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Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.

1

Leden van het gilde en leden van de Overheid na de eucharistieviering op Sacramentsdag 2008
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Aantal leden.
Afscheid leden:
Op de dag van het Antoniusfeest is de overheid verteld dat Thijs Smink zijn jeugdlidmaatschap bij het gilde wenst te beëindigen. Thijs zegt dat hij het oefenen met zijn trom thuis niet
meer leuk vindt.
Op 2 augustus laat het aspirant lid Theo Verstegen weten dat hij zijn lidmaatschap wil
omzetten in een donateurschap. Hij draagt het gilde een warm hart toe en wil het ook financieel blijven steunen. In de vergadering van de overheid van 21 augustus is met zijn verzoek
ingestemd.
De scheidende leden hebben de bezittingen van het gilde, hoed en sjerp, ingeleverd.
De in 2007 ontslagen gildebroeder Harrie Peeters heeft het Antoniusinsigne, de hoed en
sjerp nog steeds in zijn bezit. Betrokkene weigert deze alsnog in te leveren. De overheid
heeft besloten geen verdere pogingen tot teruggaaf te ondernemen. De weigering tekent het
ontslagen lid. De schenkers van de hoeden en de Antoniusinsignes zijn ter zake op de
hoogte gesteld.
Nieuwe leden:
In 2008 zijn tot aspirant-lid toegelaten:
15 mei
: de heer R. Bloemen, Herreweijer 9, 5845 GH St. Anthonis;
25 juni
: mevr. C. Peeters-van der Wijst, Noordkant 18A, 5845 EW St. Anthonis;
jeugdlid L. Verblakt, Rondveld 11, 5845 EP St. Anthonis;
21 augustus : de heer J. van Wanroij, Sambeeksedijk 7A, 5845 ES St. Anthonis.

Ook het jongste lid is serieus bezig!
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Activiteiten in St. Anthonis.
De overheid was op dinsdag 1 januari aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van het
gemeentebestuur.
Met een bezoek aan het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” heeft het St. Antoniusgilde het seizoen 2008 geopend.
Op donderdag 3 april verzamelden de gildebroeders en –zusters zich in de omgeving van
het zorgcentrum om vervolgens onder leiding van de commandant en in door de tamboer
aangegeven marstempo via de hoofdingang naar binnen te gaan.
Op het Plein aangekomen wachtten de bewoners om vervolgens zichtbaar te genieten van
datgene wat de gildebroeders en –zusters bij zich hadden. Veel belangstelling was er voor
de gildeattributen: het vaandel, de pieken en vooral het oude gildezilver. Ook het juweel
kende veel belangstelling.
Na een begroeting door hoofdman Jos Verbeeten gaf deken-schatbewaarder Arno Rombouts een uiteenzetting over het ontstaan en de (oude) gebruiken van het gilde. Aansluitend
werd er binnen een vendeldemonstratie gegeven. Vanwege ruimtegebruik kon alleen vendelier Theo Verplak de kunst van het vendelen laten zien.

Na afloop gezellig tussen de bewoners voor een kop koffie.

Het gilde heeft de bewoners van het zorgcentrum aangeboden in de maanden mei tot en met
september, op donderdagavond, met een bewoner er met de duo-fiets op uit te trekken.
Afhankelijk van de wens van de bewoner maakt men een tocht door het dorp of omgeving.
Na een pauze bij de gildebroeders en –zusters bij het wipschieten en het gebruik van een
kop koffie of een glaasje fris keert men weer naar het zorgcentrum terug. Bewoners die
belangstelling voor de fietstocht hadden kunnen zich in het zorgcentrum opgeven.
Op vrijdag 25 april ontving onze deken-schrijver, Pierre van den Berg, een Koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Diezelfde avond
lazen we op de site van ons gilde de volgende door de deken-schatbewaarder geplaatste
tekst.
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“Deken-schrijver Pierre van den Berg onderscheiden als Ridder in de Orde van OranjeNassau. Het Antoniusgilde is trots op haar deken-schrijver Pierre van den Berg die op 25
april jl. geridderd werd in de Orde van Oranje-Nassau. In aanwezigheid van vele familieleden, collega’s en vrienden (waaronder de overheid van ons gilde) kreeg Pierre het lintje
opgespeld door onze eigen hoofdman Jos Verbeeten in zijn andere functie, namelijk die van
burgemeester van de gemeente Sint Anthonis. De altijd nieuwsgierige Pierre was volkomen
verrast door deze hoge eer en reageerde zichtbaar geëmotioneerd.

Bij de onderscheiding hoort een oranjebitter.

Burgemeester / hoofdman Jos Verbeeten roemde Pierre om zijn ongelooflijke inzet als vrijwilliger bij tal van organisaties in het dorp St. Tunnis. Er volgde een indrukwekkend lange lijst
van nevenfuncties die Pierre heeft bekleed en waarvan hij nog altijd een aantal vervult, waaronder die van deken-schrijver van ons gilde. Pierre, je hebt deze onderscheiding meer dan
verdiend! De gildebroeders en -zusters van het St. Antoniusgilde zijn trots op onze schrijver
en feliciteren je van harte met deze bijzondere eer!”
’s-Avonds bracht ons gilde een bezoek aan zijn woonhuis waarbij Pierre werd overvendeld.
Pierre, zijn gezin en familieleden genoten zichtbaar van dit bezoek.
Op Koninginnedag, 30 april, was het gilde weer aanwezig om het laatste gedeelte van de
route van de kinderoptocht de kinderen met hun versierde fietsen en bolderkarren naar het
gemeentehuis te begeleiden. Hier wachtten burgemeester Jos Verbeeten en alle
gedecoreerden. Na een toespraak van de burgemeester werden de nieuwe gedecoreerden
overvendeld.
’s-Middags nam het gilde deel aan de kinderactiviteiten op de Brink. Voor de jeugd was er
weer de mogelijkheid van kruisboogschieten en vendelen. Het oudere publiek kon de stand
met gildezilver en –informatie bezoeken.
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Het gilde heeft de jeugd naar het gemeentehuis gebracht.

Ofschoon de weergoden niet deden wat we tot nog toe gewend waren, bleef het droog en
was de publieke belangstelling voor ons gilde groot.
Donderdag 8 mei was het eerste "uitje" met een bewoner van het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” op de duo-fiets. Na een verplichte instructie mocht men vertrekken.
Voor het vertrek kon onze hoofdman het niet laten de duo-fiets van een kwaliteitskenmerk te
voorzien: hij plakte er eigenhandig onze gildesticker op.

De hoofdman trekt er als eerste met een bewoner op uit.

De hoofdman van het gilde, Jos Verbeeten, was de eerste gildebroeder die er met een bewoner, mevr. Van den Berg-Dekkers, op uit ging.
Mevr. Van den Berg genoot van het wipschieten en haar glaasje limonade en vooral van
deschoten van haar voormalige buurjongen, onze gildebroeder Jan van Tilborg. Voldaan
keer-de zij weer naar het Zorgcentrum terug.
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Ook de Peelrandwijzer was aanwezig om een foto te maken voor het weekblad. Zeker is dat
dit uitstapje in haar herinnering zal blijven.
De coördinatie van deze uitjes is overgedragen aan gilde-zuster Mia van der Zanden. De
laatste tocht was op donderdag 25 september.
Op zondag 8 juni was in het begrazingsgebied “de Ulllingse bergen” van de boswachterij St.
Anthonis het jaarlijkse schaapscheerdersfeest. Voor de 29e keer in successie en dit jaar ongetwijfeld ook vanwege de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van ons gilde.
Op verzoek van de bestuur van “Stichting het schaap van de St. Tunnisse heide” was een
aantal leden bereid het kruisboogschieten te promoten. 3 Schoten voor € 0, 50. Er was grote
belangstelling en vele bezoekers namen de kruisboog ter hand. Er waren zelfs trotse
schutters die hun kaart en daarin de schietgaten als trots mee naar huis namen. Mogelijk
toekomstige gildeleden?
Zowel gildeleden van de organisatie konden terugzien op een geslaagde dag. Zeker voor
herhaling vatbaar. Daarbij was er een aardige opbrengst voor de verenigingskas.
Donderdag 3 juli nam het St. Antoniusgilde deel aan het project "Doar hedde de guld", van
de Berg- en Beekschool. Dit project is ontwikkeld door de Stichting Brabantse Regionale
geschiedbeoefening in samenwerking met de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Met slaande trom arriveerden 16 leden van het gilde rond half 2 op school. De hele middag was gereserveerd om medewerking te verlenen aan de afsluiting van het project om de
leerlingen van de basisschool in aanraking te brengen met de schuttersgilden in zijn algemeenheid en hun rijke traditie. De deken-schatbewaarder wist de kinderen een half uur te
boeien met een inleiding.

Leerlingen vertellen dat ze de aanwezigheid van het gilde op prijs stellen.

