL.

040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl
www.goudsmidbijsterveld.nl

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk
Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.
Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm
voor een herkenbare
identiteit en een
stijlvolle
presentatie.
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EXCLUSIEF GILDEWERK
VOOR EEN PERSOONLIJK ACCENT

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

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Agenda
Zoals in onderstaande agenda te zien is, zijn er weer
samenvallende gildefeesten. Wij doen nogmaals nadrukkelijk een beroep op u om dit bij het organiseren van uw
gildefeest te voorkomen. Met overeenstemming tussen de
betreffende kringbesturen en gilden zijn maximaal twee
samenvallende gildefeesten acceptabel. Zie in eerste instantie de lijst van gildefeesten in het NBFS-vademecum.
Een bijgewerkte lijst van aangemelde c.q. goedgekeurde
gildefeesten over meerdere jaren is bij het federatiesecretariaat te verkrijgen.
GILDEFEESTEN IN 2008
20 april
Pausmis te Den Haag opgeluisterd door Sint-Willibrordusgilde Bakel.
18 mei
Kringdag Peelland bij Sint-Antoniusgilde Stiphout.
25 mei
Federatief toernooi kruisboog op wip bij Salvator Mundi
te Oeffelt.
01 juni
Jubileumfeest “75 jaar Land van Cuijk”, acht gilden van
en te Boxmeer.
01 juni
Kringdag Kempenland, 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.
6 en 7 september
Landjuweel Oisterwijk met op 6 september aldaar het
federatief toernooi geweer schieten.
21 september
NBFS-toernooi V-T-B-S, Heilig Sacramentsgilde Hulsel.
11 oktober
Hoofdliedendag opgeluisterd door Sint-Antonius Abtgilde Deurne.
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GILDEFEESTEN IN 2009
17 mei
Kringdag Land van Cuijk bij Sint-Antonius-SintNicolaasgilde Groeningen.

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.
07 juni
Kringdag Kempenland bij Sint-Catharinagilde Son.
14 juni
Kringdag Baronie en Markiezaat bij Cloveniersgilde Sint
Bavo Rijsbergen.
28 juni
Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint-Jorisgilde
Tilburg.
05 juli
Kringdag Maasland bij Sint-Ambrosiusgilde Loon op
Zand.
28,29,30 augustus
EST te Kinrooi België.
20 september
NBFS-toernooi V-T-B-S Sint-Leonardusgilde Beek en
Donk.
GILDEFEESTEN IN 2010
16 mei
Jubileumkringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaan Westelbeers en Sint-Jorisgilde Middelbeers
30 mei
Kringdag Peelland bij Sint-Jorisgilde Gemert.
06 juni
Kringdag Kempenland bij Sint-Jan Baptista LeendeStrijp.
13 juni
Vrij gildefeest, Sint-Monulphus en Gondulphus Knegsel.
GILDEFEESTEN IN 2011
Kringdag Kwartier van Oirschot bij Heilig Sacramentsgilde Hulsel. (datum nog vast te stellen)
GILDEFEESTEN IN 2012
Kringdag Kwartier van Oirschot, gilde Onze Lieve Vrouw
en Heilige Willibrordus Wintelre.
(datum nog vast te stellen)

