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Elke viering als het gilde in onze kerk aanwezig is, staat ook de Heilige Antonius Abt er
feestelijk bij. Hij staat op de sokkel met daarover een doek in onze gildekleuren.
Onze “vaste koster” Cor van Sambeek draagt ook hier zijn steentje aan bij.
Voor de kleurrijke bloemenpracht in die vieringen is steeds dank verschuldigd aan de koster
Jacqueline Aarden.
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Aantal leden.
Op 1 januari telde het gilde 36 leden: 26 gildebroeders, 6 gildezusters en 4 jeugdleden.
Tijdens de Antoniusviering op 17 januari werden de 2 in de laatste ledenvergadering
aangenomen leden Jan van Wanroij en Wim Cornelissen geïnstalleerd als gildebroeder.
Ook werd de nieuwe gildeheer Roland Kerssemakers als volwaardig lid geïnstalleerd.
Per 31 december 2010 bedraagt het aantal leden 41.
Nieuwe leden.
Op 17 januari werd pastoor Roland Kerssemakers geïnstalleerd tot gildeheer.
In 2010 zijn tot aspirant–lid toegelaten:
5 jan:
de heer T. Artz, De lange Loop 10, St. Anthonis;
20 mrt:
de heer H. Derks, Oude Breestraat 21, St. Anthonis;
Mevr. R. Gooren, Ascetenstraat 20, St. Anthonis;
In 2010 is tot jeugdlid toegelaten:
21 okt.:
Luuk Verblakt.
Nieuwe donateurs.
5 februari: de heer T.J. (Theo) van Els, Wim Verschurenstraat 10, 5845 BE St. Anthonis
Activiteiten.
2 januari:
De deken-schrijver ging op bezoek bij gildezuster Nellie de Hoog die in het ziekenhuis moest
worden opgenomen, en wenste haar namens alle gildebroeders en –zusters voor de komende periode kracht en beterschap.
7 januari.
De kerstgroep werd uit de stal gehaald en kreeg een plaats boven in het gemeentehuis.
Ofschoon ingekomen brieven normaliter niet in een jaarverslag worden vermeld, is de brief
van het College van burgemeester en wethouders van onze gemeente, met de volgende
tekst, terecht een uitzondering:
“Geacht Antoniusgilde, Met de viering van Driekoningen is het kerstfeest weer officieel ten
einde. In de gemeente Sint Anthonis had dit feest, dankzij uw medewerking, een extra dimensie. De kerststal op de Brink stond er prachtig bij en was tot in detail uitgewerkt door uw
vrijwilligers. Sneeuw en ijspegels zorgden voor de finishing touch. Wij hopen van harte dat
we er in Sint Anthonis een traditie bij hebben en dat we ook de komende jaren kunnen gaan
genieten van dit prachtige tafereel. Wij bedanken alle gildeleden die zich hebben ingezet
voor de realisatie van de kerststal heel hartelijk.”
Een leuke reactie van de Beheercommissie van onze parochie volgde op 27 januari in het
parochieblad “Antoniusklokje”.
8 januari.
Op deze dag zou volgens planning begonnen worden met de afbraak van de kerststal op de
Brink. Door de aanhoudende strenge vorst en sneeuw was het niet doenlijk tot sloop over te
gaan. Daarom werd besloten de afbraak uit te stellen tot de dooi was ingetreden en er niets
vernield hoefde te worden. De schapen en de ezel werden wel weggehaald.
10 januari.
De gedachten van de gildebroeders en –zusters waren bij gildezuster Nellie de Hoog die op
deze dag in het Maasziekenhuis te Boxmeer werd opgenomen om op dinsdag 12 januari een
zware operatie te ondergaan. Haar broer Jo vertelde op dinsdagavond dat, volgens de
artsen, de operatie naar wens was verlopen.
17 januari.
Antoniusfeest. Zondag 17 januari vierde de parochie en het gilde het feest van de Heilige
Antonius Abt, de belangrijkste kerkelijke feestdag voor het gilde.
Het werd een koude en natte tocht nadat men het koningspaar bij hun woonhuis aan de
Randweg had afgehaald.
De dag begon met het bijwonen van de H. Mis. Aan het begin van de viering roemde pastoor
Kerssemakers de inzet van het gilde bij diverse activiteiten in de gemeenschap.
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Hij prees de inzet en samenwerking van de gildeleden en noemde met name de wekelijkse
fietstochten met een bewoner van het Verzorgingshuis, de aanwezigheid tijdens de Allerzielenviering en het gerealiseerde project van de kerststal.
Nu dit project klaar is, hebben de gildebroeders de gelegenheid zich weer op een andere
manier voor de parochiegemeenschap dienstbaar te maken.

De pastoor riep belangstellenden op zich aan te melden bij het gilde om zich op deze wijze in
te kunnen zetten ten dienste van de parochiegemeenschap.
Tijdens de viering werden nieuwe gildeattributen ingezegend waaronder nieuwe de hoofdmanstaf.

Jan van Wanroij legt de eed af.

Wim Cornelissen legt de eed af.
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Ook hebben de twee nieuwe leden Jan van Wanroij en Wim Cornelissen en de nieuwe
gildeheer de eed van trouw afgelegd, waarna zij het Antoniusinsigne door de hoofdman
kregen opgespeld.
Het gilde heeft pastoor Kerssemakers als nieuwe gildeheer graag welkom geheten.
Vòòr zijn officiële installatie als pastoor van St. Anthonis deed de pastoor de toezegging
deze functie graag te willen bekleden.
Na afloop van de viering kreeg de nieuwe gildeheer het Antoniusinsigne opgespeld en de bij
deze functie behorende sjerp aangereikt.

De hoofdman feliciteert de nieuwe gildeheer.

Vanwege het slechte weer vond de overvendeling van het kerkelijke en wereldlijke gezag in
de kerk plaats. Aansluitend gebruikten de gildebroeders en –zusters de Brabantse koffietafel
in restaurant “Pasta en Pesto” en vond het teren plaats.
Voor aanvang van de koffietafel mochten de drie nieuwe leden de felicitaties in ontvangst
nemen.
Tijdens de koffietafel heette de hoofdman gildeheer Roland Kerssemakers van harte welkom.
Ook een bijzonder welkom voor het reeds toegelaten lid Theo Artz en Ria Gooren. Ria had
zich onlangs aangemeld als gildezuster. Zij heeft eind 2009 de zorg voor de bar op donderdagavond in het gildehuis voor haar rekening genomen. Ook werd hartelijk welkom geheten
de loco-burgemeester Jeroen Willems en mevr. M. Bos-Peters.
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De hoofdman deelde mede dat het erelid Frans van Spreeuwel schriftelijk had laten weten
verhinderd te zijn. Het erelid bracht in zijn brief zijn oprechte gelukwensen over aan gildeheer
pastoor Roland Kerssemakers en aan de beide leden Jan van Wanroij en Wim Cornelissen.

Alvorens de koffietafel te gebruiken gaat de gildeheer voor in het tafelgebed.