Daarna konden alle kinderen een workshop vendelen, trommen en kruisboogschieten
volgen. Groepsgewijs werd aan een aantal gildebroeders vragen gesteld over onder andere
de geschiedenis van ons gilde, over het vaandel, het gildezilver, de ver-halen rondom de
pieken, het koningschieten en het lidmaatschap. Het streven van het project was om de
leerlingen te helpen zich een beeld te vormen van de (historische) achtergrond van de gilden
en de wijze waarop de gilden tegenwoordig tradities in ere houden. De aandacht en
belangstelling van de leerlingen was erg goed.
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Of het bezoek resultaat heeft in het aantal jeugdleden zal de toekomst uitwijzen.
Op zondag 6 juli waren, op uitnodiging van het parochiebestuur, de gildebroeders die hebben meegeholpen met de verbouwing van onze kerk aanwezig bij de gezellige bijeenkomst
waarin op dankbare wijze werd terug gekeken naar de grote klus van al die vrijwilligers.
Drankjes en een heerlijke barbecue (door onze gildebroeder Jan van Tilborg) zorgden voor
een optimale sfeer. Als dank kregen de gildebroeders een prachtige fotoreportage en
iedereen een klusbon aangeboden. Onze pastoor was erg dankbaar voor datgene wat in
perfecte samenwerking is verricht.
Op woensdag 30 juli waren 7 gildebroeders en –zusters op camping Urena aanwezig om
medewerking te verlenen aan de jaarlijkse feestweek van genoemde camping die dit jaar in
het teken van de middeleeuwen stond.
Het aantal campinggasten dat deelnam aan het kruisboogschieten was iets minder dan verleden jaar. Het weer was geweldig en de sfeer optimaal. De gastvrouw heeft gevraagd om in
2009 terug te komen waarbij men dan in een vroeger stadium de datum zal doorgeven.
Op 22 augustus was, op initiatief van onze hoofdman, de eerste inspectie van het voormalige
Fonteinbeeld “Sint Tunnis met het varken”. Bij gelegenheid van Sint Tunnis 500, in 1977, is
dit beeld, in opdracht van het gemeentebestuur, ontworpen door de Brabantse beeldhouwer
Leo Geurtjes. Het fonteinbeeld is op de Brink geplaatst. Bij de reconstructie van deze Brink,
medio 1997, is het water afgesloten en de bak rond het fontein verwijderd. Weg geschonken
fonteinbeeld!
Doel van deze inspectie was om na te gaan of op een eenvoudige manier het fontein weer in
werking gesteld kan worden. Onze leden Wiel van Dijk en Niek Huffels zetten zich hiervoor
in.
Het is in ons dorp inmiddels een traditie geworden dat in de eerste week van september door
het Zorgcentrum “Op ’t Hoogveld” de avond-3-daagse wordt gehouden. De bewoners van
het zorgcentrum gaan in rolstoelen, begeleid door familieleden of vrijwilligers, door delen van
dorp. Op donderdagavond 4 september verleende het gilde voor de eerste maal een bijdrage aan dit evenement.
Bij het gemeentehuis, waar de deelnemers werden ontvangen door de burgemeester (onze
hoofdman) Jos Verbeten, voegde het gilde zich bij de stoet.

Deelnemers nemen alle tijd en aandacht voor de vendeliers.
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Na vertrek, het gilde ging voor-op, werd eerst een vendeldemonstratie gegeven op het
grasveld van de Brink. Vervolgens ging de stoet via Lepelstraat, Antoniuspark, Alexandriëstraat en Amathasstraat naar het Zorgcentrum terug. Harmonie St. Cecilia sloot de stoet.

Deelnemers arriveren door de erehaag.

Uit de reacties van bewoners en vrijwilligers was af te leiden dat onze bijdrage erg op prijs
werd gesteld.
Het gilde was op zondag 2 november in de Allerzielenviering van de parochie weer bescheiden aanwezig. Voor het eerst ging het gilde na de viering voorop naar de algemene begraafplaats aan De kleine Dijk, gevolgd door de nabestaanden. Bij de begraafplaats werd een erehaag gevormd voor de bezoekers van de graven. Na afloop werden geluiden van waardering
gehoord over onze aanwezigheid. Op piëteitvolle wijze zijn de dierbare overledenen herdacht.
Vrijdagavond 21 november werd er door het Antoniusgilde een kruisboogwedstrijd georganiseerd in de Herberg van Wout en Sjors van Els. Het voetbalteam van "Het Cafeetje" kwam
met aanhang op bezoek (24 personen). Voor deze gelegenheid stonden er 3 banen klaar,
waarvan op één plaat prachtig het Antoniuslogo was geschilderd door Marleen Verblakt.
Rond half acht kwam de eerste groep binnen. Na een korte uitleg door koning Louis mocht
deze groep beginnen. Ieder schoot 2 keer een proefschot en daarna 6 schoten. Ieder deed
natuurlijk zijn uiterste best. Het was de bedoeling dat uit alle 3 de groepen een winnaar
kwam. Hiervoor moest in de tweede groep eerst gekampt worden. Best spannend.
Toen de 3 groepswinnaars bekend waren, werd op een ludieke manier de finale geschoten.
Hiervoor had Tars van den Broek kaartjes gedrukt met een grote appel erop. Met een foto
van één van de voetballers er onder, leek het alsof Willem Tell in de Herberg zelf aanwezig
was. Na een spannende finale werd Tars zelf winnaar!
Tenslotte werd door Wout nog een fles aangeboden. Op voorstel van Tars mocht men na
betaling van een euro proberen de roos te raken. De opbrengst hiervan was voor ons gilde.
Het was voor de bezoekers (maar zeker ook voor de leden van het gilde) een in alle opzichten geslaagde avond!
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Activiteiten buiten St. Anthonis.
Op zondag 4 mei werd de jaarlijkse Dodenherdenking van de gemeente Sint Anthonis in het
kerkdorp Landhorst gehouden. Voor de eerste keer was hierbij het St. Antoniusgilde aanwezig. Het St. Matthiasgilde uit Oploo was tot dan als enig gemeentelijk gilde bij een dergelijke
herdenking aanwezig.
Ons gilde kende een grote opkomst. Tijdens de sfeervolle herden-kingsbijeenkomst in de
kerk van Landhorst met als thema: “Solidariteit: de ruggegraat van Vrijheid”, werd een
overweging gehouden door Burgemeester Verbeeten (onze hoofdman) en Pastoor Ouwens.

Aandacht in de viering in de parochiekerk te Landhorst.

Na de bijeenkomst gingen de aanwezigen, onder begeleiding van beide gilden naar het
grasveld bij de Peelwerker. Hier werd door alle vendeliers de vendeliersgroet gebracht.
Hier werd het Dodenappel gehouden en een trompettist bracht The Last Post ten gehore.
Om 20.00 uur werd 2 minuten stilte in acht genomen, waarna het Wilhelmus werd gezongen.
Na afloop van de ceremonie was er een kort gezellig samenzijn met een kop koffie.
Op zondag 29 juni nam het gilde deel aan het Jubileumfeest van het St. BarbaraGilde uit St.
Hubert. Dit gilde, opgericht in 1715, is in 1983 opnieuw actief geworden en wilde dit 25-jarig
jubileum uiteraard vieren.
Bij de strijd om de koningstitel veroverde koning Louis van der Zanden de eerste prijs. Hij
ontving een mooi schildje en heeft daar nadien zijn naam op laten aanbrengen.
Van onze gildebroeders namen 2 korpsen deel aan het wipschieten. Het korps van Wiel
Peeters (10p), Rinie Arts (10p), Noud van Lankveld (10p) en Ad van deVorst (11p) had de
eerste prijs.
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Ook in St. Hubert werd gevendeld.

Ofschoon een groot aantal leden niet aan deze dag kon deelnemen was het een geslaagde
dag.
Op woensdag 2 juli waren 2 leden aanwezig bij de plechtige uitvaartdienst en begrafenis van
Adriaan van der Coer, deken van het St. Jacobusgilde in Zeeland.
Op zondag 24 augustus nam het bijna voltallig gilde deel aan de Gildedag in Maashees. Het
St. Joris en St. Anthoniusgilde kreeg deze Kringgildedag toegewezen ter gelegenheid van
het 535 jarig bestaan en het 30-jarig bestaan sinds de heroprichting in 1978.
Zoals gebruikelijk begon de dag met een Gildemis in de kerk en vervolgens de koffietafel.
Aansluitend werd de Erewijn geschonken door het gemeentebestuur van Boxmeer. Hierbij
waren aanwezig onze Koning met zijn koningin en de hoofdman.

