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

1

Groepsfoto Sacramentsfeest, na de Eucharistieviering

Koningin Hetty Arts – van der Zanden met prins-gemaal
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Aantal leden.
Op 1 januari telt het gilde 37 leden: 26 gildebroeders, 6 gildezusters en 5 jeugdleden.
Tijdens de Antoniusviering op 18 januari werden de 4 in de laatste ledenvergadering
aangenomen leden: Marleen Verblakt-van Erp, Ria van Erp-Weerts, Corrie Peeters-van der
Weijst en Rinie Bloemen geïnstalleerd als gildebroeder of gildezuster door het afleggen van
de eed van trouw. Hierna kregen zij door de hoofdman het Antoniusinsigne opgespeld.

De leden Marleen, Maria, Corrie en Rinie die de eed hebben afgelegd.

Nieuwe leden.
In 2009 is tot aspirant-lid toegelaten:
16 april: de heer W. Cornelissen, De Quayweg 2, 5846 AR Ledeacker
Op 14 december is de aanmelding tot gildebroeder ontvangen van de heer T. Artz, De lange
Loop 10, 5845 GZ St. Anthonis.
Afscheid leden.
Helaas laat Gijs Daverveld, de jeugdtamboer die vanaf het begin bij het gilde was, op 19 mei,
daags na de gildedag in Groeningen, weten met onmiddellijke ingang zijn activiteiten bij ons
gilde te beëindigen. De enige reden is dat hij leeftijdgenoten mist. Bij de verschillende activiteiten voelde hij zich als jeugdlid alleen. Zijn bezoek aan het voortgezet onderwijs heeft
hem ook andere interesses gegeven. Zijn vertrek is jammer want Gijs was een accurate,
spontane jeugdtamboer. Op 27 december laat Theo Verstraten, zilverdrager, weten zijn lidmaatschap bij het gilde om persoonlijke reden te willen beëindigen. Theo heeft de gildeeigendommen, zoals in het verleden afgesproken, ingeleverd.
Het is jammer dat het Antoniusinsigne en de gildehoed en sjerp van het in 2007 ontslagen lid
Harrie Peeters nog steeds niet zijn ingeleverd.
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Activiteiten.
-1 januari:
Het is een traditie geworden dat de overheid gevolg geeft aan de uitnodiging van het
gemeentebestuur om aanwezig te zijn op de Nieuwjaarsbijeenkomst op het gemeentehuis.
Koning, deken-schatbewaarder, deken-schrijver en deken-gildebode waren op deze bijeenkomst aanwezig. Tijdens de Nieuwjaarstoespraak van de burgemeester/onze hoofdman
vertelde hij o.a. het op prijs te stellen dat afgevaardigden van de verschillende verenigingen
aanwezig waren. Hij noemde hier de overheid van “zijn eigen” gilde.Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst heeft onze gildezuster Nellie de Hoog het boekwerk met informatie over ons gilde
2008 overhandigd aan de burgemeemster/onze hoofdman Jos Verbeeten.
Ook over het voorbije jaar heeft Nellie weer een prachtig overzicht verzameld en
samengebundeld over datgene wat over het Antoniusgilde in o.a. de pers en/of kabelkrant
is verschenen. Er zijn foto's in opgenomen, al dan niet geknipt van het tv-scherm, of door
Nellie zelf en misboekjes etc. Op de voorkant het krantenknipsel van de foto dat onze gildeheer het vaandel inzegent.
Nellie heeft weer op haar manier een prachtig overzicht samengesteld. Nellie was in 2008
noodgedwongen vaak afwezig maar ze zat beslist niet stil.
Dat alles doet Nellie spontaan voor ons gilde. Nellie, hartelijk dank, je komt zo als enige niet
met lege handen naar de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Zo zie je weer dat iedereen op zijn of haar manier een onmisbare bijdrage levert aan ons
voortbestaan.
-14 januari:
De gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden vertegenwoordigden ons gilde bij de
uitvaartdienst in Oeffelt van mevrouw Kathy van Luijk, gildezuster van het Gilde Salvator
Mundi.
-15 januari:
Voor de eerste keer organiseerde ons gilde de Dorpencompetitie kruisboog-schieten
(vlakschieten) en wel op donderdag 15 januari in de grote zaal van Bos-All-In aan de Brink.
Hierbij wordt geschoten op banen van 10m lang. Na een paar proefschoten moest er 20 keer
op evenzoveel kaartjes geschoten worden.
Deelnemers waren leden van het H. Bloedsgilde uit Boxmeer en leden van de Kruisboogvereniging Fortuna uit Zeeland.
Sinds het vorige winterseizoen namen 10 leden van het Antoniusgilde uit St. Anthonis
deel aan de zogenaamde Dorpencompetitie kruisbooogschieten. Van september t/m april
werd elke maand bij een andere vereniging een wedstrijd geschoten.

Op de achtergrond de prachtige, verlichte schietpanelen.
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De wedstrijden werden gehouden van 19.00 uur tot 22.00 uur. Om mee te kunnen doen,
moest men lid zijn van een gilde/schietvereniging. Er werd geschoten op 4 banen met
prachtige borden in onze eigen gildekleuren.
Het enige incident was, dat een schutter van het Heilig Bloedsgilde een pijl schoot in het
kaartje van zijn buurman! Een 10 nog wel. Maar dat telde natuurlijk niet.
-18 januari:
Antoniusfeest. Zondag 18 januari vierde de parochie van de H. Antonius Abt te St. Anthonis
het jaarlijkse Antoniusfeest. Dit jaar stond het Antoniusfeest helaas ook in het teken van het
afscheid van pastoor/gildeheer Fr. van Spreeuwel.
Pastoor Van Spreeuwel was bij de voorbereiding betrokken om het slapende St. Antoniusgilde, eind 2006, wakker te maken. Het was zijn idee om tijdens het Antoniusfeest in januari
2007, de officiële presentatie en de eedaflegging van de eerste leden in de parochiekerk van
St. Anthonis te laten plaats vinden.
En waren de weersvooruitzichten slecht en regende het die ochtend vroeg nog pijpenstelen:
om 08.30 uur was het droog en bleef het droog tot in de middag.
Om 10.00 uur was een Plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de Heilige
Antonius Abt te St. Anthonis waarin vanzelfsprekend ook het gilde aanwezig was.
Het gilde ging die dag vroeg op pad want eerst moest de koning met onze koningin aan huis
worden afgehaald. Namens de wereldlijke overheid was wethouder Jeroen Willems aanwezig. In de route was het Antoniuspark met de Antoniusboom opgenomen. Voor het eerst
was deze boom op de feestdag van de H. Antonius voorzien van een feestlint. Gildezuster
Nellie de Hoog zal voor dit feestelijk tintje de komende jaren zorg dragen.

Het gilde op weg om het Koningspaar op te halen. Het was droog weer maar koud!
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Koning Louis met koningin Ria

Toen het koningspaar zich in de stoet had gevoegd ging het gilde via de Breestraat en Brink
naar de pastorie en werd de pastoor/gildeheer afgehaald en naar de kerk begeleid waar hij
voorging in de Eucharistieviering.

De pastoor wordt bij de pastorie afgehaald.
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Op weg naar de kerk.

Pastor Van Spreeuwel bij de opening van zijn afscheidsviering.
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Tijdens deze viering werden de 4 in de laatste ledenvergadering aangenomen leden: Marleen Verblakt-van Erp, Ria van Erp-Weerts, Corrie Peeters-van der Weijst en Rinie Bloemen
geïnstalleerd als gildebroeder of gildezuster door het afleggen van de eed van trouw. Hierna
kregen zij door de hoofdman het Antoniusinsigne opgespeld.

Het afleggen van de eed met in de hand het vaandel.

Felicitaties van de gildeheer.
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De gezangen in de afscheidsviering werden verzorgd door het parochieel gemengd koor en
het Oellandkoor. Op verzoek van de heer P. van Sambeek, lid van het Parochiebestuur,
maakte pastor Van Spreeuwel de naam bekend van de nieuwe ontmoetingsruimte, achter in
de kerk. Deze ruimte krijgt de naam “De Schakel”. Aan de verbouwing hiertoe heeft ook een
aantal gildebroeders actief mee geholpen.
In de viering voerde onze hoofdman Jos Verbeeten het woord. Hij ging in op de beginperiode
van het gilde, de tijd van het ontwaken waar aan de pastor Frans van Spreeuwel ook zijn bijdrage heeft verleend.

Natuurlijk sprak ook onze hoofdman tot de scheidende gildeheer.

Voordat hij de scheidende pastor als burgemeester ging toespreken vertelde de hoofdman
dat het gilde graag tijdens de ledenvergadering van 19 februari a.s. afscheid wil nemen en
hem dan het afscheidscadeau van het gilde zal aanbieden.
De pastoor benadrukte in zijn afscheidspreek dat hij steeds “mens onder de mensen” heeft
willen zijn, pastor voor iedereen zonder uitzondering.
Het door hem gekozen thema van deze afscheidsviering luidde dan ook: “om mens voor een
mens te zijn zo is God in ons midden”.
Pastor Frans van Spreeuwel was op deze wijze in ons midden: hij was er voor iedereen,
zonder uitzondering, hij nam en had tijd voor iedereen die hem aansprak, nodig had.
In de voorbeden werd zijn functioneren als volgt verwoord: “Met grote dankbaarheid kijken
wij terug over een periode van 8 jaren, waarin onze parochie een pastor had die bezielend,
inspirerend, betrokken en warm menselijk was.
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De afscheidsviering met een geheel gevulde kerk.

Tegen zijn wil is aan zijn missie hier in St. Tunnis een einde gekomen. Als
parochiegemeenschap willen wij onze grote dank uitspreken voor wat hij voor ons als
gemeenschap en voor elk van ons afzonderlijk heeft betekend. Wij vragen en bidden u, geef
hem de kracht om op een heel andere manier verder te gaan en zich daarbij gesterkt weet
door U. Laat ons bidden..”
Als afscheidscadeau van het Unie-bestuur (de parochies van St. Anthonis, Ledeacker en
Oploo) kreeg de pastor een cheque overhandigd van € 8.500,00. Een teken van grote dankbaarheid voor en betrokkenheid met de pastor die noodgedwongen afscheid moet nemen
van parochies en parochianen die hem zo lief zijn. Het was helemaal begrijpelijk dat de
pastor zijn emoties niet kon onderdrukken. De parochianen zien hem zeer node vertrekken.
Hij eindigde zijn preek met de woorden: “ik houd van jullie allemaal”.
Na afloop van de H. Mis stelde het gilde zich op buiten voor de kerk. Hier was de plechtige
overvendeling van koning, koningin, kerkelijke- en wereldlijke overheid
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Tot slot bracht de Gilde-overheid de pastoor naar binnen waar de drukke afscheidsreceptie
begon.
Aansluitend werd door de gildeleden een uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel gebruikt
bij Bos-All-In.
Nadien was er het gezellig teren en kwamen de tongen van de gildebroeders en –zusters
los.