De hoofdman vertelde dat gildezuster Nellie de Hoog afgelopen week was geopereerd.
Volgens de artsen was de operatie naar wens verlopen. Tijdens de koffietafel schreven alle
leden hun naam op een grote kaart voor Nellie. Ook werd afgesproken Nellie thuis of in het
ziekenhuis een bloemstuk te bezorgen, in overleg met broer Jo.
Na afloop van de koffietafel bleven de leden nog gezellig bij elkaar en gebruikten minimaal
de drie aangeboden consumpties uit de gildekas.
19 januari.
Er werd bericht ontvangen dat gildezuster Nellie de Hoog in het ziekenhuis een longontsteking had opgelopen en geen bezoek mocht ontvangen.
20 januari.
De dooi was ingetreden; reden voor de werkgroep kerststal om de stal nu weg te gaan halen.
Het begin werd gemaakt. Pannen en panlatten waren ’s avonds van de stal gehaald en
wachtten op het transport van vrijdag. Ook de houtsnippers werden op een hoop gedaan; het
gras had niets geleden.
21 januari.
Op verzoek van de schietcommissie was er een gesprek tussen de schietcommissie en een
vertegenwoordiging van de overheid. Het doel was om enkele zaken met elkaar af te stemmen zodat er in de toekomst geen problemen ontstaan. De gemaakte afspraken werden
schriftelijk vastgelegd.
22 januari.
Door de gildebroeders werd de kerststal op de Brink weggehaald en opgeslagen in een
loods van Bronlaak op het voormalig MOB-complexterrein aan de Tweede Stichting. Het was
prettig dat bij het transport weer de medewerking van de afdeling Openbare Werken van
onze gemeente werd verleend. Door de vakmensen werd de verwachting uitgesproken dat
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het zgn. weitje, waarin de schapen en de ezel graasden in de zomermaanden aanzienlijk
groener zou zijn dan de rest van het grasveld. De tijd zal uitkomst geven.
27 januari.
In de rubriek “Brink 9” van ons Antoniusklokje lazen we: “Kerststal op de Brink. Het zal even
wennen zijn: de kerststal op de Brink is weg. Wat hebben we kunnen genieten van de prachtige kerststal die het Gilde al een paar weken voor Kerstmis neerzette op de Brink. Met inzet
van het hele gilde werd er een bezienswaardigheid gebouwd die aller bewondering oogstte.
Een schitterende, vakkundig gemaakte stal met schapenwei, waarin ook de ezel niet ontbrak, heeft een aantal weken onze Brink versierd. De rijk aangeklede beelden completeerden het geheel. Heel veel mensen hebben de kerststal gedurende al die weken aanschouwd
en ook zagen we regelmatig groepen zangers bij de stal om hun kerstliederen ten gehore te
brengen. Even dachten we dat het een permanent bouwwerk zou zijn dat onze Brink opfleurde, maar na de strenge vorstperiode heeft men toch het geheel keurig afgebroken en opgeborgen……hopelijk tot de kerstdagen van 2010. Namens onze parochie willen wij onze gildebroeders en –zusters bedanken die aan dit geweldige initiatief hebben meegewerkt. De Beheercommissie.”
30 januari.
De hoofdman, de koning en de deken-schrijver waren aanwezig bij de Algemene Jaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden “Land van Cuijk” te Linden. Het organiserende
gilde was het Sint Antonius en Mariagilde. Vooraf werd de Gildemis in de Heilige Lambertuskerk bijgewoond. Voorganger was Pastor Piet Vermeeren (Kringgildeheer). Het “gelegenheidskoor” werd muzikaal ondersteund door onze hoofdman Jos Verbeeten. De agenda van
de jaarvergadering kende de gebruikelijk punten. In deze vergadering werd de organisatie
van de Kringjaarvergadering in 2012 (28 januari) aan ons gilde toegekend.
1 februari.
Op deze dag was in Afferden de uitvaartdienst met gilde-eer van de op 27 januari jl. overleden voormalig hoofdman van het St. Dionysiusgilde uit Heijen, gildebroeder Henk Artz. Ons
gilde was vertegenwoordigd door de gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden.
5 februari.
Gildezuster Nellie de Hoog werd na enkele weken ziekenhuisopname en operatie, ontslagen
en kwam weer thuis. Diezelfde dag ontving zij een boeket bloemen van alle gildebroeders en
–zusters. Het herstel zou geruime tijd nodig hebben.
8 februari.
De ingestelde werkgroep “bouw kerststal” kwam voor een evaluatielunchbijeenkomst bij elkaar in “Markant”. Hierbij waren, behalve enkele gildebroeders, aanwezig vertegenwoordigers van de Gemeente, de Beheercommissie van de Parochie en het VVV.
Allen waren tevreden over de gang van zaken bij het maken van de stal.
Namens ons gilde bedankte de deken-schrijver iedereen die had meegewerkt aan de realisatie van deze prachtige kerststal. Hij verwees naar de vele positieve reacties en de brief
van het Gemeentebestuur met waarderende woorden en tevens het verzoek tot jaarlijkse
plaatsing, alsmede het leuke artikel van de Beheercommissie in het Antoniusklokje. Als hij
sprak over de prachtige kerststal, doelde hij natuurlijk ook op de prachtige kerstgroep, aldus
de deken-schrijver.
Namens VVV sprak mevr. Erica Verbeeten een dankwoord ook aan het adres van de Gemeente. Zij voegde er aan toe dat er een andere engel zal komen en een boer en boerin,
die op bezoek gaan bij de stal. De “mannequins” waren hiervoor weer toegezegd. De “naaiwerkgroep” had ook heel gezellig samengewerkt en zij bedankte Rieky en Theo Verplak voor
het beschikbaar stellen van het atelier.
De heer Jan Daamen sprak namens de Beheercommissie waarderende woorden.
Mevr. Diny van Vliet overhandigde namens de werkgroep, symbolisch, de kerststal aan ons
gilde en vertelde dat de werkgroep was opgeheven. De stal was klaar.
De werkgroep constateerde dat er niets vernield was. Slechts bij het weghalen van de stal is
een plexiglasruitje gesneuveld.
De deken-schrijver zou zorg dragen voor een bedankbrief naar Sven Cornelissen, de boomchirurg, die de ster in de boom hing en weer verwijderde.
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18 februari.
In de blokhut werd op 18 februari de voorjaarsledenvergadering van het St. Antoniusgilde
gehouden. De hoofdman, Jos Verbeeten, opende de vergadering met een christelijke groet
en heette alle leden welkom, speciaal de twee personen die zich onlangs hebben aangemeld
als lid.
Met deze twee aspirant leden, aldus de hoofdman, komt het ledental op 40. Voor een gilde
dat nog zo jong is, is dit bijzonder. Het St. Antoniusgilde behoort beslist niet tot de kleinste
gilden binnen onze Federatie. Het aantal van 40 is ook een teken dat het gilde weerklank
vindt. Bij zo’n vereniging wil men wel bij zijn. Hieraan heeft ieder van de leden, op zijn of haar
manier, positief bijgedragen. De hoofdman dankte hier voor alle leden. Ook stond hij stil bij
de kerststal, die met inzet van velen tot stand is gekomen. Het project kerststal is afgerond.
Met de inbreng van de gildebroeders en –zusters en anderen was het een geweldig sieraad