Familieband lid van het Matthiasgilde met ons gilde.
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Om 12.30 uur vertrok de optocht met 29 gilden door een zonnig Maashees. Het was
wederom een mooi schouwspel, al die verschillende kostuums, met de kleurrijke vaandels.
Ons gilde behaalde de 2e prijs in het Algemeen Klassement.
Op zondag 4 oktober ging het gilde met de parochiegemeenschap naar Handel voor de jaarlijkse bedevaart. De weergoden werkten niet mee en het was dan ook prettig dat de hoofdingang van de kerk een groot portaal kent. Het was een stormachtige, natte zondag. In elk
geval konden we in droge kleren de kerk binnen gaan.
In de Eucharistieviering ging ons voor onze pastoor/gildeheer Frans van Spreeuwel. De gezangen werden verzorgd door het parochieel gemengd koor. Na afloop ging iedereen snel
huiswaarts en bleef het terrasbezoek, zoals in de stralende zon in 2007, achterwege.
Op zaterdag 11 oktober werd deelgenomen aan de hoofdliedendag van de NBFS te ’s-Hertogenbosch. De koning, de deken-schatbewaarder en de deken-schrijver ver-trokken vroeg
om tijdig bij het provinciehuis te arriveren vanwaar men met bussen naar de Parade werd
vervoerd. Wegens ziekte kon de koningin niet mee. Daarom werd gildebroeder Noud van
Lankveld gevraagd de opgegeven plaats in te vullen.
Zoals gebruikelijk begon de dag met een Plechtige Eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Jan, die werd voorgegaan door Mgr. Hurkmans, onze bisschop. De gezangen
werden verzorgd door het koor van de vier Deurnese gilden met medewerking van koorleden
uit Helenaveen en Zeilberg.

De bisschop op weg naar het hoofdaltaar.

Het St. Antonius gilde uit Deurne was het opluisterend gilde. Het verdere programma vond
plaats in het provinciehuis.
Door het prachtige weer gingen veel gildebroeders en –zusters, ook die van ons gilde, te
voet naar het provinciehuis terug.
Hier hield de federatievoorzitter, onze hoofdman Jos Verbeeten, de jaarrede. Tijdens deze
rede gaf de federatievoorzitter Mr. Niels van de Ven, voorzitter van Stichting Landjuweel
Oisterwijk 2008, de gelegenheid verslag te doen van dit groots georganiseerde evenement.
Onze bisschop, aanwezig op uitnodiging van de federatievoorzitter, kreeg van de voorzitter
gelegenheid om aandacht te vragen voor de jubileumbedevaart. In 2009 bestaat het Bisdom
’s-Hertogenbosch 450 jaar. Het bisdom wil deze gelegenheid niet ongemerkt voorbij laten
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gaan en stelt o.a. parochianen en pastores, koren en schuttersgilden in de gelegenheid met
elkaar op weg te gaan naar Rome, het hart van onze Rooms-katholieke kerk.

Mgr. Hurkmans pleit voor deelname aan de Rome-reis in 2009.

Henk Habraken verzorgde een muzikaal intermezzo en aansluitend was de uitgebreide Brabantse koffietafel.
Na een bezoek aan de “gildenmarkt” begon het middagprogramma met een gezellig
muzikaal intermezzo door Tony Wijnands uit Zeilberg. Hierna luisterde men aan-dachtig de
lezing “Gilden in beeld” van Frank van der Made. Ook werd uitleg gegeven over de site
www.brabantcollectie.nl.
Na een tweede muzikaal intermezzo door Tony Wijnands, waarin hij de deeelnemers tot
ontspannen samenzang wist te brengen, was het napraten met een drankje.
De hoofdliedendag 2008 was een ontspannen, interessante en gezellige hoofdliedendag.
Op vrijdag 31 oktober waren onze koning en gildebroeder Harrie Arts aanwezig in de plechtige uitvaartdienst na het onverwachte overlijden van gildebroeder Marius van Boekel, commandant van het St. Joris en St. Anthoniusgilde Maashees.
Op vrijdagavond 12 december waren de hoofdman en deken-gildebode aanwezig op de
gezellige vrijwilligersbijeenkomst van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen bij Fitland in
Mill. Als tegenprestatie ontvangt het gilde een donatie van € 115,00.
Antoniusfeest.
In een goed gevulde kerk vierde de parochie op zondag 20 januari in een plechtige Eucharistieviering, met als voorganger pastoor Frans van Spreeuwel, het patroonsfeest van de
parochie. Vanzelfsprekend was het St. Antoniusgilde aanwezig.
Om 09.30 uur werden de koning en de koningin bij hun woning aan de Molenstraat door het
gilde afgehaald om tijdig in de kerk aanwezig te kunnen zijn.
De mis werd opgeluisterd door het parochieel gemengd koor samen met een ensemble van
harmonie St. Cecilia, onder leiding van Jo de Jong, dat de door de dirigent gecomponeerde
Antoniusmis ten gehore bracht, met aan het orgel Kees Luijckx.
In zijn overweging ging pastoor Van Spreeuwel in op de betekenis van de afbeeldingen op
het vaandel: aan de ene zijde de beeltenis van St. Antonius Abt en aan de andere zijde een
monstrans met het heilig Sacrament, alsmede op de betekenis van het rad van Catharina op
de vaandelstok.
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Pastoor-gildeheer geeft uitleg over het in te zegenen hoofdvaandel.

Verder ging hij in op de straatnamen rond het Antoniuspark die verband houden met het
leven van de heilige Antonius. De pastoor spoorde het gilde aan om het oude gebruik van
“köpkesmert” te activeren.
Na de voorbeden werd door de pastoor het vaandel ingezegend. Ook werden de borstschilden, gemaakt door edelsmid Noud Peters, voor de leden van de overheid en twee kruisbogen ingezegend.
Aan het einde van de viering werd door 8 leden: Nellie de Hoog, Mia van der Zanden, Hetty
en Riny Arts, Wiel Guzowski, Noud van Lankveld, Jan van Tilborg en Louis van der Zanden
de eed van trouw afgelegd en kregen het Antoniusinsigne opgespeld.

Eedaflegging door de gildezusters Nellie en Mia.
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Na afloop vond buiten de overvendeling plaats van koning, koningin, kerkelijk en wereldlijk
gezag.
Tot slot gaven de 3 vendeliers op het grasveld van de Brink een vendeldemonstratie.
Ondanks de sterke wind konden zij hun vorderingen aan het publiek tonen.
Na afloop van het officiële gebeuren was er voor de leden en genodigden een uitstekend
verzorgde Brabantse koffietafel in Grand-café Bos en volgde het teren.
Archief.
Ook dit jaar heeft gildezuster Nellie de Hoog weer gezorgd voor een keurige map met daarin
datgene wat voor over ons gilde in de pers verschenen is en met andere belangrijke informatie. Op haar manier is er weer een jaarmap ontstaan met daarin wetenswaardigheden die,
met het jaarverslag, informatie bieden in de toekomst. Nellie zal dit jaarverslag (dat mag ook
een gewoonte worden) aanbieden aan de burgemeester/hoofdman tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Borstplaten.
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 begin 2007 opdracht gegeven een borstplaat te maken voor de hoofdman, de deken-schrijver, de deken-schatbewaarder en de
deken-gildebode.

De deken-schatbewaarder krijgt het borstschild van de hoofdman.