Koffie, brandewijn, bloedworst, balkenbrij, kaantjes, het was er allemaal.

Het St. Antoniusgilde kende 28 leden bij de officiële presentatie in januari 2007. Inmiddels is
dit aantal gestegen tot 37.
-19 januari:
Een aantal leden van de werkgroep “Köpkesmèrt” ging op bezoek bij deze activiteit in
Groeningen. Het gilde van Groeningen organiseert een dergelijke markt al jaren en kan dus
als voorbeeld dienen voor ons. Optimistisch keerde men terug naar St. Tunnis; en nu
afwachten wat het resultaat zal zijn!
-21 januari:
De hoofdman en de deken-schrijver hadden een gesprek met wethouder J. Willems en
informeerden hem over de wens van het gilde voor een eigen gildehuis en wat hierover met
zijn voorganger, wethouder P. Bos, is besproken en door hem is toegezegd c.q. welke
verwachtingen zijn gewekt. Wethouder Willems wilde geen toezeggingen doen. Wel kon hij
vertellen dat een bestemmingsplanwijziging voor het gebied nog wel even op zich laat
wachten. Gevraagd is om spoedig duidelijkheid zodat tijdens de ledenvergadering op 19
februari a.s. concrete mededelingen kunnen worden gedaan.
-31 januari:
Zoals gebruikelijk werd op de laatste zaterdag van januari de Algemene Jaarvergadering van
de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk”, gehouden. De organisatie was dit jaar in handen van het Sint Antonius Abtgilde in Escharen. Aan deze jaarvergadering namen deel de
hoofdman, de koning en de deken-schatbewaarder. De samenkomst was in café “Het Dorstige Hert”, waarna de Eucharistieviering met Gilde-eer werd gehouden in de Heilige Lambertuskerk, met als celebrant Pater Peter Nuijen. De gezangen werden verzorgd door het Gospelkoor New Spirit. Aansluitend waren de koffietafel en Algemene jaarvergadering in “Het
Dorstige Hert”. De agenda vermeldde, behalve de gebruikelijke agendapunten, o.a. het
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voorstel tot toekenning van de organisatie van de Kringjaarvergadering te St. Anthonis op zaterdag 28 januari 2012 door ons gilde. De vergadering stemde hiermee in.
-5 februari:
Omdat er in de ogen van de overheid niet voldoende voortgang zit in de activiteiten van de
gemeente voor wat betreft de toestemming tot het realiseren van een gildehuis werd een
gesprek belegd met het bestuur van scouting St. Patrick, de beheerder van de blokhut op De
Hoef. Op de brief van 21 december 2007 aan het gemeentebestuur om een perceel
pachtgrond is nog steeds geen schriftelijke reactie ontvangen. De voltallige overheid was
aanwezig. De hoofdman verwoordde de wensen en mogelijkheden van het gilde op perfecte
wijze. Het resultaat van het gesprek was dat beide besturen toch mogelijkheden zagen om,
al dan niet tijdelijk, van elkaars diensten gebruik te kunnen maken. Beide partijen zagen
mogelijkheden voor zowel het wipschieten als het vlakschieten. De afspraak werd gemaakt
om de wensen en genoemde mogelijkheden met betrokkenen te bespreken en hierna weer
met elkaar aan tafel te gaan.
-7 februari:
De gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden vertegenwoordigden ons gilde in de
Plechtige Eucharistieviering en bij de begrafenis van Pastoor Henk van Breemen, geestelijk
adviseur van het Gilde Salvator Mundi te Oeffelt. Het was een indrukwekkende viering en
uitvaart. De Bisschop van het bisdom ‟s-Hertogenbosch, drs. A.L.M. Hurkmans, was
aanwezig om de absoute te verrichten.
-op de tweede pronkzittingsavond van carnavalsvereniging “d‟n Uutlaot” werd Corrie Peeters,
een van onze gildezusters, “Vrouw van het jaar”. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar
grote verdiensten voor onder andere de carnavalsvereniging. Jarenlang was en is Corrie
verantwoordelijk voor de kleding en de kostuums. Zij zorgt er steeds voor dat deze
vereniging mooi voor de dag kan komen. Ook voor onze vereniging is Corrie heel handig met
naald en draad.
-19 februari:
In Herberg Urena werd de voorjaarsledenvergadering gehouden. Meer informatie hierover
leest u onder: Ledenvergaderingen.
-7 en 8 maart:
Een sterke groep schutters nam deel aan het Open Nederlands Kampioenschap Vlakschieten te Boxmeer.
-20 maart:
De leden van de overheid met hun partners en het erelid Frans van Spreeuwel gaven gevolg
aan de uitnodiging van de hoofdman en zijn echtgenote Erica voor een etentje bij hen thuis.
Het was een smaakvolle en heel gezellige avond.
-27 maart:
Mevr. Bos-Peters laat weten iemand gevonden te hebben die paraplu‟s voor het gilde wil
sponsoren.
-31 maart:
Nadat op 5 februari een oriënterend gesprek met het bestuur van St. Patrick had
plaatsgevonden konden vandaag de definitieve afspraken worden gemaakt. Het bestuur van
St. Patrick wil graag meewerken om ons een “definitieve tijdelijke” locatie voor zowel zomer
als winter ter beschikking te stellen. Hierdoor kan de familie Verblakt, waar we steeds zeer
gastvrij zijn ontvangen, hun privacy weer terug krijgen.
-5 april:
Zondag 4 april was voor de schutters de afsluiting van het winterseizoen. Deze afsluiting
vond plaats in “Bij de Bosjes”. Er was veel belangstelling voor dit jaarlijkse schietevenement.
Deze dag werden de winnaars bekend gemaakt van het winterseizoen vlakschieten. Het
winterseizoen vlakschieten werd gewonnen door gildezuster Hetty Arts met 1897 punten.
Tweede en derde werden respectievelijk de gildebroeders Ad van de Vorst en Rinie Bloemen
met 1868 en 1865 punten. Zij kregen een van de door herberg Urena beschikbaar gestelde
bekers.
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De winnaars van het winterseizoen

Ook vond diezelfde middag het wisselbekertoernooi plaats. Aan het wisselbekertoernooi
namen 23 leden deel. Na een aantal proefschoten kon elke schutter aan de wedstrijd
beginnen. Iedere schutter deed zijn best de wisselbeker, nog in het bezit van Ad van de
Vorst, te winnen.
De winnaar van dit toernooi werd Noud van Landveld. Koning Louis van der Zanden mocht
hem aan het einde van de middag de wisselbeker overhandigen.

Toernooiwinnaar Noud van Lankveld en competitiewinnaar Hetty Arts

-16 april:
Op donderdag 16 april was het St. Antoniusgilde weer aan de beurt een Dorpencompetitieavond te organiseren.
De wedstrijden werden gehouden in de grote zaal van Bij de Bosjes en vonden plaats van
19.00 uur tot 22.00 uur. Er was jammer genoeg weinig belangstelling van leden die niet
schieten. Na afloop waren onze leden er van overtuigd dat ze in elk geval de korpsprijs
hebben gewonnen.
-19 april:
In Heijen werd de laatste wedstrijd in de competitie van de Brabantse Kruisboog Bond van
het seizoen 2008-2009 gehouden. Ook onze schutters namens hier aan deel.
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-23 april:
De gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden vertegenwoordigden ons gilde in de
Eucharistieviering en bij de begrafenis van gildebroeder Toon Giesbers, lid van het St.
Sebastianusgilde in Vianen.
-27 april:
Blij en trots waren we dat we met Koninginnedag weer een standaardrijder voor op konden
laten gaan bij ons gilde. Ook de nieuwe standaardrijder, Wim Cornelissen, verheugde zich op
deze dag. Op maandag 27 april kreeg dit voornemen een onverwachte wending. Voor de
zekerheid nog een maal oefenen en dan waren "we" er klaar voor.
Vendeliers en tamboers waren op de afgesproken tijd bij Wim en hij zat al klaar op zijn
paard. Met het aanbrengen van het standaardvaandel ging het mis. Het paard schrok en
begon te "bokken". Wim werd al snel van het paard geworpen en bleef op de grond liggen.
Per ambulance werd hij naar het Maasziekenhuis vervoerd.
Na verschillende onderzoeken werd vastgesteld dat hij zijn sleutelbeen en vier ribben had
gebroken.
-30 april:
Voor de tweede keer was ons gilde door het Gemeentebestuur uitgenodigd om de nieuw
gedecoreerden te overvendelen. Nadat het gilde zich verzameld had ging men het
koningspaar aan huis afhalen om vervolgens naar de hoek Brink/Lepelstraat/Molenstraat de
opwachting te maken voor de stoet kinderen met versierde fietsen. Helaas liet de stoet op
zich wachten. Vervolgens werd opgetrokken naar het gemeentehuis waar men buiten al
klaar stond. Na een woord van burgemeester (en onze hoofdman) Jos Verbeeten vond de
overvendeling plaats.

De tamboers begeleiden de vendeliers

Aansluitend gaven de vendeliers op het grasveld een vendeldemonstratie. Hierna presenteerde het gilde zich bij de spelletjesmiddag voor de kinderen. Zoals vorig jaar hadden we
ook nu weer het pleintje voor de kerk ter beschikking. Jammer genoeg waren onze
activiteiten (weer) niet door het Oranjecomité op de kaartjes voor de kinderen opgenomen.
De belangstelling voor ons gilde was dan ook niet zo groot.
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-4 mei:
De deken-schrijver en deken-gildebode gingen in het Maasziekenhuis op bezoek bij de
standaardrijder Wim Cornelissen. Eerder was namens het gilde een bloemstuk bezorgd.
-Om 18.40 uur kwamen het St. Matthiasgilde en ons gilde samen op De Merret. Via de Molenstraat trok de stoet naar het gemeentehuis waar het college van burgemeester en wethouders in trad om naar de kerk te gaan. Hier begon om 19.00 uur de gemeentelijke Dodenherdenking. Het thema van de herdenking luidde: Vrijheid en identiteit. De viering werd opgeluisterd met liederen door het Oellandkoor o.l.v. Jos Verbeeten (onze hoofdman).
Tijdens de viering werd een verhaal voorgelezen dat zich afspeelde in de herfst van 1944 op
de boerderij van de familie Verstegen aan de Oude Breestraat in ons dorp.
Na de dienst brachten de vendeliers op het grasveld een vendeliersgroet. Daarna trok de
stoet met de gilden voorop naar het vrijheidsmonument “De Zon van onze Hoop” aan de
Kolonel Silvertoplaan. Na een toespraak van de burgemeester werd het Dodenappel gehouden en een trompettist bracht The Last Post ten gehore. Aansluitend vond de kranslegging
plaats. Om 20.00 uur werd 2 minuten stilte in acht genomen, daarna werd het Wilhelmus
gezongen. Het was een door het Gemeentebestuur georganiseerde zeer stijlvolle herdenking.
Na afloop van de ceremonie was iedereen welkom in het gemeentehuis voor een kop koffie.
-7 mei:
Start van het seizoen 2009 met de duofiets. Als eerste is de hoofdman aan de beurt. De
eerste bewoner die dit jaar passagier was, was mevr. Wijn. Tijdens de fietstocht werd
natuurlijk een bezoek gebracht aan de schietplaats op het Rondveld. De hoofdman bracht
een heel tevreden mevr. Wijn thuis.
-de gildebroeders en –zuster die aanwezig waren bij de val van het paard van onze standaardrijder brachten een bezoek aan Wim Cornelissen in het Maasziekenhuis.
-8 mei:
Op uitnodiging neemt een aantal gildebroeders met de vaandrig deel aan de opening van het
diocesaan Geloofsfeest in ‟s-Hertogenbsoch. Er waren ruim 800 aanmeldingen vanuit parochies en gildes voor de indrukwekkende Heiligenintocht ter opening van dit feest.