voor de Brink. Bijzonder ook waren de zang- en muziekgroepen die spontaan hun medewerking verleenden. Er zijn enkel positieve geluiden ontvangen en er is helemaal niets vernield. Het Gemeenbestuur heeft het gilde inmiddels laten weten te hopen dat deze kerststal
een traditie in St. Anthonis wordt. De Beheercommissie van onze parochie uitte de dank in
een leuk artikel in het Antoniusklokje. Bekeken zou worden hoe het gilde nog meer sfeer bij
de kerststal konn scheppen.
De hoofdman vertelde dat onlangs van het Gemeentebestuur de toestemming is ontvangen
om een perceel grond langs de blokhut in gebruik te nemen. Hier zullen drie schietpalen
worden opgericht waarvoor de bouwvergunning is verleend.
De kalender 2010 werd vastgesteld. Het gilde zal Koninginnedag openen met een vendeldemonstratie voor de bewoners van het Zorgcentrum “Op ’t Hoogveld”. Ook zal een bijdrage
worden geleverd aan de jaarlijkse Dodenherdenking. Op het programma staan verder o.a. de
Kringdag Land van Cuijk te Boxmeer en de vrije gildedag in Blitterswijck.
Op 6 juni (Sacramentsdag) zullen de gildebroeders en –zusters strijden om de koningstitel.
Het koningschieten vindt, zoals gebruikelijk, plaats op het grasveld van de Brink.
De gildebroeders gaan ook dit jaar de inmiddels gebruikelijke fietstochtjes maken met bewoners van het Zorgcentrum. Ook de gildeheer, pastoor R. Kerssemakers heeft zich aangemeld om een fietstocht te maken. In oktober is de bedevaart naar Handel en op 31 oktober
de Allerzielenviering. Het gilde zal waarschijnlijk ook betrokken worden bij de installatie van
mevr. M. Sijbers als burgemeester van onze gemeente.
Op 9 oktober a.s. wordt in ’s-Hertogenbosch de Hoofdliedendag gehouden. Dit is een dag
waar de overheden van de gilden uit Noord-Brabant bij elkaar komen. Deze gilden zijn
verenigd in de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden en houden die dag o.a. de
jaarvergadering. Hier komen maximaal 400 gildebroeders en –zusters bij elkaar. Dit jaar
heeft deze dag een speciaal karakter omdat de Federatie dan ook het 75-jarig bestaan viert.
De dag begint met een pontificale hoogmis in de Sint Jan en wordt voorgegaan door onze
bisschop, Mgr. Hurkmans. Het St. Antoniusgilde mag de opluistering van deze viering verzorgen. Het Oellandkoor zal de gezangen in deze H. Mis met gilde eer verzorgen. De voortzetting van de dag is dan in het Provinciehuis. Het is de bedoeling dat in het provinciehuis
het Oellandkoor een aantal liederen ten gehore zal brengen. Tijdens de jaarvergadering zal
de federatievoorzitter, Jos Verbeeten, in de congreszaal zijn jaartoespraak houden. De jaarvergadering kent ook een educatief gedeelte. Behalve onze Bisschop zal ook de Commissaris van de Koningin dit jubileum bijwonen.
Op de agenda stond ook de vaststelling van de rekening 2009, de begroting 2010 en de
aanbieding van het jaarverslag.
6 maart.
Een belangrijke dag in de geschiedenis van het gilde. Het eigen gildeterrein kon worden
afgerasterd en zo werd duidelijk binnen welke grenzen de gildeleden zich met wipschieten
kunnen bewegen. De eerdere gebruiker, Harrie Hendriks, was deze morgen onaangenaam
verrast toen hij waarnam welke oppervlakte van het terrein hij moest afstaan aan ons gilde
en dus niet meer beschikbaar was voor zijn elf paarden. Toen werden de betonblokken, die
als fundering dienen voor de schietpalen, geplaatst. Ook werden die dag de oneffenheden in
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het terrein met een shovel geëgaliseerd. Vervolgens werd het gehele terrein gefreesd en
gereed gemaakt voor verdere behandeling om een grasveld aan te leggen.
Rond 6 maart werden ook de schietpalen schoon gemaakt en geschuurd om vervolgens met
een verflaag behandeld te kunnen worden. Dit geschiedde weer in een van de ruimten op
het erf bij onze gildebroeder Marcel van Erp. De palen waren als schietpalen vervaardigd
door gildebroeder Twan Verblakt.
10 maart.
Eindelijk kon dan het gesprek plaatsvinden tussen de leiding van scouting en onze overheid
over “de vier berken”. De positieve houding van beide partijen zal ten goede komen aan een
samenwerking “als goede buren”.
13 maart.
Een groot aantal leden gaf gevolg aan de uitnodiging te helpen het gildeterrein in orde te maken. Met een kilverapparaat en vervolgens met een wei-sleep werd er gewerkt om het terrein nog verder te egaliseren. De gildeleden raapten ongeveer 1 M3 puin van het terrein en
voerden dit af naar de milieustraat te Wanroij.
21 maart.
Nadat de palen waren behandeld kwam het moment dat tot plaatsing kon worden overgegaan. Op deze zaterdag was men al vroeg in de ochtend bezig en na enige aanpassingen
kregen de wippalen hun plek op de betonnen blokken. Nu nog het graszaad en het gildeterrein is klaar.
25 maart.
Een drietal leden was bijna de hele dag in touw om een houten poort te maken voor de ingang van het gildeterrein.
Het gildeterrein werd door Jan Jansen uit Ledeacker, met gesloten beurs, vakkundig ingezaaid. Slechts de kosten van het graszaad waren verschuldigd.
28 maart.
Vanaf 13.00 uur vond voor de eerste keer de afsluiting van het winterseizoen vlakschieten
plaats in de blokhut. Er was veel belangstelling van de partners van de leden. In de schietruimte heerste een gezonde gespannen sfeer en in de ontmoetingsruimte was het een zeer
gezellig samenzijn. Op het einde van de middag werd eerst de uitslag van de wintercompetitie bekend gemaakt. Er was gestreden in 3 klassen.
De winnaars van de A-klasse waren als volgt:
1. Rinie Bloemen met een gemiddelde van 93
2. Noud van Lankveld met een gemiddelde van 92
3. Ad van de Vorst met een gemiddelde van 90.
De uitslag van de B-klasse luidde:
1. Ben van der Zanden met een gemiddelde van 85
2. Louis van der Zanden met een gemiddelde van 82
3. Gerrit Aben met een gemiddelde van 80.
In de jeugd-klasse was Joël Arts de winnaar met een gemiddelde van 85.
De onderlinge competitie van de dag werd in de A-klasse gewonnen door Twan Verblakt. Op
de tweede plaats en derde plaats kwamen respectievelijk Rinie Bloemen en Riny Arts.
In de B-klasse waren de winnaars achtereenvolgens: Ben van der Zanden, Arno Rombouts
en Niek Huffels.
De winnaar in de jeugdklasse was Joël Arts.
Aan het einde van de middag sprak de hoofdman nog een woord van waardering uit voor
allen die zich hadden ingezet voor het gildeterrein. Tot slot wenst hij de deken-schrijver in
verband met zijn noodzakelijke ziekenhuisopname een geslaagde operatie en een spoedig
herstel toe.
30 maart.
De nieuwe burgemeester van onze gemeente werd ingehaald. Op verzoek van het Gemeentebestuur was ons gilde hierbij aanwezig. Samen met het St. Matthiasgilde en harmonie St. Cecilia werd mevr. Sijbers met haar gezin bij de rotonde opgewacht en vervolgens
naar het gemeentehuis begeleid.
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Onze commandant begroet de nieuwe burgemeester

