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Ook wij zijn
een schakel
De meeste gildedagen hebben weer
geschiedenis gemaakt, de organiserende
gilden kunnen opgelucht ademhalen
omdat alles goed verlopen is.
Het kan een reden zijn er eventjes bij
stil te staan en het geheel even de revue te laten passeren.
Dit kan leiden tot schrijven, want vastgelegd moet het zeker. Het wordt gepubliceerd
in een wijkblad, het eigen gildeblad of het verdwijnt in het gilde-archief.
We hebben daarvoor natuurlijk ook De Gildetrom! Wij waarderen het dat mensen
de moeite nemen iets te schrijven. Maar het gebeurt al te vaak dat berichten voor het
kringnieuws te lang zijn en te kort voor een reportage. In het eerste geval moet de
eindredacteur gaan inkorten, hoe jammer het ook is. Trouwens we komen nog wel
eens zinnen tegen, waaraan de doorsnee lezer geen boodschap heeft. In het tweede
geval kan er niets aan gedaan worden. Het aanbod van copy voor dit nummer was
erg groot, zodat hieruit een keuze gemaakt moest worden. De rest bewaren we voor
een volgend nummer, uitgezonderd het kringnieuws.
Wij zijn een deel van de keten, die de gildebroeders en –zusters met elkaar verbindt.
Het was het thema van de viering ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarige
bestaan van de Kring Land van Cuijk. Als we dit even tot ons door laten dringen,
zijn we eigenlijk allemaal schakels die de gilden bij elkaar houden. Op gildedagen
vormen de gilden een kleurrijk lint door de straten van dorpen en steden.
De redactie heeft geprobeerd weer een goed nummer samen te stellen met
medewerking van jullie, gildebroeders en –zusters. Want zonder jullie bijdragen kan
het blad niet voortbestaan. Nog genoeglijke leesmomenten toegewenst.
Peter van Kuijen
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REPORTAGE
door Jean Coenen

De gildedag van 1983 was nog vers in het geheugen gegrift van de gildebroeders in Zesgehuchten en
van menig lid van kring Kempenland. Zou de kringgildedag in 2008, ter gelegenheid van het 600-jarig
bestaan, dit keer niet in het water vallen? Het werd een zonovergoten dag en een grandioze onvergetelijke
kringgildedag. Na drie jaar werk konden de gildebroeders zien en ervaren dat zij zich niet voor niets hadden ingezet. Zelfs een enorme bult midden in het terrein, waar vaak over was vergaderd, bleek ineens het
mooiste plekje van het gildeterrein te zijn. Kortom het gilde kijkt terug op een schitterend evenement.

Zonovergoten kringgildedag bij het Sint-Jorisgilde
in Zesgehuchten
Zesgehuchten is een voormalige gemeente, die deel uitmaakt van de huidige gemeente
Geldrop-Mierlo. In de afgelopen vijfentwintig jaar is het kerkdorp flink gegroeid, waardoor het
niet meer zo gemakkelijk was ten opzichte van 1983 om een kringgildedag te organiseren.
Het feestterrein, de Beekweide, werd in 1983 ook al gebruikt, maar daar stonden toen nog
geen bomen. Aan weerszijden van het langgerekte grasveld lagen destijds twee wijken met
straten die loodrecht op het veld uitkwamen. Het was het terrein van de gedenkwaardige
gildedag die volkomen verregende. Sommige velden waren zelfs de zaterdag voorafgaand aan
het feest leeggepompt. De situatie was in 2006, toen begonnen werd met de voorbereidingen
van de kringgildedag, totaal anders. Het leeggepompte veld naast de kerk was volledig
bebouwd. Het gilde beschikte inmiddels over een eigen gildeterrein achter het gemeenschapshuis tegenover de kerk, maar dat was niet groot genoeg voor een gildefeest. Niet ver van dat
terrein was inmiddels een weg aangelegd, waardoor het niet mogelijk was om achter het gildeterrein het feest te organiseren. Zodoende kwam toch de Beekweide weer in beeld, maar daar
waren aan de zuidzijde, op het veld enkele flats gebouwd, bovendien stonden verspreid over
het veld volwassen bomen. Met veel passen en meten kwam de voorbereidingscommissie
tot de conclusie dat het toch groot genoeg was, mits we de feesttent volledig tegen de bomen
plaatsten en de wedstrijdvelden aan de zijde van het spoor, achter de bomen. Zaten we alleen
nog met een enorme bult midden op het terrein dat we bestemd hadden voor de massale
opmars. Een ander probleem was de breedte van het veld, waar eigenlijk voor ieder van de 51
gilden maar anderhalve meter beschikbaar was. Een goede regie en op tijd inschuiven was de
enige oplossing. In de loop der jaren moesten nog andere hobbels worden genomen, zoals
de schietterreinen voor de kruisboog, de parkeerplaatsen , het grote aantal vrijwilligers en
dergelijke. Zesgehuchten is een hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven waar
menige wijk in Geldrop jaloers op is. Vrijwel iedere gildebroeder had wel kennissen of zat wel
in een vereniging waar we een beroep op konden doen. De laatste jaren is de band met het
plaatselijke muziekgezelschap Euphonia flink versterkt. Het gilde hielp daar vorig jaar in de
horeca bij een muziekevenement en de leden van de harmonie stonden dit jaar hun mannetje
bij het gildefeest alsof het eigen gildeleden waren. Op het laatste moment nam een van hen
zelfs de hele regie over van de horeca, omdat onze eigen gildebroeder vanwege een ernstige
ziekte noodgedwongen moest afhaken. Prachtig als dat alles zo soepel verloopt.
Het enige punt waar iedereen zich zorgen over maakte was het weer. De weken voorafgaand
aan de kringgildedag waren zonnig, maar de vraag was tot hoelang het mooie weer zou aanhouden. De vooruitzichten waren redelijk, het zou wisselvallig weer worden met een kans op
regen. Op vrijdag 30 mei begon het feest met een receptie in de gildetent op de Beekweide.
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Het was inderdaad passen en meten
geweest, maar na het afzagen van enkele
flinke takken stond de tent uitstekend.
De receptie werd niet erg druk bezocht,
maar dat was vijfentwintig jaar eerder ook
niet het geval. De Tiroleravond die aansloot
op de receptie trok niet veel meer mensen,
maar was wel gezellig. Voor zaterdag 31
mei stond een blaaskapellenfestival op het
programma. De zes kapellen uit Geldrop
en omgeving brachten aanhang mee.
Mede dankzij de komst van een flink aantal
Zesgehuchtenaren werd het gezellig druk.
De sfeer was geweldig en de avond was niet
alleen muzikaal een succes, maar bracht de
stemming er flink in voor de volgende dag.
Al vroeg in de ochtend van zondag 1 juni
waren alle gildebroeders en –zusters alweer
present om de kringgildedag in goede banen
te leiden. Iedereen, van jong tot oud, had een

taak en toog aan het werk. Al snel kwamen
de eerste gastgilden binnen en vulde de
feesttent zich. Het weer was nog een beetje
somber, maar het was droog.
Net iets voor negen uur stelde het SintJorisgilde van Zesgehuchten zich op om
de stoet gildebroeders naar de kerk te begeleiden. Zij vormden voor de kerk een erehaag
om de gasten binnen te laten.
Daar wezen twee gildezusters op de
gereserveerde plaatsen. Daarna trok het
Sint-Jorisgilde naar de pastorie waar bisschop Hurkmans, de pastores, gildepriester
FoToboEk krINGGILDEDaG
De fotografen hebben ongetwijfeld iets gezien
van de fotowedstrijd. Dat de mooiste foto’s
worden gebundeld in een full-colour boek
van 120 pagina’s met een geschiedenis van
het gilde, is misschien een aantal personen
ontgaan. U kunt nog tot 1 oktober 2008
op dit boek inschrijven, door dit te bestellen
via de website van het gilde www.gildesintjoriszesgehuchten.com of het emailadres
boekzesgehuchten@hetnet.nl. U kunt ook
een briefje sturen naar het gilde, in dit geval
per adres aan Jean Coenen, Kloosterstraat
8,6051 JC Maasbracht. Geeft u daarop aan
hoeveel exemplaren u wilt hebben.
De voorintekenprijs (zonder verzendkosten)
bedraagt 12,50 euro. Na 1 oktober wordt de
prijs 15 euro. Het boek verschijnt omstreeks
november.

en diaken werden afgehaald en begeleid naar de kerk. Vervolgens trok het gilde trommend
de kerk binnen, die aan weerszijden vol zat met gildebroeders uit kring Kempenland,
parochianen en belangstellenden. De koningen en keizers namen hun plaats in op het koor.
Het was een prachtige en stemmige mis met een zeer toepasselijke en duidelijke preek van
de bisschop. Het koor en de organist lieten hun beste kunnen horen. Na de mis volgde een
vendelgroet door vendeliers van het Sint-Jorisgilde op het kerkplein. Vervolgens trok de stoet
naar de feesttent, waar de KVO een uitstekende koffietafel had voorbereid. Om twaalf uur
volgde de ontvangst voor de erewijn, die in het gemeenschapshuis werd aangeboden door
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Het cruciale moment van de kringgildedag naderde met rasse schreden. Tot ons genoegen
klaarde het weer op en liet de zon zich volop zien. De optocht door de straten van
Zesgehuchten verliep naar ieders tevredenheid. De pr-commissie van het gilde had een
fotowedstrijd uitgeschreven, die goed was aangeslagen. Er is nauwelijks een gildedag voor te
stellen waar zoveel werd gefotografeerd. Het was inderdaad passen en meten op het terrein
van de massale opmars, maar dankzij enkele doortastende leden van het organiserende
comité kon iedereen op het terrein. Ongemerkt begon de bult op het terrein zich daardoor
te vullen met gildebroeders en publiek, dat in de gaten had dat ze van daaruit een perfect
overzicht hadden. Met de bomen van de Beekweide en de kerk van Zesgehuchten op de
achtergrond was dit een zeer fotogenieke plek. De bult werd zelfs het mooiste plekje van het
hele gildeterrein. Het standaardrijden was daar goed te zien, het afleggen van de eed van
trouw en uiteraard de massale opmars. Het publiek op de tribune zag de gildebroeders op
zich afkomen, met de prachtige achtergrond als decor. Het kon niet mooier.
De wedstrijden verliepen goed volgens planning. De geweerschutters maakten voor het eerst
de veel strengere regels mee die de KNSA oplegde, maar ook dat ging goed en werd door
de aanwezigen geaccepteerd. Zelf liep ik met een bolderkar met drank langs de juryleden.
Daarbij was ik in de unieke gelegenheid om veel van het feest mee te maken, niet alleen
de gezelligheid in de feesttent, maar ook het hele wedstrijdgebeuren. Na de prijsuitreiking,
waar onder meer veel jeugdige gildebroeders trots met prijzenzilver naar huis gingen, volgde
het voorlopige opruimen van het terrein. Tegen tien uur ‘s avonds zaten de gildeleden van
het Sint-Jorisgilde, het organisatiecomité en de talloze vrijwilligers moe, maar voldaan aan
een gezamenlijke maaltijd die in de buitenlucht onder prachtige weersomstandigheden kon
worden genuttigd. Iedereen was het er over eens, het feest was perfect verlopen. Van iedereen
die we spraken hoorden we alleen maar complimenten. Die werden ook door de kringvoorzitter geuit bij de evaluatie van de 66ste kringgildedag. n
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REPORTAGE
door Ruud Hora

Op kermismaandag 7 juli 2008 werd Jan Timmermans koning van
het gilde Sint Sebastiaan & Barbara uit Moergestel. Van de kleine tien
schutters die er écht voor gingen, schoot Jan Timmermans op de het
juiste moment raak en haalde de vogel naar beneden.

Jan Timmermans verrassend koning
Sint Sebastiaan
Voor het gilde begon de dag al vroeg.
Eerst werd de keizer, Frans van de Sande
uitgehaald en vervolgens de zittende koning
Frank Derksen. Bij de koning werd traditiegetrouw ontbeten. De eucharistieviering vond
plaats in de kerk van St. Jans Onthoofding,
samen met andere Moergestelse gilden Sint
Joris en Sint Cathrien. Namens het burgerlijke
gezag waren burgemeester Kortmann en
wethouder Wagemakers aanwezig.
De dienst werd voorgegaan door pastor Van
de Broek, samen met pastoraal werker de
heer Schepens. Aan het einde van de viering
werd de vogel gezegend en een vendelgroet
gebracht aan het kerkelijke- en burgerlijke
gezag, de aanwezige hoofdlieden, keizers,
koningen en een vertegenwoordiging van het
kringbestuur.

schoten vooraf geven zonder dat de vogel
naar beneden kwam. Daarna werd de vogel
definitief vastgezet en kon de strijd beginnen.
Liefst negen gildebroeders en één gildezuster
schoten serieus voor het koningsschap. Bij het
gilde Sint Sebastiaan & Barbara schiet men
niet in volgorde, maar tegelijkertijd en door
elkaar. Het levert daardoor wel spectaculaire
momenten op. Nadat zowel de vleugels,
staart en kop het hadden begeven concentreerden de schutters zich op het lijf van de

Felicitaties voor de koning.

Na een korte pauze vertrokken de drie gilden
met overige aanwezigen, zoals ook het
bevriende gilde Sint Sebastiaan uit Zandhoven
(B) vanuit het dorp naar het gildeterrein aan
de Zandstraat bij café-restaurant ’t Stokske.
Daar aangekomen trok de stoet drie keer rond
de boom om deze ‘te vrijen’. Daarna werd
de vogel door de hoofdlieden geplaatst en
moest de koning de breuk, het koningszilver,
aan de boom hangen. De burgemeester, de
pastoraal werker en de koning mochten drie

De schutters onder de boom.
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vogel. En wat niemand verwachtte was, dat de
kastelein van ’t Stokske én van het gilde, totaal
onverwachts de vogel raakte en van de boom
liet tuimelen.
Nadat de hoofdman Jan van Rooij de aspirant
koning gevraagd had of hij bereid was zijn
verplichtingen als koning na te komen, werd
hij uitgroepen tot nieuwe koning van het gilde
voor een periode van vier jaar. Hierna vond
de definitieve installatie van de koning plaats,

ALGEMEEN

zoals het wassen van zijn handen en offeren
van een zilveren munt. Daarna werd volgens
het protocol het zilver omgehangen, het
vaan op de grond gelegd en de vendelgroet
gebracht. Nadat de erewijn was geschonken,
konden de vele aanwezigen de nieuwe koning
en zijn vrouw feliciteren. Het koningschieten
werd feestelijk afgesloten in café-restaurant
’t Stokske, waar Jan Timmermans nu als
koning de scepter zwaait.

Vendelgroet voor de Koningin van de dag.

Bij het gilde St. Sebastiaan & Barbara kent
men nog een ander traditie en wel de verschieting van de Koningin van de Dag.
De partners en vrouwen van de gildebroeders
schieten op de zaterdag na het koningschieten
op de vogel en degene, die deze neerhaalt
wordt de Koningin van de Dag. Maar eerst
werd koningin Hannelies Timmermans, de
vrouw van de nieuwe koning, door de dames
uitgehaald. De dames dragen de hoed, sjerp
en zilver van hun partner. Onder het geroffel
van de tamboer wordt door de dames zelf
een vendelgroet gebracht, waarna men aan
de koffietafel gaat. Intussen schieten de gildebroeders in ornaat op twee van de drie vogels
om een geldprijs. De middelste vogel blijft
staan en is voorbehouden voor de dames.
Nadat de dames met de huifkar een rondje
door het dorp hadden gemaakt en een
bezoek aan de plaatselijke horeca, trokken zij
in optocht naar het schietterrein. Hier werd
ook weer de boom ‘gevrijd’, waarna kon het
schieten beginnen. Het ging echter niet zo
vlot als een week geleden. Nadat besloten
werd de vogel wat ‘losser’ te zetten, gelukte
het Karin van Rooij met een gericht schot de
vogel naar beneden te halen. Traditiegetrouw
werd als eerbetoon een wisselschild uitgereikt
en de vendelgroet gebracht aan Karin, de
Koningin van de Dag. En volgens goed
gebruik werd de dag rond het koningsschieten
definitief op een gezellige en feestelijke wijze
afgesloten. n

Mededeling van het
Stichtingsbestuur
UITrEIkING JaN MESPrIJS 2007
Als blijk van erkentelijkheid aan de initiator,
vormgever en eerste voorzitter van de
Stichting De Gildetrom, de heer J.B.M. Mes
te Goirle, is met ingang van 1995 de “Jan
Mesprijs” ingesteld, voor het beste artikel
dat in een afgelopen kalenderjaar geplaatst
is in De Gildetrom, in een van de rubrieken.
Doel van de Jan Mesprijs is het belonen
van de schrijver voor de inzending van het
bedoelde beste artikel en/of het stimuleren
van aspirant-schrijvers tot het schrijven van
artikelen, om zodoende het kwaliteitsniveau
van het magazine verder te verhogen.
De beoordeling van de artikelen is gedaan
door een jury, aangesteld door het bestuur
van De Gildetrom. De jury bestond in 2007
uit Joke van Gils, Peter Lathouwers en Wim
van Exel. Wim van Exel heeft dit jaar afscheid
genomen en wordt opgevolgd door Paul
Spapens.
Het winnende artikel had als titel: “Sint Joris
Udenhout naar school”, blz. 58, Kringnieuws
Maasland. Hier een citaat uit het juryrapport:
“Het betreft een goed geschreven verslag van
een bezoek aan een school. Het verslag is
compact, educatief, en enthousiast. De vaart
blijft er in en het artikel heeft een goede structuur (groepen versus interessegebied).
De schrijver heeft goed geobserveerd.

Felicitaties van het stichtingsbestuur.
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Het artikel heeft nieuwswaarde, is actueel en
het gildewezen is gediend met dit verhaal: het
artikel laat zien hoe je belangstelling wekt en
publiciteit maakt voor het gilde en geeft aan
hoe je dit aanpast aan de doelgroep”.
Zondag 22 juni 2008 werd het Nederlandse
Kampioenschap Opgelegd door een afvaardiging van het bestuur van De Gildetrom
bezocht.
In overleg met hoofdman Piet Vromans werd
het eerste deel van de prijsuitreiking onderbroken en kreeg voorzitter Karel Berkhof van
Stichting De Gildetrom het woord.
Na het vorenstaande uitvoerig te hebben
toegelicht, waarbij de laureaat totaal niet
doorhad dat het om hem ging, kon worden
meegedeeld dat aan Rob Weijtmans, dekenschrijver van het Sint Jorisgilde Udenhout, de
Jan Mesprijs 2007 was toegekend.
Nadat hem de oorkonde was uitgereikt en
zijn echtgenote de bloemen had ontvangen
kon de prijsuitreiking worden hervat en lieten
verschillenden aanwezigen zich inschrijven
voor een abonnement op De Gildetrom.
Het is dus niet alleen een kwestie van lezen,
maar ook het schrijven van het alledaagse
gildenieuws uit uw omgeving kan betekenen,
dat u misschien wel de volgende winnaar van
deze prijs kunt zijn, dus wat let u … n

ALGEMEEN
Op veler verzoek plaatsen we integraal de tekst die uitgesproken werd tijdens
de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van de kring Land van Cuijk.
Deze werd gehouden op 1 juni 2008 in Boxmeer, en werd voorgegaan door
kringgildepriester Piet Vermeeren die het als volgt presenteerde:

Wij zijn een deel van de keten…
Beste mensen allemaal,
In deze bijzondere viering willen de gilden van onze Kring zich
presenteren:
feestelijk en serieus, zelfbewust en tegelijk op onze leeftijd een beetje
bescheiden, verbonden en vrij.
Wij presenteren ons allereerst aan de goede God,
schenker van levenskracht en levensvreugde,
ook aan mensen en aan verbanden boven de 75 !
We hopen dat we samen een feest vormen voor zijn aanschijn.
We presenteren ons opnieuw aan elkaar,
feestvierende gildezusters en gildebroeders,
in onze bonte verscheidenheid van zeer autonome verenigingen,
en in onze gekozen en hechte verbondenheid van de Kring.
We presenteren ons ook aan ieder die hier om ons heen aanwezig is.
Hen kunnen we zo onze rijkdom aan waarden tonen.
Wij hebben voor onze presentatie bewust woorden
en symbolen gekozen, die passen bij dit jubileum:
wij zijn een deel van de keten,
vormen schakels in een grote ketting,
gebonden en verbonden, en tegelijk open en vrij.
We zingen dat uit en roepen daarbij al onze heilige schutspatronen aan.
Sommige gilden staan onder patronage van de Heer zelf,
zoals Boxmeer, Beugen en Oeffelt,
over andere gilden waken naast de Heer met name Maria of een of
meer heiligen, en onder deze laatsten spant Sint Antonius Abt
duidelijk de kroon.
De eerste schakel representeert onze kring van tweeëndertig gilden.
Die Kring heeft vijfenzeventig jaar geleden als patroonheilige Sint Jozef
gekregen.
Heilige Jozef, patroon van onze Gildenkring - bid voor ons !
Wij zijn een deel van de keten:
gebonden en open en vrij.
Dat zijn wij, dat willen wij weten:
een deel van de keten zijn wij !
Eeuwen terug, in spannende tijden,
hebben onze gilden op zich genomen
om de plaatselijke gemeenschap en de plaatselijke kerk te schutten, te
beschermen.
Die stonden onder grote druk.
Het was vijftiende, zestiende eeuw.