De openingsviering in de St. Jan: In het midden de vaandrig van ons gilde.
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Om 19.30 uur begon de gebedsdienst waarin onze bisschop Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans voor
ging.

Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van „het bisdom „s-Hertogenbosch

Na de gebedsdienst hebben ook onze gildebroeders deelgenomen aan het openingsfeest
aan de Parade. De zaterdag naderde bij hun thuiskomst.
-13 mei:
Na de ongelukkige val van het paard werd onze standaardrijder Wim Cornelissen uit het
ziekenhuis ontslagen. Thuis volgde een langzaam herstel.
-16 mei:
De overheid, met koningin, en vaandrig waren aanwezig bij de indrukwekkende slotviering
van het Geloofsfeest in de grote tent op de Parade in ‟s-Hertogenbosch. Tijdig gearriveerd
werd tegenover de St. Jan eerst een kop koffie gedronken waarna de vaandrig op weg ging
naar het Bisschoppelijk Paleis vanwaar de stoet met vendeliers vertrok om de geestelijkheid
naar de tent te begeleiden. De tent was te klein voor alle belangstellenden. Een groot aantal
bisschoppen uit Nederland en ook drie Duitse bisschoppen, evenals de Belgische kardinaal
Danneels waren aanwezig. Onze pauselijke nuntius, François Bacqué, feliciteerde het bisdom namens paus Benedictus. Het Geloofsfeest had als thema: Hij gelooft in mij. Een megakoor van ongeveer 2000 leden heeft de feestweek afgesloten. Het koor, samengesteld door
meerdere koren uit het bisdom, zong de Sint Jansmis. In totaal bezochten ongeveer 9000
mensen de feestweek, waarvan 2000 zaterdag.
-het koningspaar, de deken-schrijver en de deken-gildebode bezochten in MFC Oelbroeck
de receptie bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan van harmonie St. Cecilia.
17 mei:
Kringgildedag in Groeningen: de paraplu‟s die geschonken waren door mevr. Bos-Peters
waren tevoorschijn gehaald om mee naar Groeningen te gaan. De weergoden waren die
morgen niet gunstig gestemd. De weilanden waren nat en modderig. Toch was het bij het
vertrek van de stoet door het dorp droog. ‟s-Morgens was het koningspaar met de dekenschrijver aanwezig in de van een schuur tot kerk omgetoverde Eucharistieviering. Met
medewerking van een geweldig koor en een moderne voorganger werd het een indrukwekkende viering. Vooral ook toen tijdens de voorbeden een ontvangen mail van de commandant van dit gilde door zijn moeder werd voorgelezen. Deze gildebroeder verbleef op dat
moment in Afghanistan en stuurde zijn gevoelens voor deze festiviteiten per mail. Het thema
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van deze viering was, zoals ook het thema van het gildenfestijn: Inspiratie voor elke generatie. Dit was ook de ondertoon in de boodschap van de voorgelezen mail. Niet alleen de
commandant van Groeningen maar ook vele anderen proberen in Afghanistan inspiratie
voor velen geven

De geschonken paraplu‟s zijn welkom.

Bij aankomst van de gildebroeders en –zuster in Groeningen was het slecht weer. Het
regenwater maakte de weilanden nat en modderig. Gelukkig duurde die regen niet lang en
brak af en toe de zon door.

De vendeliers tijdens de optocht, achteraan in onze groep
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De optocht kon om 12.30 uur onder droge weeromstandigheden doorgang vinden. Bij de
schietwedstrijden waren de windvlagen er de oorzaak van dat onze gildebroeders niet die
punten konden halen die zij wensten.
Groeningen had een gildedag zonder de gebruikelijke felle zonnestralen die wij tot dan toe
kenden op een gildedag. Ook een dergelijke dag kan prettig zijn. Aan het einde van de dag
hadden wij de 3e prijs in het algemeen klassement.
-19 mei:
In verband met haar geweldige prestaties in de Dorpencompetitie (vlakschieten) werd Hetty
Arts bij het clubgebouw gehuldigd. Hetty had de meeste pluspunten gehaald wat betekent
dat zij het beste van alle deelnemers boven haar gemiddelde heeft geschoten.

Ook haar zoon en jeugdlid wil de winnares feliciteren

In aanwezigheid van een aantal gildebroeders en –zusters, nam zij haar eervolle prijs in ontvangst.
-24 mei:
Wipschieten te Deurne. Voor een verslag wordt verwezen naar: schietwedstrijden.
-5 juni:
Het gilde ging naar de receptie bij gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van gildebroeder Harrie Arts en zijn vrouw Nel. Dit feest werd gevierd bij “De Witte Brug” in Boxmeer.
Bij de feestlocatie aangekomen werd het Gouden Paar buiten overvendeld en werd het toegesproken door hoofdman Jos Verbeeten. Als cadeau ontving het jubilerende bruidspaar een
vrijwillige financiële bijdrage van de leden.
Het Gouden Paar genoot zichtbaar van de aanwezigheid van het gilde. ‟s Middags was een
aantal leden aanwezig in de Eucharistieviering waarin de toekomstige pastoor van ons dorp,
Roland Kerssemakers, voorging.
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Het Gouden Paar luistert naar de toespraak van de hoofdman

14 juni:
Koningschieten. Voor een verslag van deze jaarlijkse feest- en teerdag wordt verwezen naar
het onderdeel Koningschieten.
19 juni:
Opening mediterraan restaurant Pasta & Pesto. Aan de uitnodiging voor deze opening van
het restaurant van Fleur & Teunie Bos werd gevolg gegeven door onze koningin met haar
prins-gemaal, de oud-koning en de deken-schrijver. De opening geschiedde door
burgemeester Jos Verbeeten op een niet gebruikelijke wijze maar zeer aparte manier. Is het
gebruikelijk dat bij een opening de burgemeester een lint doorknipt, hier waren het Fleur en
Teunie die een lint van pasta in de hand hielden dat de burgemeester moest doorbijten. En
dat was geen probleem. Aansluitend waren de genodigden welkom in het restaurant. Hier
wachtte de champagne om een toost uit te brengen op een succesvolle zaak. Toen iedereen
gezeten was werden verschillende huiselijke gerechten geserveerd onder het genot van o.a.
een goed glas bier en een glas heerlijke rode wijn.
-5 juli:
Burgerschieten op Brink. Harmonie St. Cecilia en het St. Antoniusgilde hadden elkaar gevonden om jaarlijkse het zomerconcert en het Burgerschieten op dezelfde dag te organiseren.
Het zomerconcert bestaat al verschillende jaren; het Burgerschieten was dit jaar voor het
eerst.
Er werd geschoten met een wipboog. Een gipsen vogel was het doel. Deze vogel was boven
op de boom bevestigd. Men kon van onder de boom schieten op deze vogel. Aan deze vogel
waren vlaggetjes bevestigd. Wie een stuk gips met daaraan een vlaggetje er af schoot viel in
de prijzen. De uiteindelijke winnaar was de “Burgerkoning” en kreeg een door het gilde beschikbaar gestelde beker. Men kon 2 x schieten voor € 1,00. Deelname was mogelijk vanaf
14 jaar. Men was verplicht zich te legitimeren.
Voor de jeugd van 4 tot 14 jaar was er vlakschieten. Ook hieraan waren leuke prijsjes verbonden.
De jeugd mocht 3 x schieten voor € 0.50.
Natuurlijk werd het eerste schot gelost door koningin Hetty Arts. Zij reikte ook de prijs uit.
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Ofschoon de publieke belangstelling niet optimaal was, werd er met regelmaat geschoten. Er
was geen reden om deze nieuwe activiteit niet te continueren. De Burgerkoning 2009 werd
Jan van Tilborg.