Hier vond in een bijzondere raadsvergadering de installatie plaats. Tot de genodigden voor
deze raadsvergadering behoorde o.a. de overheid van ons gilde.
31 maart.
Beide gilden in onze gemeente openden de receptie die door het gemeentebestuur aan de
nieuwe burgemeester werd aangeboden.

De overvendeling door onze vaandrig
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Het St. Matthiasgilde gaf een demonstratie acrobatisch vendelen en aan de vaandrig van
ons gilde was het de eer burgemeester Sijbers te overvendelen. Namens de gilden sprak de
hoofdman van het St. Matthiasgilde.
Tijdens de receptie hebben onze gildebroeders en –zusters zich aangenaam bezig gehouden. Na een “tip” door de gemeentebode ging iedereen tevreden huiswaarts.
3 april.
Door de gildebroeders Harrie Arts, Niek Huffels en Wiel Guzowski werd de nieuwe poort
achter op het gildeterrein naar de toegang van het scouting terrein aangebracht. Het ingezaaide gras werd door de leden uit de grond gekeken maar lange tijd zonder resultaat.
Gildebroeder Louis van der Zanden heeft in zijn eentje nog een aantal kruiwagens met puin
van het terrein gehaald.
30 april.
Koninginnedag. Om 10.30 uur waren de gildebroeders en –zusters present op De Merret
voor de opmars naar het zorgcentrum “op ’t Hoogveld”.
De stoet maakte speciaal een ommetje langs het huis van gildezuster Nellie de Hoog die
vanwege herstel na een operatie nog steeds niet kon deelnemen aan de gildeactiviteiten.
Een dag eerder had Nellie van haar specialist gelukkig een positieve uitslag gekregen en de
rest komt dan wel.
Bij het Zorgcentrum aangekomen trok men naar binnen om meteen, over Het Plein lopend,
via de tuindeuren, naar de tuin te gaan om zich daar op te stellen. Hier gaven de vendeliers
een demonstratie waar de bewoners van genoten. De vendeliers zorgden, ondanks de stevige wind, voor een uitstekende demonstratie waar iedereen van genoot. Een dankbaar applaus uitte de dankbaarheid voor de komst van het gilde en de vendeldemonstratie.
Na een kop koffie, zonder koekje, trok het gilde op naar het gemeentehuis om de gedecoreerden de overvendelen. Met de (nieuwe) burgemeester aan de leiding werd ook hier een
stijl- en sfeervol gebeuren afgewerkt. De kinderoptocht was vroegtijdig geëindigd bij het gemeenthuis. Nadat de prijzen voor de leukste versiering waren uitgereikt mocht onze vendelier Marcel van Erp de gedecoreerden overvendelen “ voor God, Koningin en vaderland”.
Na afloop was de afmars naar De Merret. Zowel de vendeliers als de tamboers, hadden
deze dag uitstekend werk verricht. Iedereen was vol lof over hun inzet.
3 mei.
Naar aanleiding van de felicitatiebrief aan mevr. M. Sijbers in verband met haar benoeming
tot burgemeester van onze gemeente was er, op uitnodiging van de burgemeester, een ruim
een uur durend gesprek met haar en de deken-hoofdman en de deken-schrijver. Aan het
begin sprak de burgemeester haar dank en waardering uit voor de bereidheid en aanwezigheid van ons gilde, zowel bij haar ontvangst en installatie op 30 maart, alsmede bij het begin
van de openbare receptie met de overvendeling op 31 maart. In dit gesprek werd zij geïnformeerd over het gilde in zijn algemeen en ons gilde in het bijzonder. O.a. de (recente) geschiedenis en de heroprichting kwamen ter sprake. In het gesprek werd ook de vriendschappelijke verstandhouding genoemd met onze broeders van het St. Matthiasgilde uit Oploo.
Aan het eind van het gesprek vertelde de burgemeester het een eer te vinden gevraagd te
zijn als beschermvrouwe van ons gilde en deze bijzondere functie graag aan te nemen.
-Gildeterrein. De weersomstandigheden waren zodanig dat gildebroeder Wiel Peeters 100 kg
kunstmest (NPK 20-10-10),vakkundig ouderwets met de hand, op het terrein heeft gezaaid.
Het gras kon groeien. Gildebroeder Marcel van Erp ging met een wel het terrein rollen zodat
de grond vaster werd en de laatste stenen in de grond werden gedrukt. Gildebroeder Jan
van Wanroij zorgde dat het onkruid niet te groot werd.
4 mei.
Zoals gebruikelijk was het gilde, samen met het St. Matthiasgilde, op verzoek van het
gemeentebestuur aanwezig bij de jaarlijkse Dodenherdenking van onze gemeente, dit jaar in
Wanroij.
De gilden kwamen die avond om 18.40 uur samen op het plein bij “het Wapen van Wanroij”.
Om 19.00 uur vond in de kerk van Wanroij een herdenkingsbijeenkomst plaats met als
thema "Voorwaarden voor vrijheid wereldwijd". In deze viering sprak deken Roland Kerssemakers en werden oorlogsherinneringen van Sjef Selten, soldaat tijdens de 2e wereldoorlog,
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voorgelezen door zoon Wim. Op 74-jarige leftijd heeft Sjef Selten, in 1994 overleden, zijn ervaringen in de oorlog aan het papier toevertrouwd. In 1993, 53 jaar na dato,kwam dit boekwerk gereed. Door Kim Baltussen en Thea Jansen werden gedichten voorgedragen. De
Engelstalige liederen werden gezonden door het koor: Enyoing Voices.
Na deze bijeenkomst ging men naar het plein achter de kerk. Hier werd de vendelgroet
gebracht. Daarna hield burgemeester Sijbers een korte toespraak, het Dodenappel werd
gehouden en een trompettist bracht The Last Post ten gehore. Aansluitend was de kranslegging. Om 20.00 uur precies werd 2 minuten stilte in acht genomen waarna het Wilhelmus
werd gezongen. Het Wilhelmus werd gespeeld door fanfare St. Jan.
Na afloop was iedereen welkom in het Wapen van Wanroij voor een kop koffie.
7 mei.
Je gaat er voor of niet! Deze vrijdagmorgen was de commandant in z’n eentje in de voormalige woning van Johan van Dijk Transport, op dat moment eigendom van de gemeente en
voor afbraak gereed, datgene aan het slopen wat het gilde in de Vier Berken kon gebruiken.
Wiel had die ochtend heel vroeg een mail verstuurd maar hij begreep ook dat men zo vroeg
niet de mailbox gaat controleren. Diezelfde middag hebben de commandant, de hoofdman
en tamboer Noud van Lankveld in de Vier Berken het nodige werk verricht. Zo kwamen er
o.a. de aanrecht en een keukenkastje.
Het voert te ver om alle activiteiten te noemen en de leden die meewerkten. Feit is dat velen
zich in deze meimaand hebben ingezet voor de diverse werkzaamheden om te komen tot
een mooi schietterrein met onderkomen in de 4 Berken. Diegenen die abusievelijk niet genoemd zijn, zijn zeker ook onmisbaar geweest.
10 mei.
Op deze maandagavond werden door de schietcommissie de topstukken op de schietpalen
geplaatst en vanaf dat moment kon er dus geschoten worden.
11 mei.
Officieus werden die avond de schietpalen in gebruik genomen. Ondanks de kou en de
regen waren er verschillende gildebroeders aanwezig.
16 mei.
Bijna alle leden namen deel aan de Kringdag Land van Cuijk van het Heilig Bloedsgilde te
Boxmeer. Twee jaar geleden was in Boxmeer de jubileumviering van de Kring Land van
Cuijk en deze dag was georganiseerd ter gelegenheid van het 560-jarig bestaan van het
Heilig Bloedsgilde. De optocht kon plaatsvinden met medewerking van de weergoden. Na
een week van regen en koude was het deze zondag een aangename dag. Ons gilde mocht
weer complimenten ontvangen over het kostuum.
De tamboers hadden een goede slag; we liepen netjes in de maat. "Ons gilde ging goed".
De nieuwe vendelier Henk Derks durfde het aan en toonde voor het eerst publiekelijk zijn
vendelkunsten. Dat ging heel goed.
Het niet-praten tijdens de optocht ging ook veel beter.
Het gilde kreeg dan ook een verdiende 3e prijs in het algemeen klassement.
18 mei.
De deken-schrijver en de deken-schatbewaarder waren op de receptie van mevrouw Roos
Aben-Bellemakers bij gelegenheid van haar afscheid van de Sint Tunnisse politiek.
6 juni.
Onder stralende weersomstandigheden kon op de lommerrijke Brink van St. Anthonis het
koningschieten 2010 plaatsvinden.
’s Morgens om 7 uur kondigde de deken-gildebode op diverse plekken in het dorp het
koningschieten aan door het voorlezen van een proclamatie van de overheid.
Na het afhalen van het koningspaar was om half 11 de Plechtige Eucharistieviering met
gilde-eer.
Tijdens deze dienst was er sinds lange tijd weer een korte processie in het dorp. Het gilde,
het gemengd koor en de kerkgangers namen deel aan deze “geloofsgetuigenis”. Onder het
baldakijn droeg pastoor Roland Kerssemakers het Heilig Sacrament rond de Brink waarna
men in de kerk terug ging voor de afsluiting van de plechtige viering.
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De monstrans met het Heilig Sacrament gedragen door onze gildeheer.

Sinds lange tijd weer een processie in St. Tunnis. Het Heilig Sacrament komt in de naamgeving van ons gilde ook voor. In dat verband is het niet vreemd dat aan het verzoek van de
pastoor voor de omgang gevolg werd gegeven.
Volgens Peter Nissen, hoogleraar Cultuurgeschiedenis van de religiositeit aan de Radboud
Universiteit Nijmegen speelt behalve “geloofsgetuigenis” ook folklore een rol. “Het zijn
nostalgische echo’s van het Rijke Roomse leven. Processies sluiten ook aan bij de tijdgeest,
met zijn groeiende hang naar “het uitoefenen van rituelen in de openbaarheid”.
Na de mis was de overvendeling van het kerkelijke en wereldlijke gezag en aansluitend gebruikten de gildebroeders en –zusters een Brabantse koffietafel bij Pasta en Pesto.
Om half 2 begon de wedstrijd voor het koningschap 2010 onder belangstelling van vele
dorpsgenoten en passanten. Echter na 40 schoten, toen de vogel bijna los hing, was het de
wind die de vogel deed vallen. Wie was nu de nieuwe koning: de laatste die raak schoot of
de laatste schutter? Na beraad binnen de overheid en overleg met de schietcommissie werd
de reservevogel geplaatst en kreeg de wedstrijd een extra spannend vervolg.
Uiteindelijk streden 8 leden voor het koningschap. Bij de tweede vogel waren 89 raakschoten
nodig om de vogel naar beneden te krijgen.
Na grote spanning in 17 schietronden was het de vaandrig Marcel van Erp die de vogel naar
beneden schoot. Hierna volgde de inhuldiging van de nieuwe koning. Trots liet koning Marcel
zich door hoofdman Jos Verbeeten het juweel omhangen. Koning Marcel met zijn koningin
Maria, tamboer bij het gilde, zal komend jaar deze belangrijke rol bij het gilde vervullen.
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Het koningspaar op weg naar de tronen voor het gemeentehuis voor de erewijn en de felicitaties.

Zoals gebruikelijk werd de erewijn geschonken bij de tronen voor het gemeentehuis en
beierden de klokken in de toren van de parochiekerk om het einde van de strijd om het
koningschap en de winnaar bekend te maken.
Aansluitend volgden de felicitaties en werd de middag voortgezet met gezellig teren in de
buitenlucht.
13 juni.
Op 13 juni was de officiële opening van het gildeterrein van het St. Antoniusgilde door het
lossen van het eerste schot op de schutsbomen.
’s Ochtends bezocht het gilde de Eucharistieviering in de dorpskerk aan de Brink. Na de mis
trok het gilde samen met de gildeheer, pastoor Roland Kerssemakers en de loco-burgemeester, wethouder Jeroen Willems, naar het gildeterrein.