Troepen soldaten en huurlingen trokken hier rond om te roven en te
plunderen.
De bevolking en de kerk waren daar de dupe van.
De bevolking had niet veel,
de kerk had een beetje, vooral het vertrouwen van de mensen.
In de gilden presenteerde zich een soort burgerwacht.
Sommigen bestonden al als kerkelijke broederschap,
anderen werden daartoe nu speciaal opgericht.
Het was niet hun taak om het geweld op te zoeken.
Maar wel om te beschutten en te beschermen wat hen heilig was:
hun gezinnen, hun woningen, hun kerk.
Zo is onze oudste naam niet die van schuttersgilde, maar die van
schutsgilde.
Wij komen op voor onze gemeenschap en voor onze kerk.
Nog altijd gebeurt dat als wij actief zijn in onze eigen woonplaats,
hoe klein die ook is (zegt deze inwoner van Linden) !
Dat gebeurt als wij feesten opluisteren met onze kleurige aanwezigheid.
Dat gebeurt als wij in wedstrijden - onderling of met gilden van elders strijden om onze eer.
We geven onze plek en onze naam niet zomaar cadeau.
We vechten ervoor……
We komen ook op voor onze plaatselijke kerk.
Er zijn een paar dingen die niet passen bij een gildebroeder of
gildezuster.
Dat is dat je je te groot voelt voor de kerk, te verlicht, te modern.
En evenmin dat je je schaamt voor de kerk, te bang bent, te
oppervlakkig.
Onze roots liggen juist in de kerk en we verloochenen onze
afkomst niet.
Ook onze kerk laten we niet zomaar ten prooi vallen aan tegenstanders.
Ook daar willen we voor gaan, ook daar willen we desnoods voor
vechten.
Er mag oprechte kritiek zijn op de kerk, ook vanuit onze gilden,
maar het past niet dat wij onze plaatselijke kerkgemeenschap
ondermijnen,
noch door onze woorden noch door ons gedrag.
Het is ook in 2008 nog steeds onze eerste taak
om de gemeenschap en de kerk te schutten en te beschermen.
Ik nodig de gilden van
Beers, Geijsteren, Holthees, Linden, Oeffelt, St Anthonis, St Hubert en
Ravenstein
uit om hun schakel aan te brengen.
Wij vragen daarbij zingend om het gebed van hun patronen:
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Heilige Antonius
Heilige Barbara
Heilige Willibrordus
Maria, Onze Lieve Vrouwe
Salvator Mundi,
Verlosser van de wereld

bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons

Met een pilsje in de hand wordt heel wat lief en leed gedeeld.
Het gaat daarbij alleen niet om dat pilsje,
maar om wat er wordt gedeeld.
Ik nodig de gilden van
Boxmeer, Cuijk, Escharen, Gennep, Grave, Heijen, Oploo en Well
nu uit om de keten uit te breiden met hun schakel.
Ook hún patronen vragen wij zingend om gebed voor ons.
Grave zal wel accoord zijn dat ik voor hen hun stadspatroon Sint
Elisabeth wil aanroepen:

geef ons de vrede

Wij zijn een deel van de keten….
Ietwat ongeduldig kunnen mensen vragen
wat in deze tijd de betekenis van het gilde nog kan zijn.
Is het niet enkel iets van vroeger en iets dat definitief voorbij is ?
Dat zóu het kunnen zijn, als de wereld inmiddels een oord van
vrede was geworden.
Maar zolang we daar nog ver van verwijderd zijn,
is ieder stukje aarde waar mensen als broeders en zusters
met elkaar omgaan,
elk stukje samenleving waar mensen positief met elkaar willen
samenleven, meegenomen.
En dus is er ook hier en ook vandaag nog grote behoefte aan zulke
verbanden.
Gildemensen zoeken elkaar op, trekken samen op;
ze komen op voor elkaar, springen bij voor elkaar.
En ze gaan met je mee, begeleiden je tot bij het laatste afscheid.
Zonder dat alles zouden ze elkaar ook geen broeder en zuster noemen.

Heilige Antonius
Heilige Dionysius
Heilige Elisabeth
Heilige Martinus
Heilige Matthias
Heilig Bloed van Christus
Wij zijn een deel van de keten….

Hoogtepunt voor ieder gilde is het Koningschieten.
Ooit waren we erop gebrand om (als het moest) ons ook te kunnen
weren.
We zochten het geweld niet, maar we namen onze schuttende taak wel
serieus.
Gildebroeders moesten het geweer (indien voorradig) kunnen
hanteren.
Ook nu nog is dat een vereiste,
maar dan om serieus mee te kunnen strijden om de koningstitel.
Want dát is bewaard gebleven:
de onderlinge wedkamp wie het beste kan schieten,
al komt daar natuurlijk ook altijd wat geluk bij kijken
(zegt deze man die zelf ook mee schiet) !
Zo is de sportieve strijd om de vogel neer te halen
ook een strijd om tegenover elkaar de eer hoog te houden.

Ik nodig de gilden van
Aijen, Beugen, Blitterswijck, Gassel, Heumen, Sambeek, Soest en
Vianen uit om de keten uit te breiden met hun schakel.
Ook hún patronen vragen wij zingend om gebed voor ons:
Heilige Antonius
Heilige Agatha
Heilige Georgius
Sint Jan de Doper
Heilige Sebastiaan
Heilig Sacrament des Altaars

bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
geef ons de vrede.

bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
geef ons de vrede

Ik nodig tenslotte de gilden van
Groeningen, Haps, Huisseling, Maashees, Milsbeek, Mook, Overloon
en Zeeland uit om aan de keten hun schakel toe te voegen.
Ook hún patronen vragen wij zingend om gebed voor ons:

Wij zijn een deel van de keten….
Het leven kan voor mensen een grote last zijn.
Te zware taken op de schouders, teveel zorgen aan het hoofd,
te weinig kracht om staande te blijven,
te weinig hart voor en vertrouwen in de goede zaak,
teveel oog en oor voor narigheid.
Wat een zaligheid als je dan mensen treft,
die daar niet overheen of langsop leven,
maar die in alle eenvoud naast je staan:
doodeenvoudig omdat ze die lasten kennen.
Want ze weten ze daarom ook te relativeren.
Dat is wat opvalt aan gildemensen:
ze delen een eigen levensvreugde en relativeringsvermogen,
en je komt onder hen opvallend veel gemoedelijkheid tegen.

Heilige Antonius
Heilige Jacobus
Heilige Joris
Heilige Lambertus
Heilige Nicolaas
Heilige Theobaldus
God, Vader van alle mensen
Wij zijn een deel van de keten…
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bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
bid voor ons
geef ons de vrede.
n

JEUGDPAGINA
Door jeugdlid Nick de Groot

Een geslaagde kringgildedag voor Gilde Sint-Bavo
Op Zondag 8 juni 2008
vertrokken wij met
ons gilde Sint-bavo
Raamsdonk naar
Oudenbosch.
We begonnen die dag
met een rondgang door
het dorp en we hadden
er veel mooie reactie’s
op gekregen van mensen
die aan de kant stonden te kijken. Ook waren wij als enige met een
standaardruiter, die het goed gedaan had. Dit maakte het alleen al heel
mooi. Ook waren wij denk ik een van de grootste groepen en zeker met
de meeste jeugd erbij. Daarna begon het trommen vendelen, bazuinblazen en het schieten. Het was een hele leuke dag. Zeker op het laatst,
want tijdens de prijsuitreiking bleek dat ons Sint-Bavo gilde wel heel
vaak in de prijzen was gevallen. Maar daar hebben wij dan ook allemaal

hard ons best voor gedaan.
We hebben geschoten op 12 en 25 meter, en ook op de wip. We kunnen
dan ook met veel plezier terug kijken op een mooie en gezellige dag.
Ook willen wij alle ouders die hebben gereden met de auto en de
trouwe supporters die er altijd bij zijn extra bedanken. Maar ook alle
mensen die er aan meegewerkt en meegedaan hebben. Hier volgen de
behaalde prijzen. Gilde Sint Bavo kreeg de eerste prijs voor het mooiste
vaandel; Michiel de Been won met bazuinblazen de eerste prijs
junioren; Adriaan van Velthoven met het vendelen eerste prijs klasse
A; Patrick de Bont met het vendelen eerste prijs junioren t/m 16 jaar.
Gilde Sint Bavo won met het viertal handboog op doel de eerste prijs.
Peter Kommers met handboog op doel eerste prijs individueel. Jordi
Vervoort met handboog op doel eerste prijs t/m 13 jaar. Dirk Pullens
met handboog op doel eerste prijs 14-15 jaar. Patrick de Bont met
handboog op doel tweede prijs 14-15 jaar. Nick de Groot met handboog
op wip eerste prijs t/m 13 jaar.
Dirk Pullens met handboog op wip eerste prijs 15-16 jaar. n

Jong geleerd oud gedaan
Op 7 juli 2008 werd in Opoeteren het Oud Limburgs Schuttersfeest
gehouden een evenement waar de schutterijen uit Belgisch en
Nederlands Limburg jaarlijks naar uitkijken. Omdat de schutterij
Sint Dionysius uit het Belgische Opoeteren vorig jaar de “Um”, (wisseltrofee) in de wacht sleepte mochten zij in 2008 dit schuttersfeest
organiseren. Voorafgaand aan deze hoogtijdag werd er op donderdag
26 juni het Kinder-OLS georganiseerd. Ruim 800 kinderen afkomstig
van basisscholen uit Opoeteren en wijde omgeving, hebben op eigen
wijze invulling gegeven aan deze dag. Maanden waren de kinderen
vanaf het zesde leerjaar al bezig om zich op de beste manier als
“schutterij” te presenteren, compleet met vaandel, koningspaar en
“wapens”. Aan deze dag gingen maanden van voorbereiding vooraf.
Vaders werden ingeschakeld om “geweren” voor de optocht te maken,
moeders en oma’s werkten de kledingontwerpen van de kinderen
uit tot prachtige kostuums en natuurlijk waren de schutterijen uit het
werkgebied van het OLS de vraagbaken om alles op verantwoorde
wijze vorm te kunnen geven. De kinderen konden kiezen of ze historisch verantwoorde kostuums wilden maken of dat het fantasiekleding
moest worden. In de optocht, van de 800 deelnemers, bleek dat de
schutterijen ingebakken zijn in de plaatselijke gemeenschap, liepen de
kinderen als volwaardige leden van de schutterij mee compleet met
bielemannen, exercitiepeloton en koningspaar, kortom het was een
echt OLS. De verschillende onderdelen van het kinder-OLS werden
vooral in het laatste trimester van het schooljaar ingepast in de lessen
zodat de kinderen naast de praktische beleving ook de achtergronden
van de schutterijen konden inhaleren, voor zover dit nog niet bekend
was. Geholpen door de schutterijen konden de kinderen vanaf twaalf
jaar zich, in voorbereiding tot dit feest, bekwamen in het schieten met
de luchtbuks. Uit de vele aanmeldingen werd er per “kinderschutterij”
een zestal geformeerd waarmee het kinder-OLS helemaal een kopie
van het grote schuttersfeest werd.

Een heel mooi initiatief om de kinderen op jongere leeftijd al bekend te
maken met het rijke verleden van de gemeenschap, de tradities en de
inpassing in de huidige tijd. Een initiatief dat door de Noord-Brabantse
gilden overgenomen zou moeten worden. Het zou de gilden dichter bij
de kinderen kunnen brengen door hen op theoretische en praktische
wijze bekend te maken met de in en outs van de Brabantse schuttersgilden en de gilden uit de eigen woonplaats. n

Exercitie tijdens de Kinder-OLS.

Optocht tijdens de kinder-OLS.
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Jeugdkoningschieten bij
Bob Verhoeven
gilde Sint Joris Udenhout. jeugdkoning Dinther
Afgelopen jaar hebben wij voor de eerste maal het jeugdkoningschieten
gehouden op het gildeterrein. Ook dit jaar hebben we dit in samenwerking met Udenhouts Belang gedaan. De deelnemers moesten eerst
drie ballonnen kapot schieten, en aansluitend met drie darts gooien.
Diegene die drie ballonnen heeft kapotgeschoten en het hoogste aantal
punten heeft gegooid, mag zich voor het komende jaar jeugdkoning
van Udenhout noemen. Er waren vierenveertig deelnemers, waarvan er
zeventien waren, die de noodzakelijke drie ballonnen hadden kapotgeschoten. Het bleef tot op het laatste moment spannend.
De winnaar, oftewel de jeugdkoning van Udenhout 2008 is geworden:
Jesse Voogt. Op de tweede plaats is geëindigd Aafke Robben en de op
de derde plaats Martijn van Keulen. In de middag heeft Jesse Voogt zijn
koningskruis ontvangen uit handen van Rob Weijtmans in bij zijn van
zijn familie en de bezoekers van de “Grote Spel en Doemiddag”. n

Op 12 april 2008 heeft het Bernhezer koningschieten plaatsgevonden
op het gildeterrein van het Sint Barbaragilde te Dinther. Op deze dag is
het Bob Verhoeven gelukt om zich tot jeugdkoning te schieten, namens
iedereen: Bob van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie. n

Bob Verhoeven, jeugdkoning van Dinther.

Kaderdag Hoge Schuts
in Dinther
Op zondag 13 april 2008 vierde gildekring de “Hoge Schuts” de
kaderdag in Dinther. De twaalf gilden van de “Hoge Schuts” hebben
hun jeugd op deze jaarlijkse kaderdag weer de kans gegeven om
hun kunnen te demonstreren zonder daar druk op te leggen, zodat
eenieder vrij naar eigen vermogen zijn of haar talenten kon tonen.
Juryleden beoordeelden de prestaties en gaven aan waar nog meer uit
te halen was of hoe er met simpele aanpassingen een beter resultaat te
behalen is.
Er werd gevendeld, getromd, en bazuingeblazen. In de categorie jeugd
groot kwam Lars Blom van het Sint Barbaragilde uit Dinther als vendelier met de meeste punten uit de bus en mocht de vendelwisseltrofee
mee naar huis nemen. Bob Verhoeven kwam bij het jeugdtrommen op
plaats drie, een mooie prestatie.
Lars en Bob proficiat! n

Jesse Voogt de nieuwe jeugdkoning in Udenhout.

Vaandels, Vendels en Vlaggen

Joke Willigers
Zand 33, 5757 RX Liessel
Tel.: (0493) 34 25 68 Fax (0842) 25 21 71
jwilligers@planet.nl www.vlag-mast.nl
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Onbekende
standaardruiter
Geachte gildebroeders.
Wie kan ons informatie geven over bijgaande foto.
Op deze foto ziet u een standaardruiter. Deze foto is gevonden in het
gilde-archief van het Sint Barbaragilde te Dinther. Wellicht is deze foto
al eventjes oud, er lopen al ramingen van voor 1930 gezien het zilver

Schietsport
De heer Frans Heesakkers, dekenschrijver van het Sint Joris-Sint
Barbaragilde Maarheeze is als gedwongen lid van de KNSA ontevreden over
de inhoud van hun ‘lijfblad’. Hij schreef de redactie van de “Schietsport”
de volgende brief waarin hij zijn ongenoegen uit betreffende de raakvlakken
met de gilden. Eventuele reacties van uw kant kunt u richten tot de schrijver
van deze brief.
Maarheeze 9 mei 2008.
Geachte redactie,
al vanaf de eerste keer dat ik het blad “Schietsport” in de bus krijg, heb
ik vergeefs gezocht naar raakvlakken met mijn lidmaatschap van een
gilde. Daarom ben ik er van overtuigd dat ik in de hieronder volgende
reactie de stemmen verwoord van het overgrote deel van mijn
gildenbroeders. Die zijn, tot op heden, stil gebleven maar zullen zich
massaler gaan roeren als er niet iets structureel gaat veranderen.
Ik zou het dan ook op prijs stellen dat u deze brief onverkort in de
volgende editie opneemt. Wellicht leidt het er toe dat “groeistuipen” als
gevolg van de “geforceerde” groei van uw bond, beheersbaar blijven.
Groei tegen wil en dank
In “Schietsport” van mei staat in het voor mij wat ‘ronkende’ artikel
over het gegroeide ledental vermeld dat er in 2007 ongeveer 6500
nieuwe leden werden ingeschreven. Verderop is dan ook nog te lezen
dat dit vooral een gevolg is van de “Circulaire wapens en munitie”.
Wat duidelijker: het gaat bij deze massale groei hoofdzakelijk om de
leden van de gilden en de schutterijen die, om door te kunnen gaan
met hun vaak eeuwenoude tradities, verplicht werden om lid te worden
van een bond waar ze helemaal geen voeling mee hebben. Deze leden
zijn helemaal niet geïnteresseerd in een blad gevuld met artikelen en
advertenties over schietwedstrijden met dure pistolen, revolvers en
geweren temeer omdat hiervoor ook nog € 35,- per jaar moet worden
betaald. Ze gooien dat blad meteen bij het oud papier en zouden hun
verplichte lidmaatschap liever vandaag dan morgen willen stoppen.
Jammer genoeg lijkt dat voorlopig onmogelijk.

dat de standaardruiter draagt. Misschien nog een tip, zie de tramrails,
dus alle plaatsen waar indertijd geen tramrails waren of waar geen gilde
was die vallen af. Gildekring de “Hoge Schuts” is opgericht in 1926
te Berlicum (mede oudste gildekring van Nederland). De oprichting
van de gildekring “Hoge Schuts” was indertijd te Berlicum, waar ook
een tramrail doorheen liep. Dit zijn slechts hints, het kan best zijn dat
iemand paard en ruiter herkent en dan blijkt dat er heel ergens anders
gezocht moet worden. Wij zijn bijzonder geïnteresseerd in wat deze
zoektocht naar boven zal brengen. Bij voorbaat dank aan iedereen die
hier energie in steekt.

Een suggestie: als u ook deze leden serieus wilt nemen schrijf dan eens
iets wat ook hen interesseert. Doe eens wat veldwerk en bericht bijvoorbeeld over de verschillende typen kogelvangers, het juiste onderhoud
van de oude geweren, het voorkomen van terugslaande kogels enz.
Stof is er voldoende.

Archivaris Sint Barbaragilde Dinther,
Hans de Visser. n

Met vriendelijke groet,

De duizenden nieuwe leden uit de gilde- en schutterijwereld zullen
dit blad daardoor misschien ook echt gaan openslaan en lezen en
ze zullen daardoor verlost worden van het gevoel dat ze alleen maar
dienen als melkkoe.

Gildebroeder Frans Heesakkers,
Meidoornstraat 2 6026 XE Maarheeze. Tel. 0495 592213 n
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Zwaai uw vendel voor God…
“Vendeliers! Opgelet! Zwaai Uw vendel voor God, Koningin en
Vaderland”. Wat zeg ik? Inderdaad. Voor God… enz. enz. Hoe vaak
hebben jullie gildebroeders en gildezusters deze woorden al niet
gehoord en hoe vaak al niet heb ik mij, als hoofdman zijnde van het
gilde, met deze opdracht tot onze vendeliers, thans een vendelier,
gewend. Soms vraag ik mij af of ik de strekking van deze woorden
besef. Wat betekenen deze woorden voor mij! Voor jullie! Wat wordt er
met deze opdracht bedoeld. Waar gaan mijn en jullie gedachten heen
bij het uitspreken dan wel aanhoren van deze opdracht. Koningin en
vaderland, daar kan ik mij iets bij voorstellen. Maar God? Wat zegt dit!
Hoe vaak hoor ik niet het woord God uitspreken door deze en gene op
allerlei plaatsen en gelegenheden. Maar wat wordt er toch mee bedoeld
om maar niet te spreken over al datgene wat er in Godsnaam gebeurd.
Hoe kunnen mensen in Godsnaam iets willen of doen! Ik kan dit niet
begrijpen. God heeft geen wil. God is wil. Daden, die gevoed worden
door Gods-wil zijn dan ook mogelijk handelingen, die voortkomen uit
menselijke zelfoverschatting, onmacht, wellust of menselijke machtsdrift. Of vergis ik me?

ik ervaren dat een bezoek aan de genoemde landen niet de oplossing
bood. De weg, die ik bewandelde op zoek naar de zin van het menselijk
bestaan, bleek eindeloos te zijn Een weg, die geen bakens kende.
Dit duurde tot ik heel dichtbij, namelijk in het dorp zelf, mensen
ontmoette, die de vraag naar het waarom van dit aardse leven zinloos
vonden en aan het leven zelf zin gaven door te leven en mede daardoor
de ander te bevestigen. Hem of haar de ruimte gaven om te zijn.
Dorpsgenoten, die tevreden waren met het verleden en heden en zich
verheugden in de toekomst. Mensen, die blijk gaven van een innerlijke
vrede en momenten kenden van grenzeloze vrijheid. Vredigheid,
eeuwigheid, zaligheid, liefde, is dit de God, waarvoor onder anderen de
vendeliers van onze gilden zwaaien?
Roger van Laere,
hoofdman Gilde Sint Antonius Abt, Liempde.

n

Wie van de gildebroeders en gildezusters kent niet het traditionele
overvendelen van het wereldlijke- en/of geestelijke gezag door de
vaandrig bij bepaalde feestelijke gelegenheden of evenementen als
teken van trouw. Woorden als traditie, broederschap, koningin en
vaderland, zij klinken elke gildebroeder en gildezusters als bekend in de
oren. Een ieder zal er op zijn of haar eigen wijze een zekere betekenis
aan toekennen.
Anders wordt het als er gesproken wordt over kerk, kerkelijk gezag,
over God en geloof. Neem nu het kerkelijk gezag. Paus, bisschoppen,
pastoors e.a., zij vormen het kerkelijk gezag, akkoord. Zij zijn de
gezagdragers. De vertegenwoordigers. Van wie of wat? Van de kerk.
Wat is kerk? Een gebouw? Een instituut? Een gemeenschap van
mensen? Van mensen, die geloven. In wie, waarin? Geloven in God!
Vendeliers, zwaai Uw vendel voor God… Wie of wat is toch die God. ?
In onze maatschappij, waarin het individu zo centraal staat, met zijn
buitengewone waardering van het materiële aspect van het leven, met
zijn toenemende ontkerkelijking is het Godsbeeld vager en vager aan
het worden. Althans zo lijkt het.