-15 juli:
Er vond, op uitnodiging van wethouder J. Willems, een gesprek plaats over een gildehuis en
het plaatsen van 3 schutsbomen nabij de blokhut op De Hoef. Aan dit gesprek namen deel
de deken-schatbewaarder en de koningin.
Het was een goed gesprek, waarin de wethouder allereerst zei dat hij het erg vervelend vond
hoe alles was gelopen. Hij heeft tevens aangegeven dat de gemeente erg enthousiast is
over ons eigen initiatief om samenwerking met de scouting te zoeken.
Wat betreft het gildehuis zei hij dat dit op korte termijn niet kan worden gehonoreerd. Ten
eerste dienen hiervoor lange procedures te worden doorlopen en ten tweede hebben ze als
gemeente ook andere prioriteiten.
Over onze aanvraag om schutsbomen te plaatsen vertelde de ambtenaar Suzanne Selten
dat er op de bedoelde grond een agrarische bestemming ligt. De gemeente kan ons daarbij
wel ontheffing verlenen voor palen van maximaal 10 meter en wil dat ook doen als wij daarvoor een bouwaanvraag indienen. Er werd afgesproken dat wij een bouwaanvraag gaan indienen voor 3 palen van 10 meter en dat de gemeente ons vervolgens ontheffing verleend.
Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met het bestemmingsplan, zodat die palen er
straks ook zonder ontheffing kunnen staan. Daarbij is gevraagd of ze bij die bestemmingsplanwijziging ook al rekening willen houden met het gildehuis en dat vond wethouder Willems
een goed idee. Dus dat gaan ze ook meenemen!
Dezelfde ochtend is de bouwaanvraag ingevuld en met tekeningen en een foto van een voorbeeldpaal (Oploo) ingediend.
-27 juli:
Bezoek camping Urena. Op verzoek van de activiteitenwerkgroep van de camping was weer
een aantal leden op de camping aanwezig om met de campinggasten te gaan vlakschieten.
De belangstelling van de campinggasten en de sfeer was zodanig dat deze activiteit gecontinueerd kan worden.
-5 augustus:
Er had een kennismakinggesprek plaats met de nieuwe pastoor/gildeheer Ronald J.M. Kerssemakers. Aan dit gesprek namen deel de hoofdman, deken-schrijver en deken-schatbe-
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waarder. De pastoor werd geïnformeerd over de geschiedenis en de oprichting van ons
gilde. Aan de hand van de agenda 2009 werd verteld wat voor het gilde gebruikelijk is in
onze parochie in relatie tot de kerk. Het was al bekend, maar de pastoor toonde zich zeker
geen vreemde voor het gildewezen. Hij had schriftelijk kenbaar gemaakt om met genoegen
gildeheer te worden maar bevestigde dit deze avond. Afgesproken werd dat de installatie als
gildeheer in de eerstvolgende Antoniusviering zal plaatshebben. De nieuwe gildeheer vertelde, rekening houdend met zijn agenda, graag bij onze activiteiten aanwezig te willen zijn.
Ook werden nog afspraken gemaakt voor de installatie op 16 augustus.
-16 augustus:
Eindelijk was het dan zover. Na een afscheid van pastoor Frans van Spreeuwel tijdens de
Antoniusviering in januari, was vandaag, op de viering van Maria Ten Hemelopneming, de
installatie van de nieuwe pastoor en onze toekomstige gildeheer. Na een periode van veel
inzet en acceptatie door en van vrijwilligers is er weer een priester in de parochie die kan
voorgaan in de vele diensten en vieringen. Dat vrijwilligers veel en op gerespecteerde wijze
hun inzet verrichtten en er dus helemaal bij hoorden kwam leuk tot uiting toen echtgenote
Erica van onze hoofdman, ‟s-morgens werd begroet met de woorden: “Dag mevrouw Van
Spreeuwel” Jammer dan ons erelid hier niet bij aanwezig was!
Om 10.00 uur verzamelden ons gilde, vertegenwoordigers van het gilde uit Groeningen en
het gilde uit Hoogeloon zich op de Merret om pastoor Kerssemakers, bisschop Hurkmans en
kapelaan Janssen bij het Convent af te halen en naar de overvolle kerk te begeleiden.

De geestelijkheid wordt afgehaald door de gilden

Na een woord van welkom door de vice-voorzitter van het Uniebestuur van de pastorale
eenheid “De Driestroom” begon de plechtige Eucharistieviering en installatie. Het zou een
viering worden van bijna 2,5 uur. De Gregoriaanse gezangen werden verzorgd door het gemengd koor uit Ledeacker, het herenkoor uit Oploo en het herenkoor uit Vierlingsbeek. De
Nederlandse gezangen werden verzorgd door het Oellandkoor met als dirigent Jos
Verbeeten, onze hoofdman. Hij had het druk die ochtend: en burgemeester, en hoofdman,
en dirigent. Maar zoals verwacht: geen enkel probleem. Aan het begin van de viering werd
de bisschoppelijke benoemingsbrief voorgelezen waarna de aanvaarding en overdracht van
het pastoraat door en aan pastoor Roland Kerssemakers plaatsvonden.
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De pastoor krijgt de herdersstaf van de bisschop overhandigd

In de preek ging de bisschop in op het nieuwe beleid van het bisdom. Hij vroeg hiervoor begrip en zei er van overtuigd te zijn dat het op de nieuwe wijze zeker niet slechter zal gaan.
“We hebben elkaar nodig en samen gaan we de toekomst tegemoet”.
Tijdens de viering deed pastoor Kerssemakers opnieuw de wijdingsbeloften. Hierna was de
overhandiging van de symbolen: de sleutel van de kerk, de herdersstaf, het Evangelieboek
en de hostieschaal.
Pastoor Kerssemakers dankte in het slotwoord met name de vele vrijwilligers en ook zijn
voorganger, pastoor Frans van Spreeuwel. Hij vertelde op de ingeslagen weg verder te willen gaan. Hij zette zijn rol als “herder” uiteen met de nodige beeldspraak. Over zijn afkomst
uit Helmond (komt er iets goeds uit Helmond?) antwoordde hij zelf bevestigend.
De formaliteiten en Roomse rituelen zorgden er voor dat de plechtigheid lang duurde maar
wel de aandacht bleef houden van de volle kerk.

De vaandrig is gereed voor de overvendeling: “Voor God, Koningin en Vaderland”
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Na afloop van de viering was de overvendeling op het pleintje voor de kerk en aansluitend
gaven onze vendeliers op het grasveld een vendeldemonstratie.
Hierna konden de genodigden en parochianen de pastoor feliciteren of met hem kennismaken.

Het aanschouwen van de vendeldemonstratie van onze vendeliers

Op het grasveld van de Brink was het nog aangenaam vertoeven. Het uniebestuur had een
en ander perfect georganiseerd. Onze nieuwe pastoor/gildeheer kan terugkijken op een zeer
geslaagde installatieplechtigheid.
In de week hier na lazen we in een weekblad over de installatie: “Alle Roomse registers
open” en “marathonviering en de bekende Roomse rituelen”. Het was een mooie viering!

Onze nieuwe pastoor/gildeheer “op weg””.
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-30 augustus:
Zondag 30 augustus nam het gilde deel aan het Europees Schutterstreffen in Kinrooi, België.
Bijna 600 schutterijen uit België, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Polen,
Tsjechië en Zweden hadden zich ingeschreven voor dit Europees spektakel. De folkloristische optocht met meer dan 10.000 deelnemers, waaronder ook veel muziekkorpsen en
vendeliers, was een geweldig, kleurrijk gezicht. Om 14.00 uur moest het gilde zich opstellen
voor de optocht om vervolgens te wachten tot 15.45 uur voordat men echt door de straten
kon gaan trekken.

De aankondiging van het treffen was een leuke uitgave.

Ofschoon de organisatie van dit groots festijn erg goed was, schoot men hier iets te kort.
Voor ons St. Antoniusgilde was het een sfeervolle, indrukwekkende dag en het wachten is op
de uitnodiging voor het volgende treffen in Polen in het jaar 2012.
-3 september:
Voor de 2e maal verleende het gilde de medewerking aan de avondwandeldriedaagse van
zorgcentrum “Op ‟t Hoogveld”. De weergoden waren niet goed geluimd en zij noodzaakten
dat de ontvangst door de burgemeester in het gemeentehuis moest plaatsvinden. In het
gemeentehuis vertelde de burgemeester een en ander over ons gilde en speciaal over het
prachtige vaandel. Ook kon hij de “wandelaars” vertellen dat er een prachtige kerststal in de
maak is die jaarlijks vóór de kerstdagen op de Brink opgebouwd zal worden. Deze kerststal,
aldus de burgemeester, wordt zo groot dat men er met een Maria echt in zou kunnen wonen.
Nadat de deelnemers door de burgemeester waren ontvangen in het gemeentehuis
begeleidden de gildebroeders en –zusters alle deelnemers naar het Zorgcentrum waar bij de
ingang een erehaag werd gevormd en de tamboers bleven trommelen tot alle deelnemers
weer in het zorgcentrum waren. De vendeldemonstratie op het grasveld bleef vanwege de
kou achterwege. Op Het Plein van het zorgcentrum was na afloop nog een gezellig samenzijn.
-13 september:
de hoofdman, de deken-schrijver en de deken-schatbewaarder waren in Berg en Dal in de
Eucharistieviering waarin pastoor Roland Kerssemakers afscheid nam van de vele vrijwilligers en parochianen van de parochie De Verrijzenis. Natuurlijk waren er toespraken waarin
dank gesproken werd voor datgene wat pastoor Kerssemakers in zijn parochies had gedaan
en verrichtte. Enkele gezangen van Rossini gaven een extra muzikale omlijsting aan deze
afscheidsviering.
-20 september:
Op een nieuwe locatie, in een bijzondere omgeving, vond het interne kampioenschap wipschieten plaats op: De Hoef. Het is al lang de wens om in deze omgeving een terrein in gebruik te kunnen nemen. Nu onlangs de bouwvergunning is verleend kon, na goede afspraken
met het bestuur van Scouting St. Patrick, de blokhut als tijdelijke (winter-)lo-catie in gebruik
genomen worden. Voor de zomermaanden kunnen we gebruik maken van “de vier berken”,
de locatie van de oudere jongere scoutingleden.

24

Na een spannende strijd tussen de gildebroeders en –zusters waren het Maria van ErpWeerts en Twan Verblakt die moesten strijden om de wisselbeker. Uiteindelijk schoot Twan
Verblakt het winnende schot en werd hij de intern kampioen wipschieten 2009.
Alvorens de hoofdman overging tot het uitreiken van de wisselbeker dankte hij, namens alle
gildebroeders en –zusters, Twan en Marleen Verblakt voor de gastvrijheid die het gilde vanaf
2007 bij hen heeft mogen ondervinden. Het is steeds de wens geweest op een eigen terrein
te kunnen schieten en dat is nu gevonden. Er moeten nog specifieke afspraken, zowel met
het gemeentebestuur als met scouting gemaakt worden, maar dat is nog slechts een kwestie
van doen. Als dank voor de gastvrijheid kreeg Marleen een boeket bloemen en Twan, voor
hen samen, een dinerbon van de Bloemenhof aangeboden. De dankbaarheid werd door de
leden onderstreept met een welgemeend applaus. Ook richtte de hoofdman zich kort tot Jan
Leijssen. Jan maakt elke week een avond vrij om onze vendeliers de kunst van het vendelen
te leren c.q. te perfectioneren, Jammer genoeg, aldus de hoofdman, draagt Jan nog niet het
polo van ons gilde, maar hopelijk zal dit in de nabije toekomst wel gebeuren. Tot slot was er
een gezellig samenzijn met partners, onder het genot van een heerlijk barbecue van onze
eigen gildebroeder Jan en zijn Marianne.
-25 september:
Ook een vertegenwoordiging van ons gilde (7 leden) was aanwezig bij het afscheid van
mevrouw Hanja Maij-Weggen als Commissaris van de Koningin in de provincie NoordBrabant. Om 09.30 uur stonden de gilden aangetreden op het bordes van het Provinciehuis . De gilden hebben de Commissaris bij haar aankomst ontvangen. Er werd een vendelhulde gebracht gevolgd door de gildegroet en daarna begeleidden de gilden haar naar
binnen. Hier namen de medewerkers van de provincie “het stokje over”. De gilden gingen
door naar het restaurant. Op tv Brabant waren onze gilebroeders duidelijk herkenbaar tijdens
de vendeldemonstratie.