Tijdens het Antoniusfeest zijn ook deze (nieuwe) borstplaten ingezegend.
De schitterende borstplaten tonen duidelijk verbondenheid met het juweel. Ook de H. Antonius Abt staat er op vermeld met daar om heen de uitgebreide naam van het gilde: “gilde van
het heilig sacrament des altaars en sint antonius abt”. De rand van de plaat is hetzelfde bewerkt als het juweel. Elke bovenhoek is gevuld met een groene malachiet zoals in het Antoniusinsigne.
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Van deze 4 borstplaten is door de maker één plaat geschonken. Daarom staat op de achterkant van het schild van de hoofdman de naamgever vermeld.
Bouwcommissie gildehuis.
In 2007 is een Bouwcommissie ingesteld die de mogelijkheid gaat onderzoeken om een
eigen gildehuis te realiseren. Het plan van de hoofdman om de Bottermien als gildehuis te
krijgen kon helaas door verkoop door de Beheercommissie van de parochie niet gerealiseerd
worden. Maar de hoofdman heeft nog een alternatief: het Bergstekske.
Nadat diverse mogelijkheden en adviezen regelmatig ter sprake kwamen, was op 19 maart
de eerste bijeenkomst van de Bouwcommissie en werd de basis gelegd voor verdere uitwerking.
Het afbreken (demonteren), vervoer, opslaan, vervoer en weer opbouwen van het Bergstekske blijkt echter zo arbeidsintensief dat de overheid, op advies van de Bouwcommissie,
tot de conclusie is gekomen dat nieuwbouw voor de vereniging de beste optie is.
Er van uitgaande dat geen vereniging in onze gemeente belangstelling had voor bedoeld
gebouw, is bij brief van 26 augustus 2008 aan het Gemeentebestuur gevraagd van het te
slopen Bergstekske de technische installatie, de raam- en deurkozijnen, de stalen balken,
het sanitair etc. aan het St. Antoniusgilde beschikbaar te stellen.
In december 2007 is reeds bij het Gemeentebestuur een verzoek ingediend om een perceel
grond op De Hoef te mogen pachten. Na enkele gesprekken met wethouder Bos en de betrokken ambtenaar werd, op initiatief van wethouder Bos, daadwerkelijk tot aktie overgegaan op 11 september 2008.
Op verzoek van de wethouder werd op de Hoef gekeken wat wenselijk en mogelijk zou kunnen zijn. In het op 11 september gevoerde gesprek werd door de wethouder verteld dat er
nog veel onderzoek zou moeten plaatsvinden, op kosten van het gilde, voordat de gemeente
een bestemmingsplanwijzigingprocedure zou kunnen opstarten. Hierbij waren aanwezig de
commandant, als lid van de bouwcommissie en de deken-schrijver namens de overheid. In 9
maanden is er dus geen voortgang geweest!
Op donderdag 28 oktober hebben de commandant, lid van de Bouwcommissie, en de dekenschrijver een informatief gesprek gehad met het bestuur van Stichting Scouting ten einde in
de toekomst als mogelijk goede buur te kunnen functioneren.
Conform afspraak met de wethouder is offerte gevraagd voor het opstellen van een bestemmingsplanherziening ten behoeve van de realisering van een gildehuis aan De Hoef. De offerte is gedaan door Tonnaer, adviseurs in omgevingsrecht te Eindhoven.
De kosten van de diverse noodzakelijke onderzoeken en van een (voor)ontwerp bestemmingsplanherziening bedragen totaal € 8.700,00, ex. btw..!
Mogelijkerwijs zijn er derden die ook dit gebied geschikt vinden voor hun huisvesting c.q.
activiteiten zoals scouting, postduivenvereniging, heemkundekring, etc., zodat meerdere
ontwikkelingen kunnen worden meegenomen.
Het Gemeentebestuur is bij brief van 28 november gevraagd of het mogelijk is voor bedoelde
omgeving een gebiedsvisie te ontwikkelen zodat wellicht toch aan onze wensen voldaan kan
gaan worden.
Op 28 november is een aantal leden begonnen, uiteraard met toestemming van het Gemeentebestuur, nog bruikbare materialen, zoals radiatoren, ramen en kozijnen, cv-installatie
te demonteren in het te slopen Bergstekske. Tijdelijke opslag heeft, zoals gebruikelijk, plaatsvinden bij Harrie van Erp en ook bij Marcel van Erp. “Groot transport” van koning Louis van
der Zanden maakte dit mogelijk.
Tijdens het demonteren werd snel duidelijk dat het geen verkeerd voorstel is geweest van de
Bouwcommissie om af te zien van ‘t Bergstekske. Slopen zou een te dure actie zijn geweest.
Contactpersonen.
Om duidelijkheid binnen de vereniging te hebben en anderzijds om de overheid te ontlasten
zijn afspraken gemaakt over de onderdelen binnen het gilde en zijn er contactpersonen
aangewezen.
Vendelen
: Theo Verplak
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Schieten
: Ad van de Vorst en Twan Verblakt
Duo-fietsen
: Mia van der Zanden
Kleding leden
: Corrie Peeters – van der Wijst
Zilver
: Mia van der Zanden
Archief
: Nellie de Hoog
Fotografie
: Marleen Verblakt
Uitvaartdiensten
: Harrie Arts
Kökpesmèrt
: Louis van der Zanden
Kerstal Brink
: Theo Verplak
Hier moet ook vermeld worden dat Rieky Verplak steeds bereid is als vrijwilligster de coupeuse-werkzaamheden voor haar rekening te nemen.
Deelname schietwedstrijden.
Op zondag 6 januari werd er door de BKB (Brabantse Kruisboog Bond) in Zeeland (dorp)
een wedstrijd vlakschieten georganiseerd.
Hieraan hebben van ons gilde Riny en Hetty Arts, Ben van der Zanden, Twan Verblakt en Ad
van de Vorst deelgenomen. Met name Ben en Hetty scoorden voor hun doen erg goed.
Voor Hetty zat er net geen individuele (derde) prijs in.
Als je beter schiet dan je gemiddelde, krijg je hiervoor als groep (korps) punten. Ons gilde
veroverde daardoor de eerste prijs in de D klasse.
Zodoende mocht Ad van de Vorst een beker van 40 cm hoog mee naar Sint Tunnis nemen!
Op 19 januari werd in Overloon als groep de eerste prijs behaald in de instapklasse.
De persoonlijke uitslagen waren:
1 Ad v d Vorst
193 punten (medaille)
3 Twan Verblakt
178 "
(medaille)
5 Ben v d Zanden 174 "
6 Jan v Tilborg
172 "
7 Louis v d Zanden 169 "
9 Thijs v Tilborg
164 "
10 Riny Arts
164 "
Op zondag 20 april was de wedstrijd om het Brabants Kampioenschap in Beugen. Ieder
moest in 20 schoten laten zien, wat hij waard was.
Alle deelnemers van ons gilde kwamen in de instapklasse uit. Ad van de Vorst behaalde hier
de 2e prijs: een tas met boodschappen.
Als korps behaalden we weer een enorme beker, deze keer met rood/witte linten.
Tevens werden de prijzen van het seizoen 2007/2008 uitgereikt.
Ook hier had Ad van de Vorst de 2e prijs in de instapklasse: een prachtig medaille met roodwit-blauw lint.
In de eindstand van de Dorpencompetitie is ons gilde als 4e geëindigd. Een mooi resultaat.
Op zaterdag 26 april behaalden onze schutters er weer een mooie beker bij.
Bij de "Dorpen" is een andere puntentelling dan bij de BKB. Degene die het meeste punten
boven zijn gemiddelde schiet valt in de prijzen, niet degene met de meeste punten.
Bij de individuele prijzen moest Ben van der Zanden kampen om de eerste prijs in de Dklasse. Dit verloor hij helaas, zodat hij 2e werd. Toch mooi.
Zondag 18 mei was er in Beugen de "Koningenwedstrijd". Hierbij moesten de besten van
elke vereniging het tegen elkaar opnemen. 9 Schutters schoten om de eer. Onze gildebroeder Ad van de Vorst deed mee om het meedoen en ging ervan uit, dat hij - als instapklasser - toch laatste zou worden. Van de 50 schoten, haalde hij 467 punten. Toch ruim 9
gemiddeld. Jammer dat hij er 3 zevens bij had. Zo werd hij achtste, voorlaatste dus.
Toch bracht ons gilde een wisselbeker met bijbehorende eerste prijs mee naar huis. Deze
horen bij de winnaar van de korpsen die in het afgelopen seizoen de meeste pluspunten
verdienden. Dit is de "NKB-wisselbeker"!!
In de "strijd" om de beste opkomst over het hele seizoen behaalde ons gilde de derde plaats,
achter Oploo en Heijen.
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Op zondag 5 oktober werden door het St. Matthiasgilde in Oploo de kampioenschappen
wipschieten georganiseerd. Van onze vereniging werd deelgenomen door het korps: Ben
van der Zanden, Thijs van Tilborg, Arno Rombouts en Ad van de Vorst.
Er werd geschoten in de Ere-klasse en in de A-klasse. Het viel niemand echt mee om met
die sterke wind goed te richten.
In de A-klasse werd als korps de derde prijs gewonnen!
Individueel moest Arno Rombouts in de A-klasse kampen om de tweede plaats. Na het
tweede (schouder)schot werd het beslist. Een mooi medaille met rood-wit blauw lint, want
het ging om het Nationaal Open Kampioenschap Wipschieten!
Herinneringsspeld ex-koning(en).
In opdracht van de overheid heeft de plaatselijke edelsmid Noud Peters wederom een uniek
werkstuk gemaakt voor ons gilde, te weten een koningsspeld voor de ex-koningen.
De overheid reikt jaarlijks aan de teruggetreden koning een herinneringsspeld uit dat hij als
waardigheidsteken op zijn gildekostuum mag dragen; een mooi kleinood van zilversmid
Noud Peters.

Ex-koning Harrie van Erp krijgt de herinneringsspeld opgespeld door de hoofdman.

Deze speld is op maandag 17 november, tijdens de ledenvergadering, door de hoofdman
opgespeld bij de eerste koning van het gilde, thans ex-koning Harrie van Erp.
Intern kampioenschap met barbecue.
De gezelligheid met de barbecue voor de leden met hun partners in 2007 heeft de overheid
doen besluiten deze activiteit jaarlijks te organiseren. Was vorig jaar het interne kampioenschap en de gezamenlijke barbecue over 2 dagen verdeeld, dit jaar werd dit op een dag
gehouden en wel op zondag 28 september, weer bij onze gastfamilie Verblakt aan het
Rondveld. Deze activiteiten betekenen de afsluiting van het seizoen 2008 kruisboogschieten
op de wip.
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Een van harte “dank-je-wel” voor de gastvrijheid van Marleen en Twan.

