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Het St. Antoniusgilde in 1926 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zo schreef men in 1957: 
Uit het voorwoord van burgemeester G. J. A.  Schampers in het programmaboekje van de  St. Antoniusfeesten in 
1957 bij het 16

e
 eeuwfeest van de H. Antonius Abt te St. Anthonis: 

 
“Het gildefeest is met enthousiasme begroet en georganiseerd. Wellicht wordt het succes zodanig dat het Gilde 
van St. Anthonis weer herleeft, waardoor ook de uitgebreide collectie zilver weer betekenis krijgt……… 
De liefde van de Abt is in zijn dorp blijkbaar nog onverflauwd.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Caert zegt over de taak van de deken-schrijver o.a.: Hij zorgt jaarlijks voor een overzicht van de 
activiteiten van en gebeurtenissen binnen het gilde. 
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Voorbereiding. 
Op initiatief van burgemeester Jos Verbeeten werd op 10 september 2006, tijdens de open 
Monumentdagen, in de hal van het gemeentehuis een bijeenkomst belegd om te onder-
zoeken of het mogelijk was het slapende St. Antoniusgilde van St. Anthonis nieuw leven in te 
blazen.  
Dit was een plezierige bijeenkomst waar veel enthousiaste belangstellenden aanwezig 
waren. Er werd afgesproken een vervolgbijeenkomst te beleggen voor de inventarisatie van 
de werkzaamheden.  
Duidelijk was dat velen van mening waren dat het St. Antoniusgilde uit zijn slaap moest ko-
men.  

 
 
Deze vervolgbijeenkomst vond plaats op 21 september 2006, wederom in het gemeentehuis. 
Er werd een voorlopig bestuur gevormd dat de taak op zich nam datgene te gaan verrichten 
wat nodig was voor een goede start van het “nieuwe” gilde. Ook werd een werkgroep ge-
vormd om de oude statuten aan te passen aan deze tijd. In deze werkgroep namen zitting de 
heren Harm Douma, Hub Verstegen en Ton Keijzers. 
Het voorlopig bestuur bestond uit de heren Jos Verbeeten, voorzitter; Pierre van den Berg, 
secretaris, Arno Rombouts, penningmeester en Thijs van Tilborg en Harrie Peeters (op 10 
september 2006 tot “koning” geschoten). 
Op maandagavond 9 oktober 2006 was er in OeleTon’s Feesterij te Ledeacker een bijeen-
komst waar iedereen uit Ledeacker en St. Anthonis, die eventueel lid wilde worden, van 
harte welkom was.  
De opzet was dat tijdens de viering van “Groot St. Tunnis” in januari 2007 het gilde zich aan 
de gemeenschap zou presenteren. 
Verschillende belangstellenden gaven gehoor aan deze uitnodiging. Leden van het St. 
Matthiasgilde uit Oploo waren op uitnodiging aanwezig om gevraagd en ongevraagd advies 
te geven.  
Het enthousiasme bleek groot en er werden enkele werkgroepen gevormd.  
Het bestuur van het St. Matthiasgilde deed de toezegging alle medewerking bij de herop-
richting van het St. Antoniusgilde te zullen verlenen.  
 
Op zaterdag 21 oktober 2006 gingen de aspirant-leden in Oploo op “werk”bezoek zodat een 
weloverwogen keuze gemaakt kon worden aan welke activiteit men binnen het St. Antonius-
gilde wil en kan deelnemen. 
Enkele vakmensen op gebied van vendelen en trommelen waren bereid hun kennis op dat 
gebied aan anderen overdragen.  
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Akte. 
In een bijzonder prettige sfeer is het 
slapende St. Antoniusgilde in St. Anthonis 
vervolgens op donderdagvond 2 november 
2006 wakker geworden. 
Notaris D. Teeuwen uit Boxmeer kwam voor 
de ondertekening van de heroprichtingsakte 
voor deze bijzondere gebeurtenis speciaal 
naar St. Anthonis. 
In aanwezigheid van een jeugdlid, leden, 
donateurs, sponsor, genodigden, 
vrijwilligers en belangstellenden werd door 
de notaris uitleg gegeven over de inhoud 
van akte.  
 
De officiële naam van het gilde luidt: Gilde 
van het Heilig Sacrament des Altaars en 
Sint Antonius Abt. 
Het St. Antoniusgilde ziet zich als opvolger van het in het jaar 1576 opgerichte Gilde van het 
Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt en stelt zich ten doel, in verbondenheid 
met de Rooms Katholieke kerk en geïnspireerd door een christelijke geest, het gilde in stand 
te houden en in aanzien te doen toenemen, de gildegeest en de gildetradities in hun volle 
omgang en het gildewezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te 
brengen rekening houdend met de eigentijdse omstandigheden en daardoor – in overeen-
stemming met de bedoelingen van de oprichters en stichters der gilde – in het belang van 
het gilde werkzaam te zijn onder handhaving en met behoud van het karakter, wat zij van 
hun oorsprong hebben gehad. 
 

De voorzitter van het voorlopige bestuur, de heer Jos Verbeeten, toonde zich bijzonder ver-
heugd dat de heroprichting van het gilde een feit was.  
Pastoor van Spreeuwel nam het op zijn aangename manier, doch serieuze wijze, op voor 
Sint Antonius Abt.  
De heer J. Timmermans uit Grave, schrijver 
van 2 boeken om de slapende gilden van Mill 
en St. Anthonis weer wakker te schudden, gaf 
een korte uiteenzetting over de pogingen tot 
herleving van het St. Antoniusgilde.  
Mevr. Mieke Homburg uit Cuijk vertelde hoe 
zij het oude, versleten hoofdvaandel gaat 
namaken.  
Tijdens de bijeenkomst vertelde mevr. Bos-
Peters dat zij en haar man de hoeden van het 
gilde voor hun rekening zullen nemen. 
 
 
Na de schenking van de hoeden kwam edelsmid Noud Peters uit St. Anthonis met de mede-
deling dat hij voor alle leden een zilveren insigne, welke verguld is voorzien van een groene 
malachiet, gaat maken.  
Novy Van Erp en Fixet-Klusmarkt stelden zich garant voor het hoofdvaandel.  
Van een anonieme schenker mocht de overheid een bedrag van € 1.000,00 voor de sjerpen 
in ontvangst nemen.  
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Bij Jansen & Jansen, de zaak voor betere mannenmode en gelegenheidskleding in Box-
meer, konden de leden tegen een speciale prijs een kostuum kopen. 
Tars Visuele Presentatie zorgde voor het ontwerp van het logo en stelde briefpapier en enve-
loppen beschikbaar. 
Het was geweldig al die initiatieven. Duidelijk dat er vanuit de gemeenschap belangstelling 
voor het nieuwe gilde bestaat. 
 
Op donderdagavond 23 november 2006 kwamen de leden van het Gilde van het Heilig 
Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt voor de eerste ledenvergadering in Grand-Café 
Bos bij elkaar. 
De voorzitter, Jos Verbeeten, heette alle leden, donateurs en sponsor van harte welkom. Hij 
vertelde alleen maar positieve geluiden over de (her)oprichting van het gilde te horen. Ook 
de medewerking en betrokkenheid van de leden van het St. Matthiasgilde uit Oploo werd als 
bijzonder prettig ervaren. 
Nadat pastoor van Spreeuwel de bijeenkomst met een Christelijke groet had geopend kon de 
vergadering beginnen.  
Zoals in de statuten vermeld, moesten de leden het aantal leden van de overheid vaststellen 
en de leden benoemen. De hoofdman (voorzitter) moest worden gekozen.  
Het aantal leden van de overheid werd door de ledenvergadering vastgesteld op 5. 
De leden van het tijdelijke bestuur werden benoemd tot lid van de overheid en tot hoofdman 
werd met applaus gekozen de heer Jos Verbeeten.  
Vervolgens kreeg de hoofdman namens de leden een voorzittershamer aangeboden met 
een zilveren plaatje met daarop de tekst: “St. Antoniusgilde – 23 november 2006”. De maker 
van deze fraaie hamer was de heer M. Moors uit St. Anthonis. 
In deze vergadering werd de keuze gemaakt voor de te dragen sjerpen. Uitgegaan is van de 
kleuren van het oude vaandel: maisgeel en ceriserood.  
Hoofdman Jos Verbeeten vertelde op welke wijze mevr. Homburg uit Cuijk bezig is met het 
namaken van het gildevaandel.  
Vrijwilligers gingen aan het werk met het maken van de sjerpen volgens de kleuren van het 
hoofdvaandel. 
Het gemeentebestuur werd gevraagd om de goederen die de gemeente van het slapende 
gilde in beheer heeft en zorgvuldig bewaarde, aan het (nieuwe) gilde over te dragen. 
De hoogte van de bedragen voor het lidmaatschap werden als volgt vastgesteld: voor een 
jeugdlid bedraagt de contributie € 20,00, een lid betaalt € 50,00 en een donateur € 25,00 per 
jaar.  
In de eerste vergadering van de overheid op 30 november 2006 werd tot deken-schrijver 
gekozen Pierre van den Berg en tot deken-schatbewaarder Arno Rombouts. Thijs van 
Tilborg kreeg de functie van gilde-bode. Hiermee waren de functies ingevuld. De 5e plaats 
binnen de overheid werd ingevuld door de koning. 
Wiel van Dijk nam de functie van gildecommandant op zich. Ben van der Zanden en Theo 
Verstraaten werden zilverdrager, Marcel van Erp en Wim Wellen vaandeldrager.  
Als vendelier hebben zich aangemeld Theo Verplak, Harrie van Erp en Wiel Peeters. Wim 
Arts meldde zich spontaan aan als standaardruiter. Ad van de Vorst en Niek Huffels werden 
tot piekenier aangewezen. 
 