Mevrouw May-Weggen dankt een van onze vendeliers voor deelname bij de vendeldemonstratie.

-1 oktober:
In dorpshuis Oelbroeck was door Swosa de Dag van de Ouderen georganiseerd.
De publieke belangstelling was erg groot. Het was een komen en gaan en er werd een
gevarieerd programma aangeboden. De diverse onderdelen werden aangekondigd door
onze deken-gildebode in gilde-uniform. Van zijn optreden werden leuke reacties ontvangen.
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-4 oktober:
Ons gilde ging met de parochie naar Handel voor de jaarlijkse bedevaart. In de
Eucharistieviering ging kapelaan Jansen voor. De gezangen werden verzorgd door het
herenkoor. Het aantal parochianen dat aan de bedevaart deelneemt wordt niet groter. Ons
gilde zal, zolang onze parochie naar Handel gaat, ook in de vieringen aanwezig zijn.
-10 oktober:
Aan de jaarlijkse hoofdliedendag van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden
(NBFS() werd deelgenomen door de deken-schatbewaarder, de deken-schrijver en de gildebroeders Gerrit Aben en Niek Huffels. Deze dag stond weer onder voorzitterschap van Jos
Verbeeten, onze hoofdman.
De dag begon, zoals gebruikelijk, ‟s morgens om 10.00 uur met een Plechtige Eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint-Jan die werd voorgegaan door Z.H.E. Mgr. Drs. A.
Hurkmans, Bisschop van den Bosch. Het Sint Willibrordusgilde uit Alphen luisterde, samen
met het Fioretti-koor uit Alphen, de viering op. Ook onze nieuwe Commissaris van de
Koningin, Prof. Dr. Wim van der Donk en zijn echtgenote waren hierbij aanwezig. Het thema
van de viering luidde: Gilde en hun bezittingen. De bisschop memoreerde dat vooral in deze
tijd van individualisme de geestelijke bezittingen zeer belangrijk zijn. Het was weer een
indrukwek-kende Eucharistieviering.
Het verdere programma vond weer plaats in het provinciehuis waar ook onze bisschop aanwezig was. Na ontvangst met koffie en thee begon het middagprogramma met de jaarrede
door de federatievoorzitter Jos Verbeeten. Een jaarrede waarin enkele actuele onderwerpen
werden toegelicht. Aansluitend was het gebruikelijke muzikale intermezzo door Henk
Habraken op zijn inmiddels bekend manier. Hierna stond de Brabantse koffietafel klaar in het
personeelsrestaurant van het provinciehuis. Zowel voor als na de lezing van Prof. Mr. Martin
Jan van Mourik over het in bewaring geven en nemen van gilde-eigendommen verzorgde
Annelieke Merx een muzikaal intermezzo. De heer Van Mourik kreeg een aandachtig gehoor
door zijn aangename manier van presenteren. Het onderwerp van zijn lezing zal de aanwezige overheden ongetwijfeld tot nadenken hebben gezet.
Tot slot konden de deelnemers aan deze gildedag hun aangeboden 2 consumptiebonnen
gebruiken en wat napraten.
-30 oktober:
Na elf jaar in Sint Anthonis burgemeester te zijn geweest nam Jos Verbeeten, onze hoofdman, officieel afscheid als burgemeester van Sint Anthonis. Het was een sfeervol afscheid
met veel handen schudden en mooie woorden, muziek en zang en natuurlijk gilden.
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Ons gilde haalde de burgemeester en zijn echtgenote ‟s avonds thuis af. Tijdens de receptie
werd, met het Matthiasgilde uit Oploo, buiten voor het gemeentehuis dank aan Jos gebracht.
In overleg zorgde het St. Matthiasgilde voor een vendeldemonstratie en vond de overvendeling plaats door onze vaandrig.

De koningsparen van het Antoniusgilde (l) en het St. Matthiasgilde (r)

Tussendoor werd de burgemeester (hoofdman) namens ons gilde toegesproken door de
deken-schrijver en luisterde hij met vele anderen naar de volgende tekst:
“Beste burgemeester, beste hoofdman, beste Jos, en ook Erica.
Op initiatief van burgemeester Jos Verbeeten is ons St. Antoniusgilde eind 2006 nieuw leven
ingeblazen.
In een bijzonder prettige sfeer is het ingeslapen gilde vervolgens op donderdagvond 2 november 2006 wakker geworden en op 17 januari 2007 was de installatie van de nieuwe
leden tijdens een plechtige Eucharistieviering.
Het ledental groeit, met jou Jos als uitstekend hoofdman.
Jij zult begrijpen dat we vandaag bij jouw afscheid als burgemeester van onze gemeente,
niet willen ontbreken.
Vanavond hebben wij jou graag thuis afgehaald en naar het gemeentehuis begeleid.
Met Erica heb jij veel werk voor ons gilde verzet.
Erica, die erg nauw betrokken was bij het ontwerpen en maken van onze kostuums en nu
met de poppen voor onze kerststal die in december hier op onze Brink geplaatst zal worden.
Ik doe nu al een oproep om met Kerstmis te komen kijken. Want het is de moeite waard.
Jos, jij krijgt het vanaf vandaag nog drukker met ons gilde want jij wordt opgenomen in de
ledengroep van vutters en klussers. En we weten dat jij twee rechterhanden hebt.
En met een nog te bouwen gildehuis, waarvoor de gemeente heeft aangegeven graag de
medewerking te willen verlenen, is er nog werk genoeg te verrichten.
Jij hebt vandaag de ambtsketen ingeleverd.
De ambtsketen is ingevoerd op voordracht van Thorbecke, Minister van Binnenlandse
Zaken, onder koning Willem III, omdat burgemeesters een bepaald herkenningsteken
moesten dragen.
Als hoofdman van ons gilde Jos, draag jij een borstschild als herkenningsteken met daarop
de tekst: hoofdman.
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De overige leden van de overheid dragen eenzelfde schild, iets kleiner met natuurlijk een
andere tekst.
Maar een duidelijk zichtbaar onderscheid is er niet op afstand.
De hoofdman van ons gilde heeft geen hoofdmanstaf. Simpel genoeg: die is veel te duur.
De staf van een hoofdman is een belangrijk teken van zijn functie en bevestigt zijn aanzien
en autoriteit. Eigenlijk mag die niet ontbreken.
Jos, wij vinden het geweldig fijn dat wij jou als hoofdman vandaag, nu jij de ambtsketen hebt
ingeleverd, een nieuw herkenningsteken mogen aanbieden en hopen dat je nog lang de
hoofdman van ons gilde wilt en kunt zijn.
Namens alle gildebroeders en –zusters van ons St. Antoniusgilde mag ik jou een geschenk
aanbieden en bij het uitpakken wil ik graag assisteren.”
Hierna ontving Jos Verbeeten de prachtige hoofdmanstaf. Jos was duidelijk erg blij met dit
unieke cadeau.

Jos is verrast met de hoofdmanstaf.
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De hoofdman is zeer ingenomen met het cadeau.

Dat deze hoofdmanstaf kon worden aangeboden is te danken aan een gift van een inwoner
uit St. Anthonis. Daarbij zorgde onze plaatselijke edelsmid Noud Peters voor een extra,
gratis, aandacht. Het gilde heeft er een prachtig gilde-attribuut bij.
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De nieuwe hoofdmanstaf, een uniek exemplaar

Met trots toont Jos Verbeeten de hoofdmanstaf
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Gelukkig blijven Jos en Erica in St. Anthonis wonen en ons gilde hoopt nog lange tijd met
hetzelfde plezier met hen te mogen samenzijn en samenwerken. Jos blijft onze hoofdman.
-1 november:
In een stijlvolle viering werden de overledenen, speciaal die van het afgelopen jaar, herdacht. Het gilde was op tijd in de kerk aanwezig en nam bescheiden plaats voor het linker zijaltaar. Na de viering begeleidde het gilde pastoor Kerssemakers naar de begraafplaats langs
de kerk waar de zegening van de graven zou plaatsvinden. Na afloop bracht ons gilde de
pas-toor weer in de kerk terug en keerde men huiswaarts. Positieve reacties werden
ontvangen aan de bijdrage van ons gilde aan deze herdenking van onze dierbare
overledenen. De aan-wezigheid van het gilde in deze viering wordt door de nabestaanden
zeer op prijs gesteld. Jammer dat de weergoden niet voor droog weer zorgden.
-5 november:
Met ingang van 1 november ging het huurcontract in van de blokhut, ons tijdelijk nieuw onderkomen voor het vlakschieten. Het was die avond nog passen en meten met de nieuwe
schietbanen die gildebroeder Twan Verblakt gemaakt had. Ria Gooren nam, vooralsnog tijdelijk, de bar voor haar rekening.
-12 november:
Was een en ander vorige week nog moeilijk met de nieuwe schietbanen, deze avond had
men, dank zij extra inspanningen van de gildebroeders Harrie van Erp en Twan Verblakt,
echt de “touwtjes in handen”. Het leek wel een nabootsing van het vliegende tapijt uit de
Efteling.
-26 november:
Op donderdag 26 november werd in de blokhut de najaarsledenvergadering gehouden. Voor
meer informatie zie: ledenvergaderingen.
-11-12 december:
De dagen van de bouw van de kerststal. Het waren dagen van veel gepraat en veel meningen over veel onderwerpen. Het resultaat mocht er zijn. Zie verder onder: kerststal.
-17 december:
Gildebroeder Harrie Arts is in Escharen aanwezig in de Eucharistieviering en bij de begrafenis van gildezuster Dinie Schel-Strik. De overledene was de eerste Gildekoningin in het Land
van Cuijk.
-21 december:
De schapen en de ezel hebben de weg gevonden naar de Brink en hebben zich een plaats
voor de kerststal gegeven.
-22 december:
De leden, elk afzonderlijk, ontvangen een dankbetuiging en kerstwens van onze ex-burgemeester en onze hoofdman Jos Verbeeten en zijn echtgenote Erica. Op de voorkant van de
fotokaart staat het echtpaar Verbeeten met tussen hen in een kleinkind, in de koets op weg
naar het gemeentehuis voor het officiële afscheid als burgemeester van Sint Anthonis. Op de
foto staat de tekst: “Op weg naar een hartverwarmend afscheid met tussen ons in de toekomst”. Op de achterkant staat als gedrukte tekst: “Die toekomst ligt open, voor jullie, voor
ons; Wat zal ze brengen? Wat ons betreft: veel warmte en goede mensen om jullie heen”.
Daarboven het handschrift van Jos met als tekst: “Gildebroeders en zusters! Wat een geweldig afscheidsfeest hebben jullie ons bereid. Het St. Antoniusgilde heeft een niet meer
weg te denken plaats in ons leven gekregen. Bedankt! Jos en Erica Verbeeten”.
-23 december:
Van verre zijn ze gekomen en hebben ze hun intrek genomen in de kerststal. De bewoners
zijn gearriveerd: Maria en Jozef, de twee herders en de drie Koningen. Het wachten is nu op
de officiële ingebruikname op kerstavond, na de kinderviering.
-24 december:
Het gilde stond voor het einde van de Kinderkerstviering onder de toren te wachten om na
afloop van de dienst met slaande trom de kerk binnen te trekken.
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Het gilde op weg om de kinderen uit de Kinderviering te begeleiden.