Om 13.00 uur begon de wedstrijd. Een stralende zon zorgde voor een sfeervolle, spannende
maar collegiale wedstrijd. Al snel was duidelijk wie tot de kanshebbers behoorden: Ad van de
Vorst en Arno Rombouts. In de laatste ronde miste Ad het tweede schot van de vijf, terwijl
Arno nog altijd kans had om alle schoten vol te schieten. De wed-strijdleiding verklaarde op
dat moment (ten onrechte zo bleek later) dat als Arno de ronde foutloos afrondde, hij
clubkampioen zou zijn. Toen dat moment aanbrak, ontstond er echter enig oproer onder een
aantal gildebroeders dat vaststelde dat de wedstrijdleiding een fout had gemaakt: ook Harrie
van Erp had met al zijn schoten de wip geraakt. De wedstrijd kende toen een vervolg door
het afkampen tussen Arno en Harrie. Het eerste schot raakten beide schutters, het tweede
schot was een schouderschot... nadat Arno de wip er af schoot, was het de beurt aan Harrie.
Harrie miste, waarmee Arno Clubkampioen Wipschieten 2008 werd.
Aansluitend zorgden onze gildebroeder Jan van Tilborg en zijn Marian (van “Ut Gemak”)
voor een heerlijke barbecue.
Kerststal.
Begin december werd een aanzet gedaan om, in overleg met de gemeente, op de Brink een
kerststal te realiseren. Gelet op de korte tijd is na overleg besloten hier in 2008 van af te zien
om er in 2009 tijdig mee te beginnen. De coördinatie ligt in handen van gildebroeder Theo
Verplak.
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Een trotse clubkampioen die nu in Arnhem moet trakteren!

Kleding gildezusters.
In de ledenvergadering van november kwam van de gildezusters het voorstel om in plaats
van de rok, zoals ook in De Caert genoemd, een broek te mogen dragen. Na enige discussie
stemde de hoofdman in met het verzoek onder voorwaarde dat alle gildezusters met het verzoek kunnen instemmen. Eventueel moet De Caert aangepast worden.
Koningschieten.
Zondag 25 mei vierde het gilde met de parochie het feest van het H. Sacrament. Het feest
van Sacramentsdag begon met een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de
H. Antonius abt. Door het “nieuwe deel” onder de kerktoren trok de stoet, voorafgegaan met
tamboers, de kerk binnen om deel te nemen aan de feestelijke viering, voorgegaan door
gildeheer pastoor Van Spreeuwel, en met gezangen van het gemengd koor onder leiding van
Jan Brouwers.
Na de viering was de overvendeling van het kerkelijk en wereldlijk gezag.
Voordat de leden een gezamenlijke Brabantse koffietafel nuttigden bij Bos All In werd een
groepsfoto gemaakt. Na afloop van de koffietafel volgde de loting voor het schieten.

Kerkelijke en wereldlijke overheid staan klaar voor het overvendelen.
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Zoals gepland begon rond 13.00 uur het koningschieten op de lommerrijke Brink, een unieke
locatie voor het koningschieten. Het was dan ook niet vreemd dat vele passanten en belangstellenden de tijd namen om het koningschieten te volgen tot de koning bekend was.
Het gilde trok drie maal rond de schutsboom om zich vervolgens rond de boom op te stellen.
Hierna werd de vogel op de boom geplaatst en de vertegenwoordiger van de kerk sprak een
gebed uit op voorspraak van de H. Antonius Abt
Vervolgens werd de boom “ gevrijd” door de loco-burgemeester, wethouder mevrouw Roos
Aben, en de heer Jan Daamen namens de kerkelijke overheid. Aansluitend schoten de leden
volgens schietvolgorde. Een spannende wedstrijd.
Na slechts 72 schoten, waarvan 58 raakschoten, was het Louis van der Zanden die zich
koning 2008 mocht noemen.
Nadat de Overheid zich onder de schutsboom had beraden gaf Louis op de vraag van
hoofdman Jos Verbeeten om het koningschap aan te nemen, een bevestigend antwoord.
Na het afleggen van de gelofte door koning Louis van der Zanden werd hem door de
hoofdman het juweel om zijn hals gehangen en werd hij door de vaandrig overvendeld.
Hierna ontving koningin Ria de erekrans en onder het beieren van de klokken van de St.
Tunnisse kerktoren trok het gilde met het nieuwe koningspaar, koning Louis en koningin Ria,
naar de 2 onlangs geplaatste koningstronen voor het gemeentehuis waarop het koningspaar
kon plaatsnemen. Unieke tronen op een unieke locatie.

Het nieuwe koningspaar op de tronen. Tronen waar elk gilde jaloers op kan zijn.

Hier werd de erewijn geschonken en mocht het koningspaar vervolgens de felicitaties in ontvangst nemen.
Na het drinken van de Erewijn dankte de hoofdman Jos Verbeeten oud-koning Harrie van
Erp voor zijn bijzondere verdiensten als eerste koning. Hij dankte hem ook voor datgene wat
hij extra heeft gedaan waarbij speciaal gedacht wordt aan de kosten van het maken van het
vaandel. Harrie van Erp had zich de laatste week nog tot het uiterste ingespannen om de
stok van het vaandel compleet te hebben. Ook de bol van de stok wasklaar. Stok en vaandel
waren compleet dank zij Harrie en Lenie van Erp.
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Het gilde is hen daar bijzonder erkentelijk en dankbaar voor.
Het St. Antoniusgilde zette de dag voort met het gebruikelijke teren op Sacramentsdag.
Tijdens het teren schonk ex-koning Harrie van Erp het koninginnekroontje aan het gilde.
Gedurende het koningschap van haar man heeft koningin Lenie bij elke uitruk een vers
boeketje bloemen mogen dragen dat steeds een schenking was van Bloemsierkunst Van de
Mortel uit St. Anthonis.
Koningschild.
Tijdens de koffietafel van het Antoniusfeest konden de leden het prachtige schild van koning
Harrie van Erp bewonderen met de diverse afbeeldingen, voorstellende het actieve leven
van de koning, te weten: het 25 jaren boerenwerk op het gemengd bedrijf, het werk bij Stork
als gereedschapmaker, tekenaar/werkvoorbereider tot 1987, de St. Tunnisse mier en de
Lekerse haan, huishoud- speelgoedwinkel aan de Molenstraat te St. Anthonis vanaf 1995 en
de DHZ-winkel in Ledeacker vanaf 1982. In het midden van het schild staat een vendelier en
onder in het midden een afbeelding van Hermes, de god van de handel. Op de achterkant
van het schild is een zeer persoonlijke en ontroerende tekst van de koning gegraveerd over
zijn overleden moeder en zus.
Deze tekst luidt als volgt: “Ons moe, mijn moeder, ons Riek, mijn zus, ik sta hier nu met stil
verdriet. Ik ben nu koning, jullie zijn er niet. Lenie, mijn vrouw, mijn lief, mijn koningin, ik sta
hier trots, mijn rots, mijn stille kracht, gij hebt mij veel gebracht.”

Her eerste koningschild na de her-oprichting.