De gildeheer zegent een van de drie schietpalen in.
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Hier was om 12 uur de opening: na het inzegenen van de schutsbomen door de gildeheer,
loste wethouder Willems namens de gemeente het eerste schot. Hij schoot als een ervaren
schutter: het eerste schot was raak.

Wethouder Willems schiet met het eerste schot raak!

Zowel de gildeheer als de wethouder spraken lovende woorden over de broederschap, de
samenwerking die er binnen het gilde is, waarbij zoiets tot stand kan komen.
Hoofdman Jos Verbeeten dankte de gildebroeders en –zusters voor hun inzet voor de realisatie van het terrein. Hij noemde de opening een bijzonder moment in de geschiedenis van
het gilde. Een moment waarbij ook vooruit gekeken moet worden en de ogen gericht zijn op
de realisatie van een eigen gildehuis.
’s Middags was er vanaf 13.30 uur een open wedstrijd wipschieten, waaraan naast onze
eigen gildebroeders en –zusters ook schutters van de gilden uit Overloon, Beugen en Heijen
deelnamen. Door een zestal ondernemers van de winkeliersvereniging van St. Anthonis en
Wanroij werden de gildebroeders en –zusters die dag in het zonnetje gezet als dank voor
hun inzet voor de gemeenschap. Via Bloemsierkunst Van de Mortel werd hen een boeket
bloemen aangeboden.
18 juni.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde op vrijdag 18 juni een dag voor ruim
veertig ambassadeurs met hun partners. Deze buitenlandse gasten kwamen die dag op bezoek in onze Provincie. Commissaris van de Koningin Wim van de Donk was gastheer. Hij
vroeg of de gilden een stuk Brabantse cultuur wilden presenteren. Ongeveer 50 gildebroeders en gildezusters uit Brabant gaven aan de uitnodiging van de Commissaris van de
Koningin gehoor. In de grote hal van het Provinciehuis werd een vendelhulde gebracht. Een
viertal tamboers en 2 bazuinblazers begeleidden ongeveer 20 vendeliers. Na binnenkomst
van de gasten heette de Federatievoorzitter, onze hoofdman Jos Verbeeten, de gasten in
perfect Engels welkom en informeerde hen over het gildewezen in Brabant.
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De vier vertegenwoordigers van ons gilde.

Na afloop van de vendelhulde, toen van de gasten een groepsfoto werd gemaakt, werden de
gildebroeders en –zusters in het bedrijfsrestaurant van het provinciehuis getrakteerd op worstenbroodjes, ook typisch Brabants. Ook een vertegenwoordiging van het St. Antoniusgilde
was aanwezig en presenteerde op deze wijze een stukje typische Brabantse cultuur.
26 juni.
Onze gildebroeders Harrie Arts en Ben van der Zanden waren aanwezig in de afscheidsdienst in de Sint Jozefkerk aan de Valuwe in Cuijk van gildebroeder Geert van der Wijst van
het St. Antonius Abt gilde uit Escharen.
30 juni.
Onder tropische omstandigheden ging het gilde in het Zorgcentrum op bezoek bij de 100jarige mevrouw Van Wanroij-Peters, moeder van onze zilverdrager Jan van Wanroij.

Gelukwensen van het koningspaar
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Zowel de feesteling als haar familie en bewoners van het zorgcentrum “Op ’t Hoogveld”
zaten heerlijk in de schaduw en genoten van de vendeldemonstratie. Hierna werd mevr. Van
Wanroij overvendeld.
Na een feestelijk woord en gelukwensen door onze hoofdman Jos Verbeeten was het aangeboden heerlijk koel biertje, bijzonder aangenaam.
18 juli.
Onder zeer warme weersomstandigheden werd deelgenomen aan de Vrije Gildedag van het
St. Antonius-Abt Gilde in Blitterswijck. Dit gilde vierde het 525-jarige bestaan. Aan dit festijn
van kleurenpracht en folklore namen 49 gilden deel uit Nederland, België en Duitsland. Het
jubileum werd gevierd op een ideale locatie en hoewel er een groot aantal gilden alsmede
bezoekers was heerste er een zeer ontspannen en vriendelijke sfeer. Tijdens de optocht
werd op diverse plaatsen water uitgedeeld. Ons gilde keerde huiswaarts met de 3e prijs in de
A-categorie (marcheren).
6 augustus.
Gildebroeder Ben en gildezuster Mia van der Zanden vierden in zaal “Buitenlust” in Landhorst hun gouden huwelijksfeest. Natuurlijk trok het gilde op om hen geluk te wensen. Na het
overvendelen van het gouden paar hield de hoofdman een korte toespraak. Het gouden paar
heeft, aldus de hoofdman, gezorgd voor een aantal leden.
De familie Van der Zanden is met 5 personen lid van ons gilde waarvan het gouden paar
vanaf de heroprichting. Na de overhandiging van het cadeau, door de deken-schatbewaarder uit zijn (gilde)hoed “getoverd”, streken de leden neer op het terras en nuttigden, na koffie
met gebak, enkele aangeboden consumpties.
13 augustus.
Gildezuster Nellie de Hoog werd in het Maasziekenhuis te Boxmeer opgenomen voor een
operatie aan haar rechterheup.
Gildebroeder Harrie Arts was aanwezig bij de korte plechtigheid in de aula van de begraafplaats “Hanshof” in Cuijk en de begrafenis van gildebroeder Bert van Houtert van het Sint
Antonius en Martinusgilde uit Cuijk.
14 augustus.
Ook dit jaar, de hoofdman heeft gezegd er een traditie van te maken, nodigden de hoofdman
en zijn echtgenote Erica het scheidende koningspaar met de overige leden van de overheid
uit voor een diner bij hen thuis. Door het mooie weer was het een “buitengebeuren”. Net als
vorig jaar was er weer heerlijk gekookt. De gastvrouw had, samen met de gastheer, geweldig haar best gedaan. Tot en met het “klompenkletske”” was het genieten. Het was in alle
opzichten weer een “heerlijk avondje”. Voor herhaling vatbaar!
4 september.
Prominenten en aspirant-leden ontmoetten elkaar deze dag tijdens een ludieke bijeenkomst
in ’t Cafeetje aan de Breestraat. Daar werden de voorbereidingen getroffen om bij het Boxmeerse metworstrennen 2011 een Sint Tunnis pèèrd het Vortums veld in te sturen. Ook werd
de ruiter voorgesteld.
Het Metworstpèèrd-comitié gaat voor een historische overwinning en eeuwige roem met een
eigen paard uit St. Tunnis. Voor deze happening was een schitterend promotiefilmpje
gemaakt. Een aantal leden van ons gilde, met het koningspaar, ging voorop om het paard
met ruiter naar de talrijke belangstellenden te brengen.
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Het gilde ging voorop om paard en ruiter van het publiek te presenteren.