Het was vooral voor de jeugd een indrukwekkende gebeurtenis. Het gilde, met in de stoet de
pastoor en 2 kinderen met het kindje, bracht de kinderen met hun ouders en de andere kerkbezoekers naar de stal.

Het kindje wordt door kinderen en de pastoor naar de kribbe gebracht.
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Hier werd het kindje in de kribbe gelegd en potjes met waxinekaarsjes werden voor de stal
geplaatst.
Vervolgens kregen de kinderen en hun ouders door enkele partners van ons gilde gesmeerde beschuitjes met blauwe muisjes.

Kinderen met potjes en een waxinekaarsje volgden het kindje in de stoet.

Onze gildebroeder Jan van Tilborg, van “Ut Gemak”, zorgde voor een beker warme
Glühwein die met deze koude heel welkom was. Veel waarderende en lovende woorden
richting het gilde en de makers van de stal en de bewoners werden in ontvangst genomen.

En dat mag gezegd worden: een prachtige kerststal!
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Deze officiële ingebruikname was waardig verlopen. Onze hoofdman vatte het als volgt
samen: “Van mij mag dat elk jaar weer gebeuren”.

Iedereen kwam uit de Kinderviering een bezoekje aan de stal brengen.

Velen hebben tijdens en na de kerstdagen een bezoek aan de stal gebracht. De werkgroep
die deze stal gemaakt heeft en zeer zeker ook de dames die voor de kleding zorgden ontvingen vele complimenten.
Na de ingebruikname van de stal en voor de Nachtmis toen parochianen op weg waren naar
de kerk, speelde de groep muziekanten "'t Orkest", gekleed in historische kleding uit de tijd
van Dickens verhalen, enige bekende kerstliederen.
Een reactie van een oud-inwoner, die de foto‟s op de site www.tunnis.nl had gezien, en per
mail ontvangen werd, luidde: “zalig kerstfeest en proficiat met de nieuwe aanwinst voor
St.Tunnis. Een prachtige stal. Wat samenwerking al niet tot stand kan brengen. Ik hoop, dat
jullie er nog jaren plezier aan mogen beleven. En zo bouwen we verder aan een nieuwe (hemel en een) nieuwe aarde”.
Donateurs.
Afscheid donateur:
Bij brief van 22 februari laat Wim Arts, Peelkant 44, St. Anthonis weten dat hij wegens andere interesses en omstandigheden zijn sponsoring aan ons gilde wenst te beëindigen.
Nieuwe donateurs:
De volgende personen dragen het gilde een warmt hart toe en zijn donateur geworden:
15-02: mevr. D. Verstegen, Visioenenstraat 36, 5845 CC St. Anthonis;
16-06: de heer P.C. van Els, Tiendvrij 27, 5845 HN St. Anthonis.
Kerststal.
Begin 2009 is bij het Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt uit St.
Anthonis het idee ontstaan om op de mooie Brink in St. Anthonis jaarlijks een kerststal te
plaatsen. Alvorens de noodzakelijke voorbereidingen te treffen is het gemeentebestuur
gevraagd hiervoor de vereiste toestemming te verlenen.
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Een werkgroep, bestaande uit o.a. een vertegenwoordiging van de gemeente, van de plaatselijke VVV en de parochie, werkten het idee, samen met het Gilde verder uit.
Zij kreeg medewerking in de vorm van hand- en spandiensten van het parochiebestuur van
de parochie H. Antonius Abt, van Staatsbosbeheer, Instituut Zonnenhuizen-Bronlaak,
Stichting het Schaap van de St. Tunnisse heide en partners van de gildebroeders.
Staatsbosbeheer leverde het hout van gekapte bomen en op Bronlaak werden de bomen tot
planken gezaagd. Bij de Stichting Recreatie en Toerisme Sint Anthonis werd een
subsidieverzoek ingediend. Dit resulteerde in een verrassend bedrag van € 5.000,00.
Via Niels Hermsen uit Venray ontvingen we van Puma Benelux b.v. 7 mannequins voor de
“bemensing” van de stal.
Toen kon het feitelijke werk beginnen.

In “naaiatelier Verplak” was het knippen, passen en meten.

Mevr. Riek Rooijackers schonk een prachtige pop die de rol van Jezuskindje kreeg. Mevr.
Nel Arts, de echtgenote van onze oudste gildebroeder breidde de kleertjes voor dit kindje.
Van Hulst Wonen gaf de noodzakelijke stof om de kleding te kunnen maken van Maria,
Jozef, de 3 koningen en 2 herders. Enkele dames van de gildebroeders maakten bij Riekie
Verplak de kleding.
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Op 24 augustus van het richtfeest en daar hoort ook “pannenbier” bij.

De werkgroep was van mening dat de houten wanden van een kleurtje voorzien moesten
worden. Een regelmatige bezoeker van de familie Van Erp merkte op dat hij nog lijnolie in
zijn schuur had staan die hij in 1968 van schilder Sjef de Schoester uit Ledeacker had gekregen toen deze zijn bedrijf beëindigde. Deze olie was, begrijpelijk gelet op de leeftijd,
enigszins aangedikt maar nog goed bruikbaar. De kerststal kreeg het kleurtje.
Toen de stal klaar was, werd deze op zaterdag 31 oktober afgebroken om voor de feestdagen op de Brink geplaatst te gaan worden.
Op vrijdag11 december om half in de ochtend waren de gildebroeders bij de familie Van Erp
op de Vlagberg om het materiaal te laden voor transport naar de Brink. De kerststal zou op
deze vrijdag en zaterdag gebouwd worden.

Ook de dakpannen kregen keurig hun plaats.

Voortvarend ging men op vrijdag te werk. ‟s Morgens zorgde de pastoor voor verse koffie en
‟s-middags verraste hij de gildebroeders met het “pannenbier”. Dat was, ondanks de kou, erg
welkom. Ook “de drie Burgemeesters” zorgde voor verse koffie. Ondanks het frisse weer
werd hiervoor graag een pauze ingelast.
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Natuurlijk een welkom bij de bouwers!

De echtgenote van de deken-gildebode zorgde ‟s middags voor de koffie. Alles verliep zo
vlot dat de pannen op het einde van de dag gelegd waren. Men kon op zaterdag aan de slag
met andere werkzaamheden. Op zaterdag was men weer vroeg present. Ook die dag ontbrak het de leden niet aan belangstelling. Gerrit van Kempen, van Tunnis.nl., stond om half
10 al klaar met een doos heerlijke worstenbroodjes. Even later kwam de koningin met koffie
en vlaai, weer wat later bracht Robert van Kol, van de drie Burgemeesters, koffie. Om half 12
kwam gildebroeder Jan van Tilburg, van “Ut Gemak” met heerlijke snert met brood. Er werd
dus die ochtend, noodgedwongen maar met plezier, veel gepauzeerd. De brandweer kwam
langs met een hoge ladder. Toevallig kwam Sven Cornelissen, de boomchirurg, op bezoek
die de ster heel hoog in een van de bomen langs de kerststal bevestigde. Ook hierbij ontstond enige discussie: welke boom en hoe hoog!

Na de middag nog even de afwerking en tot slot werden de schotten voor de ingang geplaatst. Rest de leden nu te wachten tot de aankomst van de kerstgroep op 23 december.
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Ook het aankleden vergt de nodige zorg en nauwkeurigheid.

“Waar zet ik het neer?”
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Op zondag 13 december ging de pastoor aan het begin van de viering in op de goede
samenwerking van de gildebroeders en –zusters. Hij prees de samenwerking en ook het
delen door en met anderen omdat velen het gilde kwamen voorzien voor de inwendige
mens. Hij voegde er aan toe dat als Jezus nog zou moeten kiezen hij beslist voor de prachtige stal in St. Tunnis gekozen zou hebben. Het lijkt, aldus de pastoor, wel een chalet.
Met het parochiebestuur was tijdens de voorbereiding contact opgenomen voor de ingebruikname van de nieuwe stal.
Tijdens de Gezinsviering op 24 december, aanvang 17.00 uur, werd tijdens het Evangelieverhaal het kindje door een kleine – levende - Jozef en Maria voor in de kerk gebracht. Na
afloop van de viering kwam het St. Antoniusgilde om Maria en Jozef samen met alle kinderen in optocht naar de stal te brengen, waar het kindje in de kribbe werd gelegd.
De kinderen kregen allemaal een waxinelichtje in een jampotje en plaatsten dat bij de stal.
Tot besluit kregen de kinderen een beschuitje met blauwe muisjes. Volwassenen kregen,
dankzij de inzet van “Ut Gemak” Glühwein aangeboden.
In de stal klonken steeds kerstliederen. Gildebroeders zorgden er, volgens een rooster, voor
dat de stal ‟s avonds om 9 uur werd afgesloten en ‟s morgens om 9 uur weer geopend werd.
Op 27 december, ‟s middags om half 1 zong het Oellandkoor een aantal kerstliederen bij de
stal en op maandagvaond 28 december zong het koor ÉgeWies ‘loat dan wér van zich
heure’ uit Wanroij spontaan enkele „égewieze‟ kerstliederen, alsook enkele andere passende liederen.
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Koningschieten.
Zondag 14 juni was de dag waar weer lang naar uitgekeken was en waar veel over gepraat
is: het jaarlijkse koningschieten.
Niet één regenbui was voor het St. Tunnisse St. Antoniusgilde nodig om op Brink het koningschieten 2009 van het St. Antoniusgilde tot een succes te brengen.
Volgens traditie en overeenkomstig het bepaalde in De Caert, het huishoudelijk reglement
van het gilde, vonden de dagactiviteiten plaats.
Al om 7 uur in de ochtend was de aankondiging van het koningschieten op diverse plaatsen
in het dorp. De deken-gildebode, vergezeld van de tamboer waren vroeg op pad om deze
bijzondere gebeurtenis aan te kondigen.
Bij het plaatsen van de wedstrijdpaal en de tenten op de Brink was het nog stralend weer. Bij
de samenkomst om 09.15 uur regende het al en de buien bleven komen tot na afloop van de
wedstrijd.
Nadat het gilde het koningspaar aan huis had afgehaald werd deelgenomen aan de kerkelijke viering, een stijlvolle viering waarin alle gildeleden en het erelid aanwezig waren.
Zowel voor als na de dienst in de kerk waren de door mevr. Bos-Peters geschonken paraplu‟s bijzonder welkom.
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We proberen het droog te houden.