Ook dit prachtige koningschild is gemaakt door onze plaatselijke edelsmid Noud Peters.
Köpkesmèrt.
In zijn preek tijdens de Antoniusviering op 20 januari spoorde de pastoor het gilde aan om
het oude gebruik van “köpkesmèrt” te activeren. Naar aanleiding hiervan is een werkgroep,
onder leiding van koning Louis van der Zanden, ingesteld die de mogelijkheid hiertoe zou
gaan onderzoeken. In een gesprek met de organisatoren van deze activiteit van het gilde
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van Groeningen is geadviseerd om eerst ergens te gaan kijken voordat men in St. Anthonis
dit gaat organiseren. Daarom is besloten in 2009 nog geen Köpkesmèrt te organiseren
Kring van Schutterschilden “Land van Cuijk”.
Zoals gebruikelijk werd op de laatste zaterdag van januari, 26 januari, de Algemene Jaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk” gehouden. Dit maal was het St.
Sebastianusgilde uit Vianen het organiserend gilde.
Aan deze vergadering werd deel genomen door de hoofdman, de deken-schrijver en de
deken-gildebode.
Na de samenkomst in café-zaal “de Hei” en het gebruikelijke kopje koffie, vertrok men in vlot
marstempo naar de H. Antonius van Padua kerk waar pastor van de Pol voorging in een
Eucharistieviering. De gezangen werden keurig verzorgd door de Gemengde zangvereniging
“Vivace”, onder leiding van dirigente Loes Hendriks.
Na de Gildemis was ook in “de Hei” de koffietafel. Aansluitend was de jaarsvergadering die
door de voorzitter geopend werd met een christelijke groet. Aan het begin van de
vergadering hield dr. P. Meurkens, antropoloog, een lezing met als titel:
"De strijd om de guld, 1840-1933" De schuttersgilden kennen, evenals dat geldt voor andere
broederschappen en verenigingen, in de tweede helft van de negentiende eeuw een bewogen geschiedenis. Er is in die periode tegelijk sprake van continuïteit en discontinuïteit in de
mate waarin en de wijze waarop mensen in Zuid-Nederlandse dorpen zich organiseerden in
sociale verbanden. Ingegaan werd op de teloorgang van labaaijen en spinningen, op de
oprichting van sociëteiten, harmonieën, doelen, landbouwclubs, kerkelijke broederschappen en sportverenigingen en natuurlijk op de blijvende aanwezigheid van schuttersgilden in
de (bijna) honderd jaar vóór 1933. 1933, Het jaar van oprichting van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk””.
Vervolgens werden de gebruikelijke agendapunten behandeld.
De vergadering stemde in met het voorstel van het Kringbestuur tot toekenning van de
organisatie van de Kringjaarvergadering tot en met het jaar 2011.
De overheid heeft in de vergadering van 3 maart besloten het verzoek tot het Kringbestuur te
richten om de Kringjaarvergadering in 2012 te mogen organiseren. Het desbetreffende
verzoek is op 7 maart verstuurd.
Kringjubileum Boxmeer.
Al ruim voor de viering van het 75-jarig jubileum van de Kring van Schuttersgilden Land van
Cuijk werd een oproep ontvangen voor het aanleveren van een oudste en een meeste recente foto van ons gilde. Het is prettig dat wij over een foto beschikken, gemaakt bij het gildefeest in 1926. Deze foto alsmede de eerste groepsfoto van januari 2007 en de groepsfoto
gemaakt in oktober 2007 in Handel werden voor de te houden tentoonstelling ingestuurd.
Enkele weken voor het jubileum is een “ad-hoc”-koor gevormd, met aan het orgel onze
hoofdman Jos Verbeeten, dat de gezangen zou verzorgen tijdens de Eucharistieviering die
dag. Een 4-tal leden van ons gilde versterkte het koor.
Op vrijdag 23 mei was een delegatie (hoofdman, deken-schrijver en commandant) aanwezig
bij de officiële opening van de tentoonstelling “75 jaar Kring van Schuttersgilden Land van
Cuijk” in het cultureel centrum De Weijer aan het Weijerplein te Boxmeer. Na de opening
volgde de presentatie van het boek “gilden Zilver Gildenzilver Kring van Schuttersgilden
Land van Cuijk” door de heer drs. Herman Jan van Cuijk. Natuurlijk is ons gilde in dit boek
ook niet vergeten. Op de tentoonstelling prijkten de 3 mooie groepsfoto’s van ons Antoniusgilde evenals onze oude Caert uit 1684 en het medail-lon uit het oude vaandel.
Zondag 1 juni werd het jubileum in Boxmeer gevierd en werd deze dag ook voor ons gilde
een enerverende dag. Na de verzameling op de Brink om 8.15 uur waren de gildebroeders
en –zusters, na de ontvangst in de feesttent, om 09.30 uur in diezelfde tent om de Eucharistieviering, voorgegaan door Pastoor Timmermans uit Boxmeer en onze kringgildepriester
Pastoor Vermeeren en opgeluisterd door het Gildekoor, bij te wonen.
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Ook leden van ons gilde zongen mee, en aan de piano onze hoofdman.

Het was een prachtige viering waarin, tijdens de presentatie van de gilden, onze kringgildepriester een indrukwekkende tekst sprak. In deze overweging ging hij in op de betekenis van
de gilden, opgericht om kerk en gemeenschap te beschutten, gekenmerkt door broederschap en zusterschap onder elkaar, bekend om hun levensvreugd en gemoedelijkheid en
sportief strijdend om de vogel neer te halen en de eer hoof te houden. Afwisselend werden
op de litanie van de Heiligen (Wij zijn een deel van de keten…) de patronen van de onderscheidene gilden aangeroepen. De viering eindigde met de zegening van nieuwe sjerpen
voor het Kringbestuur en tot slot na de Zending en zegen, het zingen van het Wilhelmus.
Aansluitend werden uitstekend verzorgde lunchpakketten uitgereikt en was het wachten op
het vertrek van de optocht.

Voor de inwendige mens was goed gezorgd.
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Aangezien de route te kort was voor het aantal gilden verliep deze optocht niet zoals de
deelnemers graag hadden gezien.
De weergoden zorgden echter dat het humeur optimaal bleef. Aan deze optocht namen de
32 gilden van onze Kring deel, alsmede gastgilden uit Kevelaer, Sigmaringen, Huissen,
Mechelen en Gendt. Vele belangstellenden genoten langs de route en op de tarrasjes van de
kleurrijke stoet van 37 gilden door de straten van Boxmeer.

Ons gilde “gaat” langs de “officials”.

Nadien was de massale opmars, het afleggen van de eed van trouw, het overvendelen, de
toespraken van o.a. de burgemeester van Boxmeer, de Commissaris der Koningin, mevrouw
May, en de Federatievoorzitter, onze hoofdman, Jos Verbeeten.
Om 14.45 uur begon het keizer- en koningschieten en waren er in de Weijertuin diverse
activiteiten.
Hierna vermaakten de gildebroeders en –zusters zich met gezellige onderonsjes en
natuurlijk onder het genot van heerlijk koel bier; het weer was er voor. Deze Jubileumviering
was een succes
Aan het einde van de dag ontving elk gilde het Jubileumschild. Op dit schild staat de
patroonheilige van de kring, te weten de heilige St. Jozef, met in zijn handen het schild van
de Kring Land van Cuijk.
Landjuweel Oisterwijk.
Een Landjuweel is van oudsher een zeven-jaarlijks treffen van de Noordbrabantse en
Belgische Brabantse Gilden. Zoals alle Gilde-treffen behoren te zijn, is ook het Landjuweel
een samenspel van cultuur, uiting van trouw aan de Kerk en Koninklijke overheid en onderlinge strijd met specifieke Gildenactiviteiten. Bij activiteiten moet gedacht worden aan
vaandelparade, Gildemis, schieten vendelen, standaardrijden te paard, trommen, dansen,
bazuinblazen en een grote optocht.
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Op zaterdag 6 en zondag 7 september nam het gilde deel aan het Landjuweel in Oisterwijk.
Voor dit grootse evenement op de zondag waren 140 gilden aangemeld.
Gelet op de afstand werd besloten op zondag per bus naar Oisterwijk te reizen.
Op zaterdag was de overheid uitgenodigd voor het bijwonen van het officiële deel, de plechtige Eucharistieviering in de Petrus Bandenkerk Oisterwijk, waarin voorging de Bisschop van
het bisdom ’s-Hertogenbosch, drs. A.L.M. Hurkmans, met assistentie van 5 concelebranten
en een diaken.
Zaterdagmorgen om 06.30 uur vertrok het koningspaar, de vaandrig en de deken-schrijver
naar het Landjuweelterrein in Moergestel. In Moergestel (ruimschoots op tijd) aangekomen
wachtte de koffie met cake. Om 08.30 vertrokken de deelnemers per bus naar Oisterwijk.
Om 09.00 uur was het opstellen van de stoet in de volgorde: Genodigden, vaandeldragers
koningsparen, hoofdmannen en de overigen. Precies om 10.00 uur gingen we de kerk van
Oisterwijk binnen.
De Eucharistieviering had als thema: “Toekomst met traditie”. Het gemengd koor van de parochie Sint Cecilia te Berkel-Enschot zong onder leiding van dirigent W. van Zantvoort en
onder begeleiding van organist R. Barten de vaste gezangen uit de Missa in C van Johan
Ernst Eberling.
Bij de evangelielezing (Lucas hoofdstuk 8, vers 4-16) werd stilgestaan bij het feit dat de
gilden staan voor waarden van vroeger. Bescherming van de burgerij en de kerk(en): hoeder
van de waarheid, getrouw aan de tradities, ondersteuning van zwakkeren in en buiten het
gilde. Het gilde zou zich mogen herkennen in de woorden van Jezus: zij die het woord horen,
verstaan en ernaar handelen. Men mag veronderstellen, dat de boodschap van Jezus en zijn
leefwijze in goede aarde valt. Gildenbroeders en –zusters bezield met een goed en edel hart,
standvastig en trouw.
De viering eindigde met het gezamenlijk zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus:
“Mijn schild en de betrouwen zijt Gij, o God, mijn heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij
nimmer meer. Dat ik toch vroom mag blijven Uw dienaar ’t aller stond. De tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt”.
In volgorde zoals binnengekomen, werd ook de kerk verlaten. Buiten stond onze gildebroeder Jan van Tilborg, met zijn Marian in Oisterwijk op vakantie, met het fototoestel klaar
om onze deelname op foto te bevestigen.