Enkele echtgenotes van de gildebroeders waren vele uren bezig om de sjerpen en de vaan-
dels te maken (stof kopen, knippen en naaien). Bij mevr. R. Verplak werd een naaiatelier in-
gericht waar men in die weken vele uren werkzaam was.   
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De 3 vaandels en de sjerpen van zowel de gilbebroeders als van de jeugdleden zijn allemaal 
"handwerk" van eigen bodem. Zonder de inzet van deze dames was dit in een dergelijk korte 
periode niet gelukt. Dit was geweldig en werd door iedereen bijzonder gewaardeerd.  
Er werd ook gestart met het oefenen in het vendelen, kruisboogschieten en trommen. Ook dit 
allemaal onder leiding van deskundige vrijwilligers, te weten de heren Jan Leijssen voor het 
vendelen en Frans van Kuijk voor het trommen. 
Op de zaterdag 30 december 2006 en 11 januari 2007 is door de leden, onder aanvoering 
van commandant Wiel van Dijk, geoefend om zich keurig te kunnen presenteren. 
 
Statutenwijziging. 
Zoals al bij de oprichting van het gilde in november 2006 is aangegeven zou mogelijk in 
2007, na vaststelling van de Caert, aanpassing van de statuten plaats moeten vinden om de 
Caert en de statuten niet met elkaar strijdig te laten zijn. 
In verband hiermee heeft op 24 mei de vergadering plaats tot wijziging van de statuten, een 
en ander zoals voorgeschreven in de statuten. 
 
De Caert. 
De nieuwe Caert is in de speciaal hier voor belegde ledenvergadering op 22 maart vastge-
steld. 
Bij het samenstellen van de Caert is gebruik gemaakt van de oude reglementen uit 1684 en 
1927. Geprobeerd is zoveel mogelijk in stand te houden van de oude tradities en gebruiken 
die een broederschap kenmerken en tegelijkertijd zijn deze tradities en gebruiken ingepast in 
de maatstaven van onze hedendaagse maatschappij. Ook is in de Caert aangesloten op de 
in de afgelopen eeuwen ontwikkelde standaardgebruiken van de Brabantse schuttersgilden, 
zoals herkenbaar in de regelgeving rondom het lidmaatschap, de organisatie en de diverse 
activiteiten van het gilde. Overigens blijft ieder gilde een zelfstandig broederschap met een 
eigen identiteit. Om die reden is dan ook veel waarde gehecht aan de oude reglementen van 
het gilde: hierin zijn de kernwaarden van deze broederschap eeuwen geleden al vastgelegd 
door de gildebroeders en –zusters die zijn voorgegaan. Om te illustreren hoe de oude regle-
menten de basis hebben gevormd voor de nieuwe Caert en om aan te geven waar onder-
delen concreet zijn behouden, wordt in de nieuwe Caert op diverse plekken uit de oude re-
glementen geciteerd. 
In de ledenvergadering van 24 mei vond, na vaststelling van de statutenwijziging, opnieuw 
bevestiging plaats van de Caert.  
Statuten en Caert zijn niet strijdig met elkaar. 
In de ledenvergadering van 15 november werd ingestemd met de aanvulling/wijziging van de 
Caert in die zin, dat bij aanmelding als aspirantlid vanaf 1 juli slechts de helft van de jaarcon-
tributie in rekening wordt gebracht en dat bij een aanmelding vóór 1 juli installatie door het af-
leggen van de eed zal plaatsvinden tijdens het eerstvolgende Antoniusfeest. 
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Beëdiging en officiële presentatie. 
De priester-dichter  A.H.J. van Delft, pastoor in St. Anthonis van 1927-1956, vertelde het in 
de na-oorlogse jaren al: “Als Sint. Tunnis feest viert, feest de hemel mee!”. Het leek er weer 
op. Tussen dagen van regen, wind en storm was het die 14e januari 2007 een prachtige dag. 
De zonnestralen drongen tijdens de plechtige eucharistieviering door de glas-in-lood ramen 
van de schilderglazenier Henri Jonas de volle parochiekerk binnen. 
Bij binnenkomst in de kerk kregen de 
aanwezigen een fraai misboekje aangereikt 
wat tot stand kwam door samenwerking van 
Tars-Visuele-Presentatie uit St. Anthonis en 
drukkerij Van den Broek in Wanroij.  
In een volle parochiekerk, waarbij veel 
vertegenwoordigers van de kring van 
schuttersgilden in het Land van Cuijk maar 
ook van daarbuiten, alsmede 
vertegenwoordigers van de Noord-brabantse 
federatie van schuttersgilden aanwezig 
waren,  zegende de gilde-heer, pastoor Frans 
van Spreeuwel, tijdens de plechtige 
Antoniusviering, de gildenattributen in.  
Daarna werd door 22 aspirantleden de eed 
van trouw afgelegd waarna zij het “St. 
Antonius-insigne” kregen opgespeld door de 
pastoor en de hoofdman.  
Door de beëdigde leden werd de eed van 
trouw afgelegd door handoplegging op het 
oude medaillon uit het vaandel van 1863.  
Tegen de lezenaar stond het nieuwe wapen 
van het gilde: een afbeelding van de Heilige 
Antonius Abt in zwart op een schild in de 
kleuren maisgeel en ceriserood, ontworpen 
en gemaakt door Tars Visuele Presentatie uit 
St. Anthonis. 
Het was een prachtige viering, opgeluisterd 
door het parochieel gemengd koor onder 
leiding van dirigent/componist Jo de Jong met medewerking van een ensemble van 
harmonie St. Cecilia. Op 22 november van dit jaar kreeg Jo de Jong voor o.a. het 
componeren van deze uitgevoerde “Antoniusmis” de gemeentelijke Sport- en Cultuurprijs “Ut 
Pèèrd” over het jaar 2006 uitgereikt. 
De kleurrijke sjerpen en vaandels, gemaakt door echtgenoten van de gildebroeders, kregen 
veel waardering. 
 
Verrassend tijdens die viering was het aanbieden van het door 
edelsmid Noud Peters gemaakte juweel. Een prachtig schild, 
nagemaakt van een foto van het oude zoekgeraakte 
koningschild, dat de toekomstige gildekoningen zullen dragen.  
 
Aan het begin van de morgen waren door kunstsmid Juul 
Baltussen uit Westerbeek, al twee hellebaarden aangeboden.  
Door het St. Matthiasgilde werd aan het begin van de viering 
een prachtige, grote kaars aangeboden welke zal branden in 
de vieringen waarbij het St. Antoniusgilde aanwezig is. 
Na de plechtige eucharistieviering was op de Brink het 
overvendelen van het kerkelijk en wereldlijk gezag. 
Vervolgens ging de stoet naar het Antoniuspark waar een 



 9 

gildeboom was geplant.  
In de straten waar de stoet door trok hingen de vlaggen uit en onderweg werd het gilde 
verrast met een glaasje “St. Tunnis kruidenbitter”, aangeboden door een van de aanwonen-
den van de route. 
Op het Antoniuspark zegende gilde-heer Frans van Spreeuwel de Antoniusboom. 
Tot slot was er in het gemeentehuis een ontvangst door het gemeentebestuur en een recep-
tie waar velen het St. Antoniusgilde veel succes voor de toekomst wensten.  
Hier waren toespraken van de hoofdman, Jos Verbeeten, de gastheer loco-burgemeester 
van Sint Anthonis, de heer P. Bos en de Kringvoorzitter van schuttersgilden Land van Cuijk, 
de heer O. Bouwmans. 
Tijdens de receptie was het door mevr. M. Homburg gemaakte medaillon al tentoon gesteld. 
Tijdens de receptie werd erwtensoep en roggebrood met spek aangeboden. Natuurlijk werd 
ook het gerstenat geschonken. De erwtensoep was geschonken door het verzorgingshuis 
“Op ’t Hoogveld” en het roggebrood door Van de Ven Bakkerijen uit Venhorst. 
Van zeer velen volgden leuke, positieve mondelinge en ook schriftelijk reacties op deze dag. 
Het St. Antoniusgilde en St. Anthonis schreven geschiedenis. 
Het verloop van de dag werd op video vastgelegd door Van Gelder Music & Media uit Lede-
acker. 
Na afloop van de festiviteiten werd door Emiel Jansen en fotoalbum aangeboden met een 
weerslag van de hele dag. 
 