Gilde Sint Willibrordus en Monulphus en Gondulphus;
zwaai uw vendel voor…

Op 1 april 1965 werd ik huisarts in Liempde. Vanaf die tijd werd ik
in het dorp, beroepshalve, van zeer nabij geconfronteerd met dood
en geboorte, met sterven en leven, met vreugde en verdriet, met
gezondheid en ziekte. Niet een keer maar vele malen in dit voor mij
prille begin, vroeg ik mij af wat toch de zin kon zijn van dit alles. Ik
worstelde met het leven, met de betekenis van het menselijk bestaan.
Een strijd, die vele jaren zou duren en mij dreef naar Oosterse landen,
de bakermat van het christelijk geloof. Israël, Jordanië, Egypte,
Griekenland, Kreta, Cyprus werden bezocht, samen met mijn vrouw,
op zoek naar de zin van ons bestaan, naar de diepere gronden van
ons geloof. Er kwam echter geen antwoord. Vermoeid door de vele
indrukken, hoe boeiend, fraai en interessant deze ook waren, moest
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Vijftig jaar gildebroeder
Tijdens de teerdag van het gilde Santa Barbara uit Oirschot op 7 juni
2008 werd Jan van Hersel gehuldigd met zijn vijftigjarig jubileum.
De dag begon met een eucharistieviering in de gildekapel van Sancta
Barbara in de kerk van Sint Petrus Banden, voorgegaan door deken
Spijkers. De hele familie van Hersel was hierbij aanwezig. Daarna trok
het gilde naar het gildehuis de Beurs alwaar, na de koffie met gebak, de
huldiging plaats vond. Beschermvrouw, L.M.M.Rijcken-Mulder, sprak de
jubilaris toe waarin zij hem prees voor zijn sociale bewogenheid en met
alles wat te maken heeft met het gilde. Er klonken ook woorden van lof
voor zijn echtgenote, die altijd volledig achter Jan heeft gestaan.
Zij memoreerde dat Jan jarenlang standaardrijder is geweest en tweemaal koning, en wel in de jaren 1981-1983 en 2003-2005. Zij spelde
hem het herinneringsschildje van het gilde op. De vice-voorzitter van
Kwartier van Oirschot, de heer L. van der Staak, die samen met J. van den
Biggelaar het kringbestuur vertegenwoordigde, sprak de jubilaris ook toe
en spelde hem de kringonderscheiding op die bij dit gouden jubileum
hoort. Voor zijn jarenlange inzet voor de standaardruiters in de federatie
huldigde de secretaris van de federatiecommissie standaardrijden,
‘Jantje’ Luijten , Jan ook en prees hem voor al zijn gedane werk.
Een zichtbaar ontroerde Jan
van Hersel dankte iedereen,
maar op de eerste plaats zijn
echtgenote Jo, want zonder
haar zou hij het allemaal zo
niet hebben kunnen doen.
De teerdag werd feestelijk
voortgezet in de gildetuin
en het nieuwe onderkomen
“Hoog Bocht”.
Al met al een mooie dag
waar Jan van Hersel en zijn
De beschermvrouw speld Jan van Hersel
familie nog lang aan zullen
het herinneringsspeld op.
terug denken. n

Te gast bij het Oud
Limburgs Schuttersfeest

Het Sint Dionysiusgilde Tilburg te gast in Opoeteren.

Op zondag 6 juli 2008 organiseerde de schutterij Sint Dionysius uit
Opoeteren het jaarlijkse Oud Limburgs Schuttersfeest. Het gilde kreeg
deze eer omdat het in 2007 als winnaar van dit schutterstreffen uit de
wedstrijd kwam. Direct na het behalen van de “Um 2007”, een wisseltrofee die bij het OLS hoort, hebben de Sint Dionysiusgilden uit Heijen
(Land van Cuyk) en Tilburg (Kwartier van Oirschot) het gilde gefeliciteerd
met het behalen van de titel. Dit heeft uiteindelijk geressorteerd in een
uitnodiging om als ‘gast’ aan de optocht deel te nemen. Op deze uitnodiging werd door beide gilden positief gereageerd, en zodoende konden de
drie Sint Dionysiusgilden op deze dag met elkaar verbroederen. Dit met
de hoop dat het mogelijk een vervolg zal krijgen en dat de tweejaarlijkse
verbroedering die al tussen Heijen en Tilburg bestaat in de toekomst
uitgebreid kan worden. De twee gilden uit Brabant sloten de optocht
door het prachtige Opoeteren af. Het was een unieke gelegenheid voor
de Sint Dionysiusgilden uit Brabant zich in het Limburgse land te presenteren en waar de gildebroeders en -zusters met veel voldoening op terug
kunnen kijken. n

Gilde Sint Joris huldigde vijf jubilarissen
Sint Joris Diessen huldigde op de teerdag, 26 april 2008, vijf jubilarissen:
Jan Heuvelmans, vijfenvijftig jaar gildebroeder. Jan was tweemaal koning
in de periode 1969-1973 en 1993-1998. Hij werd door de hoofdman
gehuldigd met een erepenning. Harrie Heuvelmans, vijfenveertig jaar
gildebroeder. Ook hij werd met een erepenning gehuldigd.
Co van den Hout veertig jaar gildebroeder. Co is vanaf 1994 dekenschatbewaarder, was koning van 2001-2005, en zit al vele jaren in de schietcommissie. Co kreeg een kringonderscheiding. Sjef Verhoeven veertig
jaar gildebroeder. Hij is driemaal achtereen koning geweest in de perioden 1973-1977; 1977-1981 en in 1981, waarna zevenentwintig jaar keizer.
Sjef kreeg ook een kringonderscheiding. Frans Heuvelmans vijfentwintig
jaar gildebroeder. Hij was tien jaar dekenschrijver van 1990 tot 2000.
Daarna vijf jaar hoofdman van 2000 tot 2005. Frans werd gehuldigd met
een erepenning. n

V.l.n.r. Harrie Heuvelmans, Co van den Hout, Jan Heuvelmans, Frans
Heuvelmans, Sjef Verhoeven met in hun midden de koning van het gilde.
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Jan van Gisbergen koning Drie jubilarissen
in Hooge Mierde
in Middelbeers
Zeven kruisboogschutters, waaronder twee vrouwelijke, hadden zich
aangemeld voor de strijd om het koningschap van het Sint Jorisgilde van
Hooge Mierde op dinsdag 27 mei 2008. Onder hen uiteraard Jo Jansen,
de regerende schutterskoning, die stellig van plan was zijn titel te verdedigen. Het experiment om het koningschieten nu niet in de middag maar
in de avonduren te houden, was een succes gezien de grote belangstelling die er was. Daarbij kwam nog dat de weergoden het gilde gunstig
gezind waren. Onder deze optimale condities traden de zeven schutters
met elkaar in het strijdperk. Nadat pastoor Wim Wouters, loco-burgemeester Jan van de Sande en hoofdman Jos Wouters volgens de traditie
de schutsboom met welgemikte schoten hadden bevrijd, barstte de strijd
om het koningschap los. De vogel, vervaardigd van op elkaar gelijmde
multiplex, bleek een “knoertharde” te zijn. Zelfs na 344 voltreffers (slechts
twintig schoten misten het doel) gaf de
vogel, die ondertussen al wel zonder
vleugels, kop en staart moest stellen,
nog geen krimp. Vanwege de invallende
schemering werd besloten de tape,
waarmee de vogel extra stevig aan de
schutsboom was bevestigd, een beetje
losser te maken. Ook toen duurde het
echter nog twee volle rondes voordat
KLM-piloot Jan van Gisbergen met
het 381ste schot de laatste resten van
de vogel naar beneden haalde en zich
dus de komende drie jaar koning mag
Koning Jan van Gisbergen.
noemen. n

Beide jubilarissen, veertig jaar.

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Sint Jorisgilde uit
Middelbeers, zijn op 26 april 2008 Jack van Hoof en Sjef Hooyen
vanwege hun veertigjarige jubileum gehuldigd door de kringvoorzitter
Jan van Riel en kringbestuurslid Bert van de Staak. Zij kregen de daarbij
behorende jubileumspeld uitgereikt. Sjef houdt zich graag bezig met de
administratieve handel en wandel binnen het gilde en zat verschillende
keren in de kascommissie. Jack is actief tijdens de gildedagen en is ook
altijd te vinden tijdens de optochten.
Ad Timmermans kreeg voor zijn vijfentwintigjarige lidmaatschap het
jubileumspeld van het gilde uit handen van hoofdman Piet Hems.
Ad is een actieve schutter en zeker geen onbekende in de regio. In die tijd
bekleedde hij diverse functies binnen het gilde. n

Sint Odulphusgilde Best te gast op basisschool
De Schakel
ervaring. Het team van basisschool De Schakel in Best was er dan ook
trots op dat het, mede dankzij ZininC(ultuur), in contact kon komen met
het Sint Odulphusgilde uit die plaats. De kinderen van groep 6 en 7/8
hadden, als voorbereiding op het bezoek van het gilde aan de school, het
onderwijspakket ‘Daor hedde de Guld’ doorgenomen en kregen door de
speciale DVD een goede achtergrondinformatie.
Zo hadden zij zich dus op een goede manier kunnen voorbereiden
toen op donderdag 17 april 2008 een hoge delegatie van het gilde op
bezoek kwam. Terwijl het vaandel en de trom door de school trok, zag
men de interesse op de gezichten groeien. Bijna een uur was er absolute
aandacht voor de 517 jaar oude geschiedenis van het Odulphusgilde, zijn
patroonheilige, de voetboog, het vaandel, de hoofdmanspies, de vogel
en het koningszilver. Daarna trok een stoet achter de tamboer aan naar
buiten. Op het schoolplein werd onder een heerlijk zonnetje het bezoek
met een vendelgroet afgesloten. n

Het gilde op basisschool De Schakel.

Als men het op school over de middeleeuwen heeft dan kan men dat
doen in de vorm van een les uit een boek, maar een film laten zien geeft
ook nog een extra beeld bij. Niets kan het echter halen bij een echte
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Kringonderscheiding
voor Piet Huyben
Tijdens de laatstgehouden jaarvergadering van het gilde Sint Sebastiaan
uit Lage Mierde ontving Piet Huyben een onderscheiding van Het
Kwartier van Oirschot uit handen van het kringbestuur. Dit omdat hij vijfentwintig jaar actief is geweest als bestuurslid. Piet is bestuurslid geweest
van het gilde, maar hij is ook al vele jaren raadsheer bij het kringbestuur
van Het Kwartier van Oirschot.
Piet werd gekenschetst als een gildebroeder in hart en nieren. Zowel bij
de kring als bij het gilde zelf is hij graag gezien en men kent hem als een
gildebroeder die altijd bereid is zich in te zetten voor het gildewezen.
Bij het gilde staat Piet ook bekend als een van de betere schutters.
Menigmaal haalt hij “de 15”. Dit heeft hem dan ook een groot aantal
keren de titel “kampioen van het jaar” opgeleverd. Van 2002 tot 2006
was Piet ook koning. Ook deze titel heeft hij vier jaar lang met veel trots
gedragen. Hij was voor de gildebroeders- en zusters dan ook echt dé
koning die wij wensten. Door zijn goede schietvermogen heeft hij dan
ook in die jaren menig koningskruis veroverd. n

Piet Huyben krijgt de kringonderscheiding opgespeld.

Restauratie en onderhoudswerken aan het Mariakapelletje van Westelbeers.

De kapel in restauratie.

De kapel werd in 1637 gebouwd ter ere van Maria en kreeg het torentje
in 1917. Door het Gilde van Onze lieve Vrouw van West-en Middelbeers
zijn de afgelopen tijd een aantal restauratie- en onderhoudswerken
uitgevoerd. Eerst moest een steiger, welke we te leen kregen, worden
opgehaald en geplaatst, daarna werden de dakpannen verwijderd en
de panlatten, welke geheel verrot waren, vernieuwd. Vervolgens werden
de dakpannen geselecteerd, schoongemaakt en weer teruggelegd. Een
aantal dakpannen was er slecht aan toe evenals de nokvorsten, zodat
voor een aantal nieuwe moest worden gezorgd. Tevens werd de ventilatie
van het dak gemaakt door ventilatiepannen en een open nok. Verder
werd het torentje en de kapel aan de buitenkant geschilderd, ook de
ankers en de kruisjes. In de weken daarna is het binnen-stucwerk gerepareerd, en geschilderd. Er is ook een kleine ventilatie gemaakt om de
kaarsendamp wat af te voeren. Het gilde, dat dit jaar 505 jaar bestaat, had
eind augustus weer haar traditionele koningschieten en toen konden de
vele bezoekers ook weer terecht in het mooie gerestaureerde kapelletje. n

Bedevaart en verbroedering.
“Wederopbloei bedevaarten”, lezen we in de spectrumbijlage van
het Eindhovens Dagblad van 30 mei 2008. Inderdaad zien we steeds
meer advertenties voor pelgrimages naar verre oorden. Ook onze
eigen Gildetrom maakt melding van gilden die op bedevaart gaan naar
onder andere Rome en Portugal. Om nog maar niet te spreken over de
bezoeken van gilden aan De Zoete Moeder van Den Bosch, de Lieve
Vrouwkes van Handel, Oirschot, Ommel, Meerveldhoven enz. Minder
bekend zijn de kleine heiligdommen zoals het kapelletje op de Brink in
Zandoerle, waar vorig jaar het 200-jarig bestaan van werd gevierd. Het
kapelletje werd in 1807 door
omwonenden gebouwd op de
plek waar vroeger een schuurkerk stond. Nog altijd wordt het
gebouwtje door de bewoners
van Zandoerle onderhouden. In
dit kapelletje wordt “O. L. Vrouw
Bedevaart en verbroedering in Zandoerle. van het Zand” aangeroepen en

toegezongen. Het kapelletje wordt druk bezocht door buurtbewoners,
maar ook veel passanten onderbreken hun tocht om een kaarsje op te
steken voor het oude, lichtblauw geklede beeld van Maria. Maar één
maal per jaar is het in de meimaand druk op Zandoerle.
Dan komen de gilden van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus
uit Wintelre, Monulphus en Gondulphus uit Knegsel en Sint Jan Baptist
uit Oerle “ op bèvert ner ’t kapelleke op Zandoers”. Vanuit drie
richtingen trekken de gilden naar de Brink en nemen plaats voor het
kapelletje waar de pastoor van Oerle een mis opdraagt en grotendeels
zelf de gezangen voor zijn rekening neemt, want “gildebroeders zijn geen
zangers” heeft hij gemerkt. Na de dienst brengen de vendeliers van de
drie gilden gezamenlijk een vendelhulde en gaan ze gebroederlijk door
elkaar naar een nabijgelegen etablissement voor verdere verbroedering.
Het initiatief tot deze bedevaart werd genomen in 1989 en dat de keuze
op Zandoerle viel zal wel gedeeltelijk bepaald zijn door het feit dat
Zandoerle het dichtst bij was en dat Oerle en Knegsel ook mee wilden
doen gaf uiteindelijk de doorslag. n
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Koningschieten bij het
Sint Catharinagilde tot
Blortem en Gestel

Gebroeders Beelen samen
veertig jaar bij de guld

Op zondag 25 mei 2008 hield het Sint Catharinagilde tot Blortem en
Gestel haar driejaarlijks koningschieten. Nadat de tamboers ‘s morgens,
volgens traditie, de overheid hadden aangetromd werd de oude koning,
Jac van den Munckhof, opgehaald op zijn huisadres en door het gilde
naar gemeenschapshuis “De Ketting” gebracht alwaar het koningschieten zou plaatsvinden. Daar was er de ontvangst van burgemeester Rob
van Gijzel, die het eerste schot kwam lossen op de vogel. Alvorens met
het koningschieten te beginnen, werd onze voormalige regerend deken,
Tiny van Dooremolen, in het zonnetje gezet door kringvoorzitter Jan
Schrurs. Vanwege zijn jarenlage verdiensten voor het gilde en vooral voor
de SAT-commissie. Tiny werd hiervoor onderscheiden met het zilveren
medaillon van Kring Kempenland. Hierna kon het koningschieten beginnen op de gildeweide achter het gemeenschapshuis. Na het “vrijen” van
de schutsboom werd het openingsschot gelost door de burgemeester,
waarna de gildebroeders konden beginnen met het slopen van de vogel.
Dit was vrij snel gebeurd, want al na tweeëntwintig schoten kwam de
gipsen vogel naar beneden, en het was Chris Moonen die zich voor
de derde keer koning schoot van het gilde. De eerste keer was in 1981,
daarna in 2002 en nu dus in 2008. n

V.l.n.r.: Theo Beelen, Frits Beelen, Jo Beelen en Piet Beelen op volgorde van
hun leeftijd voor de Genneperwatermolen.

Naar eigen berekening waren de broers Theo, Frits, Jo en Piet Beelen
ergens op een dag in augustus 2007 gezamenlijk tweehonderd jaar
gildebroeder van het Sint Jorisgilde Gestel en Blaarthem. Hoewel zij
die heuglijke dag niet officieel hebben gevierd, willen wij die bijzondere
gebeurtenis toch graag even vermelden in De Gildetrom. Frits is lid
geworden op 12 januari 1955, schoot zich in 1956 tot koning en was jonge
deken van 1959 tot 1964. Vanaf 1986 is Frits ouderling en in 2005 werd
hij benoemd tot eregildebroeder. Jo is op 24 april 1957 als vendelier bij
het gilde gekomen. Daarna vervulde hij de functie van kapitein van 1969
tot 1997. Vanaf 1995 is ook Jo ouderling en in 1997 kreeg hij van zijn gilde
de titel van ere-kapitein. Piet is op 23 april 1958 tot het gilde toegetreden
en Theo op 6 oktober 1959. Beide broers hadden decennia lang een
winkel in dierenbenodigdheden. Piet in Tongelre en Theo in Gestel. Dat
de broers op de foto poseerden voor de Genneperwatermolen is beslist
geen toeval, want Frits was daar van 1952 tot 1990 de molenaar. Ook zijn
broers Jo en Theo hebben op die molen gewerkt. Wij wensen de broers
nog vele jaren als gildebroeder toe en hopelijk in goede gezondheid. n

Inhuldiging Chris Moonen.

Patroonsfeest bij Sint Joris-gilde Gestel en Blaarthem
harmonie Phileutonia, waarvan hij gedurende achttien jaar ook voorzitter
is geweest. Tegenwoordig is hij nog secretaris / penningmeester van de
stichting ‘Vrienden van Phileutonia’, voorzitter van een vrouwenzangkoor
en penningmeester van de parochiële afdeling van de Katholieke Bond
van Ouderen. Jos Tonneijk (60) is niet zo’n regelaar bij allerlei verenigingen, maar hij staat altijd klaar voor het gilde, wanneer er bij evenementen
tenten moeten worden opgezet of afgebroken.
Ook stelt hij zijn vakkennis in dienst van het gilde, wanneer de schutsbomen weer eens een nieuwe verflaag nodig hebben. Jo en Jos kregen de
zilveren jubileumspeld van het gilde uitgereikt. n

Op zondag 20 april 2008 trok een kleurrijke stoet van dertig gildebroeders met vliegende vaandel en slaande trom de mooie, neogotische Sint
Lambertuskerk binnen voor de jaarlijkse viering van het patroonsfeest.
Vaandrig / koning Jo van de Vorst had door middel van een vendelhulde
aan de pastor de trouw aan het geestelijke gezag op symbolische wijze
bestendigd. In de tegenover de kerk gelegen gasterij ‘De Harmonie’,
waar het gilde zijn domicilie heeft, ging de aandacht uit naar de gildebroeders Jo van Oorschot en Jos Tonneijk, die beiden vijfentwintig jaar
bij het gilde waren. Jo van Oorschot (74) is een echte verenigingsman.
Behalve gildebroeder is hij al vierenvijftig jaar muzikant bij de Koninklijke
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Twee jubilarissen bij het gilde Postume uitreiking van
kringonderscheiding aan
Tijke van Kemenade
Zaterdag 19 april 2008 waren het Sint Jorisgilde Vlokhoven, familie en
gasten van diverse gilden en het kringbestuur op het gildeterrein Bokt
bijeen voor de huldiging van twee gildebroeders vanwege hun
vijfentwintigjarige lidmaatschap. Martin Sanders, spreker namens het
gilde, vertelde de aanwezigen hoe Jo Rulof en Erik Huijbers bij het gilde
zijn gekomen en wat ze de afgelopen vijfentwintig jaar hebben gedaan.
Beide kregen de “zilveren St. Joris” opgespeld en een mooi ingelijste
fotocollage. De echtgenotes, de belangrijkste steun achter de mannen,
werden niet vergeten. Zij werden in de bloemen gezet. n

Erik Huijbers.