Na de erewijn even op de foto.
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Aansluitend volgde een vaandelparade door Oisterwijk naar het gemeentehuis. Hier aangekomen vond rond de kiosk door de burgemeester van Oisterwijk, de heer Y. Kortmann, de
aanbieding van de ere-wijn plaats. Onze gildebroeder Jan van Tilburg met Marian waren ook
hier om enkele foto’s te schieten. Onze hoofdman wist zich even als Federatie-voorzitter te
verontschuldigen en nam de tijd om met de St. Tunnisse vertegenwoordiging op de foto te
gaan.

Onze bisschop en de voorzitter van het Landjuweel, mr. Niels van de Ven.

Na de erewijn was het vervoer per bus weer naar het feestterrein in Moergestel. Hier werd in
een tent de koffietafel geserveerd, met voorafgaand een optreden van de Harmonie Prinses
Juliana. Het was een mooie ochtend en voldaan ging men huiswaarts.
De organisatie op zaterdag was perfect.
Om 07.45 uur was op zondagochtend het vertrek vanaf de parkeerplaats Breestraat /Bremheuvel gepland. Het werd echter wachten op de bus en eindelijk kwam het bericht door dat
de bus met pech langs de weg stond. Een vervangende bus was onderweg.
Op de heenreis waren er flinke regenbuien maar: “wat nu valt, valt straks niet”, was de gehoorde reactie. Nog zeker op tijd aangekomen werd eerst in de tent een zitplaats gezocht om
zich vervolgens van koffie met cake te voorzien. Uiteindelijk was het opstellen van de optocht. De grote optocht moest via twee verschillende routes trekken. Op het gildeterrein trokken echter alle gilden langs de hoofdtribune. Ons gilde was ingedeeld in optocht B wat betekende dat de stoet in het begin langs de hoofdtribune liep en eindigde op het feestterrein.
Ons gilde had het naambordje thuis gelaten met als gevolg dat het St. Antoniusgilde “”als
nummer 123” de optocht in moest. Een optocht met regen en wind.
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Let op: “hoofd en vaandel naar rechts”

Een optocht door Moergestel met ondanks het slechte weer toch enige belangstelling met af
en toe opbeurende woorden zo van: het is wel slecht weer maar we vinden jullie toch mooi.

Ben zorgde tijdens de regenachtige optocht goed voor zichzelf en voor het zilver.

Na afloop ging iedereen weer de tent in om op temperatuur te komen en te schuilen tegen de
aanhoudende regen. Enigszins begrijpelijk gaf dit problemen voor de massale opmars. Ons
gilde nam daar wel aan deel en luisterde vervolgens naar de openingstoespraak van de
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burgemeemster van Oisterwijk, de heer Kortmann, van de Federatievoorzitter, onze
hoofdman Jos Verbeeten en van Bisschop Hurkmans alsmede de voorzitter van het
Landjuweel, de heer Van de Ven. In de toespraken ging het over: dienstbaarheid,
handhaving van culturele waarden en het betrekken van jongeren. Aansluitend begonnen de
wedstrijden.

Nou, komt er nog iets van…?

Onze leden schoten niet naar tevredenheid. Ook onze koning wist zich geen plaats te
veroveren bij de finale van het Koningschieten.
Op het uitgestrekte terrein dat ruimschoots was voorzien van kramen om de dorst te lessen
en voor de inwendige mens was weinig publieke belangstelling.
Tot slot werd nog geruime tijd in de tent doorgebracht en om 20.00 uur vertrokken de leden,
naar huis.
De vermoeidheid van een en ander sloeg toe in de bus!
Op deze dag werd een bijzondere prijs beschikbaar gesteld, genaamd: "het Landjuweel".

Even niet “commanderen!”
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En daar ging ons gilde voor!! Deze bijzondere prijs kon gewonnen worden door ieder
deelne-mend gilde. Hiervoor werden beoordeeld: het jongste koningsschild (dat van exKoning Harrie van Erp is een prachtig schild), de optochtdeelname en het vaandel.
De Federatievoorzitter Jos Verbeeten reikte ’s avonds de prijzen uit. Helaas kon hij geen
prijs mee naar St. Tunnis nemen. Ons gilde moest genoegen nemen met een
herinneringsschild zonder opdruk.
Het Landjuweel 2008 was een perfect georganiseerd festijn. Erg jammer dat de weergoden
verstek lieten gaan.
Ledenvergaderingen.
Op donderdag 21 februari vond de voorjaars-ledenvergaderi8ng plaats in Herberg Urena, de
locatie waar in de wintermaanden op donderdagavond het vlakschieten plaats vindt.
Er was een goede opkomst en er heerste een prettige sfeer. De hoofdman vertelde in zijn
openingswoord dat dit de eerste vergadering was na een vol kalenderjaar sedert de
oprichting. De bekers en medailles die op een tafel stonden uitgestald waren het aantoonbaar bewijs dat het goed gaat met het gilde. “We staan fier overeind”, aldus de hoofdman “en
ieder draagt daar zijn steentje aan bij.

Er wordt serieus vergaderd.

Er is een gilde opgestaan dat met het aantal leden er soms ook al bovenuit steekt”. De
gebruikelijke agendapunten, zoals jaarverslag, financiën en activiteitenplanning, werden
behandeld. Aan het slot van de vergadering bood de hoofdman alle leden een consumptie
aan in verband met zijn aanstaande verjaardag. Ook kregen de leden een consumptie van
de vereniging aangeboden. Na afloop van de vergader-ing kocht de vereniging 40
caféstoelen tegen de prijs van € 3,50 per stuk van de uitbater Van Els.
Op maandag 17 november hield het St. Antoniusgilde haar najaarsvergadering. Behalve
belangrijke agendapunten als onze huisvesting en de agenda voor het komende jaar, was
het belangrijkste onderwerp deze avond de stemming over de door de overheid voorgedragen aspiranten als volwaardig lid van ons gilde. Een unicum dit jaar: de meerderheid van
de voorgedragenen was vrouw! Riny Bloemen bevond zich als enige man te midden van de
dames Marleen Verblakt, Maria van Erp en Corrie Peters.
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De nieuwe leden.