Nieuwe leden. 
Bij de officiële presentatie waren aanwezig 28 aspirant-leden: 4 jeugdleden, 1 gildezuster en 
23 gildebroeders. 
In de plechtige eucharistieviering werd de eed van trouw afgelegd door 22 leden t.w.: Gerrit 
Aben,  Harrie Arts, Wim Arts, Pierre van den Berg, Bert Blom, Wiel van Dijk, Bert Ermers, 
Harrie van Erp,  Marcel van Erp, Niek Huffels, Harrie Peeters, Wiel Peeters, Arno Rombouts, 
Frans van Spreeuwel, Thijs van Tilborg, Jos Verbeeten, Twan Verblakt, Theo Verplak, Theo 
Verstraten, Ad van de Vorst, Wim Wellen en  Ben van der Zanden. 
 
Nieuwe aanmeldingen. 
In 2007 werden tot aspirant-lid toegelaten: 
24 februari  de heer Wiel Guzowski, Duizendmonnikenstraat 23, St. Anthonis, en 
  de dames Mia van der Zanden, Mgr. Bekkersstraat 6, Ledeacker; 
  Hetty Arts-van der Zanden, Randweg 121, St. Anthonis; 
19 april: de heer Noud  van Lankveld, Breestraat 52, St. Anthonis; 
30 april: jeugdlid Fenne Verblakt, Rondveld 11, St. Anthonis; 
14 mei: de heer Louis van der Zanden, Ascetenstraat 20, St. Anthonis 
25 juni: de heer Theo Verstegen, Randweg 82, St. Anthonis 
  de heer Riny Arts, Randweg 121, St. Anthonis 
  mevr. Marleen Verblakt, Rondveld 11, St. Anthonis 
16 augustus: de heer Jan van Tilborg, Kleine Beekstraat 9, St. Anthonis 
10 december: mevr. M. van Erp-Weerts, Vlagberg 28, 5845 EC St. Anthonis 
In de ledenvergadering van 15 november is gestemd over de aanname als gildebroeder en –
zuster. 
Zeker vermeldenswaard is het volgende: op een heel bijzondere manier vond op de dag na 
het koningschieten de werving plaats van het lid Riny Arts.  
Bij het koningschieten had hij zich laten ontvallen dat hij lid van het gilde zou worden als hij 
de dag later door onze gildebode gewekt zou worden.  
Gildebode Thijs van Tilborg maakte met de echtgenote van Riny de afspraak dat hij op 
maandagochtend vroeg zou arriveren.  
Om 05.30 uur die ochtend ging de gildebode, met trom, de trap op naar de echtelijke 
slaapkamer waar Riny zich nog van niets bewust was. Met slaande trom maakte de gilde-
bode hem wakker. Enorm geschrokken en erg snel kwam de slaper uit zijn horizontale 
houding en kon hem het aanmeldingsformulier worden overhandigd.  



 10 

Diezelfde dag nog werd de aanmelding van het nieuwe lid bij de deken-schrijver ingeleverd. 
Zo “trommelt”  ons gilde nieuwe leden op! 
 
Afscheid leden. 
Op 18 april laat onze standaardrijder Wim Arts weten dat hij het zeer betreurt dat hij, in 
verband met de gezondheid van zijn paard Aafke, niet meer met zijn paard aan gildeak-
tiviteiten wil/kan deelnemen en dat hij ook zijn lidmaatschap bij de vereniging wenst te be-
ëindigen. 
Hij schenkt de bandages en het zadeldekje aan het gilde en wordt donateur voor een bedrag 
van € 50,00 per jaar. 
Bij brief van 19 juli 2007 deelt gildebroeder Harrie Peeters mede zijn lidmaatschap met on-
middellijke ingang te beëindigen. Gerezen verschillen van inzicht hebben niet tot een op-
lossing kunnen leiden. 
Uiteindelijk heeft de overheid betrokkene in de vergadering van 18 oktober geschorst. In de 
ledenvergadering van 15 november is betrokkene ontslagen uit het broederschap. De leden-
vergadering heeft in genoemde vergadering unaniem met het voorstel ingestemd.  
Bij brief van 18 november is betrokkene van het ledenbesluit in kennis gesteld en is hem 
verzocht, zoals ook in de Caert aangegeven, alle in beheer zijnde bezittingen van het gilde 
bij de overheid in te leveren.  
Nadat het inleveren uit bleef is de deken-schrijver op 10 december bij Harrie Peeters de 
gilde-eigendommen gaan ophalen. Hij weigerde deze in te leveren. Betrokkene heeft ook 
verzuimd zijn contributie over 2007 te betalen. 
Bij brief van 22 oktober is de heer Frans Schapendonk bericht dat hij bij de oprichting van 
ons gilde te kennen heeft  gegeven lid te willen worden van het St. Antoniusgilde. De over-
heid heeft moeten constateren dat hij, in verband met zijn gezondheid, helaas nog niet in de 
gelegenheid is geweest bij een of meerdere activiteiten van de vereniging aanwezig te zijn. 
Broederschap betekent verbondenheid en kan alleen tot stand komen door actieve deel-
name aan verenigingsactiviteiten. Uit het niet aanwezig zijn heeft de overheid moeten con-
stateren dat de heer Schapendonk nog niet toe was aan een lidmaatschap bij ons St. Anto-
niusgilde. Overtuigd van zijn goede voornemens wordt hij niet langer in kennis gesteld van 
onze activiteiten en wordt zijn definitieve aanmelding afgewacht. 
Op 10 november laat gildebroeder Bert Blom per mail weten dat hij, in verband met agenda-
problemen, heeft moeten besluiten zijn lidmaatschap bij het gilde te beëindigen. Door het 
niet aanwezig kunnen zijn bij verschillende 
activiteiten is hij van mening dat hij geen 
goede binding met het gilde en met de gilde-
leden kan krijgen. 
 
Aantal leden. 
Op 1 januari 2007 was het aantal leden 28. In 
2007 kwamen er 11 aanmeldingen en hebben 
4 leden hun lidmaatschap opgezegd. Het 
aantal leden per 31 december 2007 bedraagt 
35. 
 
Vrijwilligers. 
Wanneer het gilde zich presenteert kan dat 
niet zonder tamboers en vendeliers. Met 
succes kon een beroep gedaan worden op 
enkele leden van harmonie St. Cecilia, te weten de heren Frans van Kuijk, Tonnie Klomp en 
Jeroen Cornelissen. Later kwam daar nog bij Maria van Erp-Weerts. 
Na het afscheid van Frans van Kuijk als instructeur en de beëindiging door Tonnie en Jeroen 
kregen we de beschikking over Paul van Zutphen die op dinsdagavond onze leden leert 
trommen.  
Jan Leijssen was zo goed vendelcursus te geven. 
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Aansluiting bij Kring van Schuttersgilden `Land van Cuijk`. 
Nadat de akte tot (her-)oprichting was getekend heeft de overheid toestemming gevraagd 
om te mogen aansluiten bij de Kring van 
Schuttersgilden “Land van Cuijk”.  
Tijdens de algemene jaarvergadering van deze 
kring op zaterdag 3 februari 2007 is het verzoek 
om toelating behandeld. Aan deze vergadering 
namen deel de hoofdman, de deken-schrijver en 
de deken-schatbewaarder.  
De jaarvergadering begon met en Eucharistie-
viering in de St. Elisabethkerk te Grave. De 
gemengde Zangvereniging “Grave” zong de vaste 
gezangen uit de Missa Brevis in D dur van W.A. 
Mozart. De dienst begon met 2 coupletten van 
ons Wilhelmus en eindigde met Edele Brabant 
were di. 
 
Bij het agendapunt over ons verzoek tot toetreding volgde een daverend applaus. Het St. 
Antoniusgilde is het 32e gilde dat zich aansluit in het Land van Cuijk. Het federatienummer 
luidt 1132.  
Onze hoofdman heeft in de Kringvergadering een pluim op de hoed gestoken van het St. 
Mat-thiasgilde uit Oploo voor hun geweldige bereidwilligheid en inzet bij de her-oprichting 
van het St. Antoniusgilde. 
 