Jo Rulof.

Willy Smits nieuwe koning
Sint Antoniusschut EeneindOpwetten
Op zaterdag 31 mei 2008 werd op het gildeterrein aan de Mulakkers het
jaarlijkse koningschieten gehouden. Ruim twintig schutters hadden zich
opgegeven voor deze prestigieuze eretitel. Na een enerverende strijd gaf
de houten vogel zich bij het 128ste schot gewonnen. De schutter van dat
schot was Willy Smits wonend op de Collse Hoefdijk en eigenaar van het
gelijknamige daar gevestigde Autoschadebedrijf. Willy Smits is in 2001
ingeboond bij het Sint Antoniusschut en is een fervente jager en schutter.
Hij is schietleider en dus verantwoordelijk voor de gang van zaken op
het schietterrein bij wedstrijden. Verder bezoekt hij namens de Schut
de vergaderingen waar de wedstrijdroosters gemaakt worden en waar
alle zaken besproken worden die met het schieten te maken hebben.
Vooral dat laatste onderwerp vergt op dit moment veel aandacht en tijd.
De veranderde wetgeving op het gebied van wapens en munitie zorgt
bij alle gilden en schutterijen voor extra administratieve handelingen en
nieuwe vergunningen. De implementatie en verantwoordelijkheid voor
die nieuwe wetgeving liggen bij de schietleider Willy Smits. Nadat hij
officieel als koning geïnstalleerd was bij de eigen Antoniuskapel op het
Eeneind, siert de zilveren koningsvogel zijn tenue. Willy is toch moeilijk
over het hoofd te zien, hij is zonder twijfel de grootste van de ruim dertig
leden tellende schutterij. Willy’s partner Joke en hun kinderen zijn ook
regelmatig te vinden op het schutsterrein voor het verrichten van allerlei
hand- en spandiensten. n

Op deze 19e april werd het woord ook aan de kringvoorzitter van
Kempenland gegeven, die in eigen bewoordingen het leven van Tijke van
Kemenade schetste. Tijke, oorspronkelijk schilder van beroep, werkte eerst in
de lakspuiterij van Philips en tot zijn pensioen in 1990, bij de gemeentelijke
Nutsbedrijven als gasfitter. Hij is ongehuwd gebleven. Hij kwam met het
gilde in aanraking, toen Harry Roxs (garage Roxs), de toenmalige keizer
van het gilde werd uitgehaald door het gilde. Deze wist Tijke, die graag met
de luchtbuks schoot, over te halen om bij het gilde te komen. In de eerste
periode begon hij als vendelier. Dit was van korte duur, want zijn interesse
ging meer uit naar het geweerschieten. In die begintijd met “t zwaar” geschoten, daarna kwam het kaliber .22 in zwang en kocht Tijke een enkelloops
Walther, waarmee hij het zelfs tot Nederlands Kampioen opgelegd bracht.
In 1961 kwam Tijke in het bestuur terecht doordat hij zich koning van het
gilde schoot. Hij trok alles naar zich toe en hij hield het gilde in een kleinere
samenstelling in stand. Hij werd penningmeester, en de hele inventaris werd
bij hem thuis opgeslagen. Hij was ook de schrijver, secretaris, van het gilde,
organiseerde schietwedstrijden, de patroonsviering, koningschieten en deelname aan de kringgildedagen. Betere tijden kwamen er in de begin jaren ’70,
toen er weer enkele leden bijkwamen. penningmeester is hij tot 2003 gebleven. In 1982 werd hij kapitein van het gilde. Samen met Jan Marinus heeft hij
ervoor gezorgd dat het gilde een gezonde basis heeft gekregen. Begin jaren
’90 stond Tijke aan de wieg van een eigen gildeterrein met gildehuis voor het
Vlokhovense Gilde, dat in 1992 officieel werd geopend. Naast al deze activiteiten was hij ook al meer dan vijftig jaar zanger bij het zangkoor “La Bonne
Esperance”. De onderscheiding werd in ontvangst genomen door Tijke’s
jongste zuster Maria. Namens het gilde kreeg zij ook een prachtige ingelijste
fotocollage van Tijke. Aan het einde van de toespraken volgde buiten een
mooie vendelgroet door het gilde en werden er verschillende groepsfoto’s
gemaakt. n

Zus Maria ontvangt de postume onderscheiding voor Tijke van Kemenade.
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Ommeganck Sint Jansgilde Sint Jansgilde Soerendonk
verbroedert in Polen
Dinsdag 24 juni 2008 werd in Soerendonk weer de traditionele
“Ommeganck” gehouden. Al vroeg in de morgen verzamelden de
gildebroeders zich bij het gildehuis om de nieuwe koning Jan van de
Vorst aan huis af te halen. Het gilde begon deze feestdag met een mis,

Op vrijdag 9 mei 2008 reisden bijna vijftig gildebroeders en -zusters
af naar Polen voor een uitwisselingsprogramma met het gilde in de
Poolse stad Jarocin. Deze Poolse stad ligt in het westen van het land.
De interesse voor een dergelijke uitwisseling ontstond in 2006, tijdens
het EST in Heeswijk-Dinther. In overleg met het Poolse gilde was een
gevarieerd kennismakingsprogramma samengesteld. Zaterdags werd
de historische binnenstad van Jarocin bezocht. Opvallend was hoe welvarend en netjes alles in zo’n korte tijd na de val van het communisme
er uit ziet. Veel oude gebouwen zijn gerestaureerd. In de namiddag
ging men naar het nabij gelegen plaatsje Goluchów.
Daar werd het gilde rondgeleid in een 18e eeuws slot met een schitterende kunstverzameling van onder andere oude Nederlandse meesters
en Delfts blauw.
Ook werd het bosbouwmuseum en het prachtige park rondom het slot
bezocht. Het hoogtepunt van de reis was zondag, eerste pinksterdag.
Deze stond geheel in het teken van gezamenlijke activiteiten met het
gilde van Jarocin. Samen trokken beide gildes vanaf de rand van de
binnenstad met bazuinblazers, vendeliers en slaande trom op naar
de kerk van de H. Marcin (Martinus). De plechtige heilige mis werd
opgeluisterd volgens de Nederlandse gildetradities. Hierna bracht het
Sint Jansgilde een vendelhulde aan de geestelijke en wereldlijke overheid. Daarbij waren de hulpbisschop, de gouverneur van de provincie
en de burgemeester aanwezig. De hulpbisschop, die namens de
aanwezige gezagsdragers een dankwoord aan de Nederlandse gasten
uit sprak, bleek bijzonder geroerd te zijn door het optreden van het
gilde. Kapitein Ronnie Ras bood namens de gemeente Cranendonck
de burgemeester van Jarocin een attentie aan. De verdere middag
verbroederden de beide gilden in het clublokaal en op het schietterrein van het gilde van Jarocin. Er volgde naar goede gildetraditie een
schietwedstrijd, waarbij het Nederlandse gilde niet onder deed voor het
Poolse. Natuurlijk waren de Nederlandse gasten niet met lege handen
gekomen. Een prachtige windvaan voor op het nieuwe clubgebouw
werd aangeboden. Preses en koning, Franciszek Krukowski zei dat het
Poolse gilde bijzonder blij is en trots op de band met het Nederlandse
gilde. Hij hoopte op een spoedig weerzien. Moe, maar uiterst voldaan
keerde het gilde op tweede pinksterdag weer terug in Soerendonk. n

Huldiging jubilarissen tijdens de Ommeganck.

waarna de nieuwe koningsdeken Paul Ras geïnstalleerd werd, door
middel van het opsteken van de palmtak op zijn hoed, door eerste
deken Peter Feijen. Er werden ook jubilarissen gehuldigd: Willie Staals,
veertig jaar vendelier en Wim van Exel en Gerrit Staals die veertig jaar
bazuinblazer waren. Jan van de Vorst en Frits Staals waren dit jaar
veertig jaar lid en kregen uit handen van de kapitein de bronzen draagpenning van het gilde en van kringvoorzitter Jan Schrurs het zilveren
schild van Kring Kempenland. Bert Staals en Andre Damen vierde het
heuglijke feit dat ze vijftig jaar lid waren. Beide kregen een beeldje van
het gilde. Andre kreeg het gouden schild van de kring. Bert Staals had
er al een en kreeg daarom een gouden rozet. De rondgang ging verder
naar de Sint Jansboom op de Heuvel. Hier werden Frans Strik en Irma
Ras ingewijd tot lid van het gilde. Na de vendelhulde trok het gilde
verder naar Cranendonck waar het gemeentebestuur stond te wachten
bij het kasteeltje. Kapitein Ronnie Ras hield een korte toespraak en
bood het gemeentebestuur de vendelhulde aan het wereldlijke gezag
aan. Wethouder Frans Strik dankte het gilde voor de hulde. Daarna trok
het gilde weer verder om een korte stop te maken bij gildeheer JanWillem de Jong en zijn vrouw Ans op de Perkhoeve. Van hieruit trok
het gilde weer terug naar het dorp. De laatste stop was bij het gildehuis
De Bout. Daar werd de gebruikelijke uitsmijter met smaak genuttigd.
De dag werd afgesloten in café De Valk, waar de nieuwe deken volgens
traditie het bestuur trakteerde op een borrel. n

In optocht naar de kerk.
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Een wel heel bijzondere
patroonsdag
Op zaterdag 26 april 2008 heeft het Sint Jorisgilde Bergeijk haar
patroonsdag gevierd. Tijdens de prachtig gezongen mis werd gildebroeder Rens de Haan gedoopt, werd hem het vormsel toegediend en
deed hij zijn eerste communie. Dit unieke gebeuren werd geleid door
pastoor Penne. Partner Thea begeleidde Rens als doopmeter.
Tijdens deze bijzondere mis werden ook de koningsvogel, een gildetrom en een kruisboog gewijd. Door het herenkoor en de aanwezigen
werd het zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Speciaal in deze
mis was de uitvoering door het herenkoor van Jubilate Deo.
En door enkele leden van het koor de Eijckelbergh en drie gildebroeders, werd de antifoon (beurtzang) Alma Redemptoris Mater, van
meester Fleerakkers (Dommelen), opgedragen aan G.M. Raupp in
1859, gezongen. Deze G.Raupp en nog andere leden van de familie
waren destijds lid van het Sint Jorisgilde. Voor huisarts Johan Raupp,
woonachtig in Eindhoven, thans bevriend met het Sint Jorisgilde, werd
dit prachtige gezang nu voor de tweede keer ten gehore gebracht.
Na de dienst werd in de Gouden Leeuw iedereen door hoofdman
Hein van der Grinten welkom geheten. In zijn toespraak ging hij
onder meer uitgebreid in op de bouw van het nieuwe gildehuis.
Hierna werd er door de aanwezige gildebroeders en één gildezuster
gestemd (geboond) over twee nieuwe gildebroeders, Frans Roest en
Harrie Theuws. Zij werden door een meerderheid van witte bonen
lid van het gilde. Daarna werden ze geïnstalleerd. Zoals gebruikelijk
vond de bloemlegging weer plaats op het kerkhof voor de overleden
gildebroeders- en zusters. Op het gildeterrein werd de teerdag daarna
voortgezet. n

Nieuwe koning Sint Jansgilde
Zondag 15 juni 2008 verzamelden de gildenbroeders van het Sint
Jansgilde Soerendonk bij het gildehuis voor het driejaarlijkse koningschieten. Om twee uur ‘s middags tromde de tamboers naar buiten,
en sloten de andere gildebroeders zich aan om naar het gildeterrein
aan de Groenstraat te gaan. Daar aangekomen trok men één maal om
de schietboom. Er volgden de officiële verplichtingen. Koningsdeken
Peter Feijen las het reglement voor en daarna werd de huidige koning
Paul Ras verzocht zijn koningsmantel onder de boom op te hangen,
ten teken dat het koningsschap weer open stond.
De boom werd ‘gevrijd’ door wethouder Frans Strik en keizer Jo Feijen.
Hierna begon de strijd om het koningsschap. Bij elk schot dat gelost
werd kon men zien dat de vogel steeds kleiner werd. Het was Jan van
de Vorst die met het 127ste schot het laatste stuk naar beneden wist
te halen. Hij mag zich koning van het Sint Jansgilde noemen. Met de
nieuwe koning in het midden trok het gilde naar de dorpskern voor de
installatie, welke plaatsvond op het heilig hartpleintje. Als eerst was
er de handenwassing en de gelofte op het hoofdvaandel, welke hem
werd afgenomen
door kapitein Ronnie
Ras. Daarna mocht
de koning over het
hoofdvaandel lopen
en nam de vaandrig
de eed van trouw af.
Na de vendelhulde
bood de koning de
erewijn aan in het
gildehuis. n
Jan van de Vorst is de nieuwe koning.

Koning Jan Roijers en een koninklijke onderscheiding
voor Hein van der Grinten
Vroeg in de namiddag van 26 april 2008 zou het koningschieten
beginnen. Voor het eerste schot op de koningsvogel was burgemeester
Driek van de Vondervoort aanwezig. Op het moment dat de hoofdman
de burgemeester uitnodigde naar de schietmast te gaan, kwam
schatbewaarder Koos Beenen tussen beiden en gaf het woord aan de
burgemeester. In zijn toespraak ging de burgervader geleidelijk in op
het functioneren van de hoofdman en het overige vrijwilligerswerk
wat Hein van der Grinten al vele jaren doet. Hein was dan ook totaal
verrast toen de burgemeester hem meedeelde dat het de koningin had
behaagd..... Na het opspelden van deze koninklijke onderscheiding
werd Hein door de aanwezigen gefeliciteerd. Na deze verrassing kon
het driejaarlijkse koningschieten beginnen. Naast koning Jan Roijers
namen ook Jan Daris, Frans Koolen en Theo Schoenmakers aan deze
titelstrijd deel. Na het eerste schot van de burgemeester, begon de
strijd tussen de vier gildebroeders. Jan Roijers gelukte het, net als in
2005, het laatste stuk van de geheel aan flarden geschoten koningsvogel met het 48e schot naar beneden te halen. Deze koningsvogel
was vervaardigd door Frits van Montfort. Jammer genoeg kon Frits

niet aanwezig zijn, wegens een ziekenhuisopname. Een trotse Jan nam
vervolgens de felicitaties in ontvangst. ’s Avonds werd Jan thuis door
de gildebroeders- en zusters afgehaald, waarna in de Gouden Leeuw de
installatie plaats vond. Hier werden nog drie gildebroeders gehuldigd
voor vijfentwintig jaar gildebroederschap. Dat waren:
Daan Gielen, Hein van der Grinten en Gerard Kuijpers.
De jubilarissen werd lof toe gezwaaid, voor datgene wat zij de
afgelopen jaren
voor het gilde
gedaan hadden.
Vervolgens kregen
zij de zilveren
Sint Jorisspeld
opgespeld.
Na al deze
Hein van der
“plechtigheden”
Grinten
koninklijk
kon de feestavond
onderscheiden.
Koning Jan Roijers.
beginnen. n
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Sint Martinusgilde van het Heilig Sacrament Dommelen
Op zaterdag 17 mei 2008 vierde het Sint Martinusgilde van het Heilig
Sacrament Dommelen haar jaarlijkse teerdag. Toon van Dommelen,
Wim Caris en Maurice van den Eijnden werden gehuldigd voor hun
veertigjarig lidmaatschap. Dré van Dommelen was vijftig jaar lid
en eredeken, en Wim Jansen zestig jaar en opperdeken. Carel van
Bommel was afwezig, hij was vijfentwintig jaar lid. Tijdens de huldiging
verscheen de burgmeester van Valkenswaard, de heer A. Ederveen
die de gouden en diamanten jubilarissen toesprak. Voor beiden had
hij een verassing: Dré van Dommelen kreeg een koninklijke onderscheiding, hij werd benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau,
en Wim Jansen die al een koninklijke onderscheiding had, ontving de
Cultuurpenning van de gemeente Valkenswaard. De voorzitter van de
Kring Kempenland, de heer J. Schrurs
feliciteerde de jubilarissen, waarna
Dré van Dommelen het gouden
schild van de Kring Kempenland
kreeg opgespeld en Wim Jansen de
diamanten rozet. Van het gilde zelf
kregen de beide heren een gouden
speld en een gouden speld met
Een koninklijke onderscheiding diamant aangeboden. Na deze
voor Dre van Dommelen. huldiging bood de opperdeken Wim

Jansen een zilveren schild aan het
Sint Martinusgilde, waarin de symbolen van zijn voormalige beroep,
fietsenmaker, tot uiting kwam. De
veertig jarige jubilarissen kregen van
Kring Kempenland het zilveren schild
uitgereikt. Er volgde een zeer druk
bezochte receptie voor de jubilarissen. Onderdeel van deze dag was
ook het traditionele koningschieten
dat om de drie jaar in Dommelen
plaats vindt. Koning Harrie Wijnen,
Jan van Brakel, voor de eerste die al twee keer koning was, moest
keer koning. zijn titel verdedigen.
Na een enerverende wedstrijd, waaraan vier kandidaten deelnamen,
was het gildebroeder Jan van Brakel die het laatste stukje van de
houten vogel na 147 schoten naar beneden schoot. Jan deed voor de
eerste keer mee aan het koningschieten en nam meteen ook de titel
over van Harrie Wijnen. Hij mag zich nu voor drie jaar koning van het
Dommelse Sint Martinusgilde noemen. De huidige koning (1974) is
sinds 2003 lid van het gilde in de functie van schutter en vendeldrager.
In het dagelijkse leven is hij agrarisch medewerker. n

Peter de Laat prolongeert titel Intergildekoning
Valkenswaard
Op 15 juni 2008 werd in Valkenswaard voor de veertiende keer het
Intergildekoningschieten gehouden. Hierbij streden vijf koningen van de
gilden uit Groot-Valkenswaard voor het door de gemeente geschonken
zilveren wisselschild. Na een korte optocht in de omgeving van het
Willem II park, werd in gezelschap van het gemeentebestuur de eed
van trouw hernieuwd, waarna burgemeester Ederveen het evenement
opende. Ondanks het regenachtige weer was de publiek belangstelling
redelijk tot goed te noemen. De burgemeester, zijn echtgenote en andere
genodigden losten de gebruikelijke openingsschoten. Naast regerend
Intergildekoning, Peter de Laat van het Sint-Catharinagilde, namen
de koningen: Frits van Asten, Sint-Sebastiaangilde: Jan van Brakel,
Sint-Martinusgilde; Leo van Gerwen, Sint-Nicolaasgilde en Bernard van
Ampting, Sint-Petrusbandengilde deel.
Dat ze aan elkaar gewaagd waren, was duidelijk. Jan van Brakel was
sinds enkele weken koning en maakte dus zijn debuut. Na ongeveer
zestig schoten kwam er schot in de zaak. Ondanks de toenemende
spanning, aangewakkerd door tromgeroffel en de opzwepende woorden
van omroeper Ad van Mierlo, bleek het toch niet zo eenvoudig de strijd
te beslissen. De vijf koningen hadden gerede kansen de winst naar
zich toe te trekken, totdat het 76e schot het verlossende bleek te zijn.
Het was opnieuw Peter de Laat, die zijn zenuwen het best in bedwang
hield. Hij legde aan en richtte zorgvuldig, nam rustig zijn tijd en drukte
toen af. Meteen daarna stak hij zijn linkerarm omhoog ten teken dat
de overwinning de zijne was. Hij draaide zich om en lachte breed zoals

men inmiddels in Valkenswaard van hem gewend is. In 2009 is het
Willem II park voor de vierde achtereenvolgende keer het decor van het
Intergildekoningschieten.
Bij het Burgerkoningschieten viel het aantal deelnemers vanwege het
slechte weer enigszins tegen. Peter Smulders uit Valkenswaard werd
winnaar. Hij kreeg van de Intergildekoning het bronzen beeld van de
schutter overhandigd. n
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Jan Joosten erekoning

Peelland

Jan Verspaget nieuwe
Koning Sint Catharinagilde
Helmond
Tijdens het jaarlijkse Koningschieten is Jan Verspaget opnieuw koning
van het Sint Catharinagilde Helmond geworden. Bij het tweeënzeventigste schot wist hij het koningszilver te bemachtigen. In het afgelopen
jaar was Jan reeds koning. Het Sint Catharinagilde hield dit jaar haar
jaarlijks koningschieten op het schietterrein van het Sint Antoniusgilde
in Stiphout waar het goed toeven was. Ereschutter werd dit jaar Esther
Luijben die bij het zevenenzeventigste schot de vogel naar beneden
wist te halen. Bij de jeugd wist Ivana Peters het fel begeerde erekruis te
verwerven. Na een heuse kampwedstrijd werd beslist wie de winnaar
werd. n

Voor de tweede keer koning.