Een voortreffelijke Brabantse koffietafel in “BijdeBosjes” maakten het ochtendprogramma tot
een succes.

V.l.n.r.: Mevr. M. Bos-Peters, hoofdman Jos Verbeeten en erelid Frans van Spreeuwel
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Tijdens de koffietafel nam koning Louis van der Zanden met een toesprak afscheid als
koning. Hij liet duidelijk blijken dat hij, maar ook koningin Ria, hun rol met plezier hebben
vervuld. Ze hebben genoten van alle “plichtplegingen”.
Aan het begin van het koningschieten werd door koning Louis het juweel teruggeven aan de
overheid alsmede zijn koningschild.
De regen wist de gildebroeders en –zusters er niet van te weerhouden dit jaarlijkse feest te
verstoren. Nadat het wereldlijk gezag in de persoon van wethouder Jeroen Willems, met een
“raak-schot” de boom gevrijd had, miste de kerkelijke vertegenwoordiger, Piet van Sambeek,
de vogel. Voor de weergoden geen reden om tot actie over te gaan.
Goed geluimd en positief, strijdlustig ingesteld, begon de wedstrijd. Na 68 schoten was bij
het 68e schot de winnaar bekend. Slechts 50 raakschoten waren nodig om de vogel naar
beneden te krijgen.
De verwachtingen werden waarheid. Geschiedenis voor en binnen het St. Antoniusgilde. Een
vrouw als winnaar! Het St. Antoniusgilde mocht voor het eerst in de geschiedenis een vrouw
tot koningin installeren.
Met de prins-gemaal aan haar zijde, in het bijzijn van haar zoon en haar ouders, allen lid van
het gilde, verklaarde Hetty Arts-van der Zanden luid dat zij “haar best zal doen met de hulp
van God en de heilige Antonius Abt een goed koning te zijn door het koningschap op een
waardige wijze en tot eer van het gilde in te vullen, de Caert hierbij na te leven en niets te
doen in het nadeel van het gilde”

De koningin ontvangt het juweel van de hoofdman.

Hoofdman Jos Verbeeten mocht de nieuwe koning vervolgens het juweel omhangen.
Hiermede was Hetty Arts-van der Zanden de eerste koningin in de geschiedenis ven het St.
Antonius-gilde.
Nadat de formaliteiten voor de installatie waren verricht werd op en bij de Koninklijke tronen
voor het gemeentehuis de erewijn aangeboden en genuttigd.
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Terecht een trotse koning.

Aspirant koningen hebben aangekondigd de strijd om het koningschap in 2010 niet te
staken.
Voor de gildebroeders en –zusters was het een mooie, succesvolle viering van het Sacramentsfeest.
Een aangename strijd in onderlinge broederschap zorgden, ondanks de aanhoudende regen
voor een heel gezellige dag. Na afloop van de wedstrijd was het nog nog toeven op het
grasveld waar toen de zon volop scheen.
Ledenvergaderingen.
-19 februari:
Op donderdag 19 februari werd de voorjaarsvergadering gehouden van het gilde van het
Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt.
Na de opening met een christelijke groet door de hoofdman heette hij alle leden welkom.
Bijzonder welkom waren de donateurs die met hun vrijwillige jaarlijkse bijdrage het gilde een
warm hart toedragen.
Behalve de vaststelling van de rekening 2008 en begroting 2009 werd het jaarverslag ter
goedkeuring aangeboden.
De Caert, het huishoudelijk reglement, werd op enkele praktische punten aangepast.
Natuurlijk kwam ook de wens voor een eigen gildehuis weer ter sprake.
De agenda 2009, waarin alle activiteiten voor het gilde zijn opgenomen, werd vastgesteld.
Ook zullen de gildebroeders er dit jaar weer op donderdagvond met een bewoner uit het
zorgcentrum “Op ‟t Hoogveld” op de duo-fiets op uittrekken.
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De hoofdman spreekt de scheidende gildeheer toe.

Voor sluiting van de vergadering werd afscheid genomen van de gildeheer, pastoor Frans
van Spreeuwel. Pastoor Van Spreeuwel was bij de voorbereiding betrokken om het slapende
gilde, eind 2006, wakker te maken. Het was zijn idee om tijdens het Antoniusfeest in januari
2007, de officiële presentatie en de eedaflegging van de eerste leden in de parochiekerk van
St. Anthonis te laten plaats vinden. Zoveel als mogelijk was hij bij de activiteiten van het gilde
aanwezig. Hij zegende alle gilde-attributen en op het Antoniusfeest 2008 heeft hij het nieuwe
vaandel ingezegend. De gildebroeders en –zusters stelden zijn aanwezigheid steeds erg op
prijs. Hoofdman Jos Verbeeten vertelde dat hij bij de oprichting een geweldige steun heeft
gehad van de pastoor. “Jij was een duwer van de wedstrijd. We vinden het allemaal erg
jammer dat je terug moet treden. We hebben genoten van jouw charme, humor en woorden”.
Als afscheidscadeau van de gildebroeders en –zusters overhandigde de hoofdman de gildeheer een enveloppe met € 275,00. Dit bedrag was een vrijwillige bijdrage van alle broeders
en zusters van het gilde.
Op het voorstel van de overheid om Frans van Spreeuwel tot erelid te benoemen reageerden
de aanwezigen met een langdurig applaus. De hoofdman overhandigde erelid Frans van
Spreeuwel de oorkonde en hing hem de hierbij behorende sjerp om.
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Het erelid ontvangt zijn sjerp.