Gildewapen. 
Door Tars-Visuele-Presentatie is gratis het wapen voor het gilde ontworpen.  
Het wapen is een afbeelding van de Heilige Antonius Abt in zwart op een schild in de kleuren 
maisgeel en ceriserood. Dit wapen is afgebeeld op de voorpagina van dit verslag. 
 
Vaandel. 
Op Sacramentsdag werd het nieuwe hoofdvaandel 
voor het eerst gedragen.  
Mevr. M. Homburg uit Cuijk heeft dit vaandel 
nagemaakt naar voorbeeld van het oude vaandel. 
Aan de ene zijde staat de beeltenis van St. Antonius 
Abt en aan de andere zijde een monstrans met het 
heilig Sacrament. Het vaandel heeft de kleur 
maisgeel met een ceriserode brede rand. De 
beeltenis van St. Antonius Abt en de monstrans zijn 
op het gele vlak geborduurd. Op de hoeken vier 
hoekstukken met de jaartallen 1606 en 2006 en 
tweemaal de initialen S.A van St. Anthonis. Voor de 
afwerking hebben enkele echtgenotes van de 
gildebroeders, onder leiding van mevr. R. Verplak,  
zorg gedragen. Naast het juweel is ook dit een pronkstuk van het gilde. 
Koning Harrie van Erp heeft uit een 80-jaar oude balk een ronde stok gemaakt en voorzien 
van messing koppelstukken en een bol. Oud St. Tunnisnaar Theo Toonen uit Sambeek nam 
het mechanisch gedeelte van deze messing koppel-
stukken voor zijn rekening. 
 
Boven op de stok heeft Harrie een herkenningsteken 
van de heilige Catharina, patrones van Ledeacker, 
gemaakt. Het is een nabootsing van het rad dat 
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Catharina in de beeltenis aan de parochiekerk langs zich heeft staan, eveneens in messing.  
Toon Nabuurs uit St. Anthonis zorgde voor 2 robijnen in de as van het rad.  
Dit vaandel wordt bij het Antoniusfeest in januari 2008 ingezegend.  
 
Juweel. 
Het juweel is verrassend geschonken tijdens de eerste viering van het Antoniusfeest op 14 
januari.  
Veel gildezilver is bewaard gebleven maar van het oude juweel bestaat slechts een foto. Aan 
de hand van deze oude foto heeft edelsmid Noud Peters een prachtig nieuw juweel gemaakt 
en tijdens de Eucharistieviering aangeboden. 
 
Koningschild. 
De nieuwe koning moet een schild schenken. Het is gebruikelijk dat de naam van de 
schenker en eventueel een afbeelding van zijn beroep op het schild wordt vermeld en dat het 
gebruikte materiaal van gildezilver is.  
Koning Harrie van Erp heeft edelsmid Noud Peters opdracht gegeven een schild te maken. 
De overheid heeft besloten voor de (elke) koning een bijdrage van € 200,00 per jaar beschik-
baar te stellen. Dit besluit kreeg de goedkeuring in de ledenvergadering van 15 november. 
 
Antoniusinsigne. 
Het Antoniusinsigne wordt alleen gedragen door de beëdigde leden.  
Het is een zilveren insigne welke verguld is en gevuld met een groene malachiet. In het 
midden staat het T-teken met daaromheen een rand met daarin de tekst: “gilde van het heilig 
sacrament des altaars en sint antonius abt”.  
Op de achterkant de tekst: “Sint Anthonis 2006” en het zilverteken van de edelsmid.  
Het is ontworpen en gemaakt door edelsmid Noud Peters uit St. Anthonis,  
Deze insignes zijn en blijven voor de toekomst een schenking van de edelsmid. 
 
Logo en briefpapier. 
Onmiddellijk na de oprichting kon het gilde zich presenteren met eenvoudig maar stijlvol  
drukwerk. Het door Tars-Visuele-Presentatie ontwerpen logo en layout werd door dit bedrijf 
gratis aangeleverd. 

 
 
 
Foto-album. 
Van de officiële presentatie van het gilde op 14 januari is door Vakfotografie Emiel Jansen uit 
St. Anthonis een prachtig fotoalbum gemaakt en aan de vereniging aangeboden. 
 
Foto- en knipselarchief. 
Onmiddellijk na de her-oprichting van het gilde heeft gildezuster Nellie de Hoog aangeboden 
zorg te dragen voor een foto- en knipselarchief. Zoals ze ook rond de oprichting alles over 
2006 verzamelde, zo heeft ze dat ook over het geen in het eerste levensjaar van het gilde 
gezegd en geschreven is, gedaan. In een prachtige, duurzame map met plastic insteek-
mapjes heeft Nellie de krantenartikelen en al het andere wat op het gilde betrekking heeft en 
in 2007 is verschenen opgeborgen. Nellie verzamelde alles, tot en met de tekst die tijdens de 
carnavalspronkzitting in een buut werd uitgesproken. 
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Website. 
Al voor dat de akte tot heroprichting was getekend kwam van de jeugdige vrijwilliger Nard 
Strijbosch spontaan het aanbod om een website voor het gilde te bouwen. Hiermee is op 
verzoek van de overheid gewacht tot na het Antoniusfeest op 14 januari.  
Het resultaat is een kleurrijke, informatieve website te bezoeken op www.sintantoniusgilde.nl. 
 
Gildezilver. 
Na de heroprichting heeft de overheid bij brief van 6 
november 2006 het gemeentebestuur verzocht de 
goederen die in beheer en bewaring zijn bij de gemeen-
te, aan het gilde over te dragen.  

 
Het gemeentebestuur heeft hierop bij brief van 8 februari 
2007 bericht dat het feit dat de gemeente bedoelde 
kostbare goederen al jaren in beheer heeft en zelfs een 
groot deel van het zilver heeft laten restaureren niet 
betekent dat de gemeente daar eigenaar van is gewor-
den. Van overdracht kan dus geen sprake zijn omdat, 
aldus het gemeentebestuur, alle goederen reeds eigen-
dom van het St. Antoniusgilde zijn.  
De brief heeft betrekking op 51 stuks gildezilver en de 
gildebrief uit 1683 met lakzegel. 
 
Borstschildjes. 
Ingevolge de bepalingen in de Caert is de koning te herkennen aan het juweel, de overige 
leden van de overheid zijn te herkennen aan de zilveren borstplaat.  
Daarom is de plaatselijke edelsmid Noud Peters opdracht gegeven een borstplaat te maken 
voor: de hoofdman, de deken-schrijver, de deken-schatbewaarder en de deken-gildebode. 
Het door de edelsmid gemaakte ontwerp is goedgekeurd door de overheid en bij het eerst-
volgend Antoniusfeest zullen de zilveren borstplaten ingezegend worden. Bij de opdracht-
verstrekking heeft de edelsmid toegezegd één borstschild gratis te leveren. 
 
Gildehuis. 
In verband met de verkoop van de Bottermien zijn bij de hoofdman ideeën ontstaan over de 
mogelijke realisatie van een gildehuis in dit pand, waarbij ook de Wereldwinkel en de Heem-
kundekring “St. Tunnis in Oelbroeck” een plek zouden kunnen krijgen.  
Nadat hierover een brief naar het Uniebestuur van “De Driestroom” is gestuurd volgde er een 
oriënterend gesprek met de vice-voorzitter van dit bestuur.  
Op 24 februari vond er een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Wereldwinkel en 
de Heemkundekring. Iedereen was van mening dat in elk geval de financiële mogelijkheden 
tot haalbaarheid moesten worden onderzocht. 
Op 14 maart volgde een gesprek met het Uniebestuur met als resultaat dat voor de verkoop 
van De Bottermien een “pas-op-de-plaats” werd gemaakt. Er was een duidelijk “ja” op de 
vraag het gebouw in principe beschikbaar te stellen voor Heemkundekring, de Wereldwinkel 
en ons gilde. De overheid kreeg 2 maanden de tijd om te kijken of een en ander financieel 
gerealiseerd zou kunnen worden. Elke 2 weken zou de hoofdman de vice-voorzitter van het 
Uniebestuur informeren over de vorderingen. Het Uniebestuur nam een positieve opstelling 
in voor onze verkennende fase.  
Nadat ook Bronlaak aan de gesprekken deelnam werd in mei besloten om gezamenlijk tot 1 
september 2007 uitstel tot het nemen van een beslissing aan te vragen. 
In de ledenvergadering van 24 mei moest de hoofdman mededelen dat zich een goede 
koper voor De Bottermien had gemeld en dat het Uniebestuur geen verder uitstel gaf.  
Hoop op De Bottermien als gildehuis was hiermee verdwenen. 
In de vergadering van de overheid van 25 juni is een werkgroep ingesteld die een plan voor 
een gildehuis op de Hoef gaat uitwerken. De werkgroep zal bestaan uit de gildebroeders Jos 



 14 

Verbeeten (hoofdman), de Harrie van Erp (koning), Wiel van Dijk (commandant) en Gerrit 
Aben. 
Op 21 december hebben de deken-schatbewaarder en deken-schrijver het schriftelijk ver-
zoek aan het gemeentebestuur om grond beschikbaar te stellen voor een gildehuis, aange-
boden aan en toegelicht bij de verantwoordelijk wethouder P. Bos. De wethouder stelde zich 
erg positief op en zegde toe mee te denken waar een gildehuis planologisch realiseerbaar is. 
 