Het Sint Hubertusgilde Liessel vierde
zaterdag 21 juni 2008 het St. Jansfeest
met onder meer het erekoningschieten op het gildeterrein aan de
Tramweg. De tocht vanuit gildehuis
naar het schietterrein werd bij het
Hubertuskapel onderbroken, om de
gildebroeders de gelegenheid te geven
een kaars op te steken voor de goede
afloop. Ook bij molen
“De Volksvriend” werd aangelegd
Erekoning Jan Joosten met
om aan molennaar Piet Meulendijks
wisselbeker en een ﬂes jenever
een vendelhulde te brengen vanwege
voor het afschieten
zijn benoeming tot lid in de Orde van
van de kop.
Oranje Nassau, en anderzijds omdat
het echtpaar Meulendijks 20 juni 2008 het gouden huwelijksjubileum
vierde. Piet had deze hulde te danken aan het feit dat hij door het jaar,
als het gilde brood bakt in het bakhuisje bij de molen, altijd zorgt voor
koffie en wat lekkers voor de bakkers. Op het schieterrein opende
pastoor Masseer samen met coördinator Martien van de Wallen van de
vier Deurnese gilden het erekoningschieten. Met het 171e schot schoot
Jan Joosten de vogel naar beneden. Bij de jeugd haalde Rick Damen de
vogel naar beneden met het 92e schot. Nadat een nieuwe vogel op de
schietboom was gezet, konden belangstellenden tegen een kleine vergoeding schieten voor het tinnen bord. Rinus Oefenkamp haalde met
het 308e schot de vogel naar beneden en won hiermee het bord. Voor
de jeugd werd ook een vogel op de boom gezet. Het was Leny Oomen
die deze met het 45e schot naar beneden haalde. Zij kreeg hiervoor
een mooie beker. Nadat aan de prijswinnaars een vendelgroet gebracht
was, trokken de gildebroeders weer in optocht door Liessel terug naar
het Gildehuis “De Mama”bar. n

Vijftig jaar gildebroeder
Het was zaterdag 21 juni 2008 vijftig jaar geleden dat Richard van der
Heijden lid werd van het Sint Leonardusgilde. Hij nam de plaats in
van Martien v.d. Heijden die, omdat hij ging trouwen, het gilde moest
verlaten. Zo waren de regels vroeger. Gelukkkig is dat door pastoor
Morel teruggedraaid. Toen Richard als lid werd toegelaten bestond
het gilde uit acht personen. Gildefeesten werden met de fiets bezocht
en onderweg moest er af en toe wel eens aangelegd worden. Bij het
gildefeest in Lierop kwamen ze te laat voor de optocht. Ze hadden
zogenaamd voor de brug moeten wachten.
De feestelijkheden rond dit gouden jubileum werden ingeluid met een
viering, voorgegaan door onze gildeheer Franklin de Coninck. Deze
vond plaats in een tent achter de boerderij van de feesteling. Tijdens
de overweging benadrukte de pastor de onderlinge broederschap,
die zowel voor de persoon, zijn gezin en voor de gemeenschap van
groot belang is. Ook zijn zus Jo sprak in een impressie haar overtuiging uit dat elkaar dienen de kracht is van het Sint Leonardusgilde.
Burgemeester Hans Gilissen had ook alle waardering voor Richard,
die uitgerekend precies 8% van het totale bestaan van het gilde, vanaf
1422, zijn diensten en medewerking aan het gilde heeft verleend.
Hoofdman Geert-Jan van Rixtel had voor de jubilaris alleen maar
lovende woorden, die op een ludieke manier in zijn toespraak waren

verwerkt. Als pionier van
ons gilde, als gezellige
prater en als hoffotograaf heeft Richard een
grote bezieling aan de
dag gelegd. Een man die
eerst aan anderen denkt
en dan aan zichzelf.
En voor zijn geweldige
betrokkenheid, inzet en
Richard van de Heijden met echtgenote.
broederschap ontving
hij een zilveren schild en natuurlijk ontbraken de bloemen niet voor
zijn echtgenote Riek, die altijd achter Richard heeft gestaan en zoals
zijn dochters vertelden “als dank voor vijftig jaar trouwe poetsdienst
van het zilver”. Uit handen van de voorzitter van kring Peelland, Loek
Swinkels, ontving Richard een schild in het zilver met een bijbehorende
oorkonde. Na een afsluitende toespraak van de jubilaris, een gezamenlijk lied van “50 jaar in het pak” en een feestelijke maaltijd kwam
‘s avonds om acht uur een einde aan deze gezellige middag. Iedereen
keerde huiswaarts om de laatste wedstrijd van het Oranjeteam mee te
maken. n
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Koningschieten in Vorstenbosch
Zaterdagmorgen 19 april 2008 ging het gilde van Sint Antonius Abt
koning Piet Timmers afhalen, en na een toespraak door de hoofdman
en een vendelhulde volgde een gezellig samenzijn onder het genot van
een borrel en hapje. Na inspectie van de koningsvogel volgde de tocht
naar ’t Gildebergske. Burgemeester Heijmans verzorgde de officiële
opening. Daarna werd de loting voor het koningschieten verricht.
Nadat de vogel in de schietbak was geplaatst en de boom was gevrijd,
door rond de schietinstallatie te trekken, konden de burgemeester
en daarna de oude koning, hun eerste schot lossen. Hierna bood de
koning zijn koningsschild aan. Het schild heeft een afbeelding van
het familiewapen, bestaande uit schild met hamer en twee bazuinen
erop. Met drie-endertig leden werd de strijd om het koningschap aan
gevangen die, na drie schietronden, werd onderbroken voor een gezamenlijke koffietafel verzorgd door enkele vrouwen van gildebroeders en
de barcommissie. Eerst werd Bert van de Wetering gehuldigd voor zijn
vijfentwintig jaar verdiensten binnen het gildebestuur en voorzien van

een zilveren schildje.
Na 325 schoten kwam de
koningsvogel omlaag en
mocht Cor Geenen zich
De nieuwe koningen in Vorstenbosch.
“Gildekoning” noemen.
Later werd de schietbak in orde gebracht om te schieten voor de titel
“Schutterskoning”. Er namen achtentwintig schutters deel.. Na vijf
kampronden van drie schoten waren er nog twee schutters over en in
de laatste kampronde was Paul Heerkens de enige schutter die alle
drie de schoten raak had en dus “Schutterskoning” werd. Hierna werd
de nieuwe Gildekoning geïnstalleerd. Dit gebeurt door het omhangen
van het vest en de koningsvogel, nadat hij eerst was reingewassen en
zijn belofte had gedaan, onder tromgeroffel mocht hij over het vaandel
schrijden aan de hand van zijn vrouw Tineke. Vervolgens werd de
Schutterskoning zijn schild omgehangen en werd aan beide koningen
een vendelhulde aangeboden. n

Gildeheer met emeritaat

Nieuwe standaarddrager
Sint Antonius en
Sint Sebastiaan

De gildeheer van het gilde Sint Antonius Abt uit Vorstenbosch, pastoor
Henk Groothuyse, ging per 1 juli 2008 met emeritaat, maar hij blijft wel
gildeheer. Op zondag 15 juni 2008 werd de gildeheer een receptie in het
parochiecentrum aangeboden omdat hij ook vijfenveertig jaar priester
was, waarvan tweeëndertig jaar als pastoor in Nistelrode en de laatste
achttien jaar ook in Vorstenbosch. Het gilde haalde de gildeheer op
bij het parochiecentrum, om hem van daar uit naar de mooi versierde
kerk te begeleiden voor een prachtige eucharistieviering, waarin hij zelf
voorging. Door het kerkbestuur van de pastorale eenheid werd een
madonnabeeld met kind in brons van de kunstenaar Ronald Tolman
uit Beuningen aangeboden. Ook het gemeentebestuur was aanwezig
en de burgemeester zei dat de pastoor onder vijf burgemeesters heeft
gewerkt. De jeugd had de zaterdag er voor al een afscheidsmis gevierd.
Vanuit de kerk werd de pastoor in optocht door het gilde naar het parochiecentrum gebracht waar hem een bos bloemen en een vendelhulde
werd aangeboden. Na een rustpauze begon de receptie, waar velen
hem de hand kwamen schudden en lieten blijken dat hij zeer gewaardeerd werd. Hij stond altijd tussen de mensen, deelde lief en leed met
zijn parochianen en had voor ieder een luisterend oor. Het opzetten
en opruimen van de tenten en de spullen op zaterdag en maandag,
gebeurde door de gildeleden in samenwerking met het kerkbestuur.
Een mooi staaltje dus van dienstbaarheid aan de gemeenschap. n

Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan te Haaren heeft een nieuwe
standaarddrager. Sjel de Benis, de oude standaarddrager had te kennen
gegeven dat hij om gezondheidsredenen ging stoppen.
Bij de ledenjaarvergadering kon elk lid die interesse zou hebben voor de
standaard, bieden. In het
gilde is het gebruikelijk
dat als iemand stopt met
de functie standaarddrager, deze functie
verpacht wordt. Bert van
de Wiel was de enige
die een bod uitbracht.
Vanaf heden is Bert
van de Wiel de nieuwe
standaarddrager. Naast
deze nieuwe functie
bekleedt Bert ook nog de
functies van voorzitter
schietcommissie en
deken-schrijver. n

Sjel de Benis draagt standaard over
aan Bert van de Wiel.

Pastoor Goothuyse krijgt van hoofdman een bos bloemen.
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Erehoofdmanschild voor
scheidende hoofdman
Op bijgaande foto is het erehoofdmanschild afgebeeld, dat door het Gilde
St.Antonius Abt- St. Catharina
op de jaarlijkse teeravond
namens alle gildebroeders- en zusters door de
vice-hoofdman aan de
scheidende hoofdman
Ton Vorstenbosch
werd geschonken.
Het schild is in
opdracht vervaardigd
door de zilversmid
Noud Peters uit
St.Antonis, welke reeds
menig fraai zilverstuk voor
het gilde vervaardigde. In het
Het erehoofdmanschild.
geheel cirkelvormig uitgevoerde schild
is in het midden, in een cirkelvormige
uitsnede, het in goud vervaardigde insigne van het gilde bevestigd.
Rondom dit insigne, in het gebroken rad, is de tekst “St.Antonius
Abt- St.Catharina Nistelrode” gegraveerd. In het centrum van het kruis,
gevormd door de twee weversspoelen (Nistelrode/ weversdorp), is
een steen van lapis lazuli bevestigd. Dwars door dit geheel is de staf
van Sint Antonius gerealiseerd, waaronder een minuscuul belletje
(herdersignaal) is bevestigd. Aan de bovenzijde, in een gouden bandelier gevat, is de naam Ton Vorstenbosch en aan de onderzijde de titel
erehoofdman middels een fraai lettertype aangebracht. Ter linker en
respectievelijk rechter zijde is het jaartal 1991 (het heroprichtingjaar) en
het jaartal 2006 gegraveerd, de regeerperiode van de erehoofdman als
hoofdman. Onder zijn inspirerend leiderschap is het Ton Vorstenbosch
gelukt het gilde taken, tijdens ceremoniële uitvoeringen in onze
leefgemeenschap, zodanig te laten volbrengen dat het ieders respect
afdwong en het gilde een eigen plaats binnen de leefgemeenschap
heeft verworven. Na een toespraak waarin de kwaliteiten en de wapenfeiten van Ton Vorstenbosch onder de aandacht werden gebracht, werd
hem het erehoofdmanschild aangeboden. Hierbij werd de wens uitgesproken dat hij dit erehoofdmanschild met trots tot in lengte van jaren
zou mogen dragen. Ook zijn echtgenote, Carla, dankte men met een
fraaie ruiker. Uit het door onze kersverse erehoofdman, ook namens
zijn echtgenote, uitgesproken dankwoord bleek wel heel duidelijk,
dat zowel de benoeming tot erehoofdman als wel het aangeboden
erehoofdmanschild hem bijzonder getroffen heeft en dat zij beiden zich
zeer vereerd voelden en derhalve werd het schild in grote dankbaarheid
aanvaard. n

Gilde Sint Antonius en
Sint Sebastiaan Haaren
huldigt jubilarissen
Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren heeft op
zaterdag 31 mei 2008, de jaarlijkse mei-teerdag, drie jubilarissen gehuldigd. Dat waren: Cees van de Wiel voor zijn vijfentwintigjarige keizerschap. In 1965 schoot Cees voor de eerste keer koning. In 1974 voor de
tweede keer en in 1983 voor de derde keer. Bij ons gilde schieten wij om
de negen jaar koning, dus Cees werd drie keer achtereen koning en is
nu al weer vijfentwintig jaar keizer. Cees is nog altijd actief in het gilde
en is onze materiaalman als het om het schieten gaat.
Sjel de Benis werd gehuldigd omdat hij vijfentwintig jaar standaarddrager is geweest. Sjel is een gildebroeder in hart en nieren en stond
en staat altijd klaar. Om gezondheidsredenen moest Sjel eerder dit jaar
stoppen met zijn functie als standaarddrager, maar heeft toch net de
vijfentwintig jaar volgemaakt. De derde jubilaris was Wim van de Wiel,
zoon van keizer Cees, omdat hij al vijfentwintig jaar het herfstschieten
organiseert. In eerste instantie schoot het gilde met een buks vlak.
Later werd het weer de schutsboom op het gildeterrein. Wim maakte
de wedstrijd zodanig interessant dat er op drie verschillende plaatjes
geschoten moest worden met een afzonderlijke puntentelling en die
moest dan opgeteld worden. Bij het gilde schieten wij met handboog
op wip. Hoofdman Theo Swinkels gaf de drie jubilarissen een
cadeaubon. n
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Inzegening nieuwe standaardvaandel in Dinther
Op 30 april 2008 vond op plein 1969 de jaarlijkse aubade plaats,
die werd afgenomen door burgemeester en wethouders van de
gemeente Bernheze. Hierbij waren aanwezig het Sint Willebrordusgilde
uit Heeswijk en het Sint Barbaragilde uit Dinther, de Heeswijkse
Koninklijke fanfare en de Dintherse harmonie Sint Servaes.
Na de aubade trok het Sint Barbaragilde naar de pastorie van Dinther
om voor de pastorie het nieuwe standaardvaandel te laten inzegenen.
Speciaal op koninginnedag omdat dan bij voorbaat veel mensen op de
been zijn die deze inzegening van nabij kunnen aanschouwen.
Pastor Joost Jansen hield hierbij een toepasselijk woordje en wenste
standaardruiter, paard en vaandel een behouden vaart (rit). Na de
inzegening was het tijd voor een onderonsje, wat bij alle gilden traditioneel is. Ook het Sint Barbaragilde wenst de ruitercombinatie een fijne
toekomst met hopelijk nog veel te vergaren prijzen in de toekomst. n

Inzegening van het standaardvaandel.

Schietkampioenschappen 2008 Sint Barbaragilde Dinther
Op zaterdag zeven juni 2008 is bij het Sint Barbaragilde in
Dinther gestreden om de schutterstitels op kruisboog en geweer.
Schutterskampioen wordt diegene die met beide wapens gemiddeld
de meeste punten haalt, echter kampioen kruisboog en kampioen
geweertitel spreken voor zich.
Met twintig schutters werd begonnen op de kruisboog, vijftien pijlen
moesten worden gelost op de jop van de kruisboogboom met een
doorsnede van zeven centimeter. Niemand haalde de volle vijftien, er
waren drie schutters die veertien treffers plaatsten. Na afkampen werd
Maarten Heijmeriks eerste (kampioen kruisboog), tweede werd Peter
van Horsen en derde Henny van Hooft. Peter van Horsen was hier het
verrassende element, als aspirant gildebroeder kwam hij in de bovenste
regionen terecht! Daarna was het de eer aan de jeugd, deze schoten
met luchtgeweer op lichtmetalen joppen, ook hier was het een felle
strijd. Hierbij werd Otto van Bouwdijk eerste, tweede Bob Verhoeven
en derde Lars Blom. Gelijk hierna werd gestart met het geweerschieten.
In de eindstrijd bleven er nog vijf schutters over. Han Dange die bij de
kruisboog als vijfde was geëindigd kwam bij het geweerschieten bij
de eerste drie en werd zodoende al schutterskampioen, nog vóór het
geweerschieten was afgelopen. Nu moest de eerste plaats geweerschieten nog bevochten worden en het werd een prachtige strijd.
Hierbij wist Ad van Zutphen als eerste te eindigen (kampioen geweer),
gevolgd door Rick Manders en Han Dange. (schutterskampioen
algemeen). Een geweldig mooi toernooi kwam hiermee ten einde.
De avond werd afgesloten met een heerlijke barbecue, onder leiding
van Chris Manders met assistentie van Ferdy Verhoeven en de dames
Maria van Zutphen en Fanny van Hooft. Met dank aan de sponsor de
familie Frank en Ardit Manders. Beheerscommisie, schietcommissie en
jeugdcommissie bedankt voor alle medewerking.
Cees is vier keer individueel Nederlands Kampioen, vrije hand met
geweer, geworden in 1973, 1977, 1984 en 1991. Ook in het viertal staat
hij zijn mannetje, hij is niet voor niets de vierde schutter. Met het viertal

is Cees zeven keer Nederlands Kampioen geweest, vijf maal vrije hand
in 1983, 1988, 1991, 1995 en 2003. In de discipline opgelegd is hij twee
keer kampioen geweest in 1988 en 1999. Naast het werk binnen het
gilde is Cees ook de secretaris van de Bond Udenhout en Omstreken.
Hij is al sinds 1978 secretaris en regelt nog steeds al het schrijfwerk
voor de Bond, ook houdt hij de archieven bij. n
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Koningschieten bij Sint
Blasius Heusden
Op zaterdag 21 juni 2008 heeft het gilde
Sint Blasius het tweejaarlijkse koningschieten gehouden op het schietterrein
in Heesbeen. De gildebroeders en
-zusters kwamen ’s middags bij elkaar
in de Wijkse Poort, waarna de koning
met slaande trom en vliegend vaandel
van thuis werd opgehaald en vervolgens
naar het schietterrein trokken.
Daar bevrijdde wethouder Mark Buis
de vogel, en daarna konden de leden
in volgorde schieten. Er deden vijftien
leden mee. Na een leuke en spannende Elmar Gille, de nieuwe koning
in Heusden.
strijd en na 230 kogels kwam de vogel
naar beneden en mag onze gildebroeder Elmar Gille, die in 2004 ook al
koning was, zich voor twee jaar koning noemen. De voorschutter was
deken-schrijver Arie Verschuur en de naschutter was Joke Beekmans,
de vorige koning.
Na een korte vergadering met de overheid en acceptatie van het ambt
door de koning, werd de nieuwe koning geïnstalleerd na de traditionele
handwassing en het betreden van het vaandel.
Na deze ceremoniën zijn we naar onze gildekamer de Wijkse Poort
vertrokken voor het eveneens traditionele koningsbier dat geschonken
werd door de nieuwe koning. n

Nellie van den Wittenboer
Koningin van Ere bij het
Sint Catharinagilde Vught
Op zondag 22 juni 2008 heeft het gilde Sint Catharina Vught met haar
donateurs geschoten om de titel Koning of Koningin van Ere. Er werd
geschoten op een houten vogel die niet van de echte was te onderscheiden. Er waren slechts
vijftien donateurs aanwezig,
die er wel een spannende
wedstrijd van maakten.
Ondanks een regenbui tussendoor is de wedstrijd prima
verlopen en heerste er een
opperbeste stemming. Mia
van de Sande schoot bij het
24e schot de eerste vleugel
eraf en dat was goed voor
de derde prijs. Bij het 106e
schot schoot Anny Heessels
Secretaris Henk Heessels feliciteert Nel
de andere vleugel eraf en
van
den Wittenboer met de overwinning.
dat was weer goed voor de
tweede prijs. Maar Nellie van den Wittenboer wist bij het 187e schot de
gehele vogel naar beneden te halen en werd hiermee de Koningin van
Ere van van het jaar 2008.
Hierna werd haar nog een vendelgroet gebracht. n