Ook ontving hij een prachtig album met foto‟s van de gebeurtenissen van het gilde waarbij hij
aanwezig was en een luchtfoto van het hart van St. Tunnis: Brink, kerk en pastorie met omgeving. Een luchtfoto, gemaakt en geschonken door een neef van voormalig Deken Kerssemakers.
Frans van Spreeuwel was aangenaam verrast met het erelidmaatschap en de cadeaus. Zijn
dankwoord was serieus en met humor.
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Iedereen genoot nog eens van zijn spontane manier van spreken. Gildeheer Frans van
Spreeuwel is er van overtuigd dat hij met een dankbaar gevoel St. Tunnis kan verlaten. Het
gilde hoopt het erelid nog vaak welkom te mogen heten.
De zoektocht naar geschikte woonruimte viel de oud-gildeheer enorm tegen. Hij stak dat niet
onder stoelen of banken. Met medewerking van de Beheercommissie van onze Parochie
heeft hij een woning kunnen huren aan de Breestraat in ons dorp. Met behulp van verschillende parochianen, waaronder gildeleden en partners, kreeg zijn toekomstige woning een
opknapbeurt. Niet alleen de gildebroeders en –zusters, maar ook de parochianen waren
verheugd dat pastor Frans van Spreeuwel “onder ons” kan blijven. Men wenst hem de rust
en regelmaat die hem toekomt.
-26 november:
In een bijzonder prettige sfeer werd de najaarsvergadering gehouden. Deze vergadering
vond plaats in het nieuwe, tijdelijke, onderkomen: de blokhut van St. Patrick. Met het bestuur
van Scouting is een huurovereenkomst gesloten zodat het vlakschieten in de wintermaanden
in deze blokhut kan plaatsvinden. Voor dit vlakschieten hebben enkele gilde-broeders 3 automatische schietbanen gemaakt die elke donderdagavond worden opgesteld.
Door het gemeentebestuur is bouwvergunning verleend voor het plaatsen van 3 wippalen op
de Hoef. Hierdoor kan het wipschieten in de zomermaanden ook doorgang vinden.
Het gilde hoopt in de toekomst op de Hoef een eigen gildehuis te kunnen realiseren. De medewerking van het gemeentebestuur is toegezegd.
De hoofdman had voor deze ledenvergadering het nieuwe sieraad van het gilde, de hoofdmanstaf, meegebracht zodat de leden deze staf rustig konden bewonderen. Er was veel
aandacht voor dit unieke kunstwerk met zijn grote malachiet edelsteen. Deze hoofdmanstaf
heeft hoofdman Jos Verbeeten ontvangen bij zijn afscheid als burgemeester.
Tijdens deze najaarsvergadering zijn op voordracht van de overheid 2 aspirant-leden, Jan
van Wanroij en Wim Cornelissen als gildebroeder toegelaten.
Het stemrecht was voorbehouden aan de geïnstalleerde leden.
De deken-gildebode deelde aan elke aanwezige gildebroeder en gildezuster één bruine en
één witte boon uit. Hierna ging hij met zijn gildehoed rond, waarin elk aanwezige gilde-broeder en gildezuster met de bonen de stem uitbracht:
-bij aanname van het aspirant-lid: een witte boon
-bij afwijzing het aspirant-lid: een bruine boon
Tijdens de vergadering werd verslag gedaan van het gesprek met de nieuwe pastoor/gildeheer Roland Kerssemakers. Deze heeft toegezegd graag gildeheer van het St. Antoniusgilde te willen zijn. Bij het Antoniusfeest zal de nieuwe gildeheer zijn sjerp ontvangen.
Voorts werden afspraken gemaakt met betrekking tot de plaatsing van de kerststal. Een
werkgroep is maanden bezig geweest een prachtige stal te timmeren die in de toekomst voor
de kerstdagen op het grasveld van de Brink wordt gebouwd. Een aantal dames was en is
nog bezig met de kleding en de grime voor de kerststalgroep.
Op 24 december a.s., na de Kinderkerstviering, zal de kerststal officieel in gebruik worden
genomen. Hierbij is uiteraard het gilde aanwezig.
De hoofdman vroeg aandacht voor de omgangsvormen binnen ons gilde. Hij vertelde dat
zich de afgelopen tijd iets bewoog dat moeilijk lijkt. Binnen de overheid is afgesproken wanneer er zich iets afspeelt, men bij de overheid terecht kan. De verantwoordelijkheid binnen
ons gilde ligt bij de overheid. Niets is moeilijker dan samen een cultuur op te bouwen. Wij zijn
allemaal verschillend. We moeten als jonge vereniging nog leren met elkaar te samenwerken. Pas op dat het bij de eerste splinter die valt niet verkeerd gaat.
Hij vertelde het misschien wat criptisch. Men kon er verder niets mee maar hij adviseerde het
wel in de gaten te houden. Een ding is zeker: als je wilt dat dingen goed gaan lopen, moet je
altijd de ander een vraag stellen! Hierna lichtte hij zijn verhaal toe met een voorbeeld
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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.
Edelsmid Noud Peters schonk ons weer een aantal Antoniusinsignes voor de nieuwe leden
en leverde een gratis extra bijdrage aan de prachtige unieke hoofdmanstaf.
Een anonieme inwoner van ons dorp schonk € 1.800,00 voor de hoofdmanstaf.
Tars Visuele Presentatie werkte mee aan de opknapbeurt van 4 trommen.
Mevr. Bos-Peters schonk het gilde in het voorjaar 50 paraplus ter bescherming van hoed en
veer. In november verraste zij het gilde met een storting van € 500,00.
Fotografie Emiel Jansen legde het gilde, zoals gebruikelijk, op Sacramentsdag op foto vast
voor de geschiedschrijving.
Cor van Sambeek heeft aangeboden dat hij zal zorgen dat bij vieringen in onze parochiekerk, de kaartjes voor de plaatsreserveringen, doekje voor offeren, de gildekaars, de andere
kaarsen etc. aanwezig zijn voor een goed verloop van de diensten.
Puma Benelux BV (Niels Hermsen) te Leusden schonk 7 “mannequins” zodat voor de
kerststal een prachtige kerstgroep gemaakt kon worden.
Voor de kerststal was er op de eerste plaats de spontane medewerking van het Gemeentebestuur.
Staatsbosbeheer leverde de bomen die bij Instituut Bronlaak tot planken werden gezaagd,
Van Hulst Wonen schonk de stof om kleding voor Maria, Jozef, twee herders en de drie
koningen te maken. Jan Aben “verhuurde” de schapen voor bij de kerststal; Harrie Hendriks
plaatste de inmiddels verkochte ezel bij de stal.
“Ut Gemakt” zorgde er voor dat er in voorkomende gevallen voor de inwendige mens werd
gezorgd.
Intervet Nederland, dankzij Ria Gooren, de partner van ex-koning Louis van der Zanden,
schonk ons een groot aantal kop-en-schotels alsmede ander serviesgoed.
De familes Verplak en Van Erp stelden hun ruimten beschikbaar voor het maken van de
kerststal men de kerstgroep. Bij de familie Verplak is inmiddels het “naai-atelier” van het
gilde gevestigd.
En zeker niet te vergeten de partners van de gildeleden die, indien nodig, op verzoek elke
keer maar weer spontaan hun medewerking verleenden.
Publiciteit.
De publiciteit voor en over ons gilde blijft goed. Op verzoek besteedden de dag- en weekbladen aandacht aan onze activiteiten. Ook het parochieblad “Antoniusklokje” informeerde
de parochianen van St. Anthonis voor ons. Natuurlijk mag ook de plaatselijke radio-omroep
Peelstar FM niet worden vergeten.
Het kwartaalblad “Hoogveldnieuws” van het zorgcentrum besteedde aandacht aan onze
activiteiten.
De Gildetrom nam onze ingezonden verhalen over verlucht met kleurrijke foto‟s. Dagblad “De
Gelderlander” besteedde in september al een groot artikel over de in aanbouw zijnde
kerststal.
Het Special Magazine, een magazine voor de levensgenieter, editie winter ‟09, een uitgave
van Ferry Vloet reclame & fotografie uit Mill, besteedde uitgebreid aandacht aan ons gilde.
Dit keurig verzorgde magazine is huis-aan-huis in de gemeente verspreid. De geschiedenis
van ons gilde, verlucht met 9 kleurenfoto‟s was opgenomen op 4 pagina‟s. Een mooie reclame voor ons gilde.
Dagblad De Gelderlander besteedde op 10 december in een groot artikel met een mooie foto
van een deel van de kerstgroep, aandacht aan onze kerststal met als kop: de geboorte van
een kerststal.
Bij elke activiteit in ons dorp was Gerrit van Kempen, van de site van www.tunnis.nl, steeds
spontaan aanwezig om een prachtige reportage te schieten en op zijn site te plaatsen. Van
de kerststal maakt hij een prachtige reportage.
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Schietwedstrijden.
In het weekend van 7 en 8 maart 2009 nam een sterke groep schutters van ons gilde deel
aan het Open Nederlands Kampioenschap Vlakschieten te Boxmeer. Dit kampioenschap
leverde een mooie oogst op voor een nog maar kort geleden heropgericht gilde: De
prijswinnaars in de individuele instapklasse:
1e prijs: Hetty Arts
2e prijs: Noud van Lankveld
Bij de korpsen streed ons gilde mee in de D-klasse en sleepte daar de 1e en de 3e prijs in de
wacht.
Zondag 19 april werd in Heijen de laatste wedstrijd in de competitie van het Brabants kampioenschap van het seizoen 2008-2009 gehouden. Daar werd door onze schutters de korpsbeker in de D-klasse gewonnen. Dit waren: Hetty Arts, Riny Arts, Jan van Tilborg en Louis
van der Zanden.
De eindstand in de BKB-wedstrijden was: Ad van de Vorst, 7e in de C-klasse. In de D-klasse
was de stand als volgt: Jan van Tilborg 4e, Riny Arts 10e , Ben van der Zanden 14e, Thijs van
Tilborg 15e en Louis van der Zanden 17e.
In de instapklasse was onze gildezuster Hetty Arts de strekste schutter.
Zondag 24 mei werd met een afvaardiging van 8 mensen (Riny, Hetty, Thijs, Niek, Ben,
Louis en Arno) deelgenomen aan het federatietoernooi wipschieten in Deurne.
Ter plekke wisten de deelnemers onze eigen hoofdman over te halen om ook deel te nemen
zodat er met een korps én een viertal deelgenomen kon worden aan de wedstrijd.
Niet alleen de zon zorgde voor een perfecte dag, vooral ook de sfeer was erg goed. Behalve
onze gildecollega's uit andere gildes van het Land van Cuijk waren er ook diverse andere
gildes uit het Brabantse vertegenwoordigd en verliep de dag in een hele prettige en bijzonder
relaxte sfeer. Ook als je niet deelnam, was het nog steeds erg gezellig.
De scores waren niet slecht en onze hoofdman liet zien dat hij een verborgen schutterstalent
heeft! Maar 2 keer eerder een boog in zijn handen gehad, schoot hij een mooie score van 11
punten!
De winnaars van de dag kwamen uit Gemonde: zowel de eerste prijs individueel (natuurlijk
alles vol en ook bij het afkampen) en bij het korps (daar hadden ze zelfs met alle 4 schutters
alles vol geschoten). Ook onze schutters wisten bij de afkamprondes nog wat prijzen mee
naar huis te nemen: zowel Thijs als Arno pronken op onderstaande foto met de door hen
gewonnen prijs, wat veel hilariteit opleverde, dat snap je wel als je de foto ziet)

Voor het geld hoef je het niet te laten!
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Vergaderingen overheid.
De overheid kwam in vergadering bijeen op 8 januari (bij de deken-schatbewaarder), 5 maart
(deken-gildebode), 16 april (hoofdman), 14 mei (koning), 23 juni (deken-schatbewaarder), 19
augustus (deken-schatbewaarder), 1 oktober (deken-gildebode) en 23 november (hoofdman).

“Wil de echte chirurg opstaan!”

Het Jezuskindje was al ruim voor Kerstmis aanwezig.
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St. Antoniusgilde
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt

Ledenlijst

(31 december 2009)

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. Cornelissen
De Quayweg 2
8. W. van Dijk
Randweg 102
9. B. Ermers
Tiendvrij 23
10. H. van Erp
Dorpsstraat 24
11. M. van Erp
Vlagberg 28
12. M. van Erp-Weerts Vlagberg 28
13. W. Guzowski
Duizendmonnikenstr. 23
14. P. de Hoog
Antoniuspark 9
15. N. Huffels
De lange Loop 34
16. N. van Lankveld
Breestraat 52
17. W. Peeters
Noordkant 18 A
18. C. Peeters-v.d.Weijst Noordkant 18A
19. A. Rombouts
Molenstraat 5
20. L. van Spreeuwel
Beestraat 44
21. J. van Tilborg
Kleine Beekstraat 9
22. M. van Tilborg
Past. van Erpstraat 9
23. J. Verbeeten
Past. Willemspad 3
24. T. Verblakt
Rondveld 11
25. M. Verblakt-van Erp Rondveld 11
26. T. Verplak
Jutta van Nassaulaan 4
27. A. 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
5846 AR Ledeacker
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 AW 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 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.

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

Ere-lid.
L. van Spreeuwel

Randweg 121
De lange Loop 43
Rondveld 11
Rondveld 11

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

Breestraat 44

5845 AW St. Anthonis

11-10-1997
17-11-1999
30-04-2001
25-05-2004

Aantal leden per 31 december 2009 bedraagt 36. 26 gildebroeders en 6 gildezusters,
alsmede 4 jeugdleden.
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Leden van de overheid 2009.
Hoofdman

: Jos Verbeeten

Deken-schrijver

: Pierre van den Berg

Deken-schatbewaarder

: Arno Rombouts

Deken-gildebode

: Thijs van Tilborg

Koningin

: Hetty Arts – van der Zanden

Gildeheer:
Pastoor Roland Kerssemakers
Commandant:
Wiel van Dijk
Tamboers:
Maria van Erp – Weerts
Noud van Lankveld
Vaandrig:
Marcel van Erp
Piekeniers:
Ad van de Vorst
Niek Huffels
Zilverdagers:
Ben van der Zanden
Theo Verstraaten
Vendeliers:
Theo Verplak
Harrie van Erp
Wiel Peeters
Louis van der Zanden
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Conclusie 2009.
Het St. Antoniusgilde heeft in 2009 bewezen een eenheid te zijn: samen zijn, samen er op
uittrekken, samen werken, samen plezier beleven en samen strijden, alles in goede harmonie.
Heel bijzonder was het project kerststal. Alleen positieve reacties waren het resultaat.
Ook bijzonder was de ingebruikname van het nieuwe, toch nog tijdelijke, middels een huurcontract met Scouting St. Patrick, gildehuis.
Het wekelijkse duo-fietsen voor de bewoners van het Zorgcentrum “Op ‟t Hoogveld” blijft voor
zowel de leden als de bewoners een leuke activiteit. Inmiddels is deze activiteit een traditie.

Dit verslag is vastgesteld in de ledenvergadering van 25 november 2010.
De deken-schrijver,
De hoofdman,

St. Anthonis, januari 2010,
Pierre van den Berg,
Deken-schrijver van het St. Antoniuisgilde.
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