Tijdelijk onderkomen. 
Al spoedig na het Antoniusfeest bleek dat de leden een 
locatie missen waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar 
de onderlinge band verstevigd kan worden.  
Dit heeft ook gildebroeder Twan Verblakt opgemerkt en na 
overleg met zijn echtgenote stelt hij zijn tuinhuisje voor het 
gilde beschikbaar.  
De leden kunnen daar op dinsdag- en donderdagavond 
terecht voor vendelen en wipschieten. Twan Verblakt heeft 
een mobiele schietpaal gemaakt die “officieel” in gebuik 
werd genomen. 
Voor het vlakschieten in de wintermaanden is ruimte 
gevonden in herberg Urena aan de Noordkant. Voor het 
eerst kwam men daar op donderdag 29 november bij 
elkaar  
 
Koningschieten. 
Zondag 10 juni kwamen de gildebroeders en –zusters bij elkaar voor de viering van het 
Sacramentsfeest.  
Onderdeel van die viering vormt het koningschieten, voor het St. Antoniusgilde de eerste 
keer na de heroprichting. 
Om 7 uur in de morgen was de gildebode al op pad om op diverse plaatsen in St. Anthonis 
en Ledeacker de proclamatie van de overheid voor te lezen.  
Alle gildebroeders en –zusters trokken na samenkomst om 9.15 uur naar het huis van de 
koning om hem met zijn koningin af te halen om vervolgens samen de viering in de kerk bij te 
wonen. 
 
In verband met zijn gezondheid was onze gilde-heer Frans van Spreeuwel niet in de 
gelegenheid in de viering voor te gaan. In 
deze Woorddienst gingen voor mevr. Erica 
Verbeeten en de heer Piet van Sambeek.  
 
Bijzonder deze morgen was dat het nieuwe 
hoofdvaandel voor het eerst kon worden 
gedragen. Dit vaandel zal bij het 
Antoniusfeest in januari 2008 worden 
ingezegend. 
Na de kerkelijke viering namen de leden deel 
aan de koffietafel bij Bos All In. Verrassend 
was de aanwezigheid van gilde-heer Frans 
van Spreeuwel die, herstellende van een 
zware operatie, toch even aanwezig wilde zijn 
om zijn dank uit te spreken voor de overwel-
digende belangstelling en meeleven van 
parochianen en gildeleden tijdens zijn ziekte en nog steeds in de periode van herstel. 
Staande en met luid applaus werd hij ontvangen. Zijn aanwezigheid bij de koffietafel was en 
werd heel bijzonder. “Warm en gemoedelijk, echt op z’n Sint Tunnis”. 
Na afloop van de koffietafel begon om 13.30 uur het koningschieten op de Brink.  
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Bij de schutsboom aangekomen trok men drie maal rond de boom. Dit is een symbolische 
handeling om boze geesten te verdrijven.  
Loco-burgemeester, mevr. Roos Aben, loste het eerste schot en namens de kerkelijke 
overheid probeerde Piet van Sambeek de vogel te raken. Van oudsher werd aangenomen 
dat de krachten van de eenvoudige gildebroeders niet toereikend konden zijn om de hoog-
geplaatste vogel van eventuele kwalijke elementen te bevrijden.  
Zowel de wereldlijke- als de kerkelijke overheid moesten zich deze zondag overgeven aan 
de gildebroeders. Natuurlijk zal de gilde-heer in 2008 niet nalaten raak te schieten! 
Hierna kon, in volgorde zoals vermeld in de Caert, het koningschieten beginnen. 
Na 118 schoten, waarvan 77 raak-schoten, werd Harrie van Erp om 15.00 uur de eerste 
officiële koning van het St. Antoniusgilde in de 21e eeuw.  
 

    
 
De kerkklokken berichtten de inwoners dat de nieuwe koning bekend was. Met gejuich werd 
de koning door gildebroeders en –zusters en het talrijke publiek op de Brink ontvangen, 
temeer omdat koning Harrie, eigenaar van Novy Van Erp en Fixet-Klusmarkt, garant heeft 
gestaan voor het die dag gepresenteerde hoofdvaandel. 
Bij zijn installatie kreeg de nieuwe koning het juweel of koningschild omgehangen. Na het 
afleggen van de gelofte maakte koning Harrie van Erp bekend wie zijn koningin zou zijn en 
gingen de piekeniers en de tamboer de koningin Lenie afhalen.  
Bij aankomst van koningin kreeg zij de erekrans omgehangen. 
Hierna volgde de plechtige overvendeling van koning en koningin en werd de erewijn ge-
schonken.  
Na afloop van de installatieplechtigheid trok het gilde zich terug bij Bos All In voor een gezel-
lig samenzijn. 
 
Ledenvergaderingen. 
Op 5 februari 2007 was er een algemene ledenvergadering in Grand-Café Bos. Tijdens deze 
bijeenkomst werd gesproken over de activiteiten voor 2007 en was er de evaluatie van de 
officiële presentatie. Iedereen was vol lof over het verloop van deze dag. 
Tijdens een speciale ledenvergadering op 22 maart 2007 werd de Caert vastgesteld en was 
de definitieve vaststelling van de activiteiten van het gilde in 2007. 
Op 24 mei was er een extra ledenvergadering in verband met de noodzakelijke statuten-
wijziging. 
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Op 15 november was de 
ledenvergadering waarin 9 aspirant-
leden tot het gilde werden toege-
laten. In alfabetische volgorde zijn 
dat: Hetty Arts, Riny Arts, Wiel 
Guzowski, Nellie de Hoog, Noud van 
Lankveld, Jan van Tilborg, Theo 
Verstegen, Louis van der Zanden, 
en Mia van der Zanden. Deze 
vergadering vond plaats in Grand-
Café Bos. 
Op het Antoniusfeest, 20 januari 
2008, zullen de nieuwe leden 
geïnstalleerd worden door de 
eedaflegging.  
 
Vergaderingen overheid. 
De overheid vergaderde beurtelings bij de dekens en koning aan huis. 
In 2007 was er op de volgende data een vergadering van de overheid: 24 februari, 19 maart, 
19 april, 14 mei, 25 juni, 16 augustus, 21 september, 18 oktober, en 10 december. 
Vanzelfsprekend was er tussen de vergaderingen door intensief contact tussen de leden van 
de overheid. 
 
De Gildetrom. 
De Gildetrom is een driemaandelijks tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden en is 
een uitgave van de Stichting De Gildetrom. Voor 2007 hebben 23 leden zich opgegeven voor 
een collectief abonnement. Na ontvangst van de tijdschriften zorgde de deken-gildebode 
voor verspreiding. 
 
Instructeurs. 
Bij de gildebroeders en –zusters ontbrak het aan kennis 
van trommen en vendelen. 
Frans van Kuijk heeft bij de voorbereidingen aangeboden 
een half jaar de jeugdleden wegwijs te maken met de 
trom. Hij heeft zich ruim een half jaar, elke dinsdag-
avond, beschikbaar gesteld voor onze vereniging.  
Tijdens de barbecue voor de leden met partner op 2 
september nam Frans afscheid. Uit handen van de 
hoofdman ontving hij een beeldje voorstellende een 
trommelaar. Frans was aangenaam verrast. 
 
Als instructeur trommen werd hij opgevolgd door Paul 
van Zutphen. 
Jan Leijssen, in gildekringen bekend als jurylid bij 
vendelwedstrijden, is bereid gevonden enkele leden het 
vendelen te leren. Eerst op zondagmorgen in de schuur 
bij Van de Rijt en later geeft hij les op dinsdagavond bij 
het onderkomen aan het Rondveld. In de wintermaanden koos men weer voor de 
zondagmorgen, bij Jan Leijssen thuis. 
 
Activiteiten in de gemeenschap. 
De overheid was aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur. Tijdens 
deze bijeenkomst mocht de hoofdman trots het (nieuwe) logo van het gilde aan de gemeen-
schap presenteren. 
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Voor het eerst in haar bestaan verleende het St. Antoniusgilde medewerking aan een festi-
viteit in het dorp en wel de Koninginnedagviering. Een dag met veel zon. 
’s-Morgens werd de stoet met kinderen uit Ledeacker en St. Anthonis met hun versierde 
fietsen begeleid naar het gemeentehuis waar alle dragers van een Koninklijke onderschei-
ding bijeen waren.  
Na een toespraak door de burgemeester werd vervolgens een vendelgroet werd gebracht 
aan de nieuw gedecoreerden. 
 