Koningschieten bij Sint Hubertusgilde Drunen
Al weken waren de speculaties niet van de lucht en ging het rond
onder de gildebroeders, wie zou de nieuwe gildekoning worden? Zij
waren het er over eens, spannend zou het zijn, want de schutters
wilden het allemaal graag worden. De dag begonnen met het reveilleblazen. Bazuinblazer Ad Smits en tamboer Bas van Loon waren
al vroeg uit de veren om bij gildebroeders thuis of in de straat de
reveille te blazen en te trommen. Nadat het regerende koningspaar
thuis was afgehaald vertrok het gezelschap, dat op deze dag de
nieuwe uniformen aan de Drunense gemeenschap presenteerde,
richting bejaardencentrum Jacobushof. Daar droeg gildeheer pastoor
Van de Hout de gebruikelijke mis op voor de bewoners en de leden
van het gilde. Hierna vertrok het gilde “naar achter”. Eerst werd bij
de Hubertuskapel een vendelgroet gebracht en sloten de koning en
koningin van 2007 hun koningsjaar af met brandewijn. Zowel bij
de jeugd, die streden om de eer van jeugdkoning als bij de volwassenen, was de spanning om te snijden. Nadat bij de jeugd Jeroen
van de Wiel de gelukkige was, bepaalde het lot dat Cees den Teuling,
eerste provisor van het gilde en tamboer, het allerlaatste snipper
hout van de spil schoot. Cees is samen met zijn vriendin Annemiek
het nieuwe koningspaar. Een koning zonder land en zonder troon,
zonder scepter, zwaard of kroon. Een koningschap in waardigheid
met gildehonneurs, steeds naar buiten tredend als ambassadeur,

zoals het lied ons vertelt.
Nadat door het bestuur werd
besloten dat er een nieuwe
koning was, volgden de
rituelen die daarbij horen.
De nieuwe koning werd de
handen gewassen en het
koningszilver omgehangen.
De koningin kreeg haar
koninginnemantel.
De koning heeft de eer om
één keer over het vaandel
te lopen en de vendelgroet,
samen met zijn koningin, in
ontvangst te nemen.
Dat de verse koning deze eer
in ontvangst mocht nemen
van zijn vader Ton, die
hoofdman is, maakte
de afsluiting van deze
schitterende dag, extra
indrukwekkend. n
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Leo van Dommelen
koning Sint Jorisgilde
Nieuwkuijk

Maasland

... en de nieuwe koning
is ... wéér een Van Lith!
Toen Paul van Lith zondag 27 april
2008 in gildetenue bij zijn Petruskoor
verscheen om de Sint Jorismis op te
luisteren had hij al zo’n voorgevoel.
Koning worden van het Berlicumse
gilde. Begin vorig jaar nog droeg hij
reglementair zijn hoofdmanschap
over aan Tiny Pijenburg. Maar het
gevoel werd bewaarheid. Paul loste
het 149ste schot, waarop de kleurige
houten vogel – of wat daar nog van
over was – ter aarde stortte. De familie
Van Lith lijkt voorbestemd voor zo’n
Paul van Lith de nieuwe
driejarig koningschap. Zijn vader
koning in Berlicum.
Nol (keizer), zijn oom Henk (keizer)
en neef Arnold gingen hem al voor. Dat zie je ook in één oogopslag
op het kort voor het schieten onthulde nieuwe koningenpaneel. Een
ontwerp van Frans van Miert en voor een groot deel mede uitgevoerd
door de creatieve bazuinblazer Jo van den Broek. Het paneel vermeldt
de vele voorgangers vanaf 1701. De aftredende Koning Henk Schram
waarschuwde de schare ambitieuze gegadigden voor de titel. “Denk
goed na of je het wel wil. Het is een leuke job, maar het kent ook vele
verplichtingen.” Als een laatste koninklijk gebaar had Schram nog
een bijzonder zilveren schild in petto voor Paul van Lith en Frans van
Miert. Uit dank voor hun vele werk ‘achter de schermen’. Tijdens
Paul’s hoofdmanperiode hadden beiden de Caert (van 1615) herzien en
vele protocollen toegevoegd. Kortom, het verworven koningschap is
letterlijk een mooie bekroning voor Paul. Het past precies in de familietraditie. Hoofdman Tiny Pijnenburg zei lachend: “Nou ja, we hebben er
het volle vertrouwen in. Nee, ik ben ècht blij.” n

Op zaterdag 3 mei 2008 hield het gilde Sint Joris van Onsenoort en
Nieuwkuijk haar jaarlijkse Statiedag. ’s-Morgens werd koning Remco
Melis thuis opgehaald waarna pastoor David Lebrun voorging in de
heilige mis. Tijdens deze viering werden de zeven nieuwe vendels
gezegend. Na de vendelgroet voor de kerk en een korte rondgang door
Nieuwkuijk, werd genoten van de koffietafel en werd aansluitend de
jaarvergadering gehouden. Bij de opening van de vergadering sprak
burgemeester Henk Willems van de gemeente Heusden de gildebroeders toe. Hij stelde vast dat het gilde een gezonde mix van jong en
oud kent, waardoor de toekomst
met vertrouwen tegemoet kan
worden gezien. Hij wenste alle
schutters veel succes toe bij het
koningschieten. Tijdens deze jaarvergadering werden twee nieuwe
leden aangenomen.
Na de vergadering vertrok het
gilde in optocht naar het schietterrein waar door de jeugd om de
titel Prins van het gilde Sint Joris
geschoten werd. Na tweeënveertig
Leo van Dommelen, de nieuwe
schoten viel de vogel naar beneden
koning van Nieuwkuijk.
en mocht Tom van Bokhoven
deze titel twee jaar lang voeren. Ook mag hij in 2009 deelnemen
aan het prinsschieten op het Europees Schutters Treffen in Kinrooi
(België). Hierna volgde het koningschieten. Het werd een spannende
strijd waaraan zesentwintig schutters deelnamen. Nadat de vogel al
enkele keren vervaarlijk naar beneden geschoven was, schoot Leo van
Dommelen hem helemaal neer. Hij is nu twee jaar koning van het
gilde. Nadat de vendelgroet aan de nieuwe koning gebracht was werd
het koningsbier aangeboden. Dit bijzondere bier was gebrouwen door
een van gildebroeders, Cor Ophorst, en het smaakte voortreffelijk. n

Bér-avond 2008 in Gemonde
Op dinsdag 22 april 2008 hield het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit
Gemonde haar jaarlijkse bér-avond (oftewel teeravond) in gildehuis
De Schuif in verband met Sint Jorisviering. Er vinden op deze avond
normaliter huldigingen plaats en wisselingen van jonge- en oude
dekenen met aansluitend een gezellig samenzijn. Dit jaar werd de
nieuwe beschermheer geïnstalleerd en het nieuwe koningschild door
de huidige koning, Tonnie van Oirschot aan het gilde geschonken. In
oktober 2007 kwam een einde aan het dienstverband van de huidige
beschermheer Prosper Sassen met Heineken en Vrumona, na een
periode van zevenendertig jaar. Op voorspraak van de “Brewery
manager” Paul Bleijs was Hans Voermans naar voren geschoven om,
namens Heineken, de nieuwe beschermheer van het gilde Sint Joris &
Sint Catharina te worden. Een bijzonder detail was dat zijn vader, Cees
Voermans, van 1988 t/m 2002 ook beschermheer was van dit gilde.
De avond begon met het opluisteren van een mis, voorgegaan door
pastoor Piet Goedhart. Aan het einde van de dienst werd bij het altaar

de sjerp overgedragen door
de scheidende beschermheer
Prosper Sassen aan de
nieuwe beschermheer Hans
Voermans. Aansluitend werd
in de voortuin van de pastoor
een vendelgroet aangeboden
aan de scheidende- en nieuwe
beschermheer. Na de afmars
stond er in het gildehuis
een Brabantse koffietafel
De overdracht van de sjerp, met van
klaar. Aansluitend had
links naar rechts koning Tonnie van
de bér-avondcommissie
Oirschot,
Hans Voermans en Prosper
gastspreker Gerard Kuijpers
Sassen.
uitgenodigd, welke op boeiende wijze vertelde over het “Brabantse wel en wee”. n
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Tweede viertal gilde
Gemonde Viertalkampioen
NBFS Kruisboog op Wip
Het Noord-Brabants Federatief Schuttersgilden kampioenschap
kruisboog op wip werd op zondag 25 mei 2008 georganiseerd door
het Salvator Mundi gilde, Oeffelt. In totaal waren 110 schutters
uit heel Brabant naar Oeffelt afgereisd om te strijden voor de drie
zilveren kruizen, welke in de categorieën korps, viertal en persoonlijk
te verdelen waren. Het Sint Joris & Sint Catharinagilde uit Gemonde
was met drie viertallen aanwezig om aan dit kampioenschap deel
te nemen. Ondanks de uitstekende weersomstandigheden en de
keurige organisatie was er slechts een matig aantal schutters welke
het maximale aantal punten van vijftien wist te behalen. Het tweede
Gemondse viertal, bestaande uit de schutters, Johan van der Schoot,
Wim van der Leest, Harry Geerts en Marcel van der Leest wist met

Mari Klerks nieuwe
koning Elshout
Op 29 april 2008 heeft Mari Klerks zich tot koning
van de Onze Lieve Vrouwe Schuts geschoten.
Na een spannende strijd wist hij het laatste deel
van de vogel naar beneden te halen. Maikel van
Delft kroonde zich tot jeugdkoning. De dag begon
met een mis in de kerk Sint Jan Evangelist te
De nieuwe
Elshout, voorgegaan door gildeheer kapelaan Van
koningen
in
Overbeek. Daarna ging het naar de schutskamer,
Elshout.
alwaar onder genot van een koffietafel een korte
vergadering werd gehouden. Koning Gerard
van Sluisveld nam afscheid en bood zijn koningsschild aan. Op het
schietterrein haalde na een spannende strijd Mari Klerks de vogel naar
beneden en wist zich daarmee tot koning te schieten. Dit jaar waren
er ook drie jeugdleden die streden om de titel jeugdkoning. Het lukte
Maikel van Delft de vogel neer te halen. n

Koninklijke onderscheiding voor Louis Muskens
in Elshout
Op 25 april 2008 heeft Louis Muskens een
koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen
van burgemeester Willems van de gemeente
Heusden. Hij kreeg deze voor zijn jarenlange
inzet voor diverse commissies binnen de schuts
en zijn activiteiten voor atletiekvereniging DAK
uit Drunen. Onder toeziend oog van diverse
gildebroeders mocht hij zijn onderscheiding
in ontvangst nemen. Uiteraard werd ook zijn
vrouw niet vergeten. Zij ontving een fraai boeket
bloemen. n

Louis Muskens
koninklijk
onderscheiden.

Burgerkoningschieten
Elshout
Het kampioensviertal van Gemonde met vlnr. Johan van der Schoot, Wim
van der Leest, Harry Geerts en Marcel van der Leest.

slechts twee missers het viertalkampioenschap voor zich op te eisen.
Daarnaast was ook het eerste Gemondse viertal lange tijd in de strijd
voor het korpskampioenschap. Ook zij hadden in totaal achtenvijftig
punten geschoten, echter bij het afkampen moesten zij hun meerdere
erkennen in het viertal van het Sint Jorisgilde uit Diessen. De persoonlijke titel werd uiteindelijk gewonnen door Hennie van den Wassenberg
van het Sint Catharina & Sint Jorisgilde uit Rosmalen. De Gemondse
schutters Martien van de Loo en Johnny van der Leest wisten respectievelijk de tweede en derde prijs personeel te behalen. Het Gemondse
gilde kan terugzien op een zeer geslaagde dag met sportief gezien een
zilveren randje. n

7

Onder grote belangstelling en met
prachtig weer werd er op 4 mei 2008
gestreden om de titel “Burgerkoning
van d’n Elshout”. Na eerst het
achterste stuk naar beneden te hebben
geschoten, kwam later ook het voorste
De nieuwe burgerkoningin en
stuk naar beneden. Toch bleef er
jeugdburgerkoning
van Elshout.
nog een flinke splinter over die toch
wel moeilijk te raken was, zeker toen
daar ook nog een stuk af vloog. Na het 152e schot wist Moniek Smit
het laatste stuk naar beneden te halen en kroonde zich daarmee tot
Burgerkoningin van d’n Elshout. Zij ontving een beker uit handen van
hoofdman Leon Klerks. De titel “Jeugdburgerkoning van d’n Elshout”
ging na het 120e schot naar Tristan Blankers. Ook hij ontving uit
handen van hoofdman Leon Klerks een beker. n
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Familie de Wit schrijft historie Gilde in St. Anthonis
huldigt koning
Onder schitterende weersomstandigheden heeft Leon de Wit de
koningstitel 2008 bij het Gilde Salvator Mundi in Oeffelt veroverd.
Hiermee voltooide de familie de Wit een heuse trilogie. Jeroen heerst
over de Leemkuul als prins 2008, vader Leo verdedigde met succes de
keizerstitel en mag zich ook dit jaar weer keizer noemen. Jeroen moest
echter wel toegeven dat het behalen van de titel prins van de Leemkuul
vele malen gemakkelijker was dan de koningstitel. Voordat de seniorenstrijd begon was het aan de jeugd om hun titel jeugdkoning te behalen.
Na 165 schoten was het regerend jeugdkoningin Iris Fransen, die
het laatste stukje vogel naar beneden haalde. Hiermee is Iris voor de
tweede keer jeugdkoningin en zal ze er alles aan doen om volgend jaar
jeugdkeizerin te worden.
Na de lange strijd van de jeugd waren de gildebroeders aan de beurt.
Huidig keizer Leo de Wit voelde de hete adem in zijn rug van de twee
kandidaat keizers, te weten Jacques Haerkens en Maurice Fransen.
Beide heren wilden Leo zo snel als mogelijk onttronen. Nu Leon zich
ook nog eens voor de tweede keer koning schoot, is hij volgend jaar
een directe concurrent voor zijn vader.
Tijdens de koningsdag werd door hoofdman Will Fransen stil gestaan
bij drie jubilarissen. De gildebroeders Leo de Wit, Jack Bussers en
Gerrit de Haas werden gehuldigd voor hun vijfentwintigjarig jubileum.
Naast de lovende woorden werden de gildebroeders voorzien van een
zilveren speld. Tijdens het afsluitend diner werden de gemiste kansen
uitvoerig besproken en iedereen was van mening dat het gilde een
waardig koning had gekregen. n

Vlnr Prins Carnaval 2008, Jeroen de Wit; Keizer Leo de Wit;
Koning 2008, Leon de Wit.

Het koningspaar Louis en Ria van der Zanden op de koningstronen.

Zondag 25 mei 2008 vierde het gilde van het Heilig Sacrament des
Altaars en Sint Antonius Abt in St. Anthonis, samen met de parochie
het feest van het Heilig Sacrament. Het feest begon met een plechtige
eucharistieviering in de parochiekerk. De stoet trok via het ‘nieuwe deel’
van de kerktoren, voorafgegaan door tamboers, de kerk binnen om
deel te nemen aan de feestelijke viering, voorgegaan door gildeheer
pastoor Van Spreeuwel, met zang van het gemengde koor onder leiding van Jan Brouwers. Na de dienst wachtte een Brabantse koffietafel,
maar voordat men deze kon gaan nuttigen, werd eerst een groepsfoto
gemaakt. Na de koffietafel volgde de loting voor het schieten.
Zoals gepland begon om één uur het koningschieten op de
lommerrijke Brink. Het was dan ook niet vreemd dat vele passanten en
belangstellenden de tijd namen om het koningschieten te volgen totdat
de koning bekend was. Het werd een spannende wedstrijd met veel
kandidaten voor het koningschap. Na slechts tweeënzeventig schoten,
waarvan achtenvijftig voltreffers, was het Louis van der Zanden die zich
koning 2008 mag noemen. Nadat de overheid zich onder de schutsboom had beraden, gaf Louis op de vraag van hoofdman
Jos Verbeeten of hij het koningschap wilde aanvaarden, een
bevestigend antwoord. Onder het gebeier van de klokken trok het
gilde met het nieuwe koningspaar naar de twee onlangs geplaatste
koningstronen voor het gemeentehuis, waarop het koningspaar kon
plaatsnemen. Unieke tronen op een unieke locatie. Hier werd de
erewijn geschonken en kon het koningspaar de felicitaties in ontvangst
nemen. Het Sint Antoniusgilde zette op deze Sacramentsdag de dag
voort met het gebruikelijke teren. Koning Louis beloofde een goede
koning te zijn, door het koningschap op een waardige wijze en tot eer
van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te doen in
het nadeel van het gilde”. n
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Groeningse schutters
beste van Nederland!
Bij het Nederlands Kampioenschap Wipboomschieten Opgelegd in
Udenhout op 22 juni 2008, zijn bijzonder goede resultaten geboekt
door de schutters van het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde
uit Groeningen. Het begon op zaterdag bij het Nederlands
Kampioenschap voor de jeugd. Het was mooi te zien dat er zoveel
schutters aanwezig waren onder de achttien jaar. Bovendien werd er
door hen op hoog niveau geschoten. Suzan Vloet werd tweede individueel. Hiernaast werd ze samen met Rob Martens derde bij het korps
tweetallen. Om het succes compleet te maken schoot Jordi van Kessel
zich naar een vijfde plaats Personeel Opgelegd.
Maar het Nederlands Kampioenschap Opgelegd voor alle schutters, een dag later, beloofde nog meer moois voor de schutterij van
Groeningen. Bij het onderdeel korps streden maar liefst drieënvijftig
viertallen om de landelijke titel. Na het inschieten waren er twaalf
viertallen die het maximale aantal punten wisten te behalen. Jos Vloet,
Suzan Vloet, Linda Vloet en Sietse Postmus slaagde erin om, voor het
eerst in de geschiedenis van de Groeningse schutterij, Nederlands
Kampioen te worden. Doordat niemand een steek liet vallen waren ze
het enige viertal dat alles raakschoot; een prestatie van formaat!
Door deze overwinning zal het Nederlands Kampioenschap volgend
jaar in Groeningen georganiseerd worden!
Behalve dit grote succes behaalden de viertallen van Groeningen nog
een zevende en achtste plaats. Theo Kuijpers mocht de vierde prijs
Personeel Opgelegd mee naar huis nemen. En alsof het niet genoeg
was won Maik Vloet de derde prijs Vrije Hand. Al met al kan dus
zonder meer teruggekeken worden op een fantastisch Nederlands
Kampioenschap voor het gilde uit Groeningen.
Nederlands Kampioen persoonlijk werd Peter Peters van SV de
Milsbeek. Reserve Kampioen op dit onderdeel werd Evelien van de Loo
van het gilde Sint Joris & Sint Catharina uit Gemonde.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.gildegroeningen.nl. n

Het kampioensviertal van Gemonde met vlnr. Johan van der Schoot, Wim
van der Leest, Harry Geerts en Marcel van der Leest.

7

Het jaarlijks koningschieten vond dit jaar op zaterdag 10 mei 2008
plaats, daags voor Pinksteren.
De middag werd begonnen met een korte rondgang vanaf het “Gilde
Huis de Witte Olifant” in Gennep naar het schietterrein naast de
“St. Martinus Kerk. Alwaar een kleine ceremonie door aalmoezenier
pastoor E. Huisman plaatsvond. Het werd een hevige strijd, want er
waren vijf kandidaten die graag koning wilden worden. Maar dit jaar
was de vogel zo naar beneden. Het schieten heeft bij dit gilde een
bepaalde volgorde, te weten: De gildebroeders schieten allemaal op de
vogel; eerst de linkervleugel, dan de rechter vleugel. De staart, romp en
kop is voor de konings kandidaten. Zo was er voor de gildezusters ook
een vogel, en het schieten ging op de zelfde wijze als hierboven. Alleen
is de titel koningin hier een interne. Dit jaar moest het zo zijn, dat het
koningspaar Piet en Rosemarie Weijers zelf de laatste resten (romp/
staart) naar beneden haalde. Bij de gildebroeders viel de linkervleugel
al bij het 71e schot, gelost door Wim Gerrits. Marcel Janssen haalde
met het 108e schot de rechtervleugel neer. De kop, staart en romp werd
door Piet Weijers met het 208e schot neergehaald en was hiermee de
koning van 2008.
Bij de gildezusters ging de
linkervleugel naar beneden
door Ilse Maas met het 24e
schot. Rosemarie Weijers
haalde met het 71e schot de
rechtervleugel neer. Maar zij
wist ook na 141 schoten de
romp te doen laten vallen en
Het koningspaar Piet en Rosemarie
was hiermee koningin van
Weijers.
2008. n

Onze Lieve Vrouwe Gilde
Holthees
In het weekend van 19 en 20 april 2008 nam het Onze Lieve Vrouwe
Gilde Holthees deel aan het eeuwfeest van de Julianabond in Neer.
Koning Willy Pingen schoot zich tot jubileumkoning.
Op tweede pinksterdag, 12 mei 2008 werd er gestreden om het
koningschap. Dit jaar mochten voor de derde keer de gildezusters
mee strijden voor het koningschap. Het was aan gildebroeder Willy
Pingen zijn titel van vorig jaar te verdedigen.
Hanriëtte Pingen - Nijsen wist na 227 schoten de
vogel naar beneden brengen. Het was voor haar
de eerste keer dat zij koning werd. Haar prins
is Frans Pingen. Zij mag zich nu een jaar lang
koning noemen. Zij is secretaris en actief bij de
drumband.
Het gilde kreeg ook een nieuwe jeugdkoning,
Ward de Groot die met 83 schoten de vogel neer
schoot.
Op dezelfde tweede pinksterdag, werd Toon
Gielen gehuldigd voor zijn vijfentwintigjarige
Jeugdkoning Ward
lidmaatschap. Hij is nog altijd actief bij het
de Groot.
schieten. n
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Vijfendertig jaar bierkruien

Gildeschieten Holthees.
Zaterdag 12 juli 2008 vond in Holthees de verschieting om het “Huub
van den Moosdijkschild”plaats tussen de gilden van de vroegere
gemeente Vierlingsbeek (Maashees, Groeningen, Overloon en
Holthees). Het was een spannende strijd. Uiteindelijk lukte het gilde
van Holthees om als eerste de vogel naar beneden te halen. Het was
toch nog even spannend, want niet alle deelnemers hadden evenveel
kogels verschoten. Maar later bleek, dat bij Holthees de vogel toch
naar beneden kwam met het minste aantal schoten. Mariëtte Pingen
schoot de vogel naar beneden. Bij de jeugd won Elvy de Hoog. Van
de koningspartners won
koningin Marianne Telkamp
uit Maashees. Nadat alle
prijzen waren verschoten,
ging men over tot het
officiële gedeelte. Hierbij
werden de prijzen voor de
jeugd, de koningspartner en
de nieuwe gemeentekoning
overhandigd. Er kan al met
al teruggekeken worden op
Marianne Telkamp, Elvy de Hoog en
een sportieve en gezellige
Mariëtte Pingen.
wedstrijd. n

Mat Ermens koning
Het heeft achtentwintig jaar geduurd en er waren bijna 10.000 schoten
voor nodig: Mat Ermens werd zaterdag 17 mei 2008 koning van het
Sint Matthiasgilde uit Oploo. Met al vele actieve gildejaren achter de
rug en nog voor de boeg, hebben de ervaringen en verhalen van Mat
die zaterdag ook nog een kroontje gekregen. Na het lossen van het
347ste schot op de houten vogel was de nieuwe koning bekend.
En daarmee ook meteen de nieuwe koningin Jos Ermens. Na het voltooien van enkele rituelen trok het gilde met de nieuwe koning door het
dorp, op weg naar de teerdag. Daar zou het feest beginnen waarin de
nieuwe koning geëerd werd. Als eerste werd met de erewijn een toost
uitgebracht op het kersverse koningspaar. Maar zeker ook het koningschap van Mat Ermens: Iemand die bij de heroprichting van het gilde
aanwezig was, en sindsdien zichzelf inzet om het gilde en de vendels
draaiende te houden. Dit koningschap is hem dan ook helemaal
gegund. Meer informatie en foto’s zie: www.matthiasgilde.nl n

Mat en Jos Ermens, het koningspaar.