Een ander hoogtepunt was het opspelden van de herinneringsspeld bij onze oude koning,
Harry van Erp. De hoofdman vertelde graag als waardering en dank voor datgene wat Harrie
van Erp als eerste koning voor het St. Antoniusgilde gedaan en betekend heeft hem de
herinneringspeld uit te reiken. Onder applaus bevestigde de hoofdman vervolgens de speld
op de kleding van ex-koning Harrie van Erp. De hoofdman voegde er aan toe: “Harrie, een
kleine blijk van waardering maar in het groot bedoeld!”.
Medewerking.
Ook dit jaar zorgde Bloemsierkunst van de Mortel dat, elke keer als het gilde zich
presenteerde, de koningin een prachtig vers boeket bloemen, in de kleuren van het gilde,
kon dragen.
Publiciteit.
Ook dit jaar was er geen reden tot klagen aan publiciteit rond ons gilde in de plaatselijke en
regionale pers. Ook radio Peelstar FM besteedde diverse malen aandacht aan onze activiteiten. In “De Gildetrom” werden de toegestuurde artikelen eveneens geplaatst. Ook in het
parochieblad “Antoniusklokje” is regelmatig informatie opgenomen.
Sociaal.
Ook het gilde wil in voorkomende gevallen medeleven en/of belangstelling tonen bij ingrijpende gebeurtenissen en/of ziekten van (familieleden van) gildebroeders en -zusters.
Zo was er dit jaar belangstelling bij:
-het overlijden in februari van de vader van gildebroeder Riny Arts;
-het overlijden in februari van de heer Toon Bos. Met zijn vrouw Mia droeg hij ons gilde een
warm hart toe;
-het herstel na een zware operatie van onze pastoor en gildeheer Fr. van Spreeuwel;
-het herstel na een operatie van Wim Wellen;
-de herstel na een heupoperatie van gildezuster Nellie de Hoog;
-het herstel na een knieoperatie van Niek Huffels.
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Speld koningin.
Nadat voor de koningin door Ria Verplak en Corrie Peeters een mooie cape was gemaakt,
ontbrak het nog aan een mooie speld. Natuurlijk was het weer onze plaatselijke edelsmid
Noud Peters die een prachtige speld heeft ontworpen. Hij maakte een zilveren speld welke
verguld is met daarin ook de groene melachieten zoals in het Antoniusinsigne.
Vergaderingen overheid.
De overheid vergaderde beurtelings bij de dekens en koning aan huis. Vanzelfsprekend was
er tussen de vergaderingen door regelmatig contact tussen de leden van de overheid.
In vergadering kwam de overheid bij elkaar: 7 januari, 3 maart, 3 april, 15 mei, 26 juni, 21
augustus, 2 oktober en 17 november.
Wintercompetitie.
In de wintermaanden heeft het gilde voor het vlakschieten een onderkomen gevonden in
herberg Urena. Op de donderdag was de Herberg vanaf 19.30 uur voor ons Gilde geopend
om te schieten en een babbeltje te maken. Ook niet-schutters waren daarbij aanwezig.
Om het schieten met de vlakboog wat te motiveren, werd er met ingang van 3 januari een
wintercompetitie opgezet. Wie deelnam, schoot 11 reeksen van 11 schoten.
Van de 11 schoten, werd het slechtste schot geschrapt. Aan het eind van de 11 reeksen
werd de slechtste reeks weggestreept.
Op een avond mocht er meer dan een reeks geschoten worden, om in te halen, of vooruit te
scoren.
De uitbaters, Sjors en Wout van Els, vonden het fijn dat ze ons gilde op de donderdagavond
in huis hadden. Daarom stelden zij 3 bekers in het vooruitzicht voor de winnaar van de
wintercompetitie. Op zondag 6 april was de prijsuitreiking van de wintercompetitie en werd
met een interne wedstrijd het winterseizoen afgesloten. Het was een enorm gezellige
middag, mede door de aanwezigheid van een groot aantal partners en een mogelijk aspirantlid.
Na een spannende wedstrijd vond de prijsuitreiking plaats van de wintercompetitie. Door de
gebr. Van Els werden de 3 bekers uitgereikt nadat uit een persoonlijk woord duidelijk
kenbaar was gemaakt dat deze uitbaters een eigen gildehuis niet noodzakelijk achten en de
deur voor het gilde bij hen altijd open staat. De uitslag van de wintercompetitie was als volgt:
1.
Ad van de Vorst
2.
Twan Verblakt
3.
Riny Arts
De wisselbeker voor de afsluiting van het vlakschietseizoen werd uitgereikt door de koning.
De uitslag van deze wedstrijd was als volgt:
1.
Ad van de Vorst met 92 punten en 1 binnenroos
2.
Noud van Lankveld met 92 punten
3.
Twan Verblakt.
De lijst met volgorde van winnaars is in De Herberg blijven liggen en was nadien spoorloos
verdwenen.
Gildebroeder Marcel van Erp had voor een poedelprijs gezorgd in de vorm van een flesje
spelt-bier met daarop een etiket met de afbeelding van Gerard Boeijen, onze overleden
gildebroeder van het St. Matthiasgilde. Marcel won deze poedelprijs. Ging hij voor zeker?
Leuke bijkomstigheid was dat onverwacht de fotograaf van dagblad De Gelderlander
arriveerde met het verzoek om buiten een groepsfoto van de aanwezige leden te mogen
maken. Deze foto verscheen de eerstvolgende zaterdag in genoemd dagblad, in de rubriek
“Onder Ons”.
De wintercompetitie 2008-2009 begin op 2 oktober. Dit seizoen moesten 20 series van 11
schoten worden geschoten. Er werd gebruikt gemaakt van 2 door de leden gemaakte en in
de eigen kleuren geschilderde schietbanen.
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Zomerkleding.
Vaak was de wens geuit de leden te voorzien van een polo. Gekozen werd voor een uniform
polo waar alleen het logo op aangebracht mag worden.
Lang heeft het geduurd maar uiteindelijk kwam in augustus het zomertenu voor het gilde
gereed. Alle leden werden, tegen betaling, voorzien van een polo in de gildekleur rood.

“Vrijetijdskleding”, netjes, die nieuwe polo’s.

Door mevr. T. Litjens-Erkelens uit Stevensbeek is op alle polo’s, in de gildekleur geel, het
logo van de vereniging geborduurd. Rest nu nog de zon en temperatuur dat de polo’s gedragen kunnen worden.

Het schieten is nog niet afgelopen, dus nog steeds koffie!
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St. Antoniusgilde
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt

Ledenlijst

(31 december 2008)

1. G. Aben
Visioenenstraat 30
2. H. Arts
Breestraat 4
3. H. Arts-v.d.Zanden Randweg 121
4. R. Arts
Randweg 121
5. P. van den Berg
Athanasiusstraat 2
6. R. Bloemen
Herreweijer 9
7. W. van Dijk
Randweg 102
8. B. Ermers
Tiendvrij 23
9. H. van Erp
Dorpsstraat 24
10. M. van Erp
Vlagberg 28
11. M. van Erp-Weerts Vlagberg 28
12. W. Guzowski
Duizendmonnikenstr. 23
13. P.M.M. de Hoog
Antoniuspark 9
14. N. Huffels
De lange Loop 34
15. N. van Lankveld
Breestraat 52
16. W. Peeters
Noordkant 18 A
17. C. Peeters-v.d.Weijst Noordkant 18A
18. A. Rombouts
Molenstraat 5
19. L. van Spreeuwel
Brink 9
20. J. van Tilborg
Kleine Beekstraat 9
21. M. van Tilborg
Past. van Erpstraat 9
22. J. Verbeeten
Past. Willemspad 3
23. T. Verblakt
Rondveld 11
24. M. Verblakt-van Erp Rondveld 11
25. T. Verplak
Jutta van Nassaulaan 4
26. T. Verstraten
Duizendmonnikenstr. 3
27. A.PFM van de Vorst Oude Breestraat 52
28. J. van Wanroij
Sambeeksedijk 7A
29. W. Wellen
Vlagberg 23
30. B. van der Zanden Mgr. Bekkersstraat 6
31. L. van der Zanden Ascetenstraat 20
32. M. van der Zanden Mgr. Bekkersstraat 6

5845 CB St. Anthonis
5845 AV St. Anthonis
5845 CX St. Anthonis
5845 CX St. Anthonis
5845 BW St. Anthonis
5845 GH St. Anthonis
5845 CW St. Anthonis
5845 HN St. Anthonis
5846 AA Ledeacker
5845 EC St. Anthonis
5845 EC St. Anthonis
5845 BS St. Anthonis
5845 BN St. Anthonis
5845 GZ St. Anthonis
5845 AW St. Anthonis
5845 EW St. Anthonis
5845 EW St. Anthonis
5845 BD St. Anthonis
5845 BH St. Anthonis
5845 AE St. Anthonis
5845 HH St. Anthonis
5845 GA St. Anthonis
5845 EP St. Anthonis
5845 EP St. Anthonis
5845 AS St. Anthonis
5845 BS St. Anthonis
5845 AD St. Anthonis
5845 ES St. Anthonis
5845 ED St. Anthonis
5846 AJ Ledeacker
5845 BR St. Anthonis
5845 AJ Ledeacker

vr.

vr
vr.

vr.

vr.

vr.

Jeugdleden.
1.
2.
3.
4.
5.

J. Arts
G. Daverveld
P. Rombouts
F. Verblakt
L. Verblakt

Randweg 121
Breestraat 3C
De lange Loop 43
Rondveld 11
Rondveld 11

5845 CX St. Anthonis
5845 AX St. Anthonis
5845 GZ St. Anthonis
5845 EP St. Anthonis
5845 EP St. Anthonis

11-10-1997
21-07-1996
17-11-1999
30-04-2001
25-05-2004
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Leden van de overheid 2008.
Hoofdman

: Jos Verbeeten

Deken-schrijver

: Pierre van den Berg

Deken-schatbewaarder

: Arno Rombouts

Deken-gildebode

: Thijs van Tilborg

Koning

: Louis van der Zanden

Het gilde stemt noch met het rode potlood, noch elektronisch maar met …..bonen!
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Tot slot.
Alles wat in dit jaarverslag vermeld is kunnen worden komt door de betrokkenheid,
samenwerking en inzet van alle leden van het broederschap.
De doelstelling van het gilde is vermeld in artikel 2, lid 1 van de statuten.
Het gilde tracht die doelstelling onder meer te bereiken door:
1. het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden van het gilde;
2. het leggen van contacten en het samenwerken met de geestelijke en wereldlijke
overheid;
3. het hechte streven naar verbondenheid met de dorpsgemeenschap in al haar
aspecten;
4. het houden van zogenaamde teerdagen, vergaderingen en gildefeesten en het
deelnemen hieraan; het organiseren en stimuleren van gildedemonstraties en
onderlinge wedstrijden tussen de gilde broeders; het organiseren van
studiebijeenkomsten en tentoonstellingen;
5. het aanleggen en bijhouden of doen bijhouden van een documentair gildearchief;
6. andere wettige en geoorloofde middelen.

Met bijna alle hierboven genoemde activiteiten was men in 2008 bezig.
Vastgesteld kan worden dat het St. Antoniusgilde in St. Anthonis goed bezig is.

Dit verslag is vastgesteld in de ledenvergadering van…………..………..2009.
De deken-schrijver,
De hoofdman,

St. Anthonis, januari 2009,
Pierre van den Berg,
Deken-schrijver van het St. Antoniusgilde.
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