 
 

’s-Middags kon de jeugd op de Brink kruisboogschieten en vendelen. Er was ook een stand 
met informatie over het gilde. De belang-
stelling was groot. Eén jeugdlid is 
aangemeld als nieuw lid van ons gilde. 
Op maandag 25 juni presenteerde het 
gilde zich, op verzoek van de school, in 
Ledeacker op de basisschool Willem 
Christiaans. Een groot aantal leden met 
koning en koningin was om 09.00 uur op 
school en na informatie over het gilde 
volgde een vendeldemonstratie.  
 
Na afloop werd een video over het 
gildewezen getoond en waren er opdrach-
ten voor de leerlingen van de hoogste 
groepen. De jongere groepen  
vermaakten zich met kindervendelen, 
kinderschieten en trommen.  
Natuurlijk werd er ook om de jeugdkoning geschoten. Aan het eind van de ochtend mocht 
koning Harrie zijn achterneefje Kyle van Raaij feliciteren met het jeugdkoningschap.  
Als herinnering kregen de kinderen een sticker van het gilde.  
 
 
Op zondagmiddag 22 juni gaf het gilde acte de presence bij de viering van het 40-jarig huwe-
lijksfeest van de hoofdman Jos Verbeeten. Voor de hoofdman en zijn echtgenote Erica was 
het duidelijk een complete en erg gewaardeerde verrassing.  
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In een toespraak feliciteerde de koning het paar, dankte beiden voor hun inzet voor het gilde 
en sprak de hoop uit dat het gilde nog vele jaren van hun gewaardeerde diensten gebruik 
mag maken. Tot slot vond een overvendeling plaats en werd een toost uitgebracht. 
Woensdagmiddag 25 juli was een aantal gildebroeders en –zusters, op uitnodiging, aan-
wezig op camping Urena om medewerking te verlenen aan de invulling van recreatie-acti-
viteiten.  
Na een inleiding over de geschiedenis en de doelstelling van ons gilde werd door ongeveer 
40 campinggasten (26 volwassenen en 14 kinderen) geprobeerd het hoogste aantal punten 
te behalen met vlakschieten.  
Het weer was uitstekend en er heerste een gezellige sfeer. Er werd geschoten op 4 banen: 2 
voor volwassenen en 2 voor de jeugd. Na afloop werd geconstateerd dat deze activiteit in 
2008 voor herhaling vatbaar is. 
Woensdag 5 september vierde deken-schrijver Pierre van den Berg zijn jubileum vanwege 
zijn 40-jarig dienstverband bij de gemeente Sint Anthonis. Een gebeurtenis, waarbij natuurlijk 
ook ons gilde aanwezig was.  
 

 
 
De jubilaris en zijn echtgenote werden na een toespraak door de deken-schatbewaarder en 
door een overvendeling voor het gemeentehuis hulde gebracht. Als aandenken heeft het 
gilde de deken-schrijver een vulpen geschonken, waarin de afbeelding van de Heilige 
Antonius Abt gegraveerd staat.  
De jubilaris en zijn vrouw hebben de aanwezigheid van de gildebroeders en –zusters 
bijzonder op prijs gesteld. 
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Op zondag 16 september gaf een aantal leden gevolg aan de uitnodiging van het bestuur 
van de heemkundekring “St. Tunnis in Oelbroeck” de lezing bij Bos All-In bij te wonen over 
de Heilige Antonius Abt. Deze lezing werd gehouden door de heer D. Hartsuiker uit Utrecht. 
Op woensdag 19 september was een groot aantal leden in de parochiekerk aanwezig bij de 
uitleg over de verbouwing/aanpassing van de kerk.  
Aan de oproep van de overheid om zich als vrijwilliger op te geven gaven 10 leden gevolg. 
Vervolgens werd diverse malen een beroep gedaan op deze leden om hand- en span-
diensten te verlenen.   
Het is goed dat het gilde zich inzette voor onze kerk/parochie. Enkele gildebroeders hebben 
zeer intensief mee gewerkt. Het gilde staat immers ook ten dienste van de parochie. 
Zondag 4 november was het gilde, op verzoek van onze pastor, bescheiden aanwezig in de 
Allerzielenviering. Een indrukwekkende viering waarin, sinds lange tijd door ziekte noodge-
dwongen afwezig, onze pastor in onze parochiekerk weer mocht voorgaan.  
Aan het begin van de herdenking deelde de pastor een volle parochiekerk mede dat het gilde 
op zijn uitnodiging bescheiden aanwezig was. Deze bescheidenheid kwam tot uitdrukking 
door alleen de vaandrig met het vaandel voor in de kerk, bij Maria, te laten plaatsnemen.  
De gilde-leden namen plaats langs het zangkoor, aan de linkerzijde in de kerk. Het was de 
eerste keer dat het gilde aanwezig was bij de jaarlijkse herdenking van de overleden parochi-
anen. 
 
Activiteiten buiten St. Anthonis. 
Op zondag 3 juni nam het gilde deel aan de vrije gildedag van het St. Lambertusgilde in 
Milsbeek. 
42 Gilden uit binnen- en buitenland waren hier op deze zonnige dag te gast. Het was de 
eerste deelname aan een gildedag sinds de heroprichting.  
De spanning en belangstelling voor het onbekende herstelde zich snel in een ontspannen 
gezellige sfeer van samenzijn. De woorden traditie, dienstbaarheid, broeder- en zusterschap 
bleken niet voor niets in het programmaboekje genoemd.  
Ofschoon afgesproken was dat deze dag een “informatieve” dag voor ons gilde zou zijn met 
minimale deelname aan activiteiten werd met 2-viertallen deelgenomen aan het wipschieten. 
De prestaties van de schutters leidden nog niet tot het gewenste resultaat. De schutters 
waren niet tevreden over hun resultaten. 
 
Toch mocht na afloop het eerste 
schildje in ontvangst genomen 
worden: de 3e prijs in het algemeen 
klassement optocht.  
Deze eerste vrije gildedag was voor 
het St. Antoniusgilde een geslaagde 
dag. 
 
Op zondag 1 juli werd, op uitnodiging 
van onze gildebroeders uit Oploo, met 
19 leden deel genomen aan de Duits-
Nederlandse schuttersbedevaart in 
Kranenburg, net over de grens bij 
Groesbeek.  
Om 08.15 uur verzamelden de leden 
zich bij de watermolen in Oploo om vervolgens gezamenlijk naar Kranenburg te vertrekken.  
De intentie van de bedevaart dit jaar was: “God is liefde”. De stoet met pelgrims en andere 
schutters(gilden) uit het grensgebied vertrok om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de be-
graafplaats naar de kerk van Kranenburg. 
Ofschoon niet bekend wat te wachten stond, viel de bedevaart enigszins tegen. Er was 
slechts een 6-tal (gedeeltelijke) gilden en de organisatie was minimaal. Binnengekomen in 
de kerk werden geen gereserveerde plaatsen aangeboden. De gildebroeders en –zusters 
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moesten een plaats zoeken en genoegen nemen met een zitplaats waar geen zicht was op 
het altaar. De priester was slecht verstaanbaar en de preek was niet van deze tijd. 
Op vrijdag 27 juli was een afvaardiging in Oeffelt aanwezig bij de uitvaartplechtigheid en 
begrafenis van de op 71-jarige leeftijd overleden gildebroeder Jan van den Boom. 
 
Prinsjesdag 18 september was een bijzondere dag voor enkele leden van het gilde.  
Elk jaar wordt de civiele afzetting langs de route verzorgd door één van de twaalf provincies. 
Dit jaar was het de provincie Noord-Brabant gegund. ’s-Morgens vroeg vertrokken koning 
Harrie en zijn koningin Lenie, gildezuster Mia van der Zanden, de twee zilverdragers Ben van 
der Zanden en Theo Verstraten , gildebroeder Bert Ermers en de deken-schrijver Pierre van 
den Berg naar de opstapplaats ’s-Hertogenbosch waar men om 07.45 uur aanwezig moest 
zijn.  
Het was bij aankomst al een gezellige drukte en er was volop koffie/thee met broodjes. 
Vervolgens vervoerden 4 bussen, in stromende regen, de 210 Brabantse gildenbroeders en 
–zusters naar de zonnige Residentie. 
In Den Haag, in het provinciehuis van Zuid-Holland, was een gastvrije ontvangst weer met 
koffie/thee en broodjes. Na een warm welkom door de Commissaris van de Koningin in Zuid-
Holland, de heer J. Franssen, volgde een korte toespraak van onze Commissaris der Konin-
gin, mevr. Maij-Weggen, waarin zij haar trots liet merken op de gilden uit haar provincie. 
Hierna was het vertrek naar de Korte Vijverberg.  
 