Op zaterdag 24 mei 2008 heeft het Sint. Antonius-Abt Gilde
Blitterswijck voor de vijfendertigste keer het bier van Arcen naar
Blitterswijck gekruid. Het allereerste bierkruien vond plaats op zaterdag
15 juni 1974 met de doelstelling dat er wat meer aan de weg getimmerd
zou worden en dat men bijvoorbeeld ook weer aan de schietsport ging
doen, hetzij op de buks, hetzij op de handboog. Ook had men als doel
om een keer geüniformeerd worden. Al duurde het enige jaren voordat
er echt iets ging gebeuren, de doelstellingen van toen zijn helemaal
bereikt. In 1981 waren de eerste gilde activiteiten een feit. Men ging
voor de eerste maal schieten om het koningschap. In 1983 verraste
het gilde het dorp om in uniform te verschijnen met zevenentwintig
leden. In 1984 namen ze deel aan de kringgildedag in Beugen met een
tamboerkorps van eigen leden. De kogel was door de kerk en het gilde
groeide snel, in 1985 kwam er een groep vendeliers bij en in 1987 kreeg
men een eigen schietterrein. In 1988 verscheen het gilde met tweeënveertig leden in nieuwe uniformen, zoals het op de dag van vandaag
nog is, maar het gilde telt op dit moment zeventig geüniformeerde
leden inclusief standaardruiter met paard.
Op die Zaterdag waren een vijfentwintigtal gildebroeders en –zusters
te gast in de proeverij van Hertog Jan van H. Clevis in Arcen. Hier werd
voor de vijfendertigste maal enkele vaatjes gerstenat gratis aangeboden
aan het gilde van Blitterswijck, die deze per kruiwagen naar Blitterswijck
kruiden. Om zes uur ‘s avonds kwamen de bierkruiers bij de familie
Pijpers in Blitterswijck aan, waar traditiegetrouw de koffie klaarstond.
Hier werden de
bierkruiers afgehaald
door de overige gildebroeders en –zusters,
waarna ze gezamenlijk
naar de schutsweide
“de Mars” vertrokken.
Daar boden de bierkruiers het bier aan
het gilde, om nog een
paar uurtjes gezellig
De bierkruiers van Blitterswijck.
samen te zijn. n

Vrouwelijke Jubileumkoning bij 75-jarige Kring
Land van Cuijk
Het kon ook bijna niet uitblijven maar liefst vijf vrouwelijke koningen
deden bij de Kring Land van Cuijk mee voor de titel Jubileumkoning.
Het werd spannender en
spannender en Mariska
van Lier, die bij het
Sint Lambertusgilde in
Huisseling normaliter
met de kruisboog schiet,
liet zien dat zij ook met
een geweer overweg kon
en deed de vogel naar
beneden tuimelen. n
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Koningschieten in
Blitterswijck

Anthoniusgilde in Beers
viert Driekoningen in juni

Op zondag 25 mei 2008 schoot, onder grote publieke belangstelling,
commandant Hay Gooren tijdens het jaarlijkse koningschieten de
koningsvogel naar beneden. Met het lossen van het zogeheten “begenadigd schot van geluk” mag hij zich komend jaar koning van het
St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck noemen.
Het koningschieten was dit jaar weer bijzonder spannend, mede
gezien het grote aantal deelnemers. Na een strijd van ruim vier uur was
het schotnummer 569,
waarbij de koningsvogel
naar beneden viel.
Bij de wedstrijd voor de
dames was het marketentster Christien Gooren die
met het 252e schot de
vogel naar beneden haalde
en bij de jeugd wist vendelier Job van Kempen met
het 76e schot de vogel te
Koning Hay Gooren.
pakken. n

‘Het is nu of nooit”dacht Nelly Claassen toen ze het 420ste schot loste
tijdens het koningschieten. De middag was bijna om en nog leek de
vogel niet van plan zichzelf prijs te geven. Maar ze had geluk en met
haar schot schreef ze geschiedenis. Zij werd de eerste vrouw in de
historie van het Beerse gilde die de koningstitel in de wacht sleepte.
Burgemeester Schoots van Cuijk, die haar in haar nieuwe functie als
eerste officieel toesprak, was zeer tevreden met deze ontwikkeling.
Hij noemde het de emancipatiegolf in Beers. ‘Dit is’, zoals hij zei, ‘de
eerste keer in mijn ambtelijke bestaan dat ik een koning ga kussen’.
De nieuwe koning is sinds een jaar lid van het tamboerkorps. Ze is niet
de enige Claasen daar. Het korps van elf leden bestaat voor meer dan
de helft uit Claassens, zowel van de ‘warme’ als van de ‘koude’ kant.
In Beers is het even wennen nu een vrouw de belangrijkste positie
binnen het gilde bezet. De opmars van de vrouwen was die dag al
eerder begonnen, toen de elfjarige Inge Derks jeugdkoning werd.
Ook dat was een mijlpaal. Om [meer] jeugdleden te werven wordt er in
groep acht van de Dr. Jan de Quayschool begonnen met het geven van
voorlichting over de geschiedenis van het gilde, als oudste vereniging
[1403] van het dorp. Om nu de kinderen te laten beleven wat het
koningschieten inhoudt, werd voor het eerst het jeugdkoningschieten
georganiseerd. Daaraan deden zeven leerlingen mee. Het schieten
gebeurde onder de deskundige leiding van Henk Jans. Tot groot plezier
van vader en grootvader Vos, beiden prominent en actief gildebroeder,
schoot de tienjarige [klein]zoon Rik, die jeugdvendelier is, met het
192ste schot de publieksvogel naar beneden. En ook dat is een unicum
in de geschiedenis van het Sint Anthoniusgilde.
Een ander hoogtepunt die dag was de huldiging van twee gildebroeders, Harry Nabuurs en Marcel Keijzers, in verband met hun zilveren
lidmaatschap. Zij kregen een gloedvolle toespraak van staande deken
Rien van Haren en de achtkantige gildeklok, die leden met een bijzondere verdienste toekomt.
Tenslotte werd de zilveren Overlaatwisselschild aan de winnaar van het
jeu de boules toernooi uitgereikt door beschermheer de Quay. Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd tijdens het koningschieten om meer
publiek te trekken. En dat is ook dit jaar weer goed gelukt. Winnaar van
dit toernooi werd Henk van Rosmalen uit Grave. n

Bas van Wieringen verslaat
vrouw en Overloon heeft
weer koning
Na een spannende strijd kwam na het 267ste schot het laatste restje
van de vogel naar beneden en het Sint Theobaldusgilde had weer een
nieuwe koning, voorzitter Bas van Wieringen. Na drie jaar heeft hij zijn
koningstitel weer heroverd. ’s Morgens vroeg klonk op verschillende
plaatsen de reveille in Overloon waar dit jaar de koningin nog haar
toontje mee blies. Rond het middaguur genoten we van een koffietafel
waarna direct de loting voor het koningschieten plaatsvond. Bij de
aanvang van het koningschieten moest koningin Francien haar titel
weer beschikbaar stellen. Rond de klok van vijven was de nieuwe
koning bekend. Bij de jeugd schoot Sanne Hendriks na 148 schoten
het laatste restje van de vogel naar beneden, bij de senioren was het
Maic Bisschops die na
167 schoten het laatste
schot loste. De publieksprijs, ging dit jaar naar
Henry Rooymans.
Na het afhalen van onze
koningin en het afleggen
van de eed van trouw
werd de nieuwe koning
geïnstalleerd. n

De tienjarige publiekskoning Rik Vos krijgt zijn prijs uit handen
van burgemeester Schoots van Cuijk.

Het koningspaar Bas van Wieringen.
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Na achtendertig jaar Lambert Essers koning Beugen
Het Sint Antonius-, Sint Sebastianus- en Heilig Sacramentsgilde
te Beugen hield traditie getrouw op tweede pinksterdag het
koningschieten. De dag begon met een mis met gilde-eer waarna de
hofdames hun bloemen in het gildekapelletje legden ter ere van de
overleden gildebroeders en gildezusters.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan koning Albert Weren, die de
erewijn aanbood. Na aankomst op het schietterrein vonden de lotingen
plaats en kon pastoor Van der Steen de eerste schoten lossen op de
vogels om deze te vrijen. Voor de eerste maal werd dit jaar geschoten
om de titel burgerkoning(in). Bij de jeugdleden werd Suzanne Duys
de jeugdkoningin. Bij de dames wist Colinda Hermens de vogel naar
beneden te halen en werd koningin. En, na achtendertig jaar lidmaatschap was het Lambert Essers eindelijk gelukt om zich tot koning te
schieten. Jo Jacobs-Verdijck wist de titel burgerkoningin in de wacht
te slepen. Na het overvendelen bij de kerk werden twee jubilarissen
gehuldigd, Tien Reijntjens zestig jaar en Jan Centen vijftig jaar lid. Tien
Reijntjens kreeg een spiegelklok met inscriptie aangeboden. Jan Centen
kreeg een spiegel met inscriptie aangeboden met een oorkonde en
werd tevens benoemd tot eredeken van het gilde.
Lambert Essers die tijdens de jaarvergadering aftredend was en
zich niet herkiesbaar stelde na zevenendertig jaar bestuurslid te zijn
geweest, kreeg een benoeming tot erebestuurslid.
Hierna vond een receptie plaats ter ere van de jubilarissen en ook met
het feit dat het gilde vijfenzeventig jaar geleden nieuw leven werd ingeblazen. Op zondag 22 juni 2008 werd een culturele dag met brunch

Koningschieten 2008
Wegens zware ziekte van hoofdman Adriaan van der Coer, was de kans
groot dat het koningschieten bij het Sint Jacobusgilde uitgesteld zou
moeten worden. Uiteindelijk kon dit gebeuren op 12 mei toch
door gaan, waarbij de receptie en feestavond werden afgelast. Met
alle gebruikelijke plechtigheden is deze mooie zomerzondag gevierd
en was na 147 schoten de eerste vrouwelijke koning een feit. Angela
van der Ven, haar man Antoon werd prins-gemaal. Marietje Strik werd
barones bij het schieten voor niet- leden. De erewijn werd geschonken
door kapelaan M. Dorssers op de pastorie. n

Koningin Angela van der Ven geﬂankeerd door activiteitenbegeleidsters
Linda (l) en Joyce(r) en leden van het gilde.

Overvendelen bij de kerk.

gehouden in verband met de viering van de vijfenzeventig jarige heropleving. In eerste instantie was gekozen voor een buitenprogramma
maar gezien de slechte weersvoorspelling werd besloten om het
programma binnen in het gemeenschapshuis af te werken. Tijdens
en na de brunch werden er diverse optredens verzorgd door diverse
zang- en dansgroepen en individuele personen uit Beugen. Ook werd
op deze dag de aanzet gegeven tot de verkoop van de certificaten
ten behoeve van de nieuwe kostuums. Voor de kinderen was er een
springkussen opgesteld en konden geschminkt worden. Het gilde kan
terug zien op een geslaagde dag. n

Hoofdman Adriaan van
der Coer overleden
Wat iedereen vreesde, gebeurde op die
zaterdagmorgen 28 juni 2008. Na tien weken
ziekenhuis in Veghel en Nijmegen, overleed
Adriaan van der Coer (81). Hij was de man die
het Sint Jacobusgilde weer tot leven bracht,
het voedde en opvoedde en het door mooie,
maar ook moeilijke tijden leidde. Zijn hoofddoel, een eigen gildehuis, is na jarenlange
zorg en werk gerealiseerd.
Adriaan van der Coer.
Helaas kan hij het niet meer meemaken.
Tijdens zijn ziekte was spreken en schrijven niet mogelijk, en door ja of
nee te knikken kon hij op gestelde vragen antwoorden.
Daarbij gaf hij al aan, dat hij er niet bij zou zijn. Dat is dan zo verschrikkelijk pijnlijk voor hem en voor het gilde. Woensdag 2 juli is hij met
groot gilde-eer begraven. Erehoofdman, burgemeester Doorn en gildeheer, kapelaan Dorssers gingen mee om hem persoonlijk thuis afhalen.
Veel afgevaardigden van gildekringen en bevriende gildebroeders daarbuiten waren in de volle kerk bij zijn laatste afscheid. Voor de realisatie
van het ciborium boven het altaar, de Sint Jacobuskapel en het Maria
altaar en de kroning van Maria heeft hij zich erg ingespannen. De parochie, het gilde en Zeeland zijn hem zeer veel dank verschuldigd. n
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Kaderdag en Cloutverschieting Sint-Bavogilde Raamsdonk
Voorafgegaan door enkele officieuze edities organiseerde het schuttersgilde Sint Bavo uit Raamsdonk dit jaar op 28 mei 2008 voor het eerst
een kaderdag trommen, vendelen en bazuinblazen. Op een kaderdag
kunnen leden in een van voornoemde disciplines hun kunsten ten
beste geven voor een jury die hen vervolgens van aanwijzingen voorziet
om het optreden te perfectioneren. Vooral de vele jeugdleden maakten
dankbaar van de gelegenheid gebruik om hun technieken waar nodig
aan te scherpen. Verder werd de kaderdag ingevuld met demonstratie
optredens van het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk, gaven gildebroeders uit Alphen een staaltje acrobatisch vendelen ten beste en
verzorgde het Raamsdonkse gilde een demonstratie.
Na een leerzame ochtend was het tijd voor een sportieve inspanning
in alweer de vierde Cloutverschieting van het Sint-Bavogilde. Over een
afstand van 165 meter was voor de geoefende schutters een doel op de
grond uitgezet waarop met de handboog geschoten werd. Voor de iets

minder geoefende schutters stond dit doel op 135 meter, even ver als
voor de jeugd vanaf dertien jaar. De jeugd tot dertien jaar had het doel
op 80 meter afstand. Naast enkele leden van het bestuur van de kring
Baronie en Markiezaat waren er schutters van de gilden uit Alphen,
Hoogerheide, Bergen op Zoom, Sprundel en uiteraard Raamsdonk op
het evenement afgekomen. De Raamsdonkse schutters waren vooral te
vinden onder de jeugd op de doelen op 135 en 80 meter. Bij de jeugdschutters op het 80 meter doel werd ook deelgenomen door de jeugd
van het Sint Jan Baptistgilde uit Sprundel. Aan de bijzonder amicale
verschieting moest evenwel net voortijdig een einde worden gemaakt
wegens een felle regenbui. Dit werd door de meeste niet betreurd en in
de tent werd onder het genot van een biertje (of iets fris voor de rijders)
de uitslag vrolijk pratend afgewacht. Voor een uitgebreid verslag en
foto’s; kijk eens op de website: www.gildesint-bavo.nl n

Nieuwe gildeheer voor Sint Sebastiaan
In de kring Baronie en Markiezaat is de plaats Oudenbosch natuurlijk
voor vele geen onbekende. In de Basiliek van deze plaats, een kopie van
de basiliek van Rome, was in de maanden mei en juni de aanwezigheid
van het Sint Sebastiaangilde een van zelf sprekendheid. Eind 2007 had
hun gildeheer, Paul Verbeek afscheid genomen van de parochie en dan
van zelfsprekend ook van het Sint Sebastiaangilde Oudenbosch. Zijn
opvolger pastoor Maickel Prasing werd benoemd als pastoor en rector
van de Basiliek. Zijn installatie vond plaats in oktober 2007.
De Brabantse gilden waren voor de nieuwe pastoor geen onbekenden,
in de voorgaande parochies had hij hiermee als kennis kunnen maken.
Uit de contacten die er tot nu toe met hem zijn geweest kunnen we
stellen dat hij het gilde in zijn totaliteit een warm hart toe draagt.
Voor het Sint Sebastiaangilde was dit een goed uitgangspunt om hem

te vragen als gildeheer. Hierop was dan ook meteen zijn antwoord:
dat hij, voor zover het in zijn vermogen lag, zich graag wilde inzetten
voor het gilde. Na deze toezegging vond op 12 mei 2008, tweede
pinksterdag, tijdens de eucharistieviering, de installatie plaats. In zijn
overweging sprak hij duidelijk en met gepaste trots de blijdschap
dat hij voor de functie van gildeheer was gevraagd. Pastoor Prasing
verheugde er zich ook bijzonder op, nu zijn gilde op 8 juni de kringdag
organiseerde, hij op die dag als nieuwe gildeheer voor mocht gaan in
de eucharistieviering. weer beschikbaar stellen. Rond de klok van vijven
was de nieuwe koning bekend. Bij de jeugd schoot Sanne Hendriks na
148 schoten het laatste restje van de vogel naar beneden, bij de senioren was het Maic Bisschops die na 167 schoten het laatste schot loste.
De publieksprijs, ging dit jaar naar Henry Rooymans.
Na het afhalen van onze koningin en het afleggen van de eed van trouw
werd de nieuwe koning geïnstalleerd. n

GOUD EN ZILVERSMEDERIJ
v.o.f.
Sniederslaan 17a, 5531 EG Bladel
Telefoon (0497) 38 79 36

Het adres voor het
vervaardigen en ontwerpen
van al uw gildezilver

De installatie van de gildeheer.
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KRINGNIEUWS
Baronie & Markiezaat

BARONIE

MARKIEZAAT

Kringgildedag in Oudenbosch Een ﬁlmscène voor Gilde
Sint-Bavo Raamsdonk
De kop van het krantenartikel in verband met de komende kringdag te
Oudenbosch luidde: ‘Het publiek stapt de middeleeuwen in’. Daar op
aansluitend een mooie zin; ‘over historisch besef hoef je gildebroeders
niets te vertellen. Het is hun bestaan’. Die uitspraken zijn doordrongen
met warmte van enkele gildebroeders van het Sint Sebastiaangilde
Oudenbosch. Ze gaan nog verder. Voor deze dag hadden zij een logo
bedacht, namelijk een man met een grote snor, krullende haren en een
hoed met veer, net zoals in 1930. Sedert dat jaartal hadden zij geen
kringdag meer georganiseerd. De reden waarom, die waren van allerlei
aard. Nu was het dan weer zo ver. Het kringbestuur had hen gevraagd
eens te overwegen om in het jaar 2008 een kringdag te organiseren.
Wat zou het toch mooi zijn als er weer eens een gilde-optocht door
Oudenbosch zou trekken. Nu na anderhalf jaar van voorbereiding en
met behulp van de gemeente Halderberge, waarvan Oudenbosch een
deelgemeente is, was er zowaar op zondag 8 juni 2008 een kringdag.
De kring zelf heeft in totaliteit vijftien gilden, dus het gilde had
besloten om een kleine kringdag te organiseren. Maar het bevriende
Sint Jorisgilde uit Kalmthout (B) was ook weer aanwezig. Tijdens de
eucharistieviering in de Basiliek van Oudenbosch werden we door de
kersverse gildeheer warm onthaald. Na het afleggen van de eed van
trouw aan het kerkelijk gezag op het kerkplein, waren we te gast op het
gemeentehuis van de gemeente Halderberge. De burgemeester sprak
van een traditie die in ere dient te worden gehouden. Daar hoort ook
bij het aanbieden van de erewijn. Burgemeester toostte op een mooie
dag voor de gastvrije gemeente Halderberge. Hij sprak de hoop uit dat
de veel gildebroeders die hier vandaag aanwezig zijn een mooie herinnering mee naar huis nemen.
Deze kringdag had ook nog een bijzonder tintje. De kringvoorzitter
haalde dit ook aan in zijn openingswoord. De jeugd nodigde hij uit
om deel te nemen aan verschillende disciplines die hier zijn opgesteld.
Naast de wedstrijdvelden had het organiserende gilde extra veldjes
aangelegd waar men kennis kon maken met het schieten, kleine
kruisboog op zes meter, vendelen, trommen en bazuinblazen. Hier is
gretig gebruik van gemaakt. Na een sfeervolle dag waar verbroedering
en samenspel in het middelpunt stonden, keerden de gildebroeders in
de avond weer huiswaarts. n