De organisatie stelde de aanwezigheid van het gilde bijzonder op prijs. In “’t Cafeetje” was
het bijzonder gezellig.
9 september.
Verzorgingshuis “Op ’t Hoogveld” organiseerde voor de 6e keer de avondwandeldriedaagse.
Ook dit jaar was ons gilde gevraagd om op de laatste dag alle deelnemers het laatste stuk
van de route naar huis te begeleiden. Niet zoals in het verleden, vanaf het gemeentehuis,
maar vanaf het gildeterrein nam het gilde deel aan de tocht. De weergoden werkten mee en
de sfeer was uitstekend. Vanaf het St. Patrickpad ging de stoet via Hoefstraat, Molenstraat,
Zandseveldweg, Den Boggerd, Lepelstraat, Eremietenstraat en Comestraat naar het zorgcentrum terug. Het gilde ging via de Athanasiusstraat naar de tuin van het zorgcentrum en
wachtte daar de deelnemers op. Na een vendeldemonstratie door onze vendeliers volgde
een aangenaam samenzijn in het centrum op ’t Plein. Hier zorgde de plaatselijk accordeonvereniging voor sfeervolle muziek. Verschillende deelnemers uitten hun dankbaarheid dat
ons gilde weer aanwezig wilde zijn en hen op deze wijze weer mooie momenten gaf.
12 september.
Op deze zondag organiseerde het ZLTO op het grasveld van de Brink de Oogstdankviering
2010. Samen met alle betrokkenen werd dank gebracht voor de oogst die in het afgelopen
seizoen groeide. Ook ons gilde was gevraagd, net als de fanfare uit Westerbeek en het Oellandkoor uit ons dorp, deze viering mee op te luisteren. Op de uitnodiging stond vermeld: “Bij
slecht weer zal de viering gehouden worden in de parochiekerk van St. Anthonis”. En het
was slecht weer! Jammer voor datgene wat de organisatie op de zaterdag allemaal, met
eigen producten, op het grasveld had klaar gezet als versiering. In het slotwoord van de
voorzitter van de ZLTO in de eucharistieviering werd ons gilde apart genoemd en bedankt.
19 september.
Op zondag 19 september jl. werd op het gildeterrein aan het St. Patrickpad door het St.
Antoniusgilde het interne kampioenschap “kruisboogschieten op de wip” gehouden.
Er werd fel maar sportief gestreden om de wisselbeker Bijna elke gildebroeder en ook enkele
gildezusters streden om deze beker.
Er werd geschoten in vier groepen waarna uiteindelijk de gildebroeders Ben van der Zanden
en Noud van Lankveld moesten strijden om de wisselbeker: beiden hadden in de voorronden
slechts een schot gemist. Het was Noud van Lankveld die deze felbegeerde prijs won en
een jaar lang de titel mocht dragen van “clubkampioen wipschieten”.
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Noud van Lankveld, clubkampioen wipschieten 2010.

Aansluitend aan dit interne kampioenschap was er voor alle leden met hun partner de jaarlijkse barbecue .Tijdens dit gezellig samenzijn sprak hoofdman Jos Verbeeten en richtte
lovende woorden tot de commandant Wiel van Dijk voor zijn inzet bij de verbouwing van “de
4 Berken” en bij de realisatie van het nieuwe gildeterrein. Vele uren heeft hij met andere
gildebroeders maar ook vaak alleen, de bouwkundige aanpassingen van dit gebouw verzorgd.
Als dank kreeg hij een sjerp met de tekst “Commandant” en een vaatje bier aangeboden.
Voor zijn echtgenote Dien was er natuurlijk een mooie bos bloemen. Volgens traditie werd
deze barbecue weer uitstekend verzorgd door onze gildebroeder Jan van Tilborg en zijn
echtgenote Marianne, van “Ut Gemak”.
25 september.
De overheid en een aantal gildebroeders waren aanwezig op de receptie bij gelegenheid van
het 50-jarig lidmaatschap van Will Fransen uit St. Anthonis, bij het gilde Salvator Mundi te
Oeffelt. Met Will Fransen heeft ons gilde prettige contacten in verband met de huur van de
blokhut. Ook was Will een van de adviseurs bij de oprichting van ons gilde. Het grote aantal
gildebroeders uit St. Anthonis was voor burgemeester Van Soest van Boxmeer in zijn toespraak aanleiding de vraag te stellen of St. Anthonis Will Fransen in Oeffelt weg wilde halen.
Hij sloot af met de opmerking dat wanneer Sint Anthonis bij Boxmeer zal zijn, ons gilde mag
meedoen aan het gemeentelijke toernooi koningschieten!
3 oktober.
De jaarlijkse bedevaart naar Handel met de parochie kreeg dit jaar een andere invulling.
Voor de mis van 11.30 uur in de parochiekerk verzamelden het gilde, de pastoor met
misdienaars, het Oellandkoor en de overige bedevaartgangers zich langs de kerk voor een
processie door het park. Tijdens deze processie werd gezongen en gebeden. In de aansluitende eucharistieviering, waarin onze pastoor-gildeheer voorging, zong het Oellandkoor
onder leiding van dirigent en onze hoofdman Jos Verbeeten. Na de mis werd op een terrasje
“bijgepraat”. Het aantal bedevaartgangers uit St. Anthonis was minimaal.
9 oktober.
Op zaterdag 9 oktober werd in ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden gehouden. Ongeveer 400 gildebroeders en –zusters kwamen die dag in ’s-Hertogenbosch samen voor dit jaarlijks gebeuren. Deze dag be-
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gon om 10.00 uur met een Plechtige Eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Jan
en werd voorgegaan door Z.H.E. Mgr. Drs. A. Hurkmans, Bisschop van ’s-Hertogenbosch.
De concelebrant was Mgr. Dr. J. Liesen, de hulpbisschop.
Onze pastoor-deken-gildeheer R. J. M. Kerssemakers was in verband met een overlijden
helaas verhinderd. De pastoor was ’s-morgens wel om kwart voor 8 aanwezig op De Merret
om de gildebroeders en –zusters een prettige dag toe te wensen en zich te verontschuldigen
voor zijn noodgedwongen afwezigheid. Hij had er graag bij willen zijn.
Het St. Antoniusgilde had de eer de opluistering van deze viering te mogen verzorgen. Het
gilde deed dit samen met het Oellandkoor. Het Oellandkoor, onder leiding van Jos Verbeeten
bracht, met een ensemble van harmonie St. Cecilia, de Antoniusmis van dorpsgenoot Jo de
Jong, ten gehore. Op het orgel speelde dorpsgenoot Jacques Steenbrink.

Met ons gilde voorop, trekt de stoet de St. Jan binnen.

Heel apart was ook de aanwezigheid van de componist: Jo de Jong zelf. Hij genoot volop.
Om 09.50 uur was de intocht van de gildestoet in de basiliek. Het St. Antoniusgilde ging
hierbij voorop, gevolgd door de overheden van de Brabantse gilden.
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Even wachten: het Federatiebestuur haalt de Bisschoppen, acolieten en misdienaars op in de sacristie.

Het St. Antoniusgilde en een deputatie van het federatiebestuur haalden de Celebranten op
in de sacristie en begeleidden hen naar de plaats voor de plechtigheid bij het gildensculptuur. Hier ontstak en plaatste onze koning een kaars welke door instituut Bronlaak was gedompeld. Aansluitend trok de stoet naar het altaar.

“Voor God, Koningin en Vaderland”.

Na afloop van deze plechtige eucharistieviering was er op de Parade veel belangstelling voor
de (geschiedenis van de) gilden. De KRO-radio was er voor opnamen en van het publiek
kwamen vele vragen.
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Het Oellandkoor met ensemble van harmonie St. Cecilia.

Er was veel waardering voor datgene waarvoor de gildebroeders en –zusters zich inzetten:
de handhaving van de Brabantse identiteit en tradities.
Deze dag werd ook het 75-jarig bestaan gevierd van de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden (NBFS). Alle Brabantse gilden zijn verenigd in zes regionale kringen. Het
NBFS is het overkoepelend orgaan. Het verdere programma vond plaats in het provinciehuis
waar het federatiebestuur, de overheden en genodigden te gast waren bij de Commissaris
der Koningin.
Hier kregen onze gildebroeders en –zusters en de leden van het Oellandkoor koffie met een
Bossche bol aangeboden. Ofschoon men discussieerde over de echtheid van deze bol, was
het voor de leden een aangenaam samenzijn.
Het middagprogramma begon met de jaarrede door de federatievoorzitter Jos Verbeeten.
Tijdens dit middagprogramma verzorgde muziekgroep “Vledder” uit Oploo 2 x een optreden;
de groep zong een aantal liedjes in onze streektaal.
’s Middags was ook de presentatie van een aantal jeugdleden. Er werd een notitie over
“Jongeren bij het gilde” aangeboden met het verzoek van de voorzitter om deze binnen elke
vereniging ter sprake te brengen op de jaarvergadering en pogingen te ondernemen om de
jeugd(meer) bij de gilden te betrekken.
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“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”!