 
 

In de stoet was de plek voor de gilden achter de veteranen.  
Het wachten op de gouden koets viel niet lang dank zij het zonnetje dat in staat was de 
regenbuien te bedwingen. Het was een zeer indrukwekkend gebeuren.  
Na afloop ging de stoet in gildenmars naar het provinciehuis waar een uitgebreide lunch 
werd aangeboden. De leden keerden erg enthousiast naar huis terug. 
 
Ten gevolge van een verkeersongeval is zondag 7 oktober jl. in Mill de heer Gerard Boeijen, 
ere-deken van ons bevriende St. Matthiasgilde uit Oploo, overleden.  
Het was Gerard Boeijen die ons bij de voorbereidende besprekingen en na de oprichting van 
ons gilde steeds als onmisbare adviseur heeft bijgestaan. Het was hem nooit te veel, hij 
deed het graag en met enthousiasme. Gerard was betrokken bij ons gilde. Wij deden nooit 
tevergeefs een beroep op hem. Hij was een gildeman in hart en nieren.  
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Donderdagavond 11 oktober werd om 19.00 uur in de parochiekerk van Oploo de avond-
wake gehouden en vrijdagmorgen om 10.30 uur was de uitvaartplechtigheid met gilde-eer en 
begrafenis. Tijdens de uitvaartplechtigheid sprak 
Jos Verbeeten, als beschermheer van het St. 
Matthiasgilde en ook namens ons St. Antonius-
gilde. Zowel bij de avondwake als bij de uitvaart-
plechtigheid waren veel van onze leden aanwezig. 
Wij blijven Gerard dankbaar voor datgene wat hij 
voor ons gilde heeft gedaan.  
Niet alleen zijn gezin, familie en vrienden, maar ook 
het St. Matthiasgilde en wij zullen Gerard missen. 
 
Zondag 14 oktober ging het gilde met de parochie 
naar Handel voor de jaarlijkse bedevaart. 
Het was voor de eerste keer in de geschiedenis dat 
het St. Antoniusgilde met de parochianen Handel 
bezocht.  
Na de opstelling op het kerkplein trok men onder 
tromgeroffel de kerk binnen.  
Door de aanwezigheid van het gilde werd de bedevaart weer een aparte belevenis voor 
parochianen en ook voor de gilde-leden.  
Na afloop werd in de tuin van de kerk een groepsfoto gemaakt. Ook bij deze activiteit was 
weer de zon aanwezig.  
Het deed de leden goed dat in de eerste uitgave van het “Antoniusklokje” na de bedevaart, 
heel positief werd geschreven over de aanwezigheid van het gilde. 
Op vrijdag 19 oktober was een afvaardiging aanwezig in Oeffelt bij de uitvaartdienst van 
gilde-zuster Nelly Derks-Venbrux. 
Zaterdag 27 oktober nam de overheid voor de eerste keer deel aan de hoofdliedendag van 
de Noordbabantse Federatie van Schuttersgilden te “s-Hertogenbosch. Het ochtendpro-
gramma begon met een Plechtige Eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Jan 
waarin, in verband met ziekte van de Bisschop van ’s-Hertogenbosch, een van zijn Vacaris-
sen voorging. Het opluisterende gilde was het gilde Sint Joris uit Goirle.  
De viering stond in het teken van “Dienstbaar” en diverse keren riep de voorganger de 
hoofdlieden op er voor zorg te dragen trouw te blijven aan de identiteit van de gilden.  
De middagbijeenkomst op het Provinciehuis, voorafgegaan met een Brabantse koffietafel, 
begon met de jaarrede van de federatievoorzitter J(os) Verbeeten, onze hoofdman.  
 
De voorzitter kon het niet nalaten zijn 
trots kenbaar te maken over de 
aanwezigheid van het jonge gilde van 
St. Tunnis en nodigde de aanwezige 
leden van ons gilde met de woorden: 
“Mannen laat eens zien waar je bent” 
uit even te gaan staan.  
Als nieuw gilde werd het St. Antonius-
gilde met applaus ontvangen.  
Na enkele muzikale intermezzo’s, een 
lezing door de Gedeputeerde Mr. A.M. 
Essed, getiteld “Deregulering”, en het 
napraten met een drankje, kwam er 
een einde aan de hoofdliedendag 
2007. 
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Sociaal contact leden. 
Om de band tussen de leden en partners te verstevigen werd op 2 september een barbecue 
gehouden ten huize van de gilde-leden Verblakt, aan het Rondveld. Vanaf 15.00 uur was 
iedereen welkom.  
 
Het werd een gezellig samenzijn 
met een uistekend verzorgde 
barbecue van het aspirant-lid Jan 
van Tilborg. Ook bij deze activiteit 
was het weer goed weer. 
Voor de afsluiting van het seizoen 
was er op zondag 30 september 
een interne wedstrijd “kruisboog-
schieten op de wip” georgani-
seerd. 
Om onder andere de banden met 
de andere verenigingen te 
verstevigen namen 8 leden deel 
aan de dorpencompetitie 
kruisboogschieten. Dit zijn Gerrit 
Aben, Riny Arts, Bert Ermers, Ben 
van der Zanden, Bert Blom, Thijs 
van Tilborg, Twan Verblakt en Ad 
van de Vorst.  
 
In de wintermaanden kwamen de leden op donderdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur in 
herberg Urena aan de Noordkant bij elkaar waar men kon vlakschieten of zo maar wat te 
praten. 
 
Intern kampioenschap. 
De overheid heeft besloten elk jaar, ter afsluiting van het kruisboog-wip-seizoen, een interne 
wedstrijd te organiseren. Uiteraard werd een wisselbeker beschikbaar gesteld. 
Op zondag 30 september kwamen ’s morgen om 10.00 uur 18 gildebroeders en –zusters bij 
elkaar waarna de onderlinge wedstrijd kon beginnen.  
Sommige leden kwamen later en/of namen niet aan de interne wedstrijd deel. 
Er werd gestreden in 5 groepjes in 3 rondes. Elk lid kreeg in elke ronde 5 maal de gelegen-
heid de wip weg te schieten.  
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Uiteindelijk waren het Ben van der Zanden en Marcel van Erp die elk 13 punten behaalden. 
Na de twee-strijd werd Ben van der Zanden de kampioen van het kruisboog-wip-seizoen 
2007. De hoofdman overhandigde Ben de wisselbeker waarna de felicitaties volgden.  
De kampioen stelde vervolgens een krat bier beschikbaar. 
 
Deelname wedstrijden. 
Op de derde wedstrijd van de BKB (Brabantse Kruisboogbond) in Zeeland werden op 18 
november de volgende resultaten in de instapklasse behaald door onze schutters: 
3e plaats Ad v d Vorst        183 punten (medaille) 
4e plaats Riny Arts            176 punten 
5e plaats Twan Verblakt     174 punten 
7e plaats Thijs v Tilborg      171 punten 
8e plaats Ben v d Zanden   156 punten 
 
Publiciteit. 
Er is in regionale dag- en weekbladen is veel aandacht geschonken aan het gilde. Veel publi-
citeit was er rondom de voorbereiding, heroprichting en installatie van het gilde.  
De lokale radio-omroep “Peelstar” besteedde diverse keren, o.a. met interviews, aandacht 
aan het gilde. Alle betrokken redacties, vooral ook “De Peelrandwijzer” hebben een positieve 
bijdrage geleverd aan de bekendmaking van en de doelstelling van het gilde. 
 

 
 

In “De Gildetrom” het driemaandelijkse tijdschrift over de Noord-Brabantse schuttersgilden is 
in afl. 1 van de 54e jaargang een artikel opgenomen over de geschiedenis en heroprichting 
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van ons gilde. Niet alleen op de binnenbladen werden enkele ingestuurde foto’s geplaatst, de 
voorpagina werd gesierd met een foto van ons prachtig juweel. 
Ook in het parochieblad “Antoniusklokje”, een tweewekelijkse uitgave, verschenen de ar-
tikelen over het gilde. 
 