Woensdag 9 juli 2008, een doordeweekse dag. Het gilde Sint-bavo is
gevraagd om te komen figureren voor de Dramaserie Wolfseinde van
Omroep Brabant. Deze is opgenomen in Raamsdonk en omstreken.
Wolfseinde vertelt het verhaal over Monique van Someren, (gespeelt
door Tanja Jess) die samen met haar tienerdochter terugkeert naar
Brabant en aantreedt als burgemeester van de nieuwe dubbelgemeente
Wolfseinde. Hoewel Rooijdonk en Wolfseinde zijn gefuseerd, is de
gemeenschapszin in de harten van de bewoners ver te zoeken. Aan
Monique de taak de dorpen samen te smeden, maar vanaf dag één
loopt de spanning al op; er wordt een lijk gevonden in het kanaal dat de
twee dorpen scheidt.
Het Gilde was een tijdje geleden benaderd met de vraag of het wilde
mee spelen in deze serie. Ze vroegen gildebroeders, met name
jeugdleden voor het vendelen, trommen, bazuinblazen en figureren.
Na wat enige inventarisatie waren ongeveer twintig gildebroeders en
jeugdleden bereid om op deze dag te komen figureren. Gelukkig was
net de grote schoolvakantie voor de jeugdleden begonnen, en deze
waren dan ook in de meerderheid.
Het gilde werd ‘s middags om een uur verwacht op het eigen Kerkplein
voor de prachtige Sint Bavo-kerk in Raamsdonk, waar de opnames voor
deze middag waren gepland.
Nadat iedereen aanwezig was moest nog een verklaring ondertekend
worden voor de auteursrechten van deze film. Daarna werd verteld wat
de bedoeling was van deze middag.
In de scène waarin het gilde moest figureren spreekt de nieuwe
burgemeester(Tanja Jess) de inwoners van het fictieve dorp
“Wolfseinde” toe. Er is een menigte toegestroomd om de toespraak
aan te horen, hierbij zijn de vendeliers, tamboers, bazuinblazers en
schutters aanwezig.
Men moest eerst nog wachten, maar er was ondertussen van alles te
zien op het kerkplein. Zo waren ze nog bezig met de opbouw van het
decor in het park voor de kerk, en werden er nog meer scènes opgenomen. Tegen half drie moest het gilde in actie komen, maar de vraag
was, hoe ze het wilden hebben. Afgesproken werd om het te doen zoals
gebruikelijk bij een vendelhulde; het gilde kwam marcherend op en
stelde zich op voor een vendelhulde. Eerst kwam de generale repetitie,
waarna begonnen werd met de opnames. Ondertussen was het gaan
motregenen, maar dat deed de opnameleiding niet veel.
Toen het echter harder begon te regenen, laste hij wel een stop in.
En na een half uurtje begon het weer. Alles moest weer terug in de
opstelling en zo werd de scène nog een paar keer opgenomen.
Rond de klok van vijf was het voor het gilde gedaan en werden wij met
een applaus hartelijk bedankt door de cast van Wolfseinde.
Het was voor het gilde Sint-Bavo een hele ervaring en eer om hier aan
mee te werken.
Het gilde wil de gildebroeders, supporters en vooral de jeugdleden ook
nog eens danken voor hun geduld en inzet.
Vanaf 4 december 2008 wordt de serie wekelijks uitgezonden op
Omroep Brabant. Kijken dus!! n

De openingsceremonie.
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REPORTAGE
door Jan van Gelooven

In 1958 werd in Netersel het Sint Brigidagilde heropgericht nadat het tweehonderd jaar ingeslapen is geweest. Tijdens de kringdag van het Kwartier van
Oirschot op 13 juli 2008 werd het ontslapen gevierd samen met 54 gilden uit
de kring en bevriende gilden.

Als uit een sprookje ontwaakt
karDINaaL
De dag werd traditioneel begonnen met een plechtige eucharistieviering in de Sint Antonius
en Sint Brigidakerk. Bijzonder was dat kardinaal Simonis de mis celebreerde. Het was de
bisschop van ’s-Hertogenbosch die de kardinaal aanraadde om op de uitnodiging in te gaan
omdat het een mooie gelegenheid was om dit stukje van de Brabantse cultuur beter te leren
kennen.
LaaTSTE GILDEFEEST
Tijdens de erewijn, die werd aangeboden door het gemeentebestuur van Bladel, merkte
burgemeester Grem op dat dit zijn laatste gildefeest was in deze hoedanigheid en dat hij
dit onderdeel van de burgemeestertaak bijzonder zal missen. Het moest hem wel van het
hart dat ook hij te maken had gekregen met de verscherpte wet- en regelgeving rondom het
schieten met (vuur)wapens en dat hij het jammer vond dat deze regelgeving toch een groot
deel van de charme van het gildewezen deed verdwijnen. “Wat is er nog mooier als dat een
kind de gevallen vogel spontaan op gaat halen om die vervolgens aan de nieuw geschoten
koning te overhandigen. Helaas mag dat niet meer en moeten eerst de wapens opgeborgen
worden waarmee het enthousiasme, kenmerk van het gilde, getemperd wordt.” In de toespraken werd menigmaal gerefereerd aan het ontslapen van het Sint Brigidagilde.
“Net als in een sprookje komt er na een lange slaap, zelfs van twee honderd jaar iets fris
en levendigs tevoorschijn” In een gemeente als Netersel heeft het gilde een vaste plaats
verworven.

Een gezellig onderonsje.
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De wapens werden geregistreerd en opgeborgen.

WaPENbEWaarPLaaTS
De optocht trok als een bont lint door het
kempische dorp waarbij standaardruiters,
patroonheiligen en narren een bijzonder
plaatsje bij het publiek innamen, naast
uiteraard de vele gildebroeders en –zusters
die het schitterend gelegen feestterrein een
kleurrijk geheel gaven mede door het fantastische zomerweer. Na de opmars ging ieder
zijns weegs om zich, in de verschillende
disciplines te meten met de gildebroeders
en –zusters. Ook was er ruimte gereserveerd
voor een wapenbewaarplaats waar de schutters hun wapen op konden bergen om het zo
nog veiliger te maken dan voorheen.
Het gilde Sint Brigida mag trots zijn op de
viering van dit gouden jubileum, voor gilden
is dit nog een jong jubileum maar gelet op
het enthousiasme van de gildebroeders
en –zusters uit Netersel is dit een stap op
een lange traditie, alle elementen zijn voorhanden om ook van dit sprookje te kunnen
zeggen: “en Sint Brigida leefde nog lang en
gelukkig”. n

IN MEMORIAM
THIJS VAN ANSEM,

PIET STRIJBOS

Sint Willibrordus Bakel (Peelland)

emeritus pastoor en eredeken, Sint Jan Baptist Duizel
(Kempenland)

Op 9 mei 2008 ontvingen wij het bericht dat gildebroeder Thijs van Ansem (67) was overleden.
Hij was zesendertig jaar lid, maar wilde nooit op
de voorgrond staan. En als het nodig was altijd
was hij present bij verschillende activiteiten. Hij
zorgde er voor dat zijn medebroeders niet droog kwamen te staan. Bij
zijn vijfentwintig jarig jubileum zei hij, dat hij graag naar de schut kwam
om even van huis te zijn.

Op 15 oktober 2007 overleed in Eindhoven eredeken pastoor Piet Strijbos (89). Op 29 januari
1973 werd hij lid van het gilde en benoemd tot
eredeken. Pastoor Strijbos was een zeer trouw
lid van het gilde. Bij zijn vijfentwintigjarige lidmaatschap ontving hij de
zilveren onderscheidingsspeld van Sint Jan Baptist. Ter gelegenheid
van zijn veertigjarige priesterschap, 8 maart 1985, ontving hij de eigen
gildeonderscheiding ‘voor Speciale Verdiensten’. (Het overlijden van Piet

WILL JACOBS

Strijbos is al eerder gepubliceerd in nummer 1/2008. Hij was ook eregildeheer van het Sint

Sint Willibrordus Bakel (Peelland)

Servatiusgilde Lieshout.)

Op 21 juni ontvingen wij het droeve bericht dat
Will Jacobs (53) plotseling was overleden. Will
was zestien jaar lid en was een verdienstelijke
vendelier. Op 18 mei was hij nog actief op het
kringgildefeest in Stiphout. Hij was een gewaardeerd jurylid in de hele federatie en stond aan de wieg van de jeugdvendeliers. Zijn perfectionisme kwam ons goed van pas bij de organisatie
van het eigen gildefeest in 2007.

MIA WINTERMANS-RIJKEN
Sint Jan Baptist Duizel (Kempenland)

Op 8 februari 2008 overleed gildezuster
Mia Wintermans-Rijken (82). Ze werd lid op 28
januari 1980. Ondanks haar drukke werkzaamheden thuis, nam Mia steeds trouw deel aan alle
gilde-activiteiten. Zij ontving de zilveren onderscheidingsspeld van het gilde, bij haar vijfentwintigjarige lidmaatschap.
Voor haar vele verdiensten voor de gemeenschap kreeg zij de kerkelijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

SJEF VEROUDEN
Sint Joris Berlicum (Kwartier van Oirschot)

Op 30 april 2008 overleed Sjef Verouden (79).
Sjef was sinds 1953 gildebroeder.
Toen hij amper een jaar lid was schoot hij zich
al koning, en prolongeerde zijn koningschap in
1958.
Als koning, koningsdeken en hoofdmandeken was hij lid van de overheid van 1954 tot 1970 en bij de invoering van de statuten nog eens van
1978 tot 1986. In 1985 schonk hij een komkommerschild, waarvoor bij
hem aan huis in de Peperstraat geschoten werd. Op Koninginnedag
1993 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor
zijn vele verdiensten voor het gilde en andere maatschappelijke
organisaties.

JAN VAN DER HEIJDEN,
Sint Catharina Eindhoven-Stad (Kempenland)

Op 27 mei 2008 overleed gildebroeder Jan van
der Heijden (86). Jan behoorde tot de eerste
gildebroeders die in mei 1954, bij de heropleving,
werd geïnstalleerd. In 1961 schoot hij zich tot
koning. Wij herinneren hem vooral aan zijn
gloedvolle toespraken tijdens de jaarlijkse koningsdiners en zijn voorrecht om als enige de koningin te mogen kussen.

JOS GEERTS,
Sint Joris & Sint Catharinagilde Gemonde (Maasland)

WILLEM VAN GOMPEL

Op 9 juni 2008 is keizer Jos Geerts (76) na een
actief lidmaatschap van meer dan zestig jaar
overleden. In mei 2007 ging zijn gezondheid
achteruit. Verheugd was Jos dan ook toen hij in
januari nog zijn gouden jubileumfeest kon vieren.
Sinds 1961 was Jos een vaste waarde in de overheid. In 2001 werd hij
Lid in de Orde van Oranje-Nassau en in 2002 kreeg Jos de gouden
kringonderscheiding van kring Maasland.

Sint Willibrordus Casteren (Kwartier van Oirschot)

Op 29 februari 2008 is Willem van Gompel (85)overleden.
Willem was drieëndertig jaar lid van het gilde. Verscheidene jaren
maakte hij deel uit van het bestuur en was een gewaardeerde schutter
met de kruisboog.

AN ANTONIS-DERKS
Sint Jan Baptist, Duizel (Kempenland)

Op 6 juli 2008 overleed op bijna 86-jarige leeftijd
gildezuster An Antonis-Derks.
Zij werd, samen met haar man, lid op 27 januari
1972. Ze was altijd present als er iets te doen was.
Ondanks haar zwakke gezondheid , bleef ze
belangstelling tonen voor het gilde.

WIM BEIJERS
Sint Joris Hilvarenbeek (Kwartier van Oirschot)

Op 27 april 2008 is Wim Beijers (88) overleden.
Hij was zesendertig jaar lang een trouw lid van
het gilde. Wim was Ridder in de orde van Oranje
Nassau.

Mogen zij allen rusten in vrede
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EGS NIEUWS

koNINGSCHIETEN bIJ FraNSE CoNVENTIE
Dat koningschieten hét hoogtepunt is van de gilden bewijst wel het
koningschieten in Zweden, waarover we al eerder melding maakten,
maar ook het koningschieten van de Franse conventie in Cappelle la
Grande, dat onder de rook van Duinkerken ligt. Geen optocht dit jaar,
geen toespraken van allerlei hoogwaardigheidsbekleders. De delegatie
uit Wintelre en Tilburg, werd vriendelijk ontvangen door de voorzitter
van Cappelle la Grande, die de gasten in het ‘Nederlands’ welkom
heette en rondleidde door de schietaccomodatie, wat voorheen een
“zwienkot “was van kasteelhoeve het Crayhof.
Het koningschieten van de Franse conventie volgt een procedure, die
wij in Brabant waarschijnlijk niet kennen. De kandidaten krijgen drie
pijlen, raken ze geen roos dan zijn ze kansloos. Raken ze wel een roos
dan moeten ze stoppen en wordt hun roos op een stapel met andere
rozen gelegd, nadat hun naam op het blazoen onleesbaar is gemaakt.
Een onpartijdige jury beslist uiteindelijk wie de beste roos heeft
geschoten en die wordt de conventiekoning.
De overige aanwezigen konden schieten op doel en op de wip,
waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.
Veel aandacht trok echter het gilde van Bousbecque, een plaatsje
net over de Belgische grens bij Menen. Hun outfit deed denken aan
een slagersgilde, bestaande uit een witte jas, een brede leren riem
om het middel met daaraan een paar konijnenpootjes en op de buik
een stalen apparaat. Enige uitleg was hier wel nodig. Het gilde van
Bousbecque schiet met een boog, gelijkend op een balans-boog, met
vrij dikke pijlen waarin zich gleuven bevinden. Hun doel (blazoen)
staat op een aarden wal met het gevolg dat de gleuven vol zand
komen te zitten. En met die konijnenpootjes wordt de aarde uit de
gleuven verwijderd. Waarom ze witte jassen aan hadden was ook niet
helemaal duidelijk, dit is altijd zo geweest. Men gaat er van uit dat het
een veiligheidsmaatregel is. In voeger tijden had men geen verlichting
en de man die de pijlen moest uittrekken moest goed zichtbaar zijn,
zo ook de schutters; vandaar dus de witte jas.
Aan de brede leren riem is een kussentje bevestigd, waarop met
de elleboog gesteund wordt wanneer de boog wordt gericht. Het
metalen apparaat aan de brede leren riem, wordt de “cric” genoemd.
Hiermee worden de bogen gespannen. De bogen worden in het
apparaat geplaatst en deze drukken de boog naar beneden, zodat de
boog gespannen is. Er wordt geschoten op 45 meter en voor ieder
schot wordt een onverstaanbare kreet geslaakt.
Bij de prijsuitreiking was uiteraard de burgemeester aanwezig, maar
niet alleen, ook zijn “adjoints”. Dit om toch maar te laten merken hoe
belangrijk het is, deze van oorsprong Vlaamse traditie ook in Frans
Vlaanderen voort te zetten. n

FEDERATIENIEUWS
HooFDLIEDENDaG 2008
Het thema van de hoofdliedendag op 11 oktober a.s. zal zijn “Gilden
in beeld”. De mis wordt opgeluisterd door het Sint-Antonius Abtgilde
uit Deurne.
NIEUWE broCHUrE VaN DE NoorD-brabaNTSE
SCHUTTErSGILDEN.
Met dank voor een royale financiële bijdrage van het Prins Bernhard
Cultuurfonds kon onlangs een nieuwe brochure worden uitgebracht.
De verspreiding onder de gilden vindt plaats via uw kringsecretaris.
JEUGDCoMMISSIE
Uw medewerking wordt uitdrukkelijk gevraagd indien we iets willen
bereiken met een federatief jeugdbeleid. Het enthousiasme bij de
kartrekkers is er. Voor suggesties of vragen, neem contact op met de
kringsecretaris Baronie en Markiezaat : Rien de Krom.
( 0164-685599; e-mail: mfdekrom@home.nl
GILDENCoNGrES 2009
Zoals al aangekondigd zal het congres worden gehouden op 25 april
2009 te Bergen op Zoom. Organisatie St.-Sebastiaangilde Bergen op
Zoom. Thema: “Wat is het waard”. n

GILDEKLEINTJE
Te koop: De Gilden Bijbel. Een naslagwerk waarin het ontstaan, de
organisatie, tradities, gebruiken en evenementen van het gildewezen
beschreven worden. Het algemene verhaal wordt aangevuld met de
manier waarop het Sint Lambertusgilde uit Vessem hier praktische
invulling aan gegeven heeft.
Auteur: Sjef Smetsers, 144 pag. Kosten 20 Euro, excl. verzendkosten.
Te bestellen bij R. van Diessen, dekenschrijver Sint Lambertusgilde
Vessem.
Groenewoud 19, 5512 AK Vessem.
e-mail: c.vandiessen@chello.nl

Het kost maar 5 euro
Het kost maar 5 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 4 Gildetrom regels,
sturen aan: De Gildetrom, Beukdreef 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 aanvragen over een bepaald onderwerp,
groeten of dankbetuigingen of iets te koop aanbieden.
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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.

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

040 - 204 24 89

goudsmidbijsterveld@hetnet.nl
www.goudsmidbijsterveld.nl

Een veelzijdig assortiment
voor schutterij, gilde,
muziek en showband.
Comfortabele uniformen
met een perfecte pasvorm
voor een herkenbare
identiteit en een
stijlvolle
presentatie.

w w w. s e e z o. n l

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
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AGENDA

Noordbrabantsche Federatie van Schuttersgilden
GILDEFEESTEN IN 2008
21 sept.
11 okt.

13 juni
20 juni

NBFS-toernooi V-T-B-S, Heilig Sacramentsgilde Hulsel.
Hoofdliedendag opgeluisterd door Sint-Antonius Abtgilde
Deurne.

GILDENFEESTEN 2011
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september
en 4e (KBW) zondag in mei.

GILDEFEESTEN IN 2009

8 mei

Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september
en 4e (KBW) zondag in mei.
25 april

Gildencongres NBFS, bij Sint-Sebastiaangilde te
Bergen op Zoom.
17 mei
Kringdag Land van Cuijk bij Sint-AntoniusSint-Nicolaasgilde 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
SintBavo Rijsbergen.
28 juni
Kringdag Kwartier van Oirschot bij Sint-Jorisgilde Tilburg.
05 juli
Kringdag Maasland bij Sint-Ambrosiusgilde
Loon op Zand.
28-30 aug. EST te Kinrooi België
06 sept
NBFS-toernooi geweer schieten bij Sint-Antonius en
Mariagilde Linden.
20 sept. NBFS-toernooi V-T-B-S Sint-Leonardusgilde Beek en Donk.

GILDEFEESTEN IN 2010

22 mei
22 mei
29 mei
29 mei
5 juni
28 aug

16 mei
30 mei
30 mei
06 juni

Kringdag Kwartier van Oirschot bij Heilig Sacramentsgilde
Hulsel
Vrij gildefeest, Sint-Jan Baptist Oerle.
Kringdag Peelland, Sint-Margarethagilde Aarle-Rixtel
Kringdag Kempenland, Sint-Anna Riethoven
Vrij gildefeest bij Sint-Jorisgilde Oirschot.
Kringdag Maasland, Sint-Joris-Sint-Catharinagilde
Gemonde.
Kringdag Baronie en Markiezaat, Sint-Antonius Abt
Terheijden.

Vrij Gildefeest Sint Joris Oirschot. (datum nog vast te stellen)

GILDEFEESTEN IN 2012
Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september
en 4e (KBW) zondag in mei.
18 aug

Vrij gildefeest, Sint-Jorisgilde Oostelbeers.

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

Federatieve toernooien: 1e (GW) en 3e (VTBS) zondag in september
en 4e (KBW) zondag in mei.
02 mei
16 mei

Vrij gildefeest, Sint-Monulphus en Gondulphus Knegsel.
Vrij gildefeest Sint-Lambertus Someren-Eind

Vrij gildefeest, Heilig Kruisgilde Gerwen.
Jubileumkringdag Kwartier van Oirschot, Sint-Sebastiaan
Westelbeers en Sint-Jorisgilde Middelbeers
Kringdag Land van Cuijk, Heilig Bloedsgilde Boxmeer.
Kringdag Peelland bij Sint-Jorisgilde Gemert .
Kringdag Maasland, Sint-Hubertusgilde Berkel.
Kringdag Kempenland bij Sint-Jan Baptista Leende-Strijp.
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