Fijn was het, dat onze hoofdman complimenten kreeg voor de opluistering van de dienst. Tot
2 x toe werd dit gezegd, met een applaus als bevestiging uit de zaal.
In de grote hal van het provinciehuis was een tentoonstelling van bedrijven die zich bezighouden met gildezilver, -kleding, -schoenen, -hoeden etc. Vooral de stand van onze plaatselijke edelsmid Noud Peters, waarin o.a. de unieke hoofdmanstaf en juweel van het St.
Antoniusgilde alsmede o.a. de speciale drinkbeker van het St. Matthiasgilde uit Oploo
tentoongesteld waren, kreeg veel belangstelling.
Het middagprogramma werd voortgezet in het provinciehuis waar de aanwezigen te gast
waren bij de Commissaris van de Koningin.
Leden van het gilde en van het Oellandkoor waardeerden het enorm dat Gerrit van Kempen
de hele dag aanwezig was en een prachtige fotosessie (285 stuks) maakte die hij vervolgens
op de site van www.tunnis.nl zette en door velen werd bekeken. Na een tip aan de Federatiesecretaris berichtte deze de afdelingssecretarissen en werd de site veelvuldig bekeken.
Een week na deze geslaagde dag ontving het gilde een brief van het Federatiebestuur met
de volgende inhoud: “Geachte gildenzusters en gildenbroeders, Namens het federatiebestuur en de organisatoren wil ik u van harte danken voor de prachtige opluistering van de
Eucharistieviering in de basiliek van Sint-Jan in Den Bosch op 9 oktober jl.. Uw medewerking
verdient alle lof. Het was een mooi begin van de hoofdliedendag 2010. Wij stellen het op prijs
als u onze dank ook overbrengt aan de leden van het koor en de dirigent. Nogmals onze hartelijke dank, namens het bestuur van de NBFS, (was get.) A. de Brouwer, federatiesecretaris”.
Tijdens deze dag droeg gildekoning Marcel van Erp voor het eerst zijn koningschild. Begrijpelijk kreeg dit schild de aandacht die het verdiende.
Aan de voorzijde heeft hij de volgende tekst laten opnemen: “Koning Marcel van Erp,
Vaandrig 2010 St. Anthonis”. Ook is prachtig opgelegd het nagemaakte gildevaandel met de
tekenen in de hoeken. Als verdere afbeelding heeft hij laten opnemen: een varken, een jager
met hond, en een koe. Aan de achterkant staat de tekst: “De waarheid schaadt nooit een
zaak die rechtvaardig is. Dit is wat ik, Marcel 2e koning van de familie, samen met mijn
vrouw koningin Maria onze kinderen Bea, Loes, Stijn wil meegeven”.
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De voorzijde van het koningschild van koning Marcel van Erp.

28 oktober.
Natuurlijk gaf de overheid graag gevolg aan de uitnodiging van onze plaatselijke edelsmid
Noud Peters om aanwezig te zijn bij de opening van de hernieuwde winkel. In gildekostuum,
voorzien van de gildecreaties, inclusief de schitterende hoofdmanstaf, werden de leden van
de overheid verzocht bij de plaats waar de openingshandeling zou geschieden, plaats te
nemen. De voorzitter van het Bossche Gilde van Goudsmeden, waar Noud Peters sedert
deze zomer als “Meester-goudsmid” lid van is, verrichtte de openingshandeling. Natuurlijk
was dit een foto waard.

Terwijl Noud Peeters de deur “officieel” opent, kijken onze leden toe.
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Noud Peters levert, in voorkomende gevallen, de Antoniusinsignes gratis aan ons gilde.
Reden ook om graag de openingshandeling bij te wonen.
Op deze dag werd ’s avonds in de blokhut de najaarsvergadering gehouden. Tijdens deze
vergadering werd gestemd over de toelating van mevr. Ria Gooren als gildezuster, en de
heren Theo Arts en Henk Derks als gildebroeder. Allen werden tot lid toegelaten en de beediging zal plaatsvinden tijdens de eerstvolgende Antoniusfeest. In deze vergadering werd
ook de conceptagenda als definitief vastgesteld. De voorzitter sprak over de van oudsher bestaande band van ons gilde met de kerk. Ook hij constateerde dat bij kerkelijke activiteiten
de leden niet voor 100% aanwezig zijn, sterker nog, hij zei geluiden ontvangen te hebben in
de strekking van “daar doe ik niet aan mee”. Hij stelde vast dat wanneer wij als gilde op pad
gaan, dan gaan we niet als een halve gilde. We hebben samen de agenda vastgesteld en
waren het daar samen dus over eens. Dan gaan we ook samen naar die activiteiten. De reactie van de vergadering was zodanig dat een en ander aan duidelijkheid niets te wensen
over liet. Er was duidelijk begrip voor het verhaal van de hoofdman.
31 oktober.
Zoals gebruikelijk was het gilde aanwezig in de jaarlijkse Allerzielenviering. Na afloop van de
viering ging het gilde voor naar de begraafplaats langs de kerk.
6 november.
De commandant van de gemeentelijke vrijwillige brandweer Wiel van Dijk nam na 40 jaren
inzet afscheid van het brandweerwezen en kreeg als dank en waardering voor al die jaren
van beschikbaarheid en inzet door het Gemeentebestuur een afscheidsreceptie aangeboden. Natuurlijk was ons gilde aanwezig om “onze commandant” te feliciteren. Voor het gemeentehuis vond de overvendeling plaats waarna het gilde zich aansloot in de rij van receptiegangers.
28 november.
Op zondag 28 november was de officiele oprichting van de nieuwe (grote) parochie waar de
onze ook deel van uitmaakt. De naam werd: Maria, Moeder van de Kerk. Op die zondag was
er om 10.30 uur een feestelijke Eucharistieviering in de hoofdkerk, dus onze kerk. Bisschop
Mgr. Drs. R. Mutsaerts ging in deze viering voorgaan. Deze nieuwe parochie kent 11 deelparochies. Een vertegenwoordiging van de gilden uit Groeningen, Overloon en Oploo was in
deze viering op uitnodiging aanwezig. Van ons gilde waren aanwezig het koningspaar en de
deken-schrijver.

Roland Kerssemakers, eerste pastoor van de nieuwe parochie, krijgt de brandende kaars, symbool voor een licht
voor onze omgeving, overhandigd van de hulpbisschop
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10 en 11 december.
Er waren 2 dagen gereserveerd voor het plaatsen van de kerststal. Op vrijdagmiddag was
men al klaar. Een goed samenspel met, zoals gebruikelijk, een diversiteit aan adviezen,
maar ook een perfecte planning zorgden er voor dat tegen de avond alles gereed was. Ook
de wei voor de schapen en de ezel was klaar.
In de ochtend verraste Novy Van Erp de bouwers met warme worstenbroodjes.

De gemeente zorgde voor het transport van de stal en leverde de dennebomen.

Op zaterdagochtend werden alleen nog de kerstbomen geplaatst. Op deze morgen begon
men om 9 uur. Om kwart voor 10 was gildezuster Corrie Peeters er met koffie en om 10 uur
kwam gildebroeder Jan van Tilborg met de erwtensoep. De leden gingen vervolgens voldaan naar huis.
’s Middags om 3 uur werd de ster door boomchirurg Sven Cornelissen in de boom gehangen.
17 december.
Een week na plaatsing werd de kerstgroep in de stal gezet. Nieuw dit jaar waren de contente
man en vrouw. Ook zij kregen belangstelling. Dagelijks werden zij buiten en in de stal geplaatst. Sommige leden moesten leren hoe zij hier handig mee om konden gaan want zowel
Maria als Jozef stonden er een keertje bij met “de arm uit de kom”. Maar ook dat werd vakkundig hersteld.
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De contente man en vrouw kwamen voor het eerst op bezoek.

Maar ook een nieuwe engel kwam boven de ingang van de stal. En het was een knappe
engel! Vele handen waren beschikbaar om ook deze bijdrage aan de stal die dag snel klaar
te hebben.
18 december.
Met de komst van 5 schapen en een ezel was de stal compleet. Die dag kwam ook de fotograaf van het Boxmeers Weekblad een foto maken van de pastoor en het kindje voor een
kerstartikel in deze krant.
Het plaatselijke zorgcentrum deed niet te vergeefs een beroep op vrijwilligers van ons gilde.
Deze dag waren de gildebroeders Gerrit Aben en Noud van Lankveld in touw met het plaatsen van een tuinhuisje op het zgn. belevingsplein op de 1e verdieping in het zorgcentrum “Op
’t Hoogveld”. Ouderen die hier wonen en af en toe de weg kwijt zijn krijgen herkenbare wandschilderingen en/of objecten zodat zij zich beter “thuis” voelen.
24 december.
Zoals afgesproken met de werkgroep Kinderviering was ons gilde die avond present. Na
afloop van deze viering trok het gilde, in tegenstelling zoals te doen gebruikelijk, zonder
slaande trom, de kerk binnen. Het binnenkomen had hierdoor beslist geen sfeer.
Aansluitend ging het gilde, met gelukkig nog enkele slagen van de tamboers, de kerk uit,
gevolgd door de kinderen met hun ouders en de pastoor en een jonge Maria en Jozef met
het kindje.
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Een jonge Maria en Jozef op weg naar de kribbe.