Diversen. 
Op 20 september mocht de hoofdman van de heer J. Timmermans uit Grave een door hem 
in het archief van het Streekarchivariaat gevonden vaandel van het St. Antonisgilde, aan 
beide kanten voorzien van de Antoniusafbeelding van het medaillon en de jaartallen 1472 – 
1982, alsmede twee vendels in ontvangst nemen.  
Navraag bij de heer H. Douma, voormalig chartermeester van de archiefdienst “Land van 
Cuijk” leerde dat dit vaandel door zijn echtgenote en mevr. Lange -Tacken is gemaakt ten 
behoeve van de carnavalsoptocht in 1982 waarbij een laatste poging gedaan werd het 
ingeslapen gilde wakker te krijgen.  
Vermeldenswaard is dat de heer Douma zelf in deze optocht het vaandel heeft gedragen.  
Bij de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen werd een verzoek om een bijdrage uit het 
Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid ingediend. Tot verrassing honoreerde de afdelings-
commissie dit verzoek en behoorde het St. Antoniusgilde tot een van de 7 genomineerden uit 
de gemeente Sint Anthonis.  
De hoogte van de prijs was afhankelijk gesteld van het aantal stemmen dat de genomineer-
de projecten zouden ontvangen tijdens de stemming op de ledenvergadering van genoemde 
bank op donderdag 4 oktober in het “Wapen van Wanroij”.  
In de zaal was een groot aantal gildebroeders, in gildekleding, aanwezig. Bij binnenkomst in 
de zaal ontvingen alle bezoekers een flyer met de koptekst: “Steun het St. Antoniusgilde”. 
Ook werd uitgelegd waarom het gilde de oproep deed de stem op het gilde uit te brengen. 
Elke genomineerde kreeg 2 minuten de gelegenheid zijn/haar project te presenteren. Door 
onze hoofdman werd op treffende wijze ons gilde gepresenteerd. Hierbij geflankeerd door 2 
vendeliers en onder gelijktijdige vertoning van een fotocessie.  
Bij de bekendmaking van de uitslag van de stemming bleek dat ons gilde de 6e plaats be-
haalde en werd een bedrag van € 1.000,00 toegekend. 
Op donderdag 22 november was het gilde, op uitnodiging van de jury van de Sport- en 
Cultuurprijs “Ut Pèèrd”, te gast in het gemeentehuis. Het St. Antoniusgilde was met 12 
andere inzendingen één van de kandidaten voor de prijs over 2006.  
Doelstelling van genoemde prijs is in de gemeente Sint Anthonis woonachtige personen of in 
de gemeente Sint Anthonis geves-
tigde verenigingen en/of stichtingen 
die in één of meer takken van ama-
teuristische sportbeoefening of op 
het gebied van cultuur of culturele 
activiteiten een bijzondere prestatie 
hebben verricht of geleverd, te be-
lonen.  
De prijs “Ut Pèèrd” bestaat uit een 
wisseltrofee en uit een eenmalig 
geldbedrag van  € 500,00.  
De wisseltrofee blijft eigendom van 
de gemeente Sint Anthonis en 
Rabobank Land van Cuijk en Maas-
duinen. Het geldbedrag is in begin-
sel bestemd voor de vereniging of 
stichting waarvan de winnaar lid is. 
Het kandidaat-zijn voor deze prijs mag voor het gilde als een eer gezien worden.  
Ofschoon ons gilde geen prijswinnaar was hebben we ons weer aan de gemeenschap kun-
nen presenteren en hebben de aanwezige leden een genoeglijke avond mogen beleven. 
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Verschuldigde dank. 
De heroprichting van het gilde is mede mogelijk gemaakt door onmisbare steun van bedrij-
ven en instellingen in de gemeente en daar buiten evenals door inzet van sponsors en vrij-
willigers.  
Zonder deze medewerking en inzet was dit allemaal onmogelijk geweest. 
In alfabetische volgorde mogen genoemd worden: 
-Antoniusklokje – St. Anthonis 
-Ballast Nedam - Nieuwegein 
-Bloemsierkunst Van de Mortel – St. Anthonis 
-Drukkerij Van den Broek – Wanroij 
-Echtpaar Bos sr. – St. Anthonis 
-Edelsmid Noud Peters – St. Anthonis 
-Gemeentebestuur van Sint Anthonis – St. Anthonis 
-Gildebroeders van het St. Matthiasgilde - Oploo 
-Gildebroeders en –zusters van de eigen vereniging 
-Grand-Café Bos – St. Anthonis 
-Jansen & Jansen Mannenmode – Boxmeer 
-Keuken Zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” – St. Anthonis 
-Kunstsmid Juul Baltussen - Westerbeek 
-Mevr. M. Homburg - Cuijk 
-Naamloze sponsor 
-Notariskantoor Melis & Teeuwen - Boxmeer 
-Novy Van Erp en Fixet-Klusmarkt – St. Anthonis/Ledeacker 
-Parochiebestuur H. Antonius Abt – St. Anthonis 
-Radio Peelstar FM – St. Anthonis 
-Tegelhandel Van de Rijt bv 
-Tars Visuele Presentatie – St. Anthonis 
-Vakfotografie Emiel Jansen – St. Anthonis 
-Van de Ven bakkerijen – Venhorst 
-Weekblad Peelrandwijzer – St. Anthonis 
-Mevr. R. Verplak – St. Anthonis 
-Vivante Van Hulst – St. Anthonis 
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Leden St. Antoniusgilde 
per 31 december 2007 

  

   

Naam Adres Woonplaats 

Aben, G (Gerrit) Visioenenstraat 30 5845 CB St. Anthonis 

Arts, H ( Harrie) Breestraat 4 5845 AV St. Anthonis 

Arts, H (Hetty) Randweg 121                   5845 CX St. Anthonis 

Arts, J (Joël) Randweg 121                   5845 CX St. Anthonis 

Arts, R. (Riny) Randweg 121 5845 CX St. Anthonis 

Berg, P. van den (Pierre) Athanasiusstraat 2 5845 BW St. Anthonis 

Daverveld, G (Gijs) Breestraat 3C 5845 AX St. Anthonis 

Dijk, W. van (Wiel) Randweg 102 5845 CW St. Anthonis 

Ermers, B (Bert) Tiendvrij 23 5845 HN St. Anthonis 

Erp, H. van (Harrie) Dorpsstraat 24 5846 AA Ledeacker 

Erp, M. van (Marcel) Vlagberg 28 5845 EC St. Anthonis 

Erp-Weerts, M. van (Maria) Vlagberg 28 5845 EC St. Anthnonis 

Guzowski, W.(Wiel) Duizendmonnikenstr. 23 5845 BS St. Anthonis 

Hoog, P.M.M. de (Nellie) Antoniuspark 9 5845 BN St. Anthonis 

Huffels, N (Niek) De lange Loop 34 5845 GZ St. Anthonis 

Lankveld, N. van (Noud) Breestraat 52 5845 AW St. Anthonis 

Peeters, W (Wiel) Noordkant 22 5845 EW St. Anthonis 

Rombouts, A (Arno) De lange Loop 43 5845 GZ St. Anthonis 

Rombouts, P (Peter) De lange Loop 43 5845 GZ St. Anthonis  

Smink, T (Thijs) De lange Loop 13 5845 GZ St. Anthonis 

Spreeuwel, L. van (Frans) Brink 9 5845 BH St. Anthonis 

Tilborg,J.H.A. van (Jan) Kleine Beekstraat 9 5845 AE St. Anthonis 

Tilborg, M. van (Thijs) Past. van Erpstraat 9 5845 HH St. Anthonis 

Verbeeten, J (Jos) Past. Willemspad 3 5845 GA St. Anthonis 

Verblakt, F. (Fenne) Rondveld 11 5845 EP St. Anthonis 

Verblakt, M. (Marleen) Rondveld 11 5845 EP St. Anthonis 

Verblakt, T. (Twan) Rondveld 11 5845 EP St. Anthonis 

Verplak, T (Theo) Jutta van Nassaulaan 4 5845 AS St. Anthonis 

Verstegen, T (Theo) Randweg 82 5845 CW St. Anthonis 

Verstraten, T (Theo) Duizendmonnikenstr. 3 5845 BS St. Anthonis 

Vorst, A. van de (Ad) Oude Breestraat 52 5845 AD St. Anthonis 

Wellen, W (Wim) Vlagberg 23 5845 ED St. Anthonis 

Zanden, B. van der (Ben) Mgr Bekkersstraat 6 5846 AJ Ledeacker 

Zanden, L. van der (Louis) Ascetenstraat 11 5845 BR St. Anthonis 

Zanden, M. van der (Mia) Mgr Bekkersstraat 6 5846 AJ Ledeacker 

 
 
 
 
 Leden van de overheid 2007. 
 
 Hoofdman   : Jos Verbeeten 
  
 Deken-schrijver  :  Pierre van den Berg 
 
 Deken-schatbewaarder :  Arno Rombouts 
 
 Deken-gildebode  :  Thijs van Tilborg 
 
 Koning    :  Harrie van Erp 
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Het St. Antoniusgilde werd begin van het jaar 2007 wakker.  
 
Aan het einde van het jaar 2007 kan gezegd worden dat het gilde een definitieve plaats 
binnen de (parochie)gemeenschap van St. Anthonis heeft gekregen. 
 
Het St. Antoniusgilde hoort bij St. Tunnis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Anthonis, januari 2008 
Pierre van den Berg 
Deken-schrijver van het St. Antoniusgilde. 