Dit kindje werd in de kribbe gelegd en de jongeren kregen hierna warme chocolademelk en
beschuit met muisjes. De ouders werd glühwein aangeboden. Bij de stal wist ons gilde niet
de correcte plaats te vinden. Hoe goed bedoeld, ons gilde had zich beter kunnen
presenteren.
25 december.
Na de mis van 10.30 uur zong het Oellandkoor enkele liederen bij de stal. Door de kou kon
de dirigent, onze hoofdman Jos Verbeeten, slechts een klein aantal liedjes op de elctrische
piano begeleiden. Onze gildebroeder Jan van Tilborg, van “Ut Gemak”, zorgde ook nu weer
voor een lekker glas Glühwein voor de belangstellenden. Het was fijn dat hierbij een aantal
gildebroeders aanwezig was.
27 december.
Net als vorig jaar was ook deze avond het koor “Ege Wies” uit Wanroij weer bereid enkele
passende (kerst)liedjes bij de stal te zingen. Na de klokslag van 8 uur, er was al een groot
aantal belangstellenden, maakte “de verteller” bekend welk lied als eerste gezongen zou
worden.

28

Het sfeervolle bijeenkomst met het Wanroij’s koor.

Tot half 9 ging men op aangename manier door en het publiek nam in aantal toe. Ook was
een aantal gildebroeders aanwezig. Er was een echte kerstsfeer. Onze gildebroeder Jan van
Tilborg en zijn Marianne stonden na afloop weer klaar met de warme Glühwein. Het was
ongetwijfeld een sfeervol gebeuren en er werden afspraken gemaakt voor 2011.
30 december.
De laatste bijeenkomst op donderdagavond van ons gilde. Vele gildebroeders en –zusters
waren, ondanks de gladheid en sneeuw, naar de blokhut gekomen voor het schieten maar
ook vooral om gewoon even gezellig bij elkaar te zijn. Gildezuster Marleen Verblakt zorgde
voor heerlijke eigengebakken oliebollen (naar recept van haar moeder).
31 december.
In verband met het mogelijk afschieten van vuurwerk was deze dag de stal gesloten. De
dieren verhuisden tijdelijk naar de eigenaar.
Vergaderingen overheid.
De overheid kwam bij elkaar op 5 januari, 20 maart, 15 april, 29 april, 5 augustus, 21 oktober en 9 december.
Dank voor medewerking.
Bloemsierkunst Van de Mortel zorgde ook dit jaar voor de verse boeketjes bloemen voor
onze koningin.
Edelsmid Noud Peters schonk weer een aantal Antoniusinsignes en Fotografie Emiel Jansen
leverde de jaarlijkse statiefoto’s.
Puma Benelux BV (Niels Hermsen) schonk de “mannequins” voor de uitbreiding van de
kerstgroep met de contente man en vrouw.
Aan een groen gildeterrein verleende Jan Janssen uit Ledeacker medewerking.
Pantein Wonen zorgde voor witgoed voor de aanpassing van de 4 Berken en tegelhandel
Van de Rijt schonk de tegels.
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“Ut Gemak” zorgde bij diverse bijeenkomsten voor de inwendige mens en mevr. Riekie
Verplak stelde haar “naaiatelier” weer beschikbaar voor het nodige handwerk. Gildezuster
Ria Gooren stond op donderdag steeds klaar om de leden te voorzien van een natje en een
knabbel.
Het Gemeentebestuur, Staatsbosbeheer verleenden kun medewerking aan de kerststal.
Sven Cornelissen hing de ster weer hoog in een van de bomen op de Brink.
Gerrit van Kempen van www.tunnis.nl die heel vaak aanwezig was om een mooie reportage
te maken van diverse activiteiten en de foto’s op zijn site publiceerde.
Voor een net en correct gebeuren in de kerk zorgde weer onze koster Cor van Sambeek,
terwijl Jacqueline Aarden met de bloemen in gildekleuren voor de versiering zorgde.
Natuurlijk de partners van de gildeleden die in voorkomende gevallen spontaan medewerking verleenden.
En tot slot: alle gildebroeders en –zusters die er weer harmonieus met en voor elkaar waren
en elk op zijn of haar manier de bijdragen verleenden.
Een welgemeend “dank je wel” aan iedereen is op zijn plaats.
Tot slot.
Er waren in 2010 veel bijzondere momenten voor het gilde die bij de leden prettige herinneringen zullen bewaren.
Het was goed dat het gilde er was en is. Het is goed om van deze vereniging lid te zijn, een
vereniging die iets wil en kan betekenen voor de (parochie)gemeenschap St. Anthonis.
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St. Antoniusgilde
Gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt

Ledenlijst

(31 december 2010)

1. G. Aben
Visioenenstraat 30
2. H. Arts
Breestraat 4
3. H. Arts-v.d.Zanden Randweg 121
4. R. Arts
Randweg 121
5. T. Artz
De lange Loop
6. P. van den Berg
Athanasiusstraat 2
7. R. Bloemen
Herreweijer 9
8. W. Cornelissen
De Quayweg 2
9. H. Derks
Oude Breestraat 21
10. W. van Dijk
Randweg 102
11. B. Ermers
Tiendvrij 23
12. H. van Erp
Dorpsstraat 24
13. M. van Erp
Vlagberg 28
14. M. van Erp-Weerts Vlagberg 28
15. R. Gooren
Ascetenstraat 21
16. W. Guzowski
Duizendmonnikenstr. 23
17. P. de Hoog
Antoniuspark 9
18. N. Huffels
De lange Loop 34
19. R. Kerssemakers
Brink 9
20. N. van Lankveld
Breestraat 52
21. W. Peeters
Noordkant 18 A
22. C. Peeters-v.d.Weijst Noordkant 18A
23. A. Rombouts
De lange Loop 43
24. L. van Spreeuwel
Beestraat 44
25. J. van Tilborg
Kleine Beekstraat 9
26. M. van Tilborg
Past. van Erpstraat 9
27. J. Verbeeten
Past. Willemspad 3
28. T. Verblakt
Rondveld 11
29. M. Verblakt-van Erp Rondveld 11
30. T. Verplak
Jutta van Nassaulaan 4
31. A. van de Vorst
Oude Breestraat 52
32. J. van Wanroij
Sambeeksedijk 7A
33. W. Wellen
Vlagberg 23
34. B. van der Zanden Mgr. Bekkersstraat 6
35. L. van der Zanden Ascetenstraat 20
36. M. van der Zanden Mgr. Bekkersstraat 6

5845 CB St. Anthonis
5845 AV St. Anthonis
5845 CX St. Anthonis
5845 CX St. Anthonis
5845 GZ St. Anthonis
5845 BW St. Anthonis
5845 GH St. Anthonis
5846 AR Ledeacker
`5845 AA St. Anthonis
5845 CW St. Anthonis
5845 HN St. Anthonis
5846 AA Ledeacker
5845 EC St. Anthonis
5845 EC St. Anthonis
5845 BR St. Anthonis
5845 BS St. Anthonis
5845 BN St. Anthonis
5845 GZ St. Anthonis
5845 BH St. Anthonis
5845 AW St. Anthonis
5845 EW St. Anthonis
5845 EW St. Anthonis
5845 GZ 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.

vr.

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

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

Ere-lid.
L. van Spreeuwel

Randweg 121
De lange Loop 43
Rondveld 11
Rondveld 11
Rondveld 11

5845 CX St. Anthonis
5845 GZ St. Anthonis
5845 EP 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
17-06-2006
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Leden van de overheid 2010.
Hoofdman

:

Jos Verbeeten

Deken-schrijver

:

Pierre van den Berg

Deken-schatbewaarder

:

Arno Rombouts

Deken-gildebode

:

Thijs van Tilborg

Koning

:

Marcel van Erp

Gildeheer:
Pastoor Roland Kerssemakers
Commandant:
Wiel van Dijk
Tamboers:
Theo Artz
Noud van Lankveld
Louis van der Zanden
Vaandrig:
Wiel Peeters
Zilverdragers:
Ben van der Zanden
Jan van Wanroij
Vendeliers:
Henk Derks
Harrie van Erp
Theo Verplak
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Deken-schrijver en deken-schatbewaarder: Wat is er nu weer aan de hand…..?!

St. Anthonis, 31 december 2010.
De deken-schrijver,
Pierre van den Berg